DRUSKININKŲ VIEŠOJO TRANSPORTO
VARTOTOJŲ POREIKIŲ TYRIMAS

2012 m. spalis

Informacija apie tyrimą
Metodologija

Anketinė apklausa

Apklausta respondentų

n=306

Tikslinė grupė

Druskininkų miesto ir priemiesčio gyventojai

Vieta

Druskininkų miestas ir priemiestis

Apklausos laikas

2012 10 01 – 2012 10 12

Respondentų charakteristikos
Amžius
Iki 18 m.

Užsiėmimas
Moksleivis/Studentas

8%

18-29 m.

16%

30-39 m.

11%

Darbininkas

14%

29%

Specialistas/Tarnautojas

40-59 m.

30%

Verslininkas/Ūkininkas

60-69 m.

13%

Pensininkas

70 ir daugiau

13%

Bedarbis

24%
3%
25%
9%

Lytis
Moteris
Vyras

66%

Pajamos vienam šeimos nariui
Iki 600Lt

34%

24%

601 – 1000Lt

46%

1001-1500

Gyvenamoji vieta
Druskininkų
miestas
Druskininkų
priemiestis

1501 - 2000
70%

30%

Daugiau nei 2000

17%
9%
4%

TYRIMO
REZULTATAI

Transporto priemonės pasirinkimas susisiekimui
• Dažniausiai respondentai nurodė, kad susisiekimui Druskininkų mieste

bei priemiestyje naudojasi viešuoju transportu bei lengvuoju
automobiliu.
• Viešuoju transportu naudojasi 75,5% apklaustųjų, automobiliu – 43,5%.
Rečiau susisiekimui naudojamasi dviračiu (25,8%), taksi paslaugomis
(8,5%) ar motociklu/motoroleriu (0,3%).

Kokia transporto priemone naudojatės susisiekimui Druskininkų mieste/priemiestyje?
Motociklu, motoroleriu

Taksi
Dviračiu
Lengvuoju automobiliu
Viešuoju transportu

0,3%
8,5%
25,8%
43,5%
75,5%

Naudojimasis viešuoju transportu pagal lytį ir amžių
Naudojimasis viešuoju transportu pagal lytį:

• Viešuoju transportu labiau

linkusios naudotis moterys
(80,6%), nei vyrai (66,3%).

Vyrai

66,30%

Moterys

80,60%

• Mažiausiai viešojo transporto

paslaugomis yra linkę naudotis
18-29 metų respondentai
(64%).

Naudojimasis viešuoju transportu pagal amžių:
88,00%

• Daugiausiai viešojo transporto

87,80%
75,00%

71,70%

75,30%

64,00%

paslaugomis naudojasi
jauniausia respondentų
amžiaus grupė iki 18 m. (88%)
ir vyriausi respondentai virš 70
metų (87,8%).
Iki 18

18-29

30-39

40-59

60-69

70 ir daugiau

Naudojimasis viešuoju transportu pagal socialinį statusą
• Socialinis statusas, kurį nusako

materialinė padėtis bei
užsiėmimas, turi įtakos transporto
priemonės pasirinkimui.

Naudojimasis viešuoju transportu pagal pajamas:
87,10%
79,10%
62,70%

57,70%

54,50%

• Kuo mažesnės pajamos,

tenkančios vienam šeimos nariui,
tuo dažniau renkamasi viešajį
transportą susisiekimui.

<600 Lt

601-1000 Lt

1001-1500 Lt

1501-2000 Lt

>2000 Lt

Naudojimasis viešuoju transportu pagal užsiėmimą:

• Viešajį transportą dažniau renkasi

moksleiviai, pensininkai ir
bedarbiai, mažiausiai linkę
naudotis viešojo transporto
paslaugomis verslininkai bei
ūkininkai.

84,40%

82,90%
70,10%

68,10%
50,00%

84,60%

Nesinaudojimo viešuoju transportu priežastys
• Pagrindinė nurodyta nesinaudojimo viešuoju

transportu priežastis, jog kita transporto
priemone greičiau (40%).

