PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2021 m. gegužės
d.
įsakymu Nr. A-

VIETINIO (MIESTO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTŲ IR JŲ TRASŲ SĄRAŠAS
Maršruto
Nr.

Maršruto pavadinimas ir trasa

1

Zoknių žiedas–Savanorių žiedas
Nuo Zoknių žiedo: Radviliškio g.–Vilniaus g.–Draugystės pr.–Vytauto g.–Žemaitės g.–Birutės g.–J. Basanavičiaus g.- Pakruojo g.
Nuo Savanorių žiedo: Pakruojo g.- J. Basanavičiaus g.–Žemaitės g.–A.J. Greimo g.–Tilžės g.–Vytauto g.–Draugystės pr.–Vilniaus
g.–Radviliškio g.
Pastabos. Atskirais reisais maršruto trasa nukreipiama iš Radviliškio gatvės Petro Motiekaičio, Felikso Vaitkaus, Pročiūnų, Aerouosto
gatvėmis ir atgal.
Atskirais reisais maršruto trasa nukreipiama iki Aviacijos gatvės.

1A

Savanorių žiedas–Kairiai
Nuo Savanorių žiedo: Pakruojo g.- J. Basanavičiaus g.–Žemaitės g.–A.J. Greimo g.–Tilžės g.–Vytauto g.–Draugystės pr.–Vilniaus
g.–V. Matulionio g.– A9 kelias– Plento g.–Beržų g.–Ežero g.
Iš Kairių: Ežero g.–Beržų g.–Plento g.–A9 kelias–V. Matulionio g.–Vilniaus g.–Draugystės pr.–Vytauto g.–Žemaitės g.–Birutės g.–J.
Basanavičiaus g.–Pakruojo g.

2

Gytarių žiedas–,,Sodros“ st.–Gytarių žiedas
Nuo Gytarių žiedo: Javų g.–Gytarių g.–Lyros g.–Gardino g.–Tilžės g.–Vytauto g.–Ežero g. (,,Sodros“ st.)–Dubijos g.–Draugystės pr.–
Vytauto g.–Tilžės g.–Gardino g.–Lyros g.–Gytarių g.–Javų g.

3

Gegužių žiedas–Kuršėnkelio žiedas
Nuo Gegužių žiedo: Dariaus ir Girėno g.–Statybininkų g.–Tilžės g.–Aušros al. –S. Daukanto g.–Vytauto g.–Gumbinės g.–Vilniaus g.
Nuo Kuršėnkelio žiedo: Vilniaus g.–Gumbinės g.–Vytauto g.–S. Daukanto g.–Aušros al.–Tilžės g.–Statybininkų g.–Dariaus ir Girėno
g.

4

Medelyno žiedas–Rėkyvos žiedas
Nuo Medelyno žiedo: V. Bielskio g.–Panevėžio g.–Birutės g.–V. Kudirkos g.–Aušros al.–Tilžės g.–Pramonės g.–Bačiūnų g.–Lingailių
g.
Nuo Rėkyvos žiedo: Lingailių g.–Bačiūnų g.–Pramonės g.–Tilžės g.–Aušros al.–V. Kudirkos g.–Birutės g.–Panevėžio g.–V. Bielskio

Darbo laikas/
Pastabos

kasdien

kasdien

darbo
dienomis

kasdien
kasdien

g.

4A

5

5A

Medelyno žiedas–,,Šiaulių malūnas“
Nuo Medelyno žiedo: V. Bielskio g.–Panevėžio g.–Birutės g.–V. Kudirkos g.–Aušros al.– S. Daukanto g.– Vilniaus g.– Žemaitės g.–
A.J. Greimo g.– Tilžės g.–Pramonės g.–Bačiūnų g.
Nuo ,,Šiaulių malūno“ st: Bačiūnų g.–Pramonės g.–Tilžės g.– Vytauto g.– Žemaitės g.– Vilniaus g.– S. Daukanto g.– Aušros al.–V.
Kudirkos g.–Birutės g.–Panevėžio g.–V. Bielskio g.
Pakruojo žiedas–Muitinė
Nuo Pakruojo žiedo: Žemaitės g.–Birutės g.–J. Basanavičiaus g.–Aušros al.–Tilžės g.–Pagėgių g.–Kanapių g.–Ragainės g.–Metalistų
g.
Nuo Muitinės: Metalistų g.–Ragainės g.–Kanapių g.–Pagėgių g.–Tilžės g.–Aušros al.–Žemaitės g.

