




Keleiviai, darbuotojai ir autobusai – trys 
dalykai, kurie reikalingi keleivių pervežimo 
įmonei, kad ji galėtų gyvuo� ir vysty�s.

Už šešiasdešimt įmonės gyvavimo metų 
labiausiai reikėtų padėko� keleiviams, kurie
važiuoja su mumis, pasi�ki mūsų įmone,
mūsų personalu, ver�na mūsų paslaugas.
Ir darbuotojams, kurie kantriai dirba savo 
darbą.
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Vi sas bend ro vės ak ci jas val do, nau do ja ir 
jo mis dis po nuo ja pa � kė ji mo tei se Šiau lių mies to 
sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to rius. Įmo nė 
ne tu ri duk te ri nių ar ki to kių įmo nių, ku rias 
ga lė tų kont ro liuo �.

UAB „Bus tu ras“ vi zi ja – mo der ni, kon ku ren cin-
ga įmo nė, tei kian � aukš čiau sios ko ky bės ke lei vių 
per ve ži mo pa slau gas.

Pag rin di nė bend ro vės veik la – nu sta ty tais 
marš ru tais vež � ke lei vius vie � nio (mies to ir 
prie mies � nio), to li mo jo ir tarp tau � nio re gu lia raus 
su si sie ki mo marš ru tais bei už sa ko mai siais rei sais.

UAB „Bus tu ras“ vyk do veik lą va do vau da ma-
sis Eu ro pos Są jun gos  trans por to reg la men tais 

ir di rek ty vo mis, Lie tu vos Res pub li kos ke lių 
trans por to ko dek su, Lie tu vos Res pub li kos 
trans por to leng va tų ir su šiais įsta ty mais 
su si ju siais nor mi niais ak tais, su tar ti mis, 
su da ry to mis su Šiau lių mies to sa vi val dy be, 
Šiau lių ra jo no sa vi val dy be ir Vals ty bi ne 
ke lių trans por to ins pek ci ja prie Su si sie ki mo 
mi nis te ri jos bei at si žvelg da ma į ke lei vių ir 
tu ris tų po rei kius.

UAB „Bus tu ras“ įsta � nis ka pi ta las – 
2,67 mln. Eur. Įmo nės pa ja mos 2014 m. su da rė 
apie 10 mln. Eur.

Šiuo me tu UAB „Bus tu ras“ būs ti nė yra 
įsi kū ru si Ša rū no g. 2, Šiau liuo se. 

„Bus tu ras“ šian dien
UAB „Bus tu ras“ yra vie na di džiau sių ke lei vi nio au tot rans por to įmo nių 
Lie tu vo je. Ke lei vių ve ži mo įmo nė sa vo veik lą skai čiuo ja nuo 1955 m.,
o da bar � nį pa va di ni mą ga vo 1999 m.

Svar biau si da ly kai vie ša ja me trans por te – sau gu mas, 
pa � ki mu mas, pa to gu mas. UAB „Bus tu ras“ sau ke lia aukš čiau sius 
rei ka la vi mus, kad ke lei viams sau giai, pa to giai ir �ks liai pa gal gra fi ką 
su teik tų per ve ži mo pa slau gas.

Ma nau, kad šian dien įmo nė ei na tei sin gu ke liu – iš bris ta iš nuo sto lių, 
dir ba me pel nin gai, au ga dar buo to jų at ly gi ni mai, dau gė ja mo der nių 
au to bu sų. 2014 m. pa žy mė � kaip pir mie ji pel nin gi skai čiuo jant nuo 
2010 m., 2015-uosius ke�name baig � su 0,5 mln. Eu r. pel nu.

Su Sa vi val dy bės fi nan si ne pa gal ba ne se niai įsi gi jo me 10 ge ros 
būk lės „Mer ce des“ au to bu sų iš Lat vi jos. Išp lė to jo me pri ve ža mų jų 
marš ru tų pa slau gą – or ga ni za vo me marš ru tus į tuos ra jo nus, ku rių 
anks čiau ne pa sie kė me.

Mū sų �ks las – mo der ni za vi mas ir ke lei vių ap tar na vi mo ko ky bės 
ge ri ni mas. Tu ri me am bi cin gų pla nų ir džiu gu, kad mies to va do vai 
tam pri ta ria.

Bend ro vė nuo lat rū pi na si ke lei vių per ve ži mo sau gu mu, ge ri na 
ke lei vių ap tar na vi mo ko ky bę, sie kia, kad au to bu sai va žiuo tų �ks liai 

pa gal gra fi ką. Ke lei viai mums yra ne �k klien tai, bet ir par tne riai, pa de dan tys ge rin � pa slau gų ko ky bę, 
to dėl džiau gia mės kiek vie na iš sa ky ta nuo mo ne, ope ra ty viai rea guo ja me į pa siū ly mus ir sten gia mės bū � 
kuo ar čiau jų vi so mis pra smė mis.

Mo der ni zuo jant pro ce sus, per nai įdie gė me elekt ro ni nę marš ru tų ir gra fi kų pla na vi mo sis te mą. Da bar 
mies to per ve ži mo pla na vi mas, gra fi kų įver � ni mas ir ap skai čia vi mas ta po žy miai efek ty ves ni. Šiais me tais 
bai gia ma įdieg � elekt ro ni nė bi lie tų sis te ma, ku ri ne tu ri ana lo gų ap lin ki nė se vals ty bė se – elekt ro ni nis bi lie tas 
veiks ne �k mies to au to bu suo se, bet ir prie mies � niuo se, tarp mies � niuo se UAB „Bus tu ro“ rei suo se.

Per pa sta ruo sius dve jus me tus bend ro vė at si nau ji no 16 nau jų du ji nių ir vie nu elekt ri niu mies to 
au to bu su bei 10 nau jų tarp mies � nių au to bu sų. Tai mums pa de da ne �k tau py � ku ro są nau das, bet ir 
rū pin �s eko lo gi ja.

At nau ji na mas ne �k au to bu sų par kas, įmo nė je vyks ta ir dau giau ge rų po ky čių. Bend ro vė 
pro gre suo ja, ju da į prie kį – už bai gė me tvar ky � ga ra žo sto gą ir įsi ren gė me nau ją au to ma � nę au to bu sų 
plo vyk lą. Įmo nės ko lek ty ve yra �ek il ga me tę pra k� nę pa �r � tu rin čių pa ty ru sių dar buo to jų, �ek 
kom pe ten �n gų jau nų spe cia lis tų. Ma lo nu, kad jau ni žmo nės ren ka si mus, nes ma to, kad UAB „Busturas“ – 
ne bi jan � iš šū kių įmo nė, vi so ko lek ty vo pa stan go mis ei nan � mo der ni za ci jos, vys ty mo si ke liu.