Kodėl nesinaudojate Druskininkų viešojo
transporto paslaugomis?
0%

• 24% nurodė kitas priežastis, iš kurių

dažniausiai buvo minimas įprotis,
sąlygojamas nedidelių atstumų mieste,
vaikščioti pėsčiomis bei automobilio
patogumas lyginant su viešuoju transportu,
t.y. nepriklausomumas nuo viešojo
transporto grafiko, maršrutų, galimybė
pasiekti reikiamus taškus nuo durų iki durų ir
pan.

Kita
12%
40%
15%

Kita transporto priemone
pigiau
Netenkina autobusų
tvarkaraščiai/grafikai
Netenkina esami maršrutai

24%
Nepatogios transporto
priemonės

• Nors nesinaudojantys viešojo transporto

paslaugomis, kaip vieną iš nesinaudojimo
priežaščių nurodė nedidelius atstumus
mieste, kurie gali būti įveikiami pėsčiomis,
tačiau analizuojant gyvenamosios vietos
įtaką transporto priemonės pasirinkimui
matoma, jog gyvenamoji vieta įtakos neturi.
Viešuoju transportu naudojasi 74,8%
gyvenančiųjų Druskininkų mieste bei 77,2%
gyvenančiųjų Druskininkų priemiestyje.

Kita transporto priemone
greičiau

9%

Naudojasi viešuoju transportu

Priemiestis

Miestas

77,2%

74,8%

Kas galėtų įtakoti apsisprendimą pradėti naudotis
viešojo transporto paslaugomis?
• Beveik pusė (46%) respondentų nurodė,

jog pradėtų naudotis viešojo transporto
paslaugomis, jeigu atpigtų bilietai.

Kokioms priežastims pasikeitus pradėtumėte
naudotis viešuoju transportu Druskininkų
mieste/priemiestyje?

• Penktadalis pasirinko kitą atsakymo

variantą, prie kurio dažniausiai nurodė,
jog viešuoju transportu pradėtų naudotis
pablogėjus finansinei situacijai ar oro
sąlygom, kurios trukdytų norimą tašką
pasiekti pėsčiomis, jeigu sugestų
automobilis, negalėtų vairuoti ar pan.

• Mažesnė respondentų dalis mano, jog

viešuoju transportu pradėtų naudotis, jei
atsirastų tinkantis maršrutas (14%),
pasikeistų autobusų tvarkaraščiai/grafikai
(11%), sutrumpėtų važiavimo laikas (6%)
ar transporto priemonės taptų dar labiau
patogesnės (3%).

Atpigtų bilietai

3%
6%

Kita

11%

46%
14%

Atsirastų tinkantis
maršrutas
Pasikeistų autobusų
tvarkaraščiai/grafikai

20%

Sutrumpėtų važiavimo
laikas
Būtų patogesnės transporto
priemonės

Naudojimosi viešuoju transportu įpročiai
• Pusei respondentų niekada netenka

važiuoti su persėdimais (54%).
40% nurodė, kad su persėdimais
važiuoti tenka kartais. Labai
nedidelei daliai respondentų tenka
važiuoti su persėdimais dažnai (4%)
ar visuomet (2%).

Ar tenka važiuoti su persėdimais?
4%

2%

Niekada
Kartais
40%

Dažnai

54%

Visuomet

• Trečdalis respondentų nurodė, jog

viešojo transporto paslaugomis
naudojasi kelis kartus per savaitę
(34%), kitas trečdalis, kad naudojasi
kasdien (32%). Mažesnė
respondentų dalis naudojasi
viešuoju transportu kelis kartus per
mėnesį (24%), kelis kartus per
metus (9%) ar rečiau nei kartą per
metus (1%).

Kaip dažnai naudojatės Druskininkų
viešuoju transportu?
Rečiau nei kartą per metus
Kelis kartus per metus
Kelis kartus per mėnesį
Kasdien
Kelis kartus per savaitę

1%
9%
24%
32%
34%

Priežastys galinčios paskatinti dažniau važiuoti
viešuoju transportu
• Trys pagrindinės priežastys,

galinčios paskatinti respondentus
dažniau važiuoti viešuoju
transportu yra:
• bilietų kainos mažėjimas (47%),
• autobusų tvarkaraščių/grafikų

pasikeitimas (23%),
• maršruto, atitinkančio poreikius
atsiradimas (16%).

