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UAB „KAUNO AUTOBUSAI“ TEIKIAMŲ PASLAUGOS 

KOKYBĖS VERTINIMAS 

 

UAB „Kauno autobusai“ užsakymu VšĮ „Verslo iniciatyva“ 2019 m. spalio mėn.. atliko 

UAB „Kauno autobusai“ teikiamų paslaugų kokybės vertinimo tyrimą. Tyrimo (anketinės 

apklausos) tikslas – nustatyti vartotojų nuomonę apie UAB „Kauno autobusai“ teikiamos 

paslaugos kokybę. Duomenys rinkti: 2019 m. saplio mėn. viešojo transporto sustojimo vietose 

atsitiktinės atrankos būdu, tyrimo imtis N=1100. Duomenys susisteminti ir analizuoti 

panaudotojant „Statistical Package for the Social Sciences“ ir „Microsoft Excel“ programinę 

įrangą. 

Tyrimo objektas: vartotojų nuomonė apie UAB „Kauno autobusai“ teikiamų paslaugų 

kokybę. 

Tyrimo forma: anketinės apklausos metodu apklausti 1100 atsitiktinės atrankos būdu 

atrinktų respondentų, kurie naudojasi UAB „Kauno autobusai“ teikiamomis keleivių vežimo 

vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų / troleibusų maršrutais paslaugomis. 
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1. UAB „Kauno autobusai“ teikiamų paslaugų bendrasis 

vertinimas (I klausimyno dalis) 

 

Pirmoje klausimyno dalyje buvo panaudotos rangavimo skalės (matavimo 

instrumentas, padedantis nustatyti, kokiu laipsniu respondentas sutinka ar nesutinka su skalėje 

pateiktais teigiamais ar neigiamais objekto ar reiškinio rodiklių vertinimais), kurioje 

respondentai įvertino 19 teiginių apie UAB „Kauno autobusai“ teikiamų paslaugų kokybę. 

Kiekvieną teiginį respondentai vertino skalėje nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puiku) balų arba 

pasirenkant atsakymą „neturiu nuomonės“. Apdorojant rangavimo skalių pagalba surinktus 

duomenis, kiekvienam vertinimui buvo suteikiama skaitinė išraiška, ir taip apskaičiuojamas 

palankių ar neigiamų požiūrių į UAB „Kauno autobusų“ kokybės lygis. Lentelėje pateikiama 

rangavimo skalėje naudoti teiginiai ir rezultatų vidurkis, kuris išreiškia bendrą respondentų 

požiūrį į klausimus. 

Klausimas Vidurkis 

1. Kaip vertinate autobusų / troleibusų maršrutų tinklo patogumą? 7,804945 

2. Kaip vertinate autobusų / troleibusų tvarkaraščio patogumą? 7,507805 

3. Kaip vertinate teikiamų transporto paslaugų patikimumą (tvarkaraščio laikymasis, 
gedimai)? 7,674954 

4. Kaip vertinate savo saugumą autobuso / troleibuso viduje? 7,577491 

5. Kaip vertinate informacijos pateikimą autobuso / troleibuso išorėje (maršruto 
krypties informacinės lentelės ar švieslentės)? 7,759036 

6. Kaip vertinate informacijos pateikimą autobuso / troleibuso viduje (vaizdinė ir 
garsinė informacija apie stoteles)? 7,846226 

7. Kaip vertinate informacijos pateikimą transporto stotelėje (švieslentėje, 
tvarkaraščių cilindruose ir maršrutų schemose)? 7,705283 