Vie nas di džiau sių mū sų atei �es pla nų – sta ty � nau ją trans por to ba zę pie � nia me mies to ra jo ne. 
Sie kia me įsi kur � ar čiau ke lei vių ir tap � dar pa trauk les niais, nes vie ša sis trans por tas bu vo ir bus rei ka lin gi 
�ek vi sa me pa sau ly je, �ek ir Lie tu vo je.

Šian dien mes ei na me eko lo giš ko trans por to įdie gi mo ke liu – ma ži na me dy ze li nių au to bu sų skai čių 
ir at nau ji na me sa vo trans por to ba zę eko lo giš kais au to bu sais, ku rie, per 15–20 me tų, ma nau, vi siš kai 
iš stums dy ze li nes trans por to prie mo nes. Ti ki mės pa di din � vie šo jo trans por to pa trauk lu mą ir vi siš kai 
at nau jin � au to bu sų par ką per pen ke rius me tus.

UAB „Bus tu ras“ generalinis direktorius To mas Bie lins kas Šian dien au to bu sų par ke di džio ji da lis au to bu sų yra eko lo giš ki.
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Įmo nė veik lą vyk do 59 tūkst. kv. m plo to 
te ri to ri jo je. Jo je yra ad mi nist ra ci nis pa sta tas, 
au to bu sų re mon to ir ap tar na vi mo dirb tu vės, 
ga ra žas-pa sto gė, me cha ni nės dirb tu vės, 
gam ti nių du jų komp re so ri nė, ga my bi nis 
kor pu sas, san dė lis, de ga li nė.

Bend ro vei pri klau so Šiau lių au to bu sų sto �s, 
ku ri įsi kū ru si pre ky bos cent re „Sau lės mies tas“, 
ad re su Til žės g. 109, Šiau liai.

Au to bu sų sto te lė se įreng ti mies to 
au to bu sų eis mo tvar ka raš čiai. Kiek vie nas 
ke lei vis, va žiuo jan tis bend ro vės au to bu su, 
yra ap draus tas.

Šiau lių mies to vie šo jo trans por to sche ma.

Įmo nė je dir ba dau giau nei 400 dar buo to jų.

Nau jo ji au to bu sų sto �s pa sta ty ta 2007 m.
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Įmo nė je dir ba (2015 m.) 409 dar buo to jai, iš 
jų 224 vai ruo to jai-kon duk to riai, 121 tech ni kos 
ap tar na vi mo ir re mon to dar buo to jas, 64 
va do vai, spe cia lis tai ir tar nau to jai.

Bend ro vės per so na las tu ri rei kia mą iš si la vi ni-
mą, a� �n kan � dar bo po bū dį, nuo la tos da ly vau ja 
kva li fi ka ci jos kė li mo kur suo se. Įmo nė je nuo pat 
įkūrimo vei kia dar buo to jų pro fsą jun ga. Ji vie ni ja 
apie 180 žmo nių.

Bend ro vė tu ri 147 au to bu sus ir 12 mik roau to bu-
sų. 97 au to bu sai skir � ap tar nau � mies to ke lei vius, 
iš ku rių 22 yra nau ji du ji niai (CNG) au to bu sai, 1 
elekt ri nis (12 m il gio). Įmo nė nuo la t sie kia at nau jin � 
au to bu sų par ką eko no miš kais ir eko lo giš kais 
au to bu sais.

Bend ro vė yra Lie tu vos ve žė jų aso cia ci jos 

„Li na va“ na rė ir viena jos steigėjų.
Au to bu sai mies te ap tar nau ja 36 mies to 

su si sie ki mo marš ru tus, 16 prie mies � nio 
su si sie ki mo marš ru tų, 23 to li mo jo su si sie ki mo 
marš ru tus.

Be ke lei vių ve ži mo UAB „Bus tu ras“ nuo mo ja 
įvai rios kla sės au to bu sus, ve ža siun tas au to bu sais, 
par duo da tarp tau � nių rei sų bi lie tus.

UAB „Bus tu ras“ per me tus per ve ža daugiau 
nei 15 mln. ke lei vių. Di džiau sią ly gi na mą ją da lį – 
net 94 pro c. – tu ri ke lei vių ve ži mas au to bu sais 
re gu lia riai siais rei sais mies to su si sie ki mo 
marš ru tais.

Šiuo me tu bend ro vė je vyk do mi pro jek tai:
• elekt ro ni nio bi lie to sis te mos įdie gi mas;
• ma žai tar šių mies to au to bu sų kei � mas;

Nors ofi cia liai Šiau lių vie ša sis trans por tas 
skai čiuo ja 60-uo sius me tus, jo is to ri ja 
pra si dė jo ke liais de šimt me čiais anks čiau. 
In for ma ci jos apie mies to trans por tą ran da ma 
dar 1926 m. do ku men tuo se. Juo se mi ni ma, 

kad mies te tuo me tu bu vo 17 leng vų jų, 
1 kro vi ni nis au to mo bi lis ir 6 mo to cik lai. 1929-ai siais 
jau mi ni mi 47 ke lei vi niai, 8 kro vi ni niai au to mo bi liai 
ir 29 mo to cik lai. Trans por to prie mo nės pri klau sėpa-
si tu rin �ems mies �e čiams.

Įmo nės ir mies to is to ri jos sąlyčiai
Kiek vie na me is to ri nia me eta pe ke lei vi nis trans por tas pri klau so nuo 
to me to is to ri nių są ly gų ir vi suo me nės po rei kių. Ke lei vi nio trans por to 
rai da Šiau liuo se at spin di vi sos Lie tu vos si tua ci ją. Pir mo ji ofi cia li ke lei vi-
nio trans por to įmo nė Šiau lių mies te bu vo įkur ta 1940 m. Nuo 1940 m. 
iki 1995 m. kei tė si įmo nės pa va di ni mas, tech ni ka, dir ban čių jų kar tos, 
ku rių kiek vie na įne šė sa vo in dė lį į įmo nės veik los is to ri ją.

Pir ma sis po ka rio tro fė ji nis Šiau lių mies to au to bu sas.Įmo nės ad mi nist ra ci nis pa sta tas Ša rū no gat vė je.
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Į mies to au to mo bi lių sto � kas dien 
at vyk da vo nuo 10 iki 25 au to bu sų, 10–15 
leng vų jų au to mo bi lių. Tuo me � niu vie šuo ju 
trans por tu per die ną pa si nau do da vo apie 
250–300 žmo nių. Tada Šiau lių ap skri ty je bu vo 
1 968 km vieš ke lių.

Per ki tą de šimt me � plen tų ir vieš ke lių il gis 
išau go iki 3 406 km, o ke lei vius per vež da vo 
126 leng vie ji ir kro vi ni niai au to mo bi liai. Šiaulių–
Joniškio, Šiaulių–Žeimelio–Žagarės, Že mai čių ir 
Šiaulių–Panevėžio–Kauno marš ru tais va ži nė jo 
43 au to bu sai, ku rie per ve žė 120 455 ke lei vius.