Kokioms priežastims pasikeitus pradėtumėte
dažniau naudotis viešuoju transportu?
4% 3%

Atpigtų bilietai
Pasikeistų autobusų
tvarkaraščiai/grafikai
Atsirastų tinkantis maršrutas

7%
16%

47%
Kita

23%

Sutrumpėtų važiavimo laikas
Būtų patogesnės transporto
priemonės

• Respondentai, kurie naudojasi rečiau važiuojančiais maršrutais, tokiais kaip

30, 31, 32 ir 33, buvo klausiama, ar jie viešuoju transportu važiuotų dažniau,
jei padidėtų šių maršrutų važiavimo dažnis. Didžioji dalis respondentų,
besinaudojančių šiais maršrutais, teigia, jog pradėtų dažniau naudotis
viešuoju transportu, jei padidėtų šių maršrutų važiavimo dažnis:
•
•
•
•

78% besinaudojančių 30 maršrutu,
59% besinaudojančių 31 maršrutu,
50% besinaudojančių 32 maršrutu,
50% besinaudojančių 33 maršrutu.

Viešojo transporto informacinė sistema
• 54% respondentų nurodė, kad kelionės

Ar kelionės planavimui naudojatės
tvarkaraščiais internete?

planavimui naudojasi tvarkaraščiais
internete: 27% kartais, 15% visuomet,
12% dažnai.

2%
Niekada
12%

• 44% respondentų nurodė, jog niekada

nesinaudoja tvarkaraščiais pateikiamais
internete. Niekada nesinaudoti
tvarkaraščiais internete labiau linkę
vyresnio amžiaus žmonės (40-59m. –
21,3%; nuo 60 m. – 62,1%), labiau
moterys (69,4%) nei vyrai.

• Galima spręsti, kad nesinaudojantys

tvarkaraščiais interenete apie tokią
galimybę žino, kadangi tik 2% nurodė,
kad apie tokią galimybę nežinojo.

• Respondentai, nurodę, kad nežinojo

apie galimybę naudotis tvarkaraščiais
internete yra vyresnio amžiaus – nuo
60 m., iš jų 75% moterų.

Kartais

44%

15%

Visuomet
Dažnai

27%

Nežinau apie tokią
galimybę

Viešojo transporto informacinė sistema
• Respondentai mano, kad informacija internete pateikiama suprantamai (81%)

ir tiksliai (81%).
• Respondentai sutinka su teiginiu, kad švieslentėse važiavimo laikas

pateikiamas tiksliai (84%) bei suprantamai (97%).
Ar tvarkaraščiai internete suprantami

Ar internete tvarkaraščiai pateikiami tiksliai

2%

3%

17%

16%
Taip

Taip

Nevisiškai

Nevisiškai

Ne

Ne

81%

81%

Švieslentėse važiavimo laikas tikslus
3%

Švieslentėse važiavimo laikas suprantamas
2%

1%

13%

84%

Sutinku

Sutinku

Nei sutinku, nei nesutinku

Nei sutinku, nei nesutinku

Nesutinku

Nesutinku
97%

Viešojo transporto kokybės vertinimas
• Beveik visi respondentai, sutinka, kad transporto priemonės yra švarios

(97%), bei patogios (97%).
Transporto priemonės yra švarios
2% 1%

Transporto priemonės yra patogios
3% 0%

Sutinku

Sutinku

Nei sutinku, nei
nesutinku

Nei sutinku, nei
nesutinku

Nesutinku

97%

Nesutinku

97%

• Respondentai palankiai vertina esamus maršrutus (82%), autobusų grafiko

laikymąsi (89%).

Autobusai važiuoja pagal grafiką :
7%

4%

Esami maršrutai tenkina mano
poreikius

Sutinku

9%

Sutinku

9%
Nei sutinku, nei
nesutinku
89%

Nesutinku

Nei sutinku, nei
nesutinku
82%

Nesutinku

Viešojo transporto kokybės vertinimas
• Su teiginiu, kad transporto priemonės važiuoja pakankamai dažnai

sutinka 71% respondentų.