8. Kaip vertinate informacijos pateikimą bendrovės „Kauno autobusai“ nemokamu 
telefonu 8 800 700 10? 7,431953 

9. Kaip vertinate informacijos pateikimą interneto puslapyje www.kvt.lt ? 7,644903 

10. Kaip vertinate bendrą autobusų / troleibusų vairuotojų vairavimo kultūrą? 7,169131 

11. Kaip vertinate vairuotojų elgesį įlaipinant ir išlaipinant keleivius? 7,278237 

12. Kaip vertinate vairuotojų elgesį atsakant į Jūsų klausimus? 7,267857 

13. Kaip vertinate vairuotojų elgesį parduodant bilietus? 7,327507 

14. Kaip vertinate vairuotojų palankumą (draugiškumą)? 7,300461 

15. Kaip vertinate bendrą autobusų / troleibusų išorės švarą? 7,6337 

16. Kaip vertinate bendrą autobusų / troleibusų vidaus švarą? 7,864345 

17. Kaip vertinate autobusų / troleibusų keleivių salonų šildymą, vėdinimą? 7,616162 

18. Kaip vertinate bendrovės „Kauno autobusai“ darbuotojų reakciją į skundus? 7,833522 

19. Kaip vertinate transporto kontrolierių darbą? 7,689915 

Bendras vidurkis 7,575444 
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UAB „Kauno autobusai“ paslaugų bendras kokybės vidurkis – 7.575444, kuris parodo, 

jog respondentai paslaugų kokybę vertina vidutiniškai ir labiau teigiamai. Palankiausiai 

respondetai įvertino bendrą transporto priemonių vidaus švarą, informacijos pateikimą 

autobuso/troleibuso viduje (vaizdinė ir garsinė informacija apie stoteles), autobusų/troleibusų 

maršrutų tinklo patogumą bei bendrovės „Kauno autobusai“ darbuotojų reakciją į skundus. 

Prasčiausiai respondetai įvertino bendrą autobusų/troleibusų vairuotojų vairavimo kultūrą, 

vairuotojų elgesį atsakant į klientų klausimus, vairuotojų elgesį įlaipinant ir išlaipinant 

keleivius. Toliau pateikiamas kiekvieno teiginio respondentų atsakymų grafinis vaizdavimas. 

Vertinant autobusų/troleibusų maršrutų tinklo patogumą 8 respondentai pasirinko 

atsakymą „neturiu nuomonės“. Nors šio teiginio aritmetinis vidrukis 7,804945, tačiau 

moda (dažniausiai pasikartojanti požymio reikšmė imtyje) – 8, šį atsakymo variantą pasirinko 

39% respondentų. Taigi vartotojai maršrutų tinklo palankumą vertina gerai. 

 

1. Kaip vertinate autobusų / troleibusų maršrutų tinklo patogumą? 
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Vertinat autobusų/troleibusų tvarkaraščio patogumą, 10 respondentų pasirinko 

atsakymą „neturiu nuomonės“. Moda – 8, šį atsakymo variantą pasirinko 32,72% respondentų. 

Šio klausimo atsakymų aritmetinis vidurkis 7,507805. 

2. Kaip vertinate autobusų / troleibusų tvarkaraščio patogumą? 

 

 

Vertinat transporto paslaugų patikimumą 9 respondentai pasirinko atsakymą „neturiu 

nuomonės“. Moda – 8. Vidurkis 7,67495. 

3. Kaip vertinate teikiamų transporto paslaugų patikimumą (tvarkaraščio 

laikymasis, gedimai)? 
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Vertinat saugumą autobuso/troleibuso viduje 14 respondentų pasirinko atsakymą 

„neturiu nuomonės“. Moda – 8. Vidurkis 7,5774. 

4. Kaip vertinate savo saugumą autobuso / troleibuso viduje? 

 

 

Vertinat informacijos pateikimą autobuso/troleibuso išorėje 20 respondentų pasirinko 

atsakymą „neturiu nuomonės“. Moda – 8. Vidurkis 7,7590. 

5. Kaip vertinate informacijos pateikimą autobuso / troleibuso išorėje 

(maršruto krypties informacinės lentelės ar švieslentės)? 
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Vertinat informacijos pateikimą autobuso / troleibuso viduje 25 respondentai pasirinko 

atsakymą „neturiu nuomonės“. Moda – 8. Vidurkis 7,8462. 