Ten, kur sto vi da bar � nė autobusų sto �s, 
pra dėta įren gi nė � pir mo ji sto �s. Apie ją 1936 m. 
„Lietuvos žinios“ rašė „Ke lių val dy bos pa skelb ta me 

kon kur se Šiau lių au to bu sų sto čiai iš nuo mo � 
lai mė jo šiau lie �s S. Chle bins kis. Jis pe rė męs iš 
da bar � nio sa vi nin ko Berg ma no sto �, per kel siąs 
ją į nau ją vie tą Til žės ir Sto �es gat vių kam pe. 
Tai gi au to bu sų sto �s at si durs vie na me mies to 
pa kraš ty je, kas bus la bai ne pa to gu ke lei viams, 
ypa �n gai va žiuo jan �ems su ba ga žu. Da bar � nė 
sto �es vie ta yra mies to cent re, ne to li tur gaus, ir 
kil no � ją į ki tą vie tą, ro dos, nė ra jo kio rei ka lo.“

1938 m. bu vo įkur tas 8 ma ši nų pri va tus 
ke lei vių per ve ži mo par kas, per ve žan tis Šiau lių 
mies to ke lei vius. Du jo marš ru tai su jun gė 
mies to Gu ber ni jos ra jo ną su Zok niais ir mies to 
cent ru. Po me tų par kui bank ru ta vus, mies to 
au tot rans por tas ati te ko Sa vi val dy bei.

1940-ai siais Šiau lių au tot rans por to ūkį pe r-ė mė 
so vie tai. Ūkis reor ga ni zuo tas į „Že mai čių ruo žo“ 
au tot res tą, jam skir � ke li „ZIS“ mar kės au to mo bi liai. 
Ki lus Ant ra jam pa sau li niam ka rui, vi si au to mo bi liai 
bu vo paim � fron to reik mėms. Mies tas vėl grį žo 
prie anks čiau nau do to kin ko mo jo trans por to.

Bai gian �s Ant ra jam pa sau li niam ka rui – 
1944-ai siais – Šiau liuo se at kur ta vie šo jo 
trans por to įmo nė, ap jun gu si leng vą jį, ke lei vi nį ir 
kro vi ni nį trans por tą. Jos va do vu ta po Mar ty nas 
Ja sins kas. Pir mai siais me tais jos tur tas bu vo 13 
ap dau žy tų ir iš įvai rių vie tų su rink tų ma ši nų. 
Dau giau siai jo mis bu vo ve ža mi kro vi niai, o mies te 
ke lei vius per vež da vo ark lių trans por tu. Vė liau 
gau � kro vi ni niai „GAZ-51“ bu vo pri tai ky � ke lei vių 
ve ži mui ir ėmė kur suo � į už mies �. 1947 m. 
Šiau lių mies te pa si ro dė pir mo sios leng vo sios tak si 
ma ši nos „Po bie da“.

Su to kio mis ma ši no mis po ka rio me tais pra dė tas 
vys ty � mies to vie ša sis trans por tas.

Bai gian �s Ant ra jam pa sau li niam ka rui, at kur ta vie šo jo trans por to įmo nė ap jun gė �ek leng vą jį, �ek ke lei vi nį, 
�ek kro vi ni nį trans por tą. Au to bu sų sto �es eskizas sep�ntasis dešimtme�s.
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Il gai ne tu rė ju si už mies � nės au to bu sų sto �es, 
1949 m. ko vo mė ne sį Au tot rans por to kon to ra 
a� da rė už mies � nę au to bu sų sto �, iš ku rios 
tu rė jo pra dė � kur suo � au to bu sai už mies to ri bų. 
At si ra do to kie marš ru tai kaip Šiau liai–Tau ra gė ir 
Šiau liai–Jo niš kis.

Dau gė jant ma ši nų, di dė jo ir dar buo to jų 
skai čius – įmonėje dirbo iki 280 žmo nių, 
gausėjo ir per ve ža mų ke lei vių. 1950-ai siais 
vie šuo ju trans por tu pa si nau do jo 1 739 tūkst. 
ke lei vių – Šiau lių au toū kis ta po ket vir tu pa gal 
dy dį ša ly je.

Nuo 1952 m. Šiau lių mies to gat vė mis pra dė jo 
kur suo � nau ji „Mosk vich-423“ au to mo bi liai ir 
dau gia vie tės ke lei vi nės ma ši nos „ZIS-155“.

1955-aisiais, dar labiau padidėjus ke lei vių 
bei marš ru tų skai čiui, bu vo at skir tos kro vi nių 
ir ke lei vių per ve ži mo veik los. Įku rtas Šiau lių 
au to bu sų-tak so mo to rų au toū kis, ku rio 
funk ci ja – ke lei vių per ve ži mas. Tuo me tu 
įmo nė tu rė jo 50 au to bu sų ir 22 leng vą sias 
tak si ma ši nas, jo je dir bo 290 žmo nių, kas dien 

per vež da vo apie 3 tūkst. ke lei vių. Mies te ir 
už mies ty je vei kė 17 marš ru tų, ku rių bend ras il gis 
sie kė 1 800 km. 1958 m. per ve žta 11 926 tūkst.
ke lei vių, o ki tais me tais – jau 14 582 tūkst. 
Kiek vie nais me tais au toū kis pa si pil dy da vo apie 
15–20 nau jų au to bu sų „ZIS-155“. Tais pa čiais 
me tais pra dė � gau � ir pir mie ji „ZIL“ mar kės 
au to bu sai.

1959 m. mies to cent re, bu vu sio je Le ni no ir 
P. Cvir kos gat vių san kry žo je, pra de da ma sta ty � 
nau ja au to bu sų sto �s, o Vai do to gat vė je – nau jas 
ga ra žas ir šil do ma ma ši nų sto vė ji mo aikš tė, 
ku rio je �lp da vo iki 200 au to bu sų. Au to par kas 
pa si pil dė nau jais LAZ au to bu sais, o 1964 m. 
gavo nau jų „Vol gų“.

1965-ai siais įmo nė jau tu rė jo 148 
au to bu sus, 24 leng vą sias ma ši nas „Vol ga“ ir 
3 „Mosk vič“. Per me tus per vež ta dau giau nei 
25 mln. ke lei vių.

Pir mie ji „ZIL“ mar kės au to bu sai.

1948-ie ji. Nau ja vai ruo to jų lai da.

1959-ai siais mies tas gau na nau jus LAZ au to bu sus, o 1964-ai siais „Vol gas“.Spe cia liai mies to marš ru tams pri tai ky � „Ika rus-620“.
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dar buo to jai. Pra dė jęs dirb � da žy to ju, jis vė liau 
ėmė fik suo � ir au to bu sų par ko kas die ny bę.