darbo
dienomis

darbo dienomis
Ginkūnų kapinių žiedas–Muitinė
nuo balandžio
Nuo Ginkūnų kapinių žiedo: Tilžės g.–Vaidoto g.–Žemaitės g.–Birutės g.–J. Basanavičiaus g.–Aušros al.–Tilžės g.–Pagėgių g.–
1 d. iki
Kanapių g.–Ragainės g.–Metalistų g.
lapkričio
Nuo Muitinės st.: Metalistų g.–Ragainės g.–Kanapių g.–Pagėgių g.–Tilžės g.–Aušros al.–Žemaitės g.–Vaidoto g.–Tilžės g.
1 d.

6

Dainų žiedas–Autobusų stotis–Dainų žiedas
Nuo Dainų žiedo: Architektų g.–Gegužių g.–Tilžės g.–Pramonės g.–Serbentų g.–Vilniaus g.–Draugystės pr.–Dubijos g.–Tilžės g.
(Autobusų stotis)–Vytauto g.–Draugystės pr.–Vilniaus g.–Serbentų g.–Pramonės g.–Tilžės g.–Gegužių g.–Architektų g.

7

Gegužių žiedas–Savanorių žiedas
Nuo Gegužių žiedo: Gegužių g.–Tilžės g.–Aušros al.–Žemaitės g.–Birutės g.–J. Basanavičiaus g.- Pakruojo g.
Nuo Savanorių žiedo: Pakruojo g.- J. Basanavičiaus g.–Aušros al.–Tilžės g.–Gegužių g.

8

Gegužių žiedas–Muitinė
Nuo Gegužių žiedo: Dariaus ir Girėno g.–Statybininkų g.–Tilžės g.–Pramonės g.–Metalistų g.
Nuo Muitinės st.: Metalistų g.–Pramonės g.–Išradėjų g.- Baltų g.–Statybininkų g.–Dariaus ir Girėno g.
Pastaba. Nuo 16 val. iš Gegužių žiedo: Dariaus ir Girėno g. - Statybininkų g. – Baltų g. – Išradėjų g. – Pramonės g. – Metalistų g.;
Nuo Muitinės st.: Metalistų g. – Pramonės g. – Tilžės g. –Statybininkų g. – Dariaus ir Girėno g.

9

kasdien

Gytarių žiedas–Zoknių žiedas
Nuo Gytarių žiedo: Javų g.–Gytarių g.–Lyros g.–Gardino g.–Tilžės g.–Pramonės g.- Serbentų g.- Dubijos g.- Radviliškio g.- Petro
Motiekaičio g.- Felikso Vaitkaus g.- Pročiūnų g.- Aerouosto g.- Radviliškio g.
Nuo Zoknių žiedo: Radviliškio g.- Aerouosto g. - Pročiūnų g.- Felikso Vaitkaus g.- Petro Motiekaičio g. - Radviliškio g.- Dubijos g.Serbentų g.-Pramonės g.–Tilžės g.–Gardino g.–Lyros g.–Gytarių g.–Javų g.

kasdien
darbo
dienomis
darbo
dienomis
darbo
dienomis,
sekm.

10

Gytarių žiedas–,,Šiaulių malūnas“
Nuo Gytarių žiedo: Javų g.–Gytarių g.–Gegužių g.–Tilžės g.–Pramonės g.–Bačiūnų g.
Nuo ,,Šiaulių malūno“ st.: Bačiūnų g.–Pramonės g.–Tilžės g.–Gegužių g.–Gytarių g.–Javų g.

kasdien

11

Gytarių žiedas–,,Pumpuro“ st.
Nuo Gytarių žiedo: Javų g.–Gytarių g.–Gegužių g.–Tilžės g.–Pramonės g.–Bačiūnų g.–Vyturių g.
Nuo ,,Pumpuro“ st.: Vyturių g.–Bačiūnų g.–Pramonės g.–Tilžės g.–Gegužių g.–Gytarių g.–Javų g.

kasdien

12

Dainų žiedas–Kuršėnkelio žiedas
Nuo Dainų žiedo: Architektų g.–Gegužių g.–Lyros g.–Gardino g.–Tilžės g.–Aušros al.–V. Kudirkos g.–Vilniaus g.
Nuo Kuršėnkelio žiedo: Vilniaus g.–V. Kudirkos g.–Aušros al.–Tilžės g.–Gardino g.–Lyros g.–Gegužių g.–Architektų g.

