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DĖL PROBLEMŲ, SU KURIOMIS SUSIDURIA MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO 

KELEIVIAI, SPRENDIMO 
  

Vilniuje, Kaune elektroninio bilieto neturintys keleiviai paprastą (popierinį) bilietą už 1 Eur 

gali nusipirkti autobuse, nes tokiais bilietais prekiauja vairuotojai. Šiauliuose tokio galimybės nėra. 

Tai keleiviams neretai sukelia dideles problemas, kurių būti neturėtų. Ypač tiems keleiviams, kurie 

yra atvykę iš priemiesčių, kitų miestų. Elvyra Užkuraitienė, asociacijos „Lieporių bendruomenės 

centras“ pirmininkė. UAB „Busturas“ 

Nuo balandžio 1 d. planuojame vėl pradėti prekybą bilietais pas vairuotojus atsiskaitant tik 

bankine kortele. Tačiau šiai dienai yra puiki alternatyva e. bilietui – mobili aplikacija ŠiauliaiBUS. 

Ja naudotis yra patogu ir paprasta. Norint atsisiųsti ir pasipildyti nereikia niekur eiti.  

Būna atvejų, kada vienoje stotelėje vienu arba beveik vienu metu sustoja ta pačia kryptimi, 

t. y. link miesto centro, važiuojantys 2 ar 3 autobusai, o po to autobusų nebūna 10 ar 15 minučių. 

Taip nutinka Pietiniame rajone, Tilžės gatvėje esančioje Lieporių stotelėje, panašiai nutinka ir 

kitose autobusų stotelėse, pavyzdžiui, Medelyne, Šimšėje. Nijolė Malakauskienė, Rėkyvos 

gyvenvietės bendruomenės pirmininkė, Aldona Lengvinienė, Šiaulių miesto savivaldybės 

gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ pirmininko pavaduotoja, Danguolė Pelenienė, 

DNSB Gegužių g. 13 pirmininkė, Irena Bartušienė, Gytarių bendruomenės pirmininkė.  UAB 

„Busturas“ 

Miesto autobusų tvarkaraštis priklauso nuo daug įvairių faktorių: keleivių srautas, įmonių, 

mokyklų, prekybos centrų darbo laikas, keleivių keliavimo įpročiai. Dažnai pasitaiko, kad įmonių, 

mokyklų ar prekybos centrų darbo laikas sutampa, todėl vienu metu reikalingas didesnis maršrutus 

aptarnaujančių autobusų skaičius. Dėl šios priežasties nenuostabu pamatyti kelis autobusus 

važiuojančius kelių minučių intervalu. Tačiau miesto autobusų tvarkaraštis nuolatos tobulinamas, 

artimiausias tvarkaraščio korekcijas atliksime šių metų balandžio 1 d. taip pat norime pabrėžti, kad 

centrinėje miesto dalyje iš įvairių rajonų suvažiuoja autobusai, kurie vėliau vėl nusuka į skirtingus 

maršrutus. 

Informacija apie atvykstančius autobusus kai kuriose stotelėse, pavyzdžiui Klaipėdos 

stotelėje, patalpinta keleiviams sunkiai prieinamose vietose, ypač kada būna šlapia ir reikia iki 

patalpintos informacijos bristi per purvą. Nijolė Malakauskienė, Rėkyvos gyvenvietės 

bendruomenės pirmininkė. UAB „Busturas“ 

Šias problemas sprendžiame nuolatos. Autobusų stotelių technikas periodiškai tikrina 

kiekvienos miesto stotelės būklę ir nedelsiant perduoda informaciją atitinkamoms tarnyboms dėl 

stotelės sutvarkymo. Taip pat jei užfiksuojate netvarkingą miesto stotelę informaciją su 

nuotraukomis galite perduoti el. paštu busturas@busturas.lt.  

Vėlai vakare važiuojantys miesto autobusai kai kuriose stotelėse net nesustoja, nes jose nėra 

keleivių. Taip vairuotojai sutaupo laiko, tačiau autobusai kitas stoteles pasiekia 3 ar net 5 

minutėmis anksčiau. Keleiviai, atėję laiku, autobusų jau nebesulaukia, nes jie jau būna anksčiau 

pravažiavę. Birutė Gužauskienė, Medelyno bendruomenės pirmininkė.  UAB „Busturas“ 

mailto:busturas@busturas.lt
mailto:vytautas.kabaila@gmail.com
mailto:busturas@busturas.lt


 Autobusų vairuotojų punktualumas yra viena iš aktualiausių problemų. Šią problemą 

sprendžiame įvairiais metodais t. y. per vairuotojų mokymus, tvarkaraščio korekcijas, bei 

drausminamąsias ir skatinimo priemones. 2020 m. autobusų skubėjimų išvykti iš stotelės dalis nuo 

bendro išvykimų skaičiaus buvo 1.46 proc. 2021 m. – 1.12 proc. t. y. sumažėjo 0,34 proc. Šį rodiklį 

mažinsime ir 2022 m. aukščiau išvardintais metodais.   

Kaip ir kada dėl uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ galimybių studijos rengimo 

būtinybės buvo tartasi su miesto visuomene? Irena Bartušienė, Gytarių bendruomenės pirmininkė.  