1970 m. mies to au toū kis tu rė jo 218 įvai rių 
mar kių au to bu sų, ja me dir bo apie 1 000 dar buo to jų. 
Bu vo ap tar nau ja mi �ek mies to, �ek už mies čio 
marš ru tai. Tais me tais Šiau liuo se pa si ro dė pir mie ji 
di de li tri jų du rų „Ika rus“ au to bu sai, pra dė ta dieg � 
au to ma � zuo ta dis pe če ri nė val dy mo sis te ma, 
ruo šia ma si nau jo ad mi nist ra ci nio pa sta to bei 
re mon to dirb tu vių sta ty boms. Par ke spar čiai 
die gia mos tech ni nės ir eksp loa ta ci nės nau jo vės. 
Per me tus iš vi so bu vo gau � 36 nau ji au to bu sai ir 
10 leng vų jų au to mo bi lių.

1972-ai siais „Šiau lių au to bu sų tak so mo to rų 
au toū kis“ tapo „Šiau lių au to bu sų par ku“.

„Smar kiai au ga Šiau lių mies tas, ku ria si 
nau jos ga myk los, ple čia si se no sios. Išau go 
Lie po rių gy ve na ma sis ra jo nas, o mies to 
gy ven to jų skai čius per žen gė 100 000 ri bą. 
At li kus a� �n ka mus ty ri mus, ba lan džio mė ne sį 
bu vo per tvar ky � mies to marš ru tai. Vie to je 
bu vu sių 12-os įves ta 15 marš ru tų.

1967 m. a� da ro ma nau ja sto �s – pir mo ji 
Lie tu vo je au to bu sų sto �s deng tu pe ro nu. Vie nu 
me tu ji ga lė ju si ap tar nau � iki 10 au to bu sų. 
Įmo nė je tuo me tu dir bo 821 dar buo to jas, kas dien 
ap tar nau ja ma apie 90 tarp mies � nių ir prie mies �-
nių au to bu sų, o per me tus per ve ža ma apie 
29 mln. ke lei vių. Mies te pra dėjo kur suo � nau ji 
veng rų ga my bos au to bu sai „Ika rus 620“. Tais 
pa čiais me tais Au to bu sų tak so mo to rų au toū kis 
per si kė lė į nau jas pa tal pas, ku rios iki šiol tebėra 
Ša rū no g. 2.

Dar buo to jų su pra � mas apie dar bą ir ke lei vių 
ap tar na vi mą pe rė jo įvai rias sta di jas.

1958–1966 m. vy ra vu sią dar bo at mos fe rą 
at spin dė jo dai li nin ko Vy te nio Rim kaus, so viet me čiu 
dir bu sio Au to bu sų par ke, ka ri ka tū ros. Jos bu vo 
spaus di na mos Šiau lių au to bu sų tak so mo to ri nia-
me au toū ky je leis ta me sa ty ri nia me sien laik raš ty je. 
Čia bu vo iš juo kia mi pa si gė rę ar ki taip pra si kal tę 

Bai gia mos sta ty � re mon to dirb tu vės ir adminis-
tracinis pastatas.

1967-ai siais pa sta ty ta ir eksp loa ta ci jai a� duo ta nau ja au to bu sų sto �s.
1958–1966 m. lai ko tar pis bu vo ver tas ka ri ka tū ris to ran kos. Au to bu sų par ko dar buo to jų gy ve ni mas V. Rim-
kaus aki mis.

Leng vie ji tak so mo to riai pra dė jo nau do � švie si nius 
pla fo nus.

Dau gu ma su to bu sų par ko pa sta tų įreng � praė ju-
sio am žiaus sep�ntąjame de šimt me ty je.
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Mies tą ap tar nau jan čių au to bu sų skai čius 
išau go iki 111. Per pa rą mies to au to bu sais 
pa si nau do ja virš 100 tūkst. gy ven to jų“, – 
ra šo ma to me to met raš ty je. Įve da mas be ka sis 
at si skai ty mas – vien kar � nių bi lie tų kom pos te ra-
vi mo sis te ma. Tam au to bu suo se pa sta to ma po 
4–5 kom pos te rius. Baig ta dieg � au to ma � zuo to 
dis pe če ri nio val dy mo sis te ma, kiek vie nas mies to 
au to bu sas tu rė jo ry šį su cent ri niu dis pe če riu, tad 
pra dė tas kont ro liuo � gra fi ko lai ky ma sis. Au gant 
pie � nei mies to da liai, mik ro ra jo no gy ven to jai vis 
dau giau va žiuo da vo iš ir į cent ri nę mies to da lį 
bei pra mo ni nį ra jo ną. Sie kiant pa ten kin � išau gu sį 
po rei kį, į Šiau lius at ke lia vo Veng riš ki spe cia liai 
mies tui pri tai ky � au to bu sai „Ika rus-556“, ku rių 
sa lo no nau din gas plo tas bu vo 12 kv. m. Se nos 
mar kės „Ika rus-620“ salonas sie kė �k 8 kv. m.

1974 m. „Šiau lių au to bu sų par ko“ ad mi nist ra ci-
ja per si kėlė į nau jas ke tu rių aukš tų pa tal pas Vaidoto 

g. 33. Pir mie ji du aukš tai bu vo skir � bui � nėms 
pa tal poms. Juo se įreng � du šai, prau syk los, 
per si ren gi mo kam ba riai. Pra de da mos nau do � ir 
už da ros re mon to dirb tu vės, baig tas sta ty � 200 
vie tų ga ra žas. Įreng ta nau ja 47 vie tų val gyk la. Tuo 
me tu įmo nė je dir bo 988 žmo nės, iš ku rių 529 bu vo 
vai ruo to jai. Au to bu sų par ke kar tu su ūki nė mis 
ma ši no mis bu vo 322 trans por to prie mo nės: 
se nes nės bei nau jes nės kar tos au to bu sai „LAZ“ 
bei „Ika rus“, leng vų jų au to mo bi lių tak si „Vol ga“. 
Tais me tais taip pat bu vo gau � 4 nau ji „Raf-977“ 
au to bu sai. Mies �e čius ap tar na vo 16 au to bu sų 
marš ru tų, ku rių bend ras il gis su da rė 1 27,7 km. 
Prie mies ty je 31 marš ru to bend ras il gis bu vo 1 
076 km. Taip pat bu vo vyk do ma 80 tarp mies � nių 
rei sų. Bend ras jų marš ru tų il gis su da rė apie 9 500 
km. Įreng � 5 kont ro li niai punk tai au to bu sų dar bo 
kont ro lei pa ge rin �, at si ra do ga li my bė iš si kvies � 
tak si te le fo nu.

1974-ai siais bai gia mas sta ty � ad mi nist ra ci nis pa sta tas ir val gyk la.Bendrovės vidaus teritorijos vaiz das 1974-ai siais.

Aš tun ta ja me praė ju sio am žiaus de šimt me ty je 
įreng � kom pos te riai tarnauja iki pat šių die nų.

