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Renginiai, sueigos
Šiaulių miesto savivaldybės Lieporių–Šventupio seniūnaitijos seniūnaičiu pradėjau dirbti
nuo 2019 m. sausio 24 d. Neskaitant smukesnių darbų (konsultacijos gyventojams telefonu ir
elektroniniu paštu, dalyvavimas Lieporių bendruomenės centro narių susirinkimuose,
susitikimuose), 2019 metais teko:
1.1. 2019 m. kovo 21 d. Saulėtekio gimnazijoje (Lieporių g. 2) organizuoti Šiaulių miesto
savivaldybės inicijuojamo projekto, skirto Šiaulių miesto aplinkos oro užterštumo būklei gerinti,
pristatymą Lieporių-Šventupio seniūnaitijos gyventojams. Pranešimus skaitė Šiaulių municipalinės
laboratorijos vadovas Robertas Klimas, Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną, Zita Sakalauskaitė.
1.2. 2019 m. gegužės 10 d. Lieporių bibliotekoje (Tilžės g. 36) padėti surengti LieporiųŠventupio ir Aukštabalio seniūnaitijų gyventojų susitikimą su Lietuvos Respublikos Seimo nariu
Stasiu Tumėnu. Pokalbiai vyko Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo, kitomis aktualiomis
temomis.
1.3. 2019 m. birželio 27 d. Lieporių bibliotekoje (Tilžės g. 36) organizuoti Aplinkos
ministerijos inicijuoto projekto „Misija – nulis“ pristatymą Lieporių-Šventupio ir Aukštabalio
seniūnaitijų gyventojams. Renginio metu vilniečiai mokslininkai iš viešosios įstaigos „Žiedinė
ekonomika“ gyventojus išsamiau supažindino su žiedinės ekonomikos pagrindiniais principais,
Baltijos šalių žiedinės ekonomikos perspektyvomis.
1.4. 2019 m. vasario 6 d. Šiaulių miesto viešosios bibliotekos Lieporių filiale (Tilžės g. 36)
dalyvauti Danutės Andrijauskienės paskutinės knygos „Prie ištakų savo“ pristatyme Lieporių
mikrorajono gyventojams. Už tai, kad prisidėjau prie šios knygos rengimo (spausdindavau ir
persiųsdavau rankraščius), padėką pareiškė Lietuvos Respublikos Seimo narys Stasys Tumėnas,
įteikdamas Valstybinę vėliavą, kurią padovanojau Lieporių bendruomenės centrui.
1.5. 2019 m. birželio 19 d. – gruodžio 31 d. laikotarpiu kaip Šiaulių miesto Pietinio rajono
išplėstinės seniūnaičių sueigos narys dalyvavau Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
finansuojamų projektų, skirtų Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo
2017 – 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą
savivaldybėse“ įgyvendinimui Šiaulių miesto savivaldybėje, vertinimo procesuose.
1.6. Padėti Lieporių bendruomenės centrui pasirengti lieporiečių šventinei sueigai „Šiaulių
miesto Lieporių vardui – 50 metų“. Sueiga vyko 2019 m. lapkričio 12 d. Šiaulių profesinio regimo
centre, Gardino g. 4. Sueigoje dalyvavau kaip vienas iš renginio vedėjų.
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Lieporių mikrorajono vardo 50-ties metų paminėjimo proga gavau Lietuvos Respublikos
Seimo pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės sveikinimą, Seimo narių Valerijaus
Simulik ir Stasio Tumėno padėkos raštus.
https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/ivertintas-asociacijos-visuomenines-iniciatyvos-darbas
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Problemų sprendimas (1)
Kaip Lieporių-Šventupio seniūnaitijos seniūnaitis seniūnaitijos gyventojams padėjau spręsti
jiems iškylančias problemas:
2.1. 2019 m. sausio 29 d. raštu kreipiausi į savivaldybės administraciją dėl nepakankami
nuvalytų gatvių, šaligatvių, takų, privažiavimų prie miesto autobusų stotelių. Į prašymą buvo
reaguota operatyviai, problemos buvo išspręstos (2019 m. vasario 6 d. Miesto ūkio ir aplinkos
skyriaus vyr. specialistės Lilijos Vaičeliūnienės 2019 m. vasario 6 d. el. laiškas).
