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Š. m. kovo 27 d. (šeštadienį) 9 val. 57 min. Lieporių autobusų stotelėje kartu su grupele 
mikrorajono gyventojų teko lipti į maršrutinį autobusą Nr. 10, kuris važiuoja maršrutu Gytarių 
žiedas – Šiaulių malūnas. 

Autobusas atvažiavo laiku, buvo švarus, atsakingai parengtas tos dienos maršrutams, 
tačiau tai buvo trumpas autobusas, negalintis sutalpinti visų važiuoti norinčių keleivių. 

Jau Lieporių stotelėje nelengva buvo įlipti į autobusą ir jame rasti laisvesnę stovimą 
vietą, o sėdimos vietos seniai buvo užpildytos. 

Autobusas dar turėjo sustoti Sondeckio, Aukštabalio ir Elektros tinklų stotelėse, kur, 
kaip įprasta, taip pat įlipa nemažai keleivių, norinčių važiuoti į Rėkyvos kolektyvinius sodus. 

Keleiviai sunkiai tilpo į autobusą, sunkiai autobuse talpinosi, tarp besistumdančių 
keleivių kilo ne viena konfliktinė situacija, ypač sudėtinga buvo vyresnio amžiaus senjorams su 
didesniais krepšiais. 

Vairuotojas net po keletą kartų bandydavo uždaryti duris, kurias uždaryti kliudė 
netelpantys į autobusą keleiviai. 

Panaši situacija važiuojant tuo pačiu laiku ir tuo pačiu maršrutu buvo ir prieš tai buvusį 
šeštadienį, kovo 20 d. Tada taip pat buvo trumpas autobusas, nors miesto maršrutų sudarytojams 
yra gerai žinoma, kad nuo ankstyvo pavasario iš ryto visada daug žmonių važiuoja į Rėkyvos 
kolektyvinius sodus. 

Svarbiausia, dėmesį reikėtų atkreipti į tai, kad tokia žmonių grūstis autobuse vyksta 
pandemijos laikotarpiu, jos įkarštyje, kai reikalaujama, kad atstumas tarp žmonių būtų ne 
mažesnis nei 2 metrai. 

Kada kelionė trunka 20-30 minučių, o atstumo tarp keleivių beveik nėra, vienas 
koronavirusu sergantis keleivis nesunkiai gali apkrėsti mažiausiai keletą kaimynų. 

  
Savo, asociacijos ir grupės Lieporių mikrorajono gyventojų vardu prašau įvertinti 

aprašytą situaciją, rasti tinkamus problemos sprendimus, skirti prailgintą autobusą Nr. 10, kuris 
link Šiaulių malūno iš Gytarių žiedo autobusų stotelės išvažiuoja darbo dienomis 10 val. 28 
min., o švenčių dienomis - 9 val. 48 min. 



Lapas 2 

  
Prisegu nuotraukas, kurios patvirtina aprašytą situaciją. 

  
  
Asociacijos pirmininkas                                                                     Vytautas Kabaila 
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