Ke lei vius ap tar nau da vo ne �k vai ruo to jai, bet ir 
kon duk to rės.
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1975 m. įmo nė je dir bo 1 028 dar buo to jai, 
jie ap tar nau da vo 255 marš ru � nius au to bu sus 
ir 69 tak si au to mo bi lius. Tais me tais par kas 
pa si pil dė 55 nau jais „Ika rus“ au to bu sais. Per 
me tus per ve ža ma apie 50 mln. ke lei vių. Baig ta 
au to bu sų par ko re konst ruk ci ja.

1977-ai siais par ke dir bo jau 988 dar buo to jai, 
o kar tu su ūki nė mis ma ši no mis, bu vo 322 
trans por to prie mo nės. Šiau lie čius ap tar na vo 16 
au to bu sų marš ru tų. Po metų me cha ni nia me 
sky riu je įren gia mos nau jos bui � nės pa tal pos, 
re konst ruo tas cent ri nis san dė lis, įran kių iš da vi mo 
po stas, su tvar ky tas re mon to duo bių ap švie � mas, 
pa sta ty � nau ji elekt ri niai kel tu vai au to bu sams. 
Vie nas iš svar bes nių tų me tų dar bų – įreng tas 
ku ro apa ra tū ros ba ras. Re konst ra vus ben zi no 
ūkį, vie toj 3 po 25 ku bi nių met rų dy džio tal pų į 

že mę bu vo įleis tos 5 po 50 ku bi nių met rų tal pos. 
Pa di di nus tal pas, va ka rais grį žu siems vai ruo to jams 
ne be rei kė jo il gai sto vė � ei lė se ir lauk � ku ro.

1979-ai siais au to bu sų par kas, pir ma sis 
tuo me � nė je So vie tų Są jun go je, pa ren gė ir pra dė jo 
įgy ven din � du ji nio au to bu sų pa šil dy mo pro jek tą, 
ku ris lei do ženk liai pa leng vin � au to bu sų eksp loa ta ci-
ją šal tuo ju me tų lai ku. Taip pat įgy ven din ta nau ja 
mė ne si nių bi lie tų sis te ma. Mė ne si nis bi lie tas 
kai na vo 3,5 rub lio, leng va � nis bi lie tas – 1,5 rub lio. 
Pagerintos au to bu sų re mon to dar bų at li ki mo 
są ly gos, įren gia ma plo vyk la, pra dė jo veik � 
ga my bos val dy mo ce chas, įreng tas diag nos � kos 
cent ras „LAZ“ mar kės au to bu sams. Au to bu sų 
par ke vi du � niš kai dir bo 1 169 dar buo to jai, jam 
pri klau sė 229 „Laz“, „Paz“, „IK-260“, „IK-280“, „IK-
255“ bei „Tu rist“ mar kės au to bu sai. 

Bai gian �s aš tun ta jam de šimt me čiui, tak si par ke bu vo 80 leng vų jų au to mo bi lių. To meto taksi vairuotojai.

1979-ai siais au to bu sų par kas tu rė jo 229 au to bu sus.

Nau jas kont ro li nis pra va žia vi mo punk tas.

Prie mies � nio au to bu so kon duk to rė 1974-ai siais.
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Dar 28 au to bu sus tu rė jo va lan di nis par kas. 
Jo au to bu sai bu vo skir � pi ko va lan do mis 
at si ra du siam pa pil do mam ke lei vių srau tui 
vež �. Ke lei vius ap tar nau jan �s tak si par kas 
tu rė jo 80 leng vų jų au to mo bi lių. Au to bu sai 
ap tar na vo 16 mies to marš ru tų, ku rių 
bend ras il gis bu vo 143 km. 20 prie mies �-
nių marš ru tų, ku rių il gis sie kė 870 km, bei 
54 tarp mies � nius marš ru tus, ku rie su da rė apie 
8 830 km. Bend ras au to bu sų par ko marš ru tų 
il gis bu vo apie 9 845 km.

1974 m. įmo nė je ki lo strei kas. Dar buo to jų 
ne pa si ten ki ni mą su kė lė per ma ži at ly gi ni mai. Šis 
įvy kis nu skam bė jo vi so je So vie tų Są jun go je – 
tuo me � nė je san tvar ko je strei kai bu vo 
ne priim � ni.

1980 m. įmo nė je dir bo 1 280 dar buo to jų. 
Par ką su da rė 232 mies to, prie mies � niai ir 
tarp mies � niai au to bu sai, 86 ra dio fi kuo � tak si. 
Va lan di niam par kui pri klau sė 28 au to mo bi liai. 
Ap tar nau ja mi 17 mies to, 22 prie mies � niai ir 
49 tarp mies � niai marš ru tai.

Vi sų mies to ir už mies čio marš ru tų bend ras il gis 
su da rė 9 156,1 tūkst. km. Baig ta nau jos ben zi no 
ko lo nė lės sta ty ba, pa sta ty tas ir pra dė jo veik � 
kont ro li nis punk tas, ku ria me eis mo kont ro lie riai 
vyk dė au to bu sų iš vy ki mo ir grį ži mo kont ro lę.

Au gant mies tui, ple čian �s pra mo nei ir 
di dė jant ke lei vių srau tui, „Šiau lių au to bu sų 
par kas“ pe rio diš kai per tvar ky da vo ir op � mi zuo da-
vo marš ru tus, di di no vie šo jo trans por to kie kį bei 
jo tal pos ga li my bes.

1995-ai siais UAB „Šiau lių au to bu sų par kas“ tu rė jo 236 au to bu sus, iš ku rių 185 bu vo „Ika rus“ mar kės, o 
2005 m. – �k 18Mies to marš ru tų sche ma 1986-ai siais.
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At kū rus Lie tu vos ne prik lau so my bę, 
par ko au gi mas su lė tė jo, at si ra do sun ku mų 
ap si rū pi nant trans por to prie mo nė mis, dėl 
blo ka dos trū ko ku ro. Mies to trans por to sis te ma 
plė to ta ne koor di nuo tai, ne bu vo dar naus jud u mo 
mies te pla no. 1992-ai siais nuo Au to bu sų par ko 
at si sky rė tak si pa slau gos ir įsi kū rė sa va ran kiš kas 
tak si par kas.

1995 m. Au to bu sų par kas bu vo da li nai 
pri va � zuo tas ir ta po UAB „Šiau lių au to bu sų 
par kas“. Jo ge ne ra li niu di rek to riu mi bu vo nuo 
1985 m. įmo nei va do va vęs Vytautas Stanislovas 
Vaišvila, eksp loa ta ci jos di rek to riu mi – Vi lius 
Lau ži kas, tech ni kos di rek to riu mi – Leonas 
Sau ly �s. Pri si tai kant prie nau jų eko no mi nių 
są ly gų ir ten ki nant at si ra du sį rin kos po rei kį, nuo 
1991 m. bu vo įkur tas nau jas – tu riz mo pa slau gų 
sky rius., gavęs tarptau�nį pavadinimą „Bustour“. 
Šis sky rius au go ir plė tė si iki pat 2005 m. Įmo nės 
au to bu sai kur sa vo ne �k po vi są Eu ro pą, bet 

ve žė tu ris tus ir iki Ma ro ko. Vė liau, at si ra dus 
pi gių skry džių bend ro vėms, tu ris � nė veik la 
bu vo su stab dy ta.