• Remiantis anketuotojų atsiliepimais, matoma, kad keleiviai norėtų

dažniau važiuojančių autobusų vakarais, savaitgaliais bei
priemiestyje. Atskyrus respondentus pagal gyvenamąją vietą,
matome, kad priemiestyje gyvenantys dažniau nesutinka su teiginiu,
jog transporto priemonės važiuoja dažnai.
Ar autobusai važiuoja pakankamai dažnai ir gyvenamoji vieta
Priemiestis

Nesutinku

Nei sutinku nei nesutinku

Sutinku

Miestas

17,3%
9,6%
17,3%
15,7%
65,3%
74,7%

Viešojo transporto kokybės vertinimas
• 73% respondentų sutinka su

teiginiu, kad viešuoju transportu
patogu naudotis neįgaliesiems
bei senjorams.

Druskininkų viešuoju transportu patogu
naudotis neįgaliesiems / senjorams

5%
Sutinku

• Dalis respondentų (22%)

22%
Nei sutinku, nei
nesutinku

neturėjo tvirtos nuomonės šiuo
klausimu, kadangi mano, jog tai
patvirtinti turi patys neįgalieji ar
senjorai.

• Išskyrus pensininkų grupę,

matoma, kad 89% iš jų sutinka
su teiginiu, kad viešuoju
transportu patogu naudotis
neįgaliesiems ir senjorams,
likusi dalis su teiginiu nei
sutinka, nei nesutinka.

Nesutinku

73%

Druskininkų viešuoju transporto patogu
naudotis neįgaliesiems/senjorams
Pensininkas

Nesutinku
Nei sutinku nei nesutinku
Sutinku

0%
11%
89%

Viešojo transporto kokybės vertinimas
• Daugiau nei pusė (65%)

respondentų sutinka su teiginiu,
jog viešuoju transportu patogu
naudotis gyvenantiems
priemiestyje.
• 28% šio teiginio nei patvirtino,
nei paneigė. To priežastimi taip
pat gali būti tai, kad gyvenantys
ne priemiestyje, nesiryžo vertinti
už priemiestyje gyvenančius
žmones.
• Analizuojant priemiestyje
gyvenančių respondentų
nuomonę, rezultatai palankesni
viešojo transporto atžvilgiu: 76%
respondentų mano, kad viešuoju
transportu gyvenantiems
priemiestyje naudotis patogu.

Druskininkų viešuoju transportu patogu
naudotis gyvenantiems priemiestyje

7%

Sutinku
28%

Nei sutinku, nei
nesutinku
Nesutinku

65%

Druskininkų viešuoju transportu patogu
naudotis gyvenantiems priemiestyje
Priemiestis

Nesutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Sutinku

8%
16%
76%

Dviračių vežimo paslaugos vertinimas
• Tik 3% nurodė, kad naudojosi dviračių

vežimo paslauga ir tik 15% nurodė, kad
ketina šia paslauga pasinaudoti ateityje.

Ar teko vežtis dviratį Druskininkų viešuoju transportu?
3%
15%
Man neaktualu

• Net 82% respondentų nurodė, kad dviračių

vežimo paslauga jiems naudotis neaktualu.
Galima daryti prielaidą, kad respondentai,
kuriems neaktuali dviračių vežimo
paslauga, nevažinėja dviračiu apskritai,
tačiau išskyrus tuos respondentus, kurie
naudojasi dviračiu susisiekimui Druskininkų
mieste, matoma, kad net 53,2%
važinėjančiu dviračiu teigia, kad jiems tai
neaktualu. Taigi, tokia prielaida
nepasitvirtino ir detalesnėms tokio elgesio
priežastims ištirti, reikėtų išsamesnio
tyrimo.

• 89% išbandžiusių dviračių vežimo

paslaugą, mano, jog dviračių vežimo
paslauga labai patogu naudotis.

Ne, bet planuoju
Taip

82%

Ar teko vežtis dviratį viešuoju transportu
Naudojasi dviračiu susisiekimui

53%

Man neaktualu

15%

Ne, bet planuoju

5%

Taip
Neatsakė

27%

Kaip vertinate dviračių pervežimo paslaugą?
0%
11%

Labai patogu naudotis

• 11% išbandžiusių dviračių vežimo paslaugą

manymu, transporto priemonių su dviračių
laikikliais galėtų būti daugiau.

