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Tyrimo tikslas. Suprojektuoti naujo dizaino viešo transporto stoteles, kurios būtų ilgaamžės, funkcionalios ir 

saugios miestui ir gyventojams. 

Reikšminiai žodžiai:  ilgaamžės medžiagos, saugios stotelės, stotelės, stotelių įranga 

 

Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizės metu išanalizuoti viešo transporto stotelių dizainas. Empirinio 

tyrimo metu buvo atliktas konstrukcinių medžiagų, skirtų stotelių statybai, techninių parametrų analizė,  atrinktos 

patvarių, ilgaamžių medžiagų charakteristikos, sukurti estetiškų ir funkcionalių miesto viešo transporto stotelių 

eskizai. 

Rezultatai ir / arba išvados.  Atliekant tyrimą ištirta esama miesto viešo transporto stotelių situaciją. Išanalizuotos 

miesto viešo transporto stotelėms tinkamos konstrukcinės medžiagos bei esamų miesto viešo transporto stotelių 

dizaino analogai. Rezultatai parodė, kad pakeitus viešojo transporto stotelių dizainą, jos būtų patvaresnės bei 

saugios miestui ir gyventojams. Jos apsaugotų nuo vėjo, lietaus, karštos vasaros saulės, taip pat tamsiu paros metu 

apšviestose autobusų stotelėse žmonės jaustųsi saugiau (1-2 pav.). 

Originalumas ir / arba praktinis reikšmingumas. Tema aktuali, kadangi vis dar aktualus viešo transporto 

poreikio klausimas. Autobusų stotelių dizainas ir konstrukcija nuolat tobulinama, tačiau tai vis dar problema 

tarpmiestinio susisiekimo tinkle.  

Tyrimo metu sukurti ir pateikti naujo ilgaamžių, estetiškų ir funkcionalių miesto viešo transporto stotelių dizaino 

eskizai. Dėka patvarių medžiagų naudojamų stotelės statybai būtų garantuotas savivaldybės turto ilgaamžiškumas. 
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1 pav. Naujas viešo transporto stotelės dizainas. 

Aut. Sidney Wilson Nai 

 

 

      2 pav. Naujas viešo transporto stotelės dizainas. 

    Aut. Sidney Wilson Nai  

 