6. Kaip vertinate informacijos pateikimą autobuso / troleibuso viduje 

(vaizdinė ir garsinė informacija apie stoteles)?

 

 

Vertinat informacijos pateikimą viešojo transporto stotelėse 20 respondentų pasirinko 

atsakymą „neturiu nuomonės“. Moda – 8. Vidurkis 7,7052. 

7. Kaip vertinate informacijos pateikimą transporto stotelėje (švieslentėje, 

tvarkaraščių cilindruose ir maršrutų schemose)? 
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Vertinat informacijos pateikimą bendrovės nemokamu telefonu, 254 respondentai 

pasirinko atsakymą „neturiu nuomonės“, tai sudaro 23,09% visų respondentų. Moda – 8. 

Vidurkis 7,4319. 

8. Kaip vertinate informacijos pateikimą bendrovės „Kauno autobusai“ 

nemokamu telefonu 8 800 700 10? 

 
 

Vertinat informacijos pateikimą internetiniame tinklapyje 226 respondentai pasirinko 

atsakymą „neturiu nuomonės“, tai sudaro 20,55% visų respondentų. Moda –8. Vidurkis 

7,6449. 

9. Kaip vertinate informacijos pateikimą interneto puslapyje www.kvt.lt ? 
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Vertinat bendrą autobusų/troleibusų vairuotojų vairavimo kultūrą, 17 respondentų 

pasirinko atsakymą „neturiu nuomonės“. Moda – 8. Vidurkis 7,1691.  

10. Kaip vertinate bendrą autobusų / troleibusų vairuotojų vairavimo kultūrą? 

 
 

Vertinat autobusų / troleibusų vairuotojų elgesį įlaipinant ir išlaipinant kelevius, 10 

respondentų pasirinko atsakymą „neturiu nuomonės“. Moda – 8. Vidurkis 7,2782. 

11. Kaip vertinate vairuotojų elgesį įlaipinant ir išlaipinant keleivius? 
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Vertinat autobusų / troleibusų vairuotojų elgesį, atsakant į klausimus 34 respondentai 

pasirinko atsakymą „neturiu nuomonės“. Moda – 8. Vidurkis 7,2678.  

12. Kaip vertinate vairuotojų elgesį atsakant į Jūsų klausimus? 

 
 

Vertinat autobusų / troleibusų vairuotojų elgesį parduodant bilietus, 12 respondentų 

pasirinko atsakymą „neturiu nuomonės“. Moda – 8. Vidurkis 7,3275. 

13.  Kaip vertinate vairuotojų elgesį parduodant bilietus? 
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Vertinat autobusų/troleibusų vairuotojų palankumą (draugiškumą), 13 respondentų 

pasirinko atsakymą „neturiu nuomonės“. Moda – 8. Vidurkis 7,3004. 

14. Kaip vertinate vairuotojų palankumą (draugiškumą)? 

 
 

Vertinat bendrą autobusų/troleibusų išorės švarą, 5 respondentai pasirinko atsakymą 

„neturiu nuomonės“. Moda – 8. Vidurkis 7,6336. 

15. Kaip vertinate bendrą autobusų / troleibusų išorės švarą? 
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Vertinat bendrą autobusų/troleibusų vidaus švarą, 7 respondentai pasirinko atsakymą 

„neturiu nuomonės“. Moda – 8. Vidurkis 7,8643. 

16. Kaip vertinate bendrą autobusų / troleibusų vidaus švarą? 

 
 

Vertinat autobusų / troleibusų keleivių salonų šildymą, vėdinimą, 8 respondentai 

pasirinko atsakymą „neturiu nuomonės“. Moda – 8. Vidurkis 7,6161. 

17. Kaip vertinate autobusų / troleibusų keleivių salonų šildymą, vėdinimą? 
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Vertinat bendrovės darbuotojų reakciją į skundus, 214 respondentų pasirinko atsakymą 

„neturiu nuomonės“, tai sudaro 19,45% visų respondentų. Moda – 8. Vidurkis 7,8335. 

