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2022-06-28     Nr. 18SA 
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 
Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėjai Eglei Bružienei 
  

Vaikų žaidimų ir laisvalaikio parką „Beržynėlis“ pamėgę yra daugelis Dainų ir Gytarių 
mikrorajonų gyventojų – ir šeimos su vaikais, ir jaunimas, ir senjorai. 

Dainų g. 32-2 gyventojas Vladas Petraitis, kaip ir kiti jo kolegos senjorai, mėgsta 
pasivaikščioti po Beržynėlį, džiaugtis žalia aplinka, stebėti, kaip tvarkomas ir prižiūrimas 
parkas. 

Turi žmogus kuo pasidžiaugti, bet turi ir keletą nusiskundimų, kurių vienas – kai kurie 
poilsio suoliukai, įrengti šiek tiek toliau nuo vaikščiojimo takų, žemiau vaikščiojimo takų, todėl 
po lietaus šalia suoliukų telkšo vanduo, purvas ir kol per dieną ar kelias dienas viskas išdžiūva, 
čia, neįbridus į purvą, negalima nei prieiti, nei prisėsti, nei pailsėti. 

Jo nuomone, savivaldybės administracija į tai turėtų atkreipti dėmesį, sutvarkyti 
priėjimus prie suoliukų, kad jie ir po lietaus išliktų sausi, kad ir po lietaus čia galima būtų 
prieiti, atsisėsti ir pailsėti. 

Be to, senjorą domina, kas šiuo metu prižiūri „Beržynėlį“, į ką gyventojai galėtų kreiptis 
su pasiūlymais dėl parko priežiūros gerinimo, kada savivaldybė yra numačiusi iš pagrindų 
atnaujinti „Beržynėlį“, kompleksiškai sutvarkant jo teritoriją ir įrenginius. 

  
Prašytume, esant galimybei, Beržynėlio parke sutvarkyti priėjimus prie kai kurių 

suoliukų (seniau įrengtų suoliukų), kad šiais priėjimais ir po lietaus gyventojams galima būtų 
naudotis, prieiti prie suoliukų, atsisėsti ir pailsėti. 

Taip pat prašytume pateikti šią informaciją: kas šiuo metu prižiūri „Beržynėlį“ ir į ką 
gyventojai galėtų kreiptis su pasiūlymais dėl parko priežiūros gerinimo, kada savivaldybė yra 
numačiusi iš pagrindų atnaujinti „Beržynėlį“, kompleksiškai sutvarkant jo teritoriją ir įrenginius. 

  
PRIDEDAMA: vieno iš poilsio suoliukų, prie kurio po lietaus sudėtinga prieiti, 

nuotrauka, 1 vnt. 
  
Asociacijos pirmininkas                                                                     Vytautas Kabaila 
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