1999-ai siais UAB „Šiau lių au to bu sų par kas“ 
pra dė jo nau do � nau ją lo go � pą ir pa kei tė 
pa va di ni mą į UAB „Bus tu ras“.

2002-ai siais Šiau lių mies to val džia par da vė 
mies to cent re bu vu sį sto �es pa sta tą. Iš jo UAB 
Bus tu ro“ dar buo to jai bei ke lei viai į lai ki ną ją 
sto � – prie Til žės gat vės via du ko iš si kė lė �k po 
tre jų me tų. Pas ku � nė se ną ją sto � pa li ko be veik 
ke tu ris de šimt me čius au gin ta ir sto �es sim bo liu 
ta pu si pal mė. Pa sak il ga me čių dar buo to jų, ją 
kaž ka da į sto � at ne šė ir pa do va no jo mo te ris. 
„Pal mės, dau gy bę me tų sto vė ju sios šio je sto ty je, 
kraus ty mas ta po iš ban dy mu bū riui vy rų“, – tuo 
me tu ra šė sa vait raš �s „Šiau liai plius“. 

Pas ku � nė se ną ją sto � pa li ko dau giau nei 30 me tų 
jo je au gu si pal mė.

2002-ai siais par duo ta dau giau nei 35-erius me tus vei ku si au to bu sų sto �s. Nau jo sios sto �es sta ty bos jau įpusėję. 

Kol bu vo sta to ma nau ja, ke lei viai nau do jo si lai ki ną-
ja sto � mi.
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nu va žiuo da vo apie 224 km. Per mė ne sį vi du � niš kai 
per ve ža ma apie 1,5 mln. ke lei vių.

2006-ai siais į sa vo pa sku � nį rei są iš rie dė jo 
„Ika rus“ mar kės au to bu sas.

Sa vo kar je rą Šiau liuo se „Ika rus“ pra dė jo 
1969-ai siais. Tai bu vo pir ma sis dy ze li nu va ro mas 
au to bu sas mies te ir il gą lai ką pa � po pu lia riau-
sia vie šo jo trans por to prie mo nė. Per 39 me tus 
įmo nė je „dir bo“ apie 1 200 įvai rių � pų šios 
mar kės au to bu sų.

2007-ai siais, po pu sant rų me tų sta ty bų, 
du ris at vė rė nau ja au to bu sų sto �s, in teg ruo ta 
į pre ky bos cent rą. Nau jo ji au to bu sų sto �s per 
pa rą aptarnaudavo nuo 225 iki 240 au to bu sų ir 
nuo 320 iki 350 mik roau to bu sų. Sto �es vi dus, 
ly gi nant su se no sios, ma žes nis 5 kar tus, o 
pe ro nas – tris kar tus. Sto �es pa tal pos užiėmė 
800 kv. m. Sto �es pe ro ne įreng ta 13 au to bu sų 
aikš te lių. Da lis mies to au to bu sų pri tai ky � ir ke lei viams su 

spe cia liais po rei kiais.

Pas ku � nis autobuso „Ika rus“ rei sas 2006-ai siais.

Ji bu vo siū ly ta li go ni nei, ki no teat rui, net 
pre ky bos cent rui, kol ga liau siai iš ke lia vo į 
Kre �n gos žie mos so dą.

2005-ai siais au to bu sų par kas at si nau ji no 
dviem nau jais že mo įli pi mo „Vol vo 8700 
RLE“ au to bu sais. Tais me tais par kas 
tu rė jo dau giau nei 190 au to bu sų, o 
vi du ti nis jų am žius bu vo dau giau nei 14 
me tų. Mies to gat vė mis vis dar važinėjo ir 
1978 m. pa ga min tas au to bu sas. Iki tol be veik 
10 me tų par kas ne bu vo at nau ji na mas. 
Pas ku ti nį kar tą nau jas „Ika rus“ au to bu sas 
į mies to gat ves iš rie dė jo 1990-ai siais, o 
„Ka ro sa“ – 1996 m. Au to bu sų par ką taip pat 
pa pil dė nau do ti „Vol vo“ ir „Sca nia“.

Tuo me tu bend ras mies to marš ru tų il gis bu vo 
apie 226 km, jie su da rė 23 marš ru tus. Dar bo 
die no mis mies te dir bo 110 au to bu sų, o poil sio – 
55. Per dar bo die ną vie nas au to bu sas vi du � niš kai At nau jin tos ku ro ko lo nė lės.

Nau jo ji au to bu sų sto �s per pa rą ga li ap tar nau � iki 240 au to bu sų.
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va ro mo au to bu so ku ro są nau dos ga li bū � iki 
30 pro c. ma žes nės nei nau jos kar tos ana lo giš ko 
dy ze li nio au to bu so. Be to, gam � nės du jos 
90 pro c. ma žiau nei dy ze li nas ter šia ap lin ką 
dū mais, pe le nais, sie ros dvi de gi niu, per pu sę 
ma žiau iš me ta ang lies mo nok si do.

Jei mies te stai ga bū tų su stab dy tas gam � nių 
du jų �e ki mas, ter mi na le tu ri mų du jų at sar gų 
vi siš kai už tek tų vie ną pa rą ap rū pin � vi sus 
mies to au to bu sus. Ki lus bent men kiau siam du jų 
nuo tė kio pa vo jui ar pa ki lus du jų tem pe ra tū rai, 
daugybė įreng tų da vik lių iš kart iš jun tų du jų 
�e ki mą. Ter mi na le gam � nės du jos yra su spau džia-
mos iki 200 ba rų.

2011 m. va sa rio 1 d. Briu se ly je UAB „Bus tu ras“ 
ma žų ir vi du � nių įmo nių ka te go ri jo je įteik tas 
„Eu ro pean Road Sa fe ty Char ter“ ap do va no ji-
mas – už re gu lia riai �k ri na mas au to bu sų 
vai ruo to jų ži nias eis mo tai syk lių klau si mais.

Per me tus au to bu sų sto �s aptarnaudavo apie 
0,5 mln. ke lei vių. Tais me tais Šiau lių au to bu sų 
sto ty je dir bo 29 ve žė jai, iš jos iš va žiuo da vo 
dau giau nei 30 tūkst. „Bus tu ro“ ir apie 130 tūkst. 
ki tų įmo nių au to bu sų. Į tarp tau � nius marš ru tus 
iš vyk da vo apie 2 600 au to bu sų.

