
Nuo karo baisumų bėgantiems ukrainiečiams viešasis transportas Šiauliuose nemokamas 

 

Siekdama suteikti pagalbą asmenims, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių 

veiksmų ir gyvenantiems Šiaulių mieste, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendė, kad karo 

pabėgėliams bus taikoma važiavimo Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusais 100 proc. 

lengvata, įsigijus e. bilieto kortelę (kuri taip pat išduodama nemokamai). 

 

• E. bilietą įsigyti galima Šiaulių m. autobusų stotyje (Tilžės g. 109) arba Šarūno g. 2. 

• Bilietas įsigalioja nuo jo išdavimo dienos ir galioja 3 mėnesius. 

• Kelionių skaičius bilieto galiojimo laikotarpiu nėra ribojamas. 

• Karo pabėgėliai, pirmą kartą įsigydami elektroninį bilietą su 100 proc. nuolaida, turi:  

✓ Pateikti asmens dokumentą arba kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir 

registracijos Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos  kortelę, arba leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, arba nacionalinę vizą;  

✓ Rašytinai įsipareigoti pažymėti kartinį elektroninį bilietą kiekvieno važiavimo metu, 

nes, nepažymėjus kartinio elektroninio bilieto, fiksuojama, kad asmuo važiuoja be 

bilieto, ir už tai gali būti taikoma administracinė atsakomybė.  

• Kontrolės metu bent vienas iš šių dokumentų turi būti pateiktas kontrolieriams. 

• Lengvatos netaikomos asmenims, atvykusiems iš Ukrainos, kurie dirbo ir apsigyveno 

Šiaulių mieste iki Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje pradžios (2022 m. vasario 

24 d.). 

 

 

З метою надання допомоги особам, які залишили Україну внаслідок воєнних дій Російської 

Федерації та проживають у м. Шяуляй, Шяуляйська міська рада прийняла рішення про 

надання біженцям війни 100% знижки на покупку е. квитка для проїзду в автобусах 

регулярних перевезень у м. Шяуляй (картка е. квитка також видається безкоштовно). 
• Е. квиток можна придбати в на автовокзалі м. Шяуляй (вул. Тілжес, 109) або на вул. 

Шаруно. 2.   

• Квиток дійсний з дати видачі та діє протягом 3 місяців.  

• Кількість поїздок протягом терміну дії квитка не обмежена.  

• Біженцям війни, які вперше купують електронний квиток з 100% знижкою необхідно:  

▪ пред'явити документ, що посвідчує особу та картку реєстрації в Міграційному 

департаменті при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки,  або 

дозвіл на тимчасове проживання в Литві, або національну візу; 

▪ дати письмове зобов’язання зареєструвати разовий електронний квиток під час 

кожної поїздки, оскільки не зареєстрований разовий електронний квиток 

свідчить про те, що особа подорожує без квитка і її може бути притягнуто до 

адміністративної відповідальності.  

• Під час перевірки принаймні один із цих документів необхідно пред'явити 

контролерам. 

• Пільги не надаються особам, які прибули з України, працювали та проживали в місті 

Шяуляй до початку воєнних дій Російської Федерації в Україні (24 лютого 2022 р.). 

 

 


