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REZOLIUCIJA DĖL NAKTINIO VIEŠOJO TRANSPORTO VILNIUJE 

2020 m. rugsėjo 5 d., REZ-20/02 

Vilnius 

 

Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ (toliau – VJOSAS), vienijanti ir 

atstovaujanti 12 Vilniaus mieste veikiančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, nori 

atkreipti dėmesį į tobulintiną Vilniaus naktinio viešojo transporto pritaikymą Vilniaus mieste.  

2020 m. kovo – birželio mėnesiais, VJOSAS kartu su Vilniaus jaunimo reikalų taryba (toliau 

– JRT) organizavo Vilniaus jaunimo poreikių apklausą, kurioje dalyvavo 1467 jauni asmenys. Šioje 

apklausoje jauni žmonės galėjo pateikti savo nuomonę, matomas problemas bei siūlymus jaunimo 

informavimo, infrastruktūros ar naktinės ekonomikos srityse. Apklausos metu jauni žmonės galėjo 

išsakyti savo nuomonę ir apie Vilniaus miesto viešąjį transportą.  

Apklausos duomenimis (žr. Priedas Nr. 1), respondentai Vilniaus miesto viešojo transporto 

paslaugas vertina gerai (skalėje nuo 1 iki 5, dažniausiai pasirenkamas atsakymas – 4, atsakymų 

vidurkis – 3,29 balai iš 5 galimų). Vis dėlto, dauguma respondentų išreiškė poreikį turėti dažniau 

važiuojantį naktinį viešąjį transportą ir apimantį žymiai didesnį Vilniaus mikrorajonų skaičių. 

Respondentai atkreipė dėmesį, jog naudojantis Vilniaus miesto naktinio viešojo transporto 

paslaugomis nėra galimybės už bilietą susimokėti elektroniniu būdu naudojat programėles „Trafi“ ar 

„m.Ticket“. 

Atkreipdami dėmesį į problemos aktualumą, siūlome: 

1. Užtikrinti galimybę už naktinio viešojo transporto paslaugas susimokėti elektroniniu 

būdu naudojant jau esamas „Trafi“ arba „m.Ticket“ programėles ir „Vilniečio kortelę“; 

2. Plėsti Vilniaus miesto naktinio viešojo transporto tinklą bei tvarkaraščius. Tikslingam to 

įgyvendinimui raginame atlikti išsamią gyventojų poreikių analizę.  
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Įvertinę galimus problemos sprendimo būdus raginame į šią problemą atsižvelgti siekiant 

užtikrinti kuo kokybiškesnį naudojimąsi Vilniaus miesto naktinio viešojo transporto paslaugomis. 

 

Pirmininko įgaliotas asmuo Lukas Eigėlis 
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