
Ukrainai pagalbą teikiantys vežėjai prašo Lietuvos įmonių ir žmonių prisidėti 

Šiuo metu keleivių vežėjų, kaip ir daugumos šalies žmonių, mintis užvaldė karas Ukrainoje. Lietuvos 

keleivių vežėjų įmonės jau perdavė Ukrainai daugiau kaip 10 autobusų. Skirtingos bendrovės 

autobusais veža žmones iš Ukrainos miestų iki Lenkijos pasienio, humanitarinę pagalbą iš Lietuvos į 

Lenkijos ir Ukrainos pasienį, pasirinkusius mūsų šalį karo pabėgėlius atveža į Lietuvą.  

Pirmuosius 10 turistinių autobusų Ukrainai jau perdavė „Kautra“. Tiek pat miesto autobusų į Ukrainą 

artimiausiu metu išsiųs bendrovė „Kauno autobusai“. Perdavimui parengti 3 turistiniai TOKS ir vienas 

„Busturo“ autobusas. Du autobusus ukrainiečiams išsiuntė Klaipėdos, vieną – Raseinių autobusų parkai.  

Visi Ukrainai perduodami autobusai neišvažiavo tušti – jais iškeliavo Lietuvos Raudonojo kryžiaus 

draugijos iš žmonių surinkta labdara, Klaipėdos autobusais išgabenti kitų savivaldybės įmonių 

padovanoti generatoriai, medikamentai ir degalai.  

Lietuvos įmonės toliau gelbėja žmones, evakuoja ukrainiečius iš Lvivo ar kitų miestų, taip pat veža 

pabėgėlius iš karo zonų, nuo Ukrainos ir Lenkijos pasienio iki Varšuvos ar Lietuvos. Iš viso „Kautra“, TOKS, 

„Vilneda“, „Busturas“ ir kitų įmonių autobusais jau vežta daugiau nei 3 tūkst. žmonių, daugiau nei pusė 

jų – iš pačios Ukrainos.  Prie šios svarbios misijos ketina prisidėti ir daugiau vežėjų. 

Visą šią paramą keleivių vežėjai nuo pirmųjų dienų teikia savo lėšomis. Ji – labai reikalinga Ukrainos 

žmonėms. Tam, kad parama nenutrūktų ir būtų teikiama ateityje, Lietuvos keleivių vežimo asociacija 

kviečia prisidėti ir kitas įmones bei atlikti svarbią misiją kartu. Kiekvienas paaukotas euras prisidės prie 

pagalbos teikimo ukrainiečiams.  

Asociacija atidarė atskirą sąskaitą, kurioje surinkti pinigai tiesiogiai pasieks pagalbą Ukrainai teikiančius 

vežėjus. 

Visus, galinčius paremti ir aukoti, prašome pervesti lėšas šiais rekvizitais: 

LIETUVOS KELEIVIŲ VEŽIMO ASOCIACIJA 

Sodų g. 22, LT-03211 Vilnius  

Įmonės kodas 304962891 

AB SEB bankas 

Sąskaitos Nr. LT04 7044 0901 0297 6534 

 

Už šias lėšas bus vežami karo pabėgėliai iš Lvivo į Lenkiją ir Lietuvą. Visa informacija apie išleistus pinigus 

bus skelbiama mūsų tinklapyje www.lkva-asociacija.lt. 

 

 

http://www.lkva-asociacija.lt/

