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               Atsakydami į Jūsų 2022-03-02 raštą Nr. 8SA, eilės tvarka informuojame:
- autobusų eismo tvarkaraščius stotelėse talpina miesto  autobusų maršrutus aptarnaujantis vežėjas
UAB „Busturas, kuris informavo, kad publikuojamų autobusų tvarkaraščių šrifto dydis priklauso
nuo kursuojančių autobusų maršrutų konkrečioje stotelėje kiekio: kuo daugiau autobusų maršrutų,
tuo mažesnis tvarkaraščio šriftas.  Šriftas yra mažinamas,  kad visi maršrutų tvarkaraščiai  tilptų į
stotelės informacinę lentą.
-   stotelių  pavadinimus  nustato  Šiaulių  miesto  savivaldybės  gatvių  bei  visuomeninių  objektų
pavadinimų  parinkimo  komisija,  todėl,  esant  bendruomenės  sutarimui  dėl  „Lieporių“  autobusų
stotelių  pavadinimo  keitimo,  prašom  kreiptis  į  minėtą  komisiją.  Pažymime,  kad  keleivių
nusiskundimų  dėl  minėtų  stotelių  pavadinimo  Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracija  nėra
gavusi.
- gamyklinės konstrukcijos stoginė keleiviams, „Klaipėdos“ autobusų stotelėje Panevėžio g. (centro
link) buvo įrengta 2018 m., perkėlus stoginę iš „Centro“ (dabar „Prisikėlimo aikštės“) sustojimo,
atsižvelgiant  į  tuomet  buvusias  galimybes  bei  keleivių  prašymus.  Pažymėtina,  kad  stoginės  su
šoninėmis  sienutėmis  dėl esamų techninių sąlygų minėtoje  stotelėje  šiuo metu įrengti  negalime.
Ateityje ši problema gali būti sprendžiama gatvės rekonstrukcijos/kapitalinio remonto metu. Taip
pat pažymėtina, kad daugelyje miesto viešojo transporto autobusų stotelių jokių stoginių keleiviams
nėra, todėl Šiaulių miesto savivaldybės administracija  nuolat gauna gyventojų,  įmonių ir įstaigų
prašymus jas įrengti.
               Šį atsakymą turite 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
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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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