2.2. Mažosios Lietuvos gatvės gyventojų prašymu 2019 m. sausio 30 d. raštu kreipiausi į
Miesto ūkio ir aplinkos skyrių prašydamas pateikti informaciją apie Natangos, M.Mažvydo ir
Mažosios Lietuvos gatvių priežiūrą žiemos sezono laikotarpiu. Su gauta informacija supažindinau
minėtų gatvių gyventojus.
2.3. Gavęs V.Grinkevičiaus ir Krymo gatvių gyventojų prašymus į Miesto ūkio ir aplinkos
skyrių 2019 m. vasario 13 d. raštu kreipiausi dėl takelių, vedančių prie perėjos per Tilžės gatvę link
Dainų poliklinikos ir vedančių prie Lieporių autobusų stotelės, laikino sutvarkymo.
Šalia Lieporių autobusų stotelės (Tilžės gatve važiuojant iš Lieporių į miesto centrą) buvo
keičiama kanalizacijos magistralinė trasa.
Padėkoti norėčiau uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ generaliniam
direktoriui Jonui Matkevičiui, kuris operatyviai ėmėsi reikalingų veiksmų, jog rangovas – akcinė
bendrovė „Panevėžio statybos trestas“ – greitai ir kokybiškai atliktų jam pavestus darbus.
2.4. Leonardo Maksimovo, kitų gyventojų prašymu 2019 m. gegužės 6 d. raštu Nr. 10
kreipiausi į Miesto ūkio ir aplinkos skyrių prašydamas spręsti problemas dėl užliejamo šaligatvio
tarp Baltų ir Kalniškių gatvių, reikalingo apšvietimo atkarpoje tarp Kalniškių ir Žiemgalių gatvių,
šaligatvio būtinybės atkarpoje tarp Žiemgalių ir Jotvingių gatvių.
Gavau atsakymą, jog 2019 metais numatyta įrengti tik šaligatvį atkarpoje tarp Žiemgalių ir
Jotvingių gatvių, todėl 2020 metais tikslinga bus pakartotinai savivaldybės administracijos prašyti,
kad kaip galima greičiau būtų sprendžiamos ir likusios dvi problemos.
2.5. 2019 m. balandžio 16 d. raštu Nr. 8 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus prašiau išnagrinėti Tižės g. 24 gyventojo Vidmanto Venslovo skundą dėl neveikiančių
šviesoforų šalia pėsčiųjų perėjos Statybininkų gatvėje, kurią kerta pėsčiųjų ir dviratininkų takas.
Minėtoje perėjoje iš tiesų yra dviprasmiška situacija: šviesoforai neveikia, o automobiliai
pėsčiųjų per perėją nepraleidžia, jei Tilžės-Statybininkų-Gardino gatvių sankryžoje jiems dega
žalias šviesoforas.
Gavau Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėjos Eglės Bružienės 2019 m. gegužės 23 d.
atsakymą, kuriame buvo paaiškinta, jog savivaldybės administracija 2019 m. planuoja rekonstruoti
Statybininkų – Tilžės gatvių sankryžą ir šią problemą išspręsti praplečiant pačią sankryžą ir keičiant
pėsčiųjų – dviračių tako geometriją.
2.6. Kartu su Aukštabalio seniūnaitijos seniūnaite Jolita Dūdiene, Aukštabalio seniūnaitijos
ir Lieporių-Šventupio seniūnaitijos savanoriais atlikome V.Grinkevičiaus g., Tilžės g., Aukštabalio
g., Vilties g., Naujo Ryto tako ir Rasos g. Šaligatvių inventorizaciją.
Duomenis apie šias inventorizacijas, kaip ir apie potencialiai pavojingas pėstiesiems
atkarpas minėtuose šaligatviuose, pateikėme Šiaulių miesto savivaldybės administracijai.
2.7. 2019 m. balandžio 23 d. raštu Nr. 9 kreipiausi į Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktorių Antaną Bartulį prašydamas, įvertinti piliečio Aurimo Kuzo nusiskundimo
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dėl per greitai Kalniškių gatvėje važinėjančių automobilių, kurie kelia pavojų ypač vyresnio
amžiaus žmonėms ir vaikams, pagrįstumą ir, jeigu nusiskundimas yra pagrįstas, pastatyti kelio
ženklus, ribojančius automobilių greitį šioje gatvėje.
