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Miesto centre, Tilžės gatvėje, neseniai buvo įrengta nauja, šiuolaikiška dengta miesto 
maršrutinių autobusų stotelė „Prisikėlimo aikštė“. 

Tačiau ši dengta stotelė keleiviams sukelia nepatogumus, kurių galėtų ir nebūti: tik 
stogas ir viena permatoma siena neapsaugo nuo žvarbaus vėjo ir lietaus, stotelės suoliukas 
dažnai būna šlapias, o žiemos sezono metu – šlapias, apsnigtas ir apledėjęs. 

Tokių stotelių Šiauliuose įrengta ne viena. Keleivių nuomonė apie tokias stoteles yra 
neigiama, jose įrengtu suoliuku neretai pasinaudoti negali senjorai, miesto neįgalieji. 

Žmonės, prieš atsisėsdami, bando pasitiesti polietileninius maišelius, laikraščius, 
žurnalus, bet tai mažai kuo padeda – žmonės arba nesisėda, arba nuo suoliuko stojasi sušlapę 
drabužius, praradę gerą kelioninę nuotaiką. 

Problemą iškėlė Šiaulių neįgaliųjų draugijos pirmininkė Rolanda Petronienė. 
  
Vadovaudamiesi Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir 

įstaigų įstatymo 2 str. 1 dalies, 4 str. 1 dalies, 6 ir 13 straipsnių, 14 str. 1 ir 2 dalių, 16 str. 2 d. 2 
punkto, Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo 
subjektuose taisyklių 25, 26, 27, 28 ir 38 punktų, Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 33 
punkto nuostatomis prašome išspręsti šiame rašte paminėtas problemas, kurias Lieporių 
mikrorajono gyventojams, neįgaliesiems, senjorams, kitiems Šiaulių miesto savivaldybės 
gyventojams, t. y. visiems miesto viešojo transporto keleiviams, sukelia miesto centre, Tilžės 
gatvėje, įrengta dengta miesto maršrutinių autobusų stotelė „Prisikėlimo aikštė“, kitos panašiai 
arba lygiai taip pat įrengtos miesto maršrutinių autobusų stotelės. 



Lapas 2 

  
PRIDEDAMA: miesto centre, Tilžės gatvėje, neseniai įrengtos naujos, šiuolaikiškos 

dengtos miesto maršrutinių autobusų stotelės „Prisikėlimo aikštė“ dvi nuotraukos (žiemos ir 
vasaros laikotarpio). 
  
  
  
Asociacijos pirmininkas                                                                     Vytautas Kabaila 
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