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DĖL GAUTO PRAŠYMO

Atsakydami  į  Jūsų  2022-02-14 elektroniniu  paštu  atsiųstą  prašymą,  išnagrinėtą  kartu  su
miesto autobusų maršrutus aptarnaujančiu vežėju UAB „Busturas“, kuris rengia galimybių studiją ir
informavo, kad „Diskusija su miesto bendruomene buvo skirta nustatyti esminius viešojo transporto
trūkumus bei išsiaiškinti gyventojų poreikį. Tai tik maža viso tyrimo dalis, kuriame bus renkami bei
apdorojami visi duomenys (kiekybiniais ir kokybiniais būdais). Tačiau norime informuoti, kad mes
nuolatos  atsižvelgiame į  gyventojų  poreikius  ir  diskusijoje  išsakytas  problemas  dėl  4,  4A ir  14
maršrutų tvarkaraščio išspręsime, kartu su visų maršrutų sezoniniu tvarkaraščio koregavimu nuo
balandžio 1 d.  Suprasdami keleivius, kuriems yra sudėtinga nusipirkti  bilietą, jei važiuoja retai,
šiuo metu svarstome galimybę atnaujinti  pravažiavimo autobusu bilietų prekybą pas vairuotojus.
Kitos išsakytos problemos dėl miesto autobusų susisiekimo patogumo bus sprendžiamos ruošiant
galimybių studiją, kurios rezultatų pristatymas planuojamas 2022 m. pabaigoje.“ 
              Šį atsakymą teisę skųsti: 

1. Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka skundas
(prašymas) paduodamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro
g. 81, Šiauliai) ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo skundžiamo administracinio akto paskelbimo
arba  individualaus  akto  įteikimo  ar  pranešimo  apie  administracijos  (tarnautojo)  veiksmus
(neveikimą) suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi reikalavimo
įvykdymo terminas. Tais atvejais, kai administracija (tarnautojas) nevykdo savo pareigų ar vilkina
priimti sprendimą, toks neveikimas (vilkinimas) gali būti apskųstas per du mėnesius nuo dienos, kai
baigiasi klausimui išspręsti nustatytas laikas.

2.  Lietuvos  Respublikos  administracinių  bylų  teisenos  įstatymo  nustatyta  tvarka
Administraciniam teismui. Skundas (prašymas) paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto
įteikimo (Dvaro g. 80, Šiauliai).
              3. Dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus
teisių ir  laisvių viešojo administravimo srityje  turite  teisę  pateikti  skundą Lietuvos Respublikos
Seimo kontrolieriui, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka. Skundams
paduoti  nustatomas  vienerių  metų  terminas  nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar  skundžiamo
sprendimo priėmimo. Skundas paduodamas Gedimino pr. 56, Vilnius.
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