2009-ųjų m. pa bai go je UAB „Bus tu ras“ 
in ter ne to sve tai nė je pra dė jo veik � mies to 
au to bu sų tvar ka raš čių pro gra ma.

2011 m. a� da ry tas su skys �n tų gam � nių du jų 
ter mi na las. Jis skir tas ne �k du jo mis už pil dy � 
au to bu sus, bet ir pasiekiamas mies �e čiams, 
tu rin �ems su skys �n to mis gam � nė mis du jo mis 
va ro mus au to mo bi lius.

Įren gus su slėg tų gam � nių du jų (toliau – SGD) 
komp re so ri nę sto � ir pra dė jus eksp loa tuo � 
jo mis va ro mus au to bu sus, dėl pa lan kes nės 
mo kes � nės ap lin kos, au to bu sų par kas žy miai 
su ma ži no iš lai das ku rui. Nau jos kar tos SGD 

Eko lo giš ki, su spaus to mis du jo mis va ro mi „Iveco“ au to bu sai mies to au to bu sų par ką pa pil dė 2012 m.

Ter mi na le gam � nės du jos su spau džia mos net iki 
200 ba rų.

Įmo nė sie kia at nau jin � ne �k mies to, bet ir tarp mies � nių au to bu sų par ką.

2011-ai siais įmo nė su lau kė ir tarp tau � nio pri pa ži ni-
mo. Tuo me � nis ge ne ra li nis di rek to rius V. Lau ži kas 
su ap do va no ji mu.
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Pri ve ža mai siais marš ru tais kas dien pa si nau do ja 
apie 800 žmo nių.

Tai pa čiais me tais vyk dy� elekt ro ni nio bi lie to 
die gi mo pa ruo šia mie ji dar bai. 2015 m. sau sio 
1 d. star ta vo pir mo ji elekt ro ni nio bi lie to 
rū šis – mė ne si nis ter mi nuo ta sis elekt ro ni nis 
bi lie tas. Me tų pa bai go je pa leis tos ir ki tos 
elekt ro ni nio bi lie to rū šys: vie nos ke lio nės, 
die nos bi lie tai, ga li my bė ke liau � su per sė di mu 
ir pan. Elekt ro ni nio bi lie to sis te ma yra �n ka ma 
va žiuo � nau do jan �s elekt ro ni niais moks lei vio 
pa žy mė ji mais. Įdieg ta sis te ma leis dar ge riau 
lai ky �s gra fi ko, nes per GPS �ek vai ruo to jai, �ek 
dis pe če riai ga li ma ty �, kaip lai ko ma si gra fi ko.

2015 m. bend ro vę pa sie kė nau ji 8 tarp mies �-
niai eko no miš ki „Oto kar” au to bu sai, a� �n kan tys 
„Eu ro 5“ gam to sau gi nius rei ka la vi mus. Au to bu sų 
sto ty je a� da rytas Ke lei vių ap tar na vi mo cent ras. 
Į rin ką išleistas elekt ro ni nis bi lie tas.

2012-ai siais UAB „Busturas“ at si nau ji no 8 
eko lo giš kais su spaus to mis gam � nė mis du jo mis 
va ro mais „Ive co“ au to bu sais. Vi są par ką tuo 
me tu su da rė 96 mies to ir 54 tarp mies � niai, 
prie mies � niai, tu ris � niai au to bu sai. Vi du � nis 
tu ri mų au to bu sų am žius – 19 me tų. 11 au to bu sų 
yra iki 5 me tų se nu mo, o 6 au to bu sų am žius 
bu vo di des nis nei 30 me tų. Ke lei vius aptarnavo 
97 au to bu sai.

2014 m. au to bu sų par ką pa pil dė 8 nau ji 
eko lo giš ki, su skys �n to mis du jo mis va ro mi 
au to bu sai ir vie nas hib ri di nis, nau do jan �s �ek 
du jas, �ek elekt rą. Vi si jie – že mag rin džiai, 
gau � Vy riau sy bei par da vus tar šos lei di mus. Dar 
9 ne nau ji (8–11 me tų) „Mer ce des“ au to bu sai 
įsi gy � iš Lat vi jos.

2014 m. mies te ne be li ko pri va čių ve žė jų. Kad 
pa ten kin tų at si ra du sį po rei kį, UAB „Bus tu ras“ 
pra dė jo 8 nau jus pri ve ža muo sius marš ru tus. 

UAB „Bus tu ras“ bu vo ofi cia lus Eu ro pos vy rų krep ši nio čem pio na to ve žė jas.

Kas dien iš Šiau lių au to bu sų sto �es į tarp mies � nius 
rei sus iš va žiuo ja 25-28 au to bu sai.

„Oto kar“ au to bu sai a� �n ka „Eu ro 5“ gam to sau gi nius rei ka la vi mus.

2014-ai siais mies to gat vė mis pra dė jo va ži nė � ir hib-
ri di nis au to bu sas.
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Kar tu su mies to trans por tu kei tė si ir bi lie tė lių vei das.Tai pir ma sis elekt ro ni nis bi lie tas ap lin ki nė se 
ša ly se, ku riuo ga li ma nau do �s ne �k mies to, 
bet ir tarp mies � niuo se bei prie mies � niuo se 
au to bu suo se. Vis pa žan ges nes tech no lo gi jas 
tai kan � ir mo der nė jan � įmo nė įdie gė ga li my bę 
bi lie tus už si sa ky � te le fo nu.

2015 m. modernizuota au to bu sų plo vyk la ir 
at lik tas ka pi ta li nis ga my bos pa skir �es patalpų 
re mon tas.

To li mes nės bend ro vės vi zi jos yra 
su si ju sios su au to bu sų par ko at nau ji ni mu. 
Ti ki ma si kas met įsi gy ti po 10–15 eko lo giš kų 
že mag rin džių mies to au to bu sų. Taip pat 30 
vi du ti nio dy džio M3 kla sės nau jų au to bu sų 
prie mies ti niams rei sams. Sie kia ma, kad 
vi du ti nis au to bu sų am žius ne vir šy tų 
10 me tų. Taip pat ti ki ma si iki 2020-ųjų ras ti 
fi nan sa vi mą bei iš kel ti ga my bi nę-tech ni nę 
ba zę į pie ti nę mies to da lį.

Sus paustų gam � nių du jų ga li įsi pil � ir mies to gy ven to jai.