UAB „Busturas“ 

Su visuomene atskiro tarimosi nebuvo. Tačiau stebėdami miesto pokyčius, įmonių plėtrą, 

gyvenamųjų rajonų persiskirstymą, gautus skundus iš keleivių ir t.t. padarėme išvadą, kad 

reikalingi esminiai pokyčiai, kuriems pasiekti ir iniciavome Galimybių studijos pirkimą. Tikime, 

kad tai padės viešąjį transportą padaryti dar patrauklesniu ir patogesniu tiek miestiečiams, tiek ir 

svečiams. 

Autobusų vairuotojai, matydami, kad vėluojantis keleivis skuba į autobusą, jo nepalaukia, 

kartais uždaro duris prieš pat atbėgantį keleivį ir nuvažiuoja. Birutė Gužauskienė, Medelyno 

bendruomenės pirmininkė. UAB „Busturas“ 

Šią problemą sprendžiame per vairuotojų mokymus. Tačiau pasitaiko atvejų, kai 

vėluojančio keleivio vairuotojas nemato, nes prieš išvažiuodamas iš stotelės žiūri į kairės pusės 

galinio matymo veidrodėlį, norėdamas įsitikinti ar saugu išvažiuoti iš stotelės.  

Trūksta išsamesnės informacijos apie naujų autobusų pirkimus, kuriuos vykdo uždaroji 

akcinė bendrovė „Busturas“, kaip šie autobusai atitinka naujausius ekologinius reikalavimus. 

Alfredas Stancelaitis, Senamiesčio bendruomenės pirmininkas. UAB „Busturas“ 

2021 m. rugsėjo mėnesį Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA) pateikta paraiška dėl 

projekto Šiaulių miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas. Šio projekto tikslas UAB 

„Busturas“ transporto priemonių atnaujinimas įsigyjant 10 vnt. M3CE klasės naujų žemagrindžių 

suspaustomis gamtinėmis dujomis ir elektra varomų transporto priemonių. Planuojamos projekto 

investicijos apie 3 mln. Eur, numatyta subsidija iš APVA 1,375 mln. Eur. Prikimo procedūros bus 

atliekamos 2022 m., o transporto priemonės įmonę turėtų pasiekti 2023 m. Autobusai atitiks visus 

naujausius aplinkosauginius reikalavimus. 

Trūksta informacijos apie tai, kokių jau imtasi ir ketinama imtis veiksmų, kad artimiausiu 

metu kaip galima didesnė Šiaulių miesto gyventojų ir svečių dalis pradėtų dažniau naudotis miesto 

viešojo transporto paslaugomis. UAB „Busturas“ 

Įmonė deda visas pastangas, kad viešasis transportas būtų patogus ir patrauklus 

keleiviams. Tai pasiekti bandome plėsdami atsiskaitymo už keliones galimybes (sukurta mobili 

aplikacija ŠiauliaiBUS), atnaujindami autobusų parką, nuolat tobulindami maršrutus bei grafikus. 

Galimybių studijos rezultatai parodys realų keleivių poreikį ir tikime padės ne tik išlaikyti esamus, 

bet ir pritraukti potencialius keleivius. 

Kiek keleivių uždaroji akcinė bendrovė „Busturas“ miesto maršrutiniais autobusais pervežė 

2018, 2019, 2020 ir 2021 metais? Irena Bartušienė, Gytarių bendruomenės pirmininkė. UAB 

„Busturas“ Pateikiame miesto keleivių srautus: 

 2018 m. 12 504 302 

2019 m. 12 446537 

2020 m. 7 977 406 

2021 m. 7 632 463 

Kaip Lieporių mikrorajono keleiviams, kurie įlipa Sondeckio ir Aukštabalio stotelėse, 

miesto reguliaraus susisiekimo autobusu nuvykti į traukinių stotį? Elvyra Užkuraitienė, asociacijos 

„Lieporių bendruomenės centras“ pirmininkė. UAB „Busturas“ 

Į traukinių stotį iš minėtų stotelių kursuoja 6 maršruto autobusas. Taip pat darbo dienomis 

galima važiuoti su persėdimu, pasirinkus 3, 7, 12, 14, 17, 21, 29 maršrutus ir prie autobusų stoties 

persėsti į 23A maršrutą. 

  



Įmonė dirba neblogai, didelių problemų nėra, visos gana paprastos. Kokias miesto viešojo 

transporto problemas spręs studijos rengėjai, kurių negali išspręsti uždarosios akcinės bendrovės 

„Busturas“ administracija ir Šiaulių miesto savivaldybė? UAB „Busturas“ 

Tyrimas susidės iš kelių dalių ir bus pateikiami jau apibendrinti rezultatai. Vyks gyventojų 

apklausa, kurios metu nustatysime, kaip keleiviai juda mieste dabar ir kaip jiems judėti būtų 

patogiau. Taip pat aiškinsimės, kokie pakeitimai pritrauktų į autobusus dabar jais nevažiuojančius 

gyventojus. Rengėjai išanalizuos įmonių bei gyventojų poreikius, peržiūrės esamą maršrutų tinklą 

bei įvertins jo tinkamumą. Studija yra gana sudėtinga ir UAB „Busturas“ neturi reikiamas 

kompetencijas atitinkančių darbuotojų ir įrankių duomenų surinkimui bei apdorojimui. Geroji 

praktika rodo, kad yra geriau analogiškus tyrimus atlikti nesusijusiai su įmone organizacijai, kuri 

galės objektyviai vertinti esamą situaciją ir kritiškai vertinti tvarkytinas vietas. 

 
 

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                             Vaidas Seirackas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rašto originalas nebus siunčiamas 
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