18. Kaip vertinate bendrovės „Kauno autobusai“ darbuotojų reakciją į skundus? 

 
 

Vertinat transporto kontrolierių darbą, 35 respondentai pasirinko atsakymą „neturiu 

nuomonės“. Moda – 9. Vidurkis 7,6899.  

19. Kaip vertinate transporto kontrolierių darbą? 

 

Apibendrinant, UAB „Kauno autobusai“ paslaugų kokybę respondentai vertina 

vidutiniškai – labiau teigiamai, negu neigiamai.  
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2. UAB „Kauno autobusai“ teikiamų paslaugų bendrasis 

vertinimas (II klausimyno dalis) 

Antroje klausimyno dalyje buvo prašoma respondentų pateikti nuomonę apie keliavimo 

įpročius, taip pat paprašyta pateikti informaciją apie amžių, lytį.  

Analizuojant respondentų amžių, 37% respondentų buvo 26-45 metų amžiaus, 27% - 

19-25 m. amžiaus, 46-65 metų amžiaus respondnetų apklausoje sudarė 16% tarp visų 

respondnetų. Amžiaus nenurodė 1 respondentas.  

20. Amžius 

 
 

Vertinant respondentų lytį, didžiają dalį respondnetų sudarė moterys (65% visų 

respoindentų), tuo tarpu vyrai sudarė 35% visų apklustųjų. Lyties nenurodė 3 respondentai. 
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21. Lytis 

 
 

55% apklaustųjų nurodė, jog turi galimybę mieste keliauti asmeniniu automobiliu. 45% 

respondentų neturi galimybės keliauti asmeniniu automobiliu. Į šį klausimą neatsakė 4 

respondentai.  

22. Ar turite alternatyvą keliauti asmeniniu automobiliu? 
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Dažniausiai respondentai viešajį transportą renkasi kelionei į darbą (44% apklaustųjų), 

į studijas (22%) bei į mokyklą (15%). Mažiau populiaros kelionės priežastys – apsipirkimas, 

pramogos. Į klausimą neatsakė 4 respondentai. 

23. Koks dažniausias kelionės viešuoju transportu tikslas? 

 
 

42% respondentų naudoja vienkartinį elektroninį bilietą su Kauno kortele, 31 % - 

terminuotąjį bilietą, 16% - vienkartinį bilietą, įsigytą iš vairuotojo, o 10% apklaustųjų naudoja 

vienkartinį elektroninį bilietą, žymimą su progranmėle „Žiogas“. Į šį klausimą atsakymų 

nepateikė 8 respondentai.  

24. Kokios rūšies bilietą dažniausiai žymite viešajame transporte? 
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 Klausime „Kas Jums svarbiausia keliaujant viešuoju transportu?“ respondentai galėjo 

pasirinkti 2 labiausiai priimtinus variantus. Daugiausiai respondentai nurodė kelionės laiką 

(735 kartus), kainą (687 kartus) ir patogumą (444 kartus). Mažiausiai respondentai rinkosi 

transporto priemonių švarą (122 kartus) ir naujas transporto priemones (116 kartus).  

25. Kas Jums svarbiausia keliaujant viešuoju transportu 

 
 

 66% apklaustųjų nėra keliavę naudojantis programėle „Žiogas“. 33% respondemtų yra 

keliavę su programėle „Žiogas“. Į šį klausimą atsakymo nepateikė 5 respondentai.  

26. Ar esate keliavęs su programėle „Žiogas“? 
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Toliau likę atsakymai analizuojami tik tų respondentų, kurie yra keliavę su programėle 

„Žiogas“. Tokių respondentų yra 367. Asmenys, kurie susidūrę su programėle, ją vertina gerai 

(74%), vidutiniškai (15%). Tik 11% respondentų, keliavusių su šia programėle, ją vertina 

blogai.  