Trūksta transporto priemonių
su dviračių laikikliais

89%

Nepatogu naudotis

Viešojo transporto priemonių vairuotojų vertinimas
• Vairuotojų bendravimas su keleiviais vertinamas itin palankiai (91%).

• Ypatingai gerai vertinama vairuotojo išvaizda - 99% respondentų

sutiko su teiginiu, kad vairuotojo išvaizda tvarkinga.

Vairuotojo išvaizda tvarkinga
1%

Vairuotojas bendrauja mandagiai

0%

2%
7%

99%

Sutinku

Sutinku

Nei sutinku, nei
nesutinku

Nei sutinku, nei
nesutinku

Nesutinku

Nesutinku
91%

Vairuotojų vairavimo įgūdžių vertinimas
• Respondentai taip pat itin palankiai vertina vairuotojų vairavimo

įgūdžius. 96% sutinka su teiginiu, kad vairuotojas vairuoja saugiai.

• Beveik visi respondentai (92%) sutiko, kad vairuotojai vairuoja

nepažeisdami kelių eismo taisyklių.

Vairuotojas vairuoja nepažeisdamas kelių
eismo taisyklių

Vairuotojas vairuoja saugiai
3%

1%

1%
Sutinku

7%
Sutinku

Nei sutinku, nei
nesutinku

Nei sutinku, nei
nesutinku

Nesutinku
96%

Nesutinku
92%

Vairuotojo paslaugumo keleiviams vertinimas
• Labai palankiai vertinama

vairuotojo gebėjimas
privažiuoti prie stotelės
pakankamai arti: 95%
respondentų sutiko su šiuo
teiginiu.

Vairuotojas prie stotelės privažiuoja pakankamai arti
3%

2%

Sutinku
Nei sutinku, nei
nesutinku
Nesutinku
95%

• Su teiginiu, kad vairuotojas

palaukia nespėjusių įlipti
žmonių sutinka 86%
respondentų.

.

Vairuotojas palaukia nespėjusių įlipti žmonių
2%
12%

Sutinku
Nei sutinku, nei
nesutinku
Nesutinku
86%

Vairuotojo paslaugumo keleiviams vertinimas
• 39% respondentų sutiko su

Vairuotojas padeda įlipti/išlipti neįgaliesiems

teiginiu, kad vairuotojas padeda
įlipti/išlipti neįgaliesiems, bei
32%, kad vairuotojas padeda
pritvirtinti dviračius.

8%
Nei sutinku, nei
nesutinku
Sutinku
53%

39%

Nesutinku

• Dauguma jų šių teiginių atžvilgiu

neturėjo tvirtos nuomonės,
kadangi jiems neteko susidurti
su tokiomis situacijomis:

Vairuotojas padeda pritvirtinti dviračius
3%

• 53%, kad vairuotojas padeda

įlipti/išlipti neįgaliesiems;

Nei sutinku, nei
nesutinku

32%

Sutinku

• 65%, kad vairuotojas padeda

pritvirtinti dviračius.

65%

Nesutinku

Elektroninio bilieto sistema
• Daugiau nei pusė respondentų

Ar naudojatės Druskininkų viešojo transporto
mėnesiniu e-bilietu?

(66%) nurodė, kad nesinaudoja
mėnesiniu e.bilietu.
Taip

• Šių respondentų buvo

klausiama, kas lemtų jų
apsiprendimą pradėti naudotis
šiuo bilietu. Didžioji dalis (68%)
nurodė, kad pradėtų naudotis
mėnesiniu e. bilietu, jeigu iškiltų
poreikis dažniau važiuoti
viešuoju transportu. 20% mano,
kad šiuo bilietu pradėtų
naudotis, jeigu atpigtų e.bilieto
kaina.