kasdien

13

Dainų žiedas–Pakruojo žiedas
Nuo Dainų žiedo: Architektų g.–Gegužių g.–Tilžės g.–Aukštabalio g.–J. Jablonskio g.–Žemaitės g.
Nuo Pakruojo žiedo: Žemaitės g.–Birutės g.–J. Basanavičiaus g.–Žemaitės g.–J. Jablonskio g.–Aukštabalio g.–Tilžės g.–Gegužių g.–
Architektų g.
Pastaba. Iki 11 val. trasa iš Pakruojo žiedo: Žemaitės g.–Birutės g.–J. Basanavičiaus g.–Žemaitės g.– Architektų g.

14

Medelyno žiedas–Gytarių žiedas
Nuo Medelyno žiedo: V. Bielskio g.–Panevėžio g.–Birutės g.–V. Kudirkos g.–Aušros al.–Tilžės g.–Gegužių g.–Gytarių g.- Kviečių g.
Nuo Gytarių žiedo: Javų g.- Gytarių g.–Gegužių g.–Tilžės g.–Aušros al.–V. Kudirkos g.–Birutės g.–Panevėžio g.–V. Bielskio g.

15

Šiaulių oro uosto žiedas–Autobusų stotis
Nuo Šiaulių oro uosto žiedo: Lakūnų g.–Aerouosto g.–Radviliškio g.–Vilniaus g.–Draugystės pr.–Dubijos g.–Tilžės g.
Nuo Autobusų stoties: Tilžės g.–Vytauto g.–Draugystės pr.–Vilniaus g.–Radviliškio g.–Aerouosto g.–Lakūnų g.

16

Gytarių žiedas - Liejyklos g. - Gytarių žiedas
Nuo Gytarių žiedo: Javų g.–Gytarių g.–Gegužių g.–Tilžės g.–Pramonės g.–Liejyklos g.–Išradėjų g.–Pramonės g.–Tilžės g.–Gegužių
g.–Gytarių g.–Javų g.

17

Gegužių žiedas–Ginkūnų kapinių žiedas
Nuo Gegužių žiedo: Gegužių g.–Lyros g.–Gardino g.–Tilžės g.
Nuo Ginkūnų kapinių žiedo: Tilžės g.–Gardino g.–Lyros g.–Gegužių g.

18

Gegužių žiedas–Savanorių žiedas
Nuo Gegužių žiedo: Gegužių g.–Tilžės g.–Aušros al.–Žemaitės g.–Vaidoto g.–J. Basanavičiaus g.- Pakruojo g.
Nuo Savanorių žiedo: Pakruojo g.- J. Basanavičiaus g.–Vaidoto g.–Žemaitės g.–Birutės g.–J. Basanavičiaus g.–Aušros al.–Tilžės g.–
Gegužių g.

darbo
dienomis

kasdien
nekursuoja iki
atskiro
nutarimo
darbo
dienomis
kasdien
šešt.,
sekm.

19

Gytarių žiedas–,,Pumpuro“ st.
kasdien
Nuo Gytarių žiedo: Javų g.–Gytarių g.–Lyros g.–Gardino g.–Statybininkų g.–Baltų g.–Išradėjų g..–Pramonės g.–Bačiūnų g.–Vyturių
nuo balandžio
g.
1d. iki
Nuo ,,Pumpuro“ st.: Vyturių g.–Bačiūnų g.–Pramonės g.–Išradėjų g.- Baltų g.–Statybininkų g..–Gardino g.–Lyros g.–Gytarių g.– Javų
lapkričio 1 d.
g.

20

Kuršėnkelio žiedas–Muitinė–Kuršėnkelio žiedas
Nuo Kuršėnkelio žiedo: Vilniaus g.–Gumbinės g.–Vytauto g.–S. Daukanto g.–Aušros al.–Tilžės g.–Pramonės g.–Metalistų g.–
Ragainės g.–Kanapių g.–Pagėgių g.–Tilžės g.–Aušros al.–S. Daukanto g.–Vytauto g. –Gumbinės g.–Vilniaus g.

21

Gytarių žiedas–Ginkūnų žiedas
Nuo Gytarių žiedo: Javų g.–Gytarių g.–Gegužių g.–Tilžės g.–Aušros g.
Nuo Ginkūnų žiedo: Aušros g.–Tilžės g.–Gegužių g.–Gytarių g.–Javų g.

