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Panevėžio miesto savivaldybės tarybai

Panevėžio miesto savivaldybės merui

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriui

Panevėžio savivaldybės infrastruktūros skyriaus vedėjui

POZICIJA

DĖL VIEŠOJO TRANSPORTO BILIETŲ PIRKIMO INTERNETU PANEVĖŽYJE

Priimta XXXVIII - osios neeilinės PAS asamblėjos metu

2020 m. gruodžio 3 d. 

Panevėžys

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (PAS) – ne pelno siekianti, ne politinė, 

savanoriška, Panevėžio miesto jaunimo organizacijas vienijanti ir jų interesams viešajame sektoriuje 

atstovaujanti savivaldybės jaunimo organizacijų taryba, kuri reiškia susirūpinimą dėl nepatogios 

Panevėžio miesto viešojo transporto bilietų pirkimo struktūros ir ragina įteisinti Panevėžio miesto 

viešojo transporto bilietų pirkimą internetu.

Jauni žmonės vis dažniau atsisako grynųjų pinigų ir naudojasi tik bankinėmis kortelėmis, o Panevėžio 

miesto viešajame transporte galima atsiskaityti tik grynaisiais pinigais. Tai reiškia, kad jaunimui 

atsiskaitymas už bilietus Panevėžio miesto autobusuose yra nepatogus. Tai gali lemti kelias pasekmes: 

žmonės rinksis alternatyvas - pavežėjo paslaugas, nuosavą automobilį. Šis modelis lemtų dar didesnę 

taršą mieste. Kita alternatyva lemtų tai, kad autobusu keliaujantys žmonės renkasi apskritai nemokėti 

už keliavimą viešuoju transportu Panevėžio mieste. Aukščiau paminėtos priežastys leidžia daryti 

išvadą, kad nepatogi atsiskaitymo forma už autobuso bilietus Panevėžio mieste mažina viešojo 

transporto patrauklumą, kuris determinuoja mažiau surenkamų pinigų į savivaldybės biudžetą. 

Reaguodamas į tai, PAS siūlo puoselėti ekologiją Panevėžio mieste bei skatinti aktyvesnį viešojo 

transporto naudojimą. Įvertinęs anksčiau paminėtą informaciją, PAS siūlo suteikti galimybę Panevėžio 
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miesto savivaldybės autobusų bilietus pirkti ir elektroniniu būdu. Atsižvelgęs į kitų miestų praktiką, 

PAS teigia, kad tam tiktų, apie viešąjį transportą informaciją teikianti ir bilietų pirkimą įgalinanti, 

“Trafi” programėlė.

Manome, jog įgalinus ,,Trafi“ funkciją pirkti viešojo transporto bilietus Panevėžio mieste internetu, tai 

gali turėti teigiamų pokyčių:

1. Gali padaugėti jaunų žmonių, kurie pradės naudotis viešuoju transportu Panevėžio mieste;

2. Gali turėti teigiamos įtakos ekologijai - suteikus galimybę pirkti elektroninius bilietus, 

sumažėtų vienkartinių ir neekologiškų autobusų bilietų naudojimas;

3. Tai gali turėti teigiamų pasekmių siekiant užtikrinti, kad kuo daugiau žmonių, naudodamiesi 

viešuoju transportu Panevėžyje, turėtų bilietą;

4. Galima teigiama įtaka traumų prevencijai, kadangi tai sumažintų darbo kiekį autobusų 

vairuotojams, kadangi jiems pardavinėti autobuso bilietus reikėtų vis rečiau;

5. Vairuotojams rečiau pardavinėjant autobusų bilietus, tai galėtų turėti teigiamos įtakos autobusų 

punktualumui;

6. Tai užtikrintų galimybę įsigyti autobuso bilietus žmonėms, kurie nesinaudoja grynaisiais 

pinigais.

Atsižvelgę į aukščiau išdėstytus argumentus teigiame, kad galimybė įsigyti autobuso bilietus Panevėžio 

mieste elektroniniu būdu turėtų teigiamos įtakos įvairiems aspektams. Įvertinę tai tikimės, kad 

Panevėžio miesto savivaldybės Taryba ir administracija atsižvelgs į jaunimo nuomonę bei pasirinks 

modernų kelią spręsti šias problemas.

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos                                                      Gabrielė Kučytė

 ,,Apskritasis stalas” prezidentė
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