27. Kaip vertinate programėlę „Žiogas“? 

 
 

Tie patys respondnetai (367 asmenys)  vertino programėlės „Žiogas“ trūkumus. 71% 

šių respondnetų trūkumų nemato, likusieji atsakymai parodo, jog programėle nepatogu 

naudotis (13%), neaiški veikimo sistema (9%), trūksta informacijos apie privalumus (7%).  

28. Kokius trūkumus pastebite programėlėje „Žiogas“? 
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82% iš naudojusių programėlę „Žiogas“ respondnetų ją rekomenduotų naudoti kitiems. 

18% respondentų nerekomenduotų jos naudoti kitiems asmenims. 

29. Ar rekomenduotumėte programėlę „Žiogas“ kitiems? 

 

 

Apibendrinant galima teigti, jog dažniausiai viešuoju transportu vykstama į darbą, 

studijas ar mokyklą. Respondentai daugiausiai perka vienkartinį elektroninį bilietą su Kauno 

kortele.. Svarbiausi veiksniai renkantis viešąjį transportą – kelionės trukmė, kaina, patogumas. 

Programėle „Žiogas“ yra nudojęsi 33% keliaujančiųjų. Šią programėlę respondentai vertina 

palankiai, teūkumų joje nemato ir gali plačiai rekomenduoti ja naudotis aplinkiniams.  



 

21 
 

3. UAB „Kauno autobusai“ tekiamų paslaugų vertinimas 

remiantis numatytais kriterijais 

 

Šioje dalyje pateikiami UAB „Kauno autobusai“ paslaugų kokybės vertinimo pjūviai 

pagal respondentų demografinius aspektus bei atsakymų pasirinkimą.. 

Pirmasis pjūvis, vertinant respondentų atsakymus, remiasi lytimi (moteris), amžiaus 

grupėmis. Šie kriterijau naudojami siekiant nustatyti, kaip numatyta respondentų grupė 

(moterys pagal amnžių) vertina keliavimo saugumą, tvarkaraštį bei vairuotojų mandagumą. 

Toliau pateikimi atlikti pjūviai pagal atskirus klausimus. 

Kaip vertinate autobusų/troleibusų tvarkaraščio patogumą? 
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Kaip vertinate savo saugumą autobuso / troleibuso viduje? 

 

  

Kaip vertinate bendrą autobusų/troleibusų vairuotojų vairavimo kultūrą? 
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Kaip vertinate vairuotojų elgesį įlaipinant ir išlaipinant keleivius? 

 

 

Kaip vertinate vairuotojų elgesį atsakant į Jūsų klausimus? 
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Kaip vertinate vairuotojų elgesį parduodant bilietus? 

 

Apibendrinant pagal pjūvius atliktą analizę galima teigti, jog duomenys ir rezultatai 

nesmarkia skiriasi nuo visos imties rezultatų. Pažymėtina, jog smarkiau išsiskiria šios tikslinės 

grupės autobusų/troleibusų tvarkaraščio patogumo vertinimas, kur moda – 7. Vertinant likusius 

klausimus apie kelionės saugumą,  vairuotojų aptaranvimo kokybę ir kultūrą, didesnių 

nukrypimų nuo visos tiyrimo imties nepastebėta, atsakymų pasiskirtymas išlieka panašus.  

 

Antrasis pjūvis atliekamas pagal programėlės „Žiogas“ naudotojus (367 respondentai). 

Išskyrus responendentus, kurie naudojasi ar yra naudojęsi šia programėle, pateikiami amžiaus, 

keliavimo tikslo statistika. 