22

Gytarių žiedas–Centras–Gytarių žiedas
Nuo Gytarių žiedo: Javų g.–Gytarių g.–Lyros g.–Gardino g.–Architektų g.–Žemaitės g.–Vilniaus g.–V. Kudirkos g.–Aušros al.–Tilžės
g.–Gumbinės g.–Dubijos g.–Žemaitės g.–Architektų g.–Gardino g.–Lyros g.–Gytarių g.–Javų g.

darbo
dienomis

23

Gegužių žiedas–Savanorių žiedas
Nuo Gegužių žiedo: Gegužių g.–Lyros g.–Gardino g.–Architektų g.–Žemaitės g.–Birutės g.–J. Basanavičiaus g.- Pakruojo g.
Nuo Savanorių žiedo: Pakruojo g.- J. Basanavičiaus g.–Žemaitės g.–Architektų g.–Gegužių g.

darbo
dienomis

23A

Gegužių žiedas – Geležinkelio stotis
Nuo Gegužių žiedo: Gegužių g.- Architektų g.- Žemaitės g.- Dubijos g.- S. Daukanto g.- A.J. Greimo g.- Tilžės g.- Vytauto g.Draugystės pr.- Dubijos g.
Nuo „Geležinkelio stoties“ st.: Dubijos g.- Tilžės g.- Vytauto g.- S. Daukanto g.- Dubijos g.- Žemaitės g.- Architektų g.- Gegužių g.

darbo
dienomis

24

Gegužių žiedas–Centras–Gegužių žiedas
Nuo Gegužių žiedo: Gegužių g.–Lyros g.–Gardino g.–Architektų g.–Žemaitės g.–Aušros al.–Tilžės g.–Gumbinės g.–Dubijos g.–
Žemaitės g.–Architektų g.–Gardino g.–Lyros g.–Gegužių g.

kasdien

25

„Pumpuro“ st.- Ligoninės st.- “Pumpuro“ st.
Nuo ,,Pumpuro“ st.: Vyturių g.–Bačiūnų g.–Pramonės g.- Serbentų g.- Dubijos g.- Radviliškio g.-Vilniaus g.–Ežero g. - Dubijos g.–
Tilžės g.–Vytauto g.–Žemaitės g.–Vilniaus g.–V. Kudirkos g.(Ligoninės st.)- Aušros al.–J. Basanavičiaus g.–Žemaitės g.–A.J. Greimo
g.–Tilžės g.–Gumbinės g.–Dubijos g.–Draugystės pr.–Vilniaus g.–Radviliškio g.–Dubijos g.–Serbentų g.–Pramonės g..–Bačiūnų g.–
Vyturių g.
Pastaba. Atskirais reisais maršruto trasa nukreipiama iki/nuo Šilėnų k.

kasdien

darbo
dienomis
kasdien

29

Gytarių žiedas–Sutkūnai
Nuo Gytarių žiedo: Javų g.–Gytarių g.–Lyros g.–Gardino g.–Tilžės g.–Aušros al.–Žemaitės g.–Vaidoto g.–J. Basanavičiaus g.
Iš Sutkūnų: J. Basanavičiaus g.–Vaidoto g.–Žemaitės g.–Birutės g.–J. Basanavičiaus g.–Aušros al.–Tilžės g.–Gardino g.–Lyros g.–
Gytarių g.–Javų g.
Pastaba. Atskirais reisais maršruto trasa trumpinama iki/nuo Gamybos žiedo.

darbo
dienomis

Privežamieji maršrutai
P1

Zoknių žiedas- Aerouosto g.
Nuo Zoknių žiedo: Radviliškio g., Dubijos g., Aerouosto g., Lakūnų g.
Nuo Šiaulių oro uosto žiedo: Lakūnų g., Aerouosto g., Dubijos g., Radviliškio g.

P2

„Lanksto“ st.- Sutkūnai
Nuo „Lanksto“ st.: J. Basanavičiaus g., Aukštrakių g.
Iš Sutkūnų: Aukštrakių g., J. Basanavičiaus g.

