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DĖL NAKTINIO AUTOBUSO KLAIPĖDOJE
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija išnagrinėjo Klaipėdos jaunimo organizacijų
asociacija „Apskritasis stalas“ pirmininko Lauryno Gečiaus poziciją „Dėl naktinio autobuso
Klaipėdoje“. Jūsų pozicija pagal kompetenciją buvo persiųsta nagrinėti VšĮ „Klaipėdos keleivinis
transportas“.
VšĮ “Klaipėdos keleivinis transportas” (toliau – Įstaiga) informavo, kad 2014 - 2018 metais
centrine miesto ašimi nuo Liepojos gatvės iki Jūrininkų stotelės buvo organizuojamas naktinis
maršrutas. Maršrutas kursuodavo nuo gegužės iki spalio-lapkričio mėnesių - savaitgaliais.
Įstaiga pažymėjo, kad motyvai, dėl kurių ir buvo sukurtas naktinis maršrutas, buvo labai artimi
Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ išdėstytai pozicijai. Įstaiga tikėjosi,
kad Klaipėdos jaunimas (ir ne tik) aktyviai naudosis naktiniu viešuoju transportu ir bus galima
subalansuoti šio maršruto pajamas bei sąnaudas. Per penkerius maršruto funkcionavimo metus,
keleiviai sumokėdavo vos trečdalį jo išlaikymui reikalingų pajamų ir maršrutas per šį laikotarpį
neužsipildė keleiviais, jis buvo nuostolingas. Todėl, tik Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai 2019
m. vasario mėn. vyksiančiame posėdyje patvirtinus lėšas naktinio maršruto nuostoliams kompensuoti,
bus galima organizuoti šį maršrutą. Preliminari planuojamo maršruto data – 2019 m. gegužės mėn.
Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad dabartinė naktinio maršruto trasa yra ten, kur vyksta
pagrindiniai viešojo transporto srautai. Todėl, negalima koreguoti maršruto trasą, skaidyti maršrutą į
dvi/kelias dalis ir/ar pratęsti į Klaipėdos priemiesčius. Iš turimų keleivių srautų galima teigti, kad tai
miesto maršruto nuostolius tik padidins, o įvertinus, kad beveik visi priemiesčio maršrutai net ir
dienos metu yra nuostolingi - naktį tie nuostoliai būtų dar didesni. Neturint Klaipėdos rajono
savivaldybės sutikimo ir įsipareigojimo dėl nuostolių padengimo, negalimas naktinio maršruto trasos
pratęsimas už miesto ribų.
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