2015-ai siais star ta vo elekt ro ni nio bi lie to pro jek tas.
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Kiek vie nas į dar bą at vy kęs vai ruo to jas 
pir miau sia tu ri ap si lan ky � me di ci nos punk te. Ten 
�k ri na mas ne �k blai vu mas, bet ir bend ra svei ka tos 
būk lė. Įmo nė je ga lio ja sau sas įsta ty mas. Tik ga vęs 
ant spau dą, kad ga li dirb �, vai ruo to jas ke liau ja 
į ga ra žą pa siim � au to bu so. Au to bu sų tech ni nė 
ap žiū ra at lie ka ma 2 kar tus per me tus, vai ruo to jų 
dar bo ir poil sio lai kas fik suo ja mas ta chog ra fais. 
Au to bu suo se įreng � grei čio ri bo tu vai. Vi si au to bu sai 
tu ri ge sin tu vus, pir mo sios bend ro sios pa gal bos 
rin ki nius. Vi si au to bu su va žiuo jan tys ke lei viai yra 
ap draus � ir to drau di mo ga ran tas yra bi lie tas.

Tai, ko ne ma to ke lei viai

Įmo nė je ga lio ja „sau sas įsta ty mas“ – dar buo to jai kas dien �k ri na mi al ko tes te riu.
UAB „Bus tu ras“ vai ruo to jai daž nai ski na lau rus au-
to bu sų vairuotojų var žy bo se.

Grį žę po dar bo vai ruo to jai keliauja į dispečerinę.

Įmonės au to bu sai ne re tai „da ly vau ja“ ir ves tu vė se.

„Bus tu ras“ – ne �k vie nas iš „Li na vos“ stei gė jų, bet ir nuo la � nis jų ren gi nių da ly vis.Bendrovės te ri to ri jo s bendras vaizdas 2015 m.
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Kiek vie ną die ną į mies to gat ves iš rie da 72 
mies to au to bu sai. Tarp mies � niais ir prie mies � niais 
rei sais va žiuo ja 35 au to bu sai. Per die ną per ve ža ma 
apie 39 230 mies to bei 1 170 už mies čio ke lei vių, 
nu va žiuo ja ma apie 26 450 km, iš ku rių dau giau 
kaip pu sė – mies te. Kas met per ve ža mų ke lei vių 
skai čius au ga apie 10 pro c. Vi du � nis mies to 
marš ru to il gis – apie 19 km, prie mies � nio – apie 
35 km, tarp mies � nio – apie 195 km, o tarp tau � nio 

su si sie ki mo – 149 km. Pir ma sis au to bu sas iš 
au to bu sų par ko pa ju da ry te 4 val. 20 min., pa sku � nis 
į par ką grįž ta 23 val. 50 min. Per die ną vi sas 
„Bus tu ro“ au to bu sų par kas vi du � niš kai su nau do ja 
7 tūkst. l dy ze li no bei 2,5 tūkst. m3 su skys �n tų 
gam � nių du jų. Per pa rą au to bu sų par ke vi du � niš kai 
dir ba 218 dar buo to jų. Vi du � nis UAB „Bus tu ras“ 
dar buo to jų am žius – 51,5 me tų. Jau niau siam 
dar buo to jui yra 24 me tai, se niau siam – 82. Šiuo 

me tu il giau siai įmo nė je dir ban �s žmo gus yra 
75-erių An ta nas Bal čiū nas. Kal viu au to bu sų par ke 
jis dir ba jau 52 me tus. Per vi są įmo nės is to ri ją čia 
dir bo apie 4 300 dar buo to jų. Vi du � niš kai UAB 
„Busturas“ dirbama – apie 25 me tai.

Se niau sias įmo nės au to mo bi lis – au to bu sų 
vil ki kas „Maz 503“. Jis skai čiuo ja jau 42 me tus, 
ta čiau iki šiol nau do ja mas įvy kus au to bu so ge di mui. 
Be jo au to bu sų tech ni nę būk lę ke ly je už �k ri na dar 
trys sunk ve ži miai bei ap tar nau jan � tech ni ka.

Įdomesni skai čiai

Ke lei viams įreng tos 362 sto te lės, iš ku rių 74 skir-
tos pri ve ža mie siems marš ru tams.

Kal vis An ta nas Bal čiū nas įmo nė je dir ba jau 52 me tus. Kai rė je – ki tas il ga me �s dar buo to jas – Sta sys Bu čas, 
eismo saugumo ir darbų saugos skyriaus viršininkas, įmo nė je dirban�s 47 me tus.

UAB „Bus tu ras“ vai ruo to jais dir ba 221 vy rų ir 3 
mo te rys.

Au to bu sų tech ni ne būk le ke ly je rū pi na si trys vil ki kai, o autobusų remontui bendrovėje yra įreng tos dirb tu vės.
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UAB „Bus tu ras“ ne �k per ve ža ke lei vius, bet 
ir da ly vau ja įvai rio se ak ci jo se bei vi suo me ni niuo-
se pro jek tuo se. 

Įmo nė da ly vau ja ak ci jo se „Die na be 
au to mo bi lio“, „Judriosios savaitės“ renginiuose 
pri si de da prie mies to šven čių sau gaus or ga ni za vi-
mo ir gy ven to jų pa to gu mui to kių šven čių 
me tu nak � va žiuo ja pa pil do mi marš ru tai. UAB 
„Bus tu ras“ yra nuo la � nis fes � va lių „Sau lės 
žie das“, „Ant ru be žiaus“ bei „Šiau lių die nų“, 
„Šiau lių nak tų“ par tne ris.

Taip pat bend ra dar biau ja su Šiau lių švie � mo 
įstai go mis, mie lai pri si de da prie jų idė jų 
įgy ven di ni mo.

Vi suo me ni nė veik la, ak ci jos

„Pa ro da ant ra tų“ vyks ta nuo 2013-ųjų.Jau pen ke rius me tus ren gia mos poe zi jos skai ty mo au to bu se ak ci jos.

Vie na iš įdo mes nių ini cia ty vų – bend ras 
Ge gu žių pro gim na zi jos ir UAB „Bus tu ras“ 
pro jek tas „Pa ro da ant ra tų“, gy vuo jan �s jau tre jus 
me tus. 2013 m. jis bu vo skir tas Šei mos, 2014 
m. – Kul tū ros, 2015 m. – Že mės pa sau li nėms 
die noms pa mi nė �.

Nau jau sias pro jek tas vyk do mas kar tu su 
Šiau lių po li ci ja. Sie kiant sau ges nės ap lin kos 
mies te, auto bu suo se da li ja mi lanks � nu kai, 
ku riuo se skel bia ma in for ma ci ja, padėsian� 
žmonėms išveng� sukčiavimo, taip pat aiškinan� 
apie saugumą.

Šiais me tais kar tu su sa vi val dy be ir Šiau lių 
jau ni mu, mies to vi ce me ro Do mo Griš ke vi čiaus 
ini cia ty va, ir Šiau lių uni ver si te tu bu vo pa siek tas 
Šiau lių mies to re kor das – į marš ru � nį mies to 
au to bu są su tal pin � 205 ke lei viai.
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2015-ai siais į mies to au to bu są su tal pin � 205 ke lei viai.

Kar tu su po li ci ja ku ria ma sau ges nė ap lin ka.