Atsakymo į šį raštą kol kas nesulaukiau, nors jau du kartus pateikiau pakartotinius
paklausimus. 2020 metais prie šios problemos sprendimo teks sugrįžti.
2.8. Teikiau konsultacijas, kitą pagalbą Lieporių mikrorajono gyventojams ir asociacijoms,
su kuriais savivaldybės administracija nesitarė dėl laikinojo apgyvendinimo namų perkėlimo į
pastatą, esantį Tiesos g. 3, kuriems nebuvo leista dalyvauti rengiant Šiaulių miesto savivaldybės
tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-301 „Dėl laikinojo apgyvendinimo paslaugų teikimo
Tiesos g. 3, Šiauliuose“ projektą.
2.9. Apie problemas, susijusias su atliekų tvarkymu, aplinkos tvarkymu, gatvių ir šaligatvių
priežiūra, informaciją siųsdavau į savivaldybės svetainės skyrių tvarkaumiesta.lt.
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Problemų sprendimas (2)
Kitų problemų, susijusių su Lieporių-Šventupio seniūnaičio darbu, kurios buvo iškilusios
2019 metais, aprašymus, jų sprendimo eigą paaiškinančius bei patvirtinančius dokumentus skelbiau
viešai ir patalpinau interneto svetainėje http://visuomeninesiniciatyvos.lt/:
1. Prašymai išsaugoti klevą ir ąžuolą, augančius Lieporių mikrorajone:
https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/padekite-isgelbeti-lieporiu-kleva
https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/geru-zmoniu-pagalbos-saukiasi-ir-lieporiu-azuolas
https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/valio-silumines-trasos-darbai-aplink-azuolajau-uzbaigti
https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/del-klevo-augancio-siauliu-miesto-lieporiumikrorajone-suzalojimo
2. Dėl sniego valymo, pėsčiųjų ir dviračių tako priežiūros atkarpoje tarp Aukštabalio ir
Gegužių gatvių žiemos sezono laikotarpiu:
https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/sniego-valymas-pesciuju-ir-dviraciu-tako-prieziuraziema
3. Dėl vandens tiekimo daugiabučiui gyvenamajam namui Gegužių g. Nr. 13:
https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/liudnoka-daugiabucio-namo-geguziu-g-13-istorija-sulaiminga-pabaiga
4. Dėl vaikų žaidimo aikštelės, esančios tarp daugiabučių Tilžės g. 32, Tilžės g. 34, Tilžės g.
36 ir Naujo Ryto takas 2, įrenginių sutvarkymo:
https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/laikas-rimciau-susirupinti-vaiku-zaidimo-aiksteliu-irju-irengimu-prieziura
5. Dėl pensininkams, Lieporių turgelyje parduodantiems savo užaugintas daržoves ir vaisius,
iškilusių problemų išsprendimo:
https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/del-pensininkams-lieporiu-turgelyje-parduodantiemssavo-uzaugintas-darzoves-ir-vaisius
6. Dėl aplinkkelio, sujungsiančio Serbentų gatvę su Aukštelke, tiesimo:
https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/kai-iki-rinkimu-i-savivaldybes-taryba-lieka-daugiaunei-trys-metai
https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/siaulieciai-dusta-miesto-valdzia-tyli
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Pažymėtina, kad 2019 metais Lieporių – Šventupio seniūnaitijos gyventojų beveik visi
prašymai, skirti seniūnaičiui, buvo susiję ne su seniūnaičio darbu, kuris aprašytas Vietos savivaldos
įstatymo 34 straipsnyje, o su seniūno arba savivaldybės administracijos darbuotojo, atsakingo už
miesto ūkį ir aplinkos priežiūra, darbu.
Daug darbo ir lėšų seniūnaičiui tenka įdėti į informacijos parengimą ir pateikimą
seniūnaitijos gyventojams, savo darbo ir sprendžiamų seniūnaitijos problemų viešinimą.
Mano giliu įsitikinimu, pagrįstu Lieporių-Šventupio seniūnaitijos seniūnaičio 2019 metų
darbu, kada žmonės visais jiems aktualiais klausimais kreipiasi į arčiau jų esantį seniūnaitį,
neapmokamas seniūnaičio darbas, negaunant teisingo apmokėjimo už darbą ir socialinės apsaugos
nedarbo atveju, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsniui.

Lieporių – Šventupio seniūnaitijos
seniūnaitis Vytautas Kabaila