P3

Lieporiai- Gegužių kaimas
Nuo Karaliaučiaus g.: Prūsų g., Mažosios Lietuvos g., Tolminkiemio g., Karaliaučiaus g,. Gegužių g., S. Dariaus ir S. Girėno g.,
Sembos g., Vaivorykštės g.
Iš Gegužių kaimo: Vaivorykštės g., Sembos g., S. Dariaus ir S. Girėno g., Gegužių g., Karaliaučiaus g.

darbo
dienomis
kasdien

darbo
dienomis

P4

Rėkyva- Einoraičiai
Nuo „Šviesos“ st.: Bačiūnų g., Energetikų g., Lingailių g., Viesulų g., Saulėtekio g.
Iš Einoraičių: Saulėtekio g., Viesulų g., Lingailių g., Bačiūnų g.
Pastabos. Atskirais reisais maršruto trasa prailginama iki/nuo Pakapės.
Atskirais reisais maršruto trasa trumpinama iki/nuo “Sodų” st. Viesulų g.

P5

Kuršėnkelio žiedas- Skroblų g.
Nuo Kuršėnkelio žiedo: Vilniaus g., Gintaro g., Veterinarijos g., Kadagių g., Švyturio g., Skroblų g.
Nuo Birutės g.: Skroblų g., Švyturio g., Kadagių g., Veterinarijos g., Gintaro g., Vilniaus g.

kasdien

P6

Kuršėnkelio žiedas- Skroblų g.
Nuo Kuršėnkelio žiedo: Vilniaus g., Gintaro g., Veterinarijos g., Jaunystės g., Šaltalankių g., Ąžuolyno g., Birutės g.
Nuo Medelyno žiedo: Birutės g., Ąžuolyno g., Šaltalankių g., Jaunystės g., Veterinarijos g., Gintaro g., Vilniaus g.

kasdien

P7

„Ligoninės“ st.- Skroblų g.
Nuo „Ligoninės“ st.: V. Kudirkos g., Birutės g., Karklų g., Sodo g., Skroblų g.
Nuo Skroblų g.: Birutės g., V. Kudirkos g.

P8

„Ligoninės“ st.- Vinkšnėnų g.

darbo
dienomis

darbo
dienomis
darbo

Nuo „Ligoninės“ st.: V. Kudirkos g., Birutės g., Geležinkelio g., Sodo g., Ukmergės g.
Nuo Vinkšnėnų g.: Ukmergės g., Sodo g., Geležinkelio g., Birutės g., V. Kudirkos g.

P8A

„Ligoninės“ st.- Vinkšnėnai
Nuo „Ligoninės“ st.: V. Kudirkos g., Birutės g., Geležinkelio g., Sodo g., Ukmergės g., V. Bielskio g., Luokės g., Akacijų g.,
Vinkšnėnų g.
Iš Vinkšnėnų : Vinkšnėnų g., Akacijų g., Luokės g., V. Bielskio g., Ukmergės g., Sodo g., Geležinkelio g., Birutės g., V. Kudirkos g.

dienomis

darbo
dienomis

Specialieji maršrutai
Ginkūnų kapinių žiedas – K. Donelaičio kapinės („Ragainės“ stotelė)
Nuo Ginkūnų kapinių žiedo: Tilžės g.– Pagėgių g.– Kanapių g.– Ragainės g.
Nuo K. Donelaičio kapinių (,,Ragainės“ st.): Ragainės g.– Kanapių g.– Pagėgių g.– Tilžės g.
Gytarių žiedas–K. Donelaičio kapinės („Ragainės“ stotelė)
Nuo Gytarių žiedo: Javų g.–Gytarių g.–Gegužių g.–Tilžės g.–Pagėgių g.–Kanapių g.–Ragainės g.
Nuo K. Donelaičio kapinių (,,Ragainės“ st.): Ragainės g.– Kanapių g.– Pagėgių g.– Tilžės g.– Gegužių g.–Gytarių g.–Javų g.

Spec.
maršrutai
Gytarių žiedas–Ginkūnų kapinių žiedas
į kapines
Nuo Gytarių žiedo: Javų g.–Gytarių g.–Gegužių g.–Tilžės g.
Nuo Ginkūnų kapinių žiedo: Tilžės g.–Gegužių g.– Gytarių g.–Javų g.

Gegužių žiedas– K. Donelaičio kapinės („Ragainės“ stotelė)
Nuo Gegužių žiedo: Gegužių g.–Lyros g.–Gardino g.–Tilžės g.–Pagėgių g.–Kanapių g.–Ragainės g.
Nuo K. Donelaičio kapinių (,,Ragainės“ st.): Ragainės g.–Kanapių g.–Pagėgių g.–Tilžės g.–Gardino g.–Lyros g.–Gegužių g.

________________________________________________________________

Motinos, tėvo,
visų šventųjų,
vėlinių ir joms
gretimomis
dienomis