34%

Ne

66%

Kokioms priežastims pasikeitus pradėtumėte
naudotis e-bilietu?
5%

5%

2%

Iškilus poreikiui dažniau
važiuoti viešuoju transportu
Atpigus e-bilieto kainai

20%

Atsiradus daugiau
informacijos apie e-bilietą
68%

Atsiradus galimybei
patogiau įsigyti e-bilietą
Kita

Elektroninio bilieto sistema
• Respondentų, kurie naudojasi mėnesniu e.bilietu buvo klausiama, ar

patogu įsigyti e.bilietą ir kur jie jį dažniausiai įsigyja. 98% respondentų
nurodė, kad e.bilietą įsigyti patogu. 64% įsigyja pas vairuotoją, 22%
Infotaške ir tik 12% internetu.

Ar patogu įsigyti elektroninį bilietą?
Ne
Taip, įsigyju internetu
Taip, įsigyju infotaške
Taip, įsigyju pas vairuotoją

2%
12%
22%
64%

Elektroninio bilieto sistema
• Respondentų, kurie įsigyja e. bilietą

pas vairuotoją ar infotaške, buvo
klausiama, kodėl jie nesinaudoja
galimybe įsigyti e.bilietą internetu.

Kodėl nesinaudojate galimybe įsigyti
mėnesinį e-bilietą internetu?

12%
48%

• 48% nurodė, kad jiems tiesiog

nepatogu, t.y. patogiau tai padaryti
tiesiai pas vairuotoją ar užeinant į
Infotašką.

Nepatogu

6%

34%

Neturiu/nemoku
naudotis internetu

Nežinau apie tokią
galimybę
Kita

• 34% kaip priežastį nurodė, kad neturi interneto ar nemoka juo naudotis. Didžioji

dalis tokių respondentų yra vyresnio amžiaus – (23% - 40-59 m., 62% - virš 60
m.).

• 12% nurodė, kad nežinojo apie galimybę įsigyti e.bilietą internetu. Tarp tokių

respondentų yra įvairaus amžiaus žmonių, didesnė dalis jų gyvena Druskininkų
mieste (89%). Remiantis šiais duomenimis, galima daryti išvadą, kad
vartotojams trūksta informacijos apie galimybę e.bilietą papildyti internetu.

• 6% nesinaudojančių galimybę įsigyti e.bilietą internetu nurodė kitas priežastis,

tokias kaip nepasitikėjimas atsiskaitymu internetu bei netikrumas ar e.bilietas
tampa galiojantis.

Vartotojų pageidavimai tobulinant el.bilieto sistemą
• 42% respondentų mano, kad jiems

nėra aktualu papildyti elektroninio
bilieto kortelę vienkartiniais bilietais.
40% neturi tvirtos nuomonės šiuo
klausimu ir 18% norėtų turėti tokią
galimybę.

• Remiantis anketuotojų atsiliepimais,

galima daryti prielaidą, kad dauguma
žmonių nesuprato klausimo ir kokią
naudą jiems tai galėtų teikti, todėl šios
galimybės, kaip nereikalingos
vartotojams, atmesti nereikėtų prieš tai
nepasirūpinus jų švietimu šiuo
klausimu.

Ar Jums būtų aktualu e-bilietą papildyti
vienkartiniais bilietais?

18%
42%

Ne
Galbūt
Taip

40%

Vartotojų pageidavimai tobulinant el.bilieto sistemą
• Respondentų taip pat buvo klausima, ar jie naudotųsi terminuotu

e.bilietu, pildomu dviejų savaičių laikotarpiui. 54% mano, kad jiems
tokia galimybė nereikalinga, 30% šiuo klausimu neturi tvirtos
nuomonės ir 16% mano, kad tokia galimybe, jei ji būtų, naudotųsi.

• 54% respondentų mano, kad jiems neaktualu naudotis e.bilietu

kitame mieste, 28% neturi tvirtos nuomonės šiuo klausimu ir 18%
teigia, kad naudotųsi tokia galimybe.
Ar naudotumėtės terminuotu e-bilietu
pildomu dviejų savaičių laikotarpiui?

Ar Jums aktualu naudotis e-bilietu
kitame mieste (Vilniuje, Kaune,
Klaipėdoje)?

16%
18%
Ne

Ne

Galbūt
30%

54%

Taip

Taip
28%

54%

Galbūt
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