Didžiausia grupė respondentų, susidūrę su programėle „Žiogas“, sudaro 26-45 m. 

asmenų grupė (42%), 19-25 m. – 36%, jaunesni nei 18 m. – 13%. Vyresnio amžiaus asmenys 

(46 metai ir vysresni), kurie naudojosi programėle, bendrai sudaro  9% šios imties.  
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Respondentų, keliavusių su programėle „Žiogas“, amžius 

 

 

Vertinant besinaudojančių programėle „Žiogas“ respondentų kelionės tikslą, 

dažniausias keliavimo viešuoju transportu tikslas – darbas (48%), studijos (30%) ir mokykla 

(13%).  

 

Respondentų, keliavusių su programėle „Žiogas“, kelionės tikslas 
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Kitame pjūvyje vertinami respondentai, kurie pažymėjo kelionės laiką (greitį) kaip 

svarbiausią kelionės viešuoju transportu kriterijų. Šiame tyrime nustatyti 735 respondentai, 

kuriems svarbi kelionės trukmė viešuoju transportu.  

Vertinant šių respondentų pasiskirstymą pagal lytį, galima pastebėti, jog struktūra 

nežymiai skiriasi nuo visos respondentų imties. Šiuo atveju kelionės trukmės kriterijų pasirinko 

66% moterų ir 34% vyrų. 

 

Respondentų, kuriems svarbi kelionės trukmė, lytis 

 

 

Vertinant respondentų, kuriems svarbus kelionės greitis, trukmė,  kelionės tikslą, 

dažniausias keliavimo viešuoju transportu tikslas – darbas (46%), studijos (22%) ir mokykla 

(17%). 
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Respondentų, kuriems svarbi kelionės trukmė, važiavimo viešuoju transportu 

tikslas 

 

Apibendrinant atliktus pjūvius galima daryti išvadą, jog gauti rezultatai tik nežymiai 

skiriasi nuo bendrų rezultatų, kur naudojami visi respondnetų atsakymai neskirstant pagal lytį, 

programėlės naudojimo įpročius ar kelionės prioritetus. Todėl galime daryti išvadą, jog klientai 

UAB „Kauno autobusai“ paslaugas vertina palankiai ir pakankamai stabiliai nepaisant 

demografinių rodiklių ar kitų vartojimo įpročių.   
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Išvados 

 

1. UAB „Kauno autobusai“ paslaugų bendras kokybės vidurkis – 7.575444, kuris parodo, 

jog respondentai paslaugų kokybę vertina vidutiniškai ir labiau teigiamai. Palankiausiai 

respondetai įvertino bendrą transporto priemonių vidaus švarą, informacijos pateikimą 

autobuso/troleibuso viduje (vaizdinė ir garsinė informacija apie stoteles), 

autobusų/troleibusų maršrutų tinklo patogumą bei bendrovės „Kauno autobusai“ 

darbuotojų reakciją į skundus. Prasčiausiai respondetai įvertino bendrą 

autobusų/troleibusų vairuotojų vairavimo kultūrą, vairuotojų elgesį atsakant į klientų 

klausimus, vairuotojų elgesį įlaipinant ir išlaipinant keleivius. Toliau pateikiamas 

kiekvieno teiginio respondentų atsakymų grafinis vaizdavimas. 

2. Dažniausiai respondentai viešajį transportą renkasi kelionei į darbą (44% apklaustųjų), į 

studijas (22%) bei į mokyklą (15%). 42% respondentų naudoja vienkartinį elektroninį 

bilietą su Kauno kortele, 31 % - terminuotąjį bilietą. Tik 10% apklaustųjų naudoja 

vienkartinį elektroninį bilietą, žymimą su progranmėle „Žiogas“. Svarbiausius kriterijus 

renkantis viešąjį transportą, respondentai nurodė kelionės laiką (735 kartus), kainą (687 

kartus) ir patogumą (444 kartus).  

3. 66% apklaustųjų nėra keliavę naudojantis programėle „Žiogas“. 33% respondemtų yra 

keliavę su programėle „Žiogas“. Asmenys, kurie susidūrę su programėle, ją vertina gerai 

(74%) ir vidutiniškai (15%). Tik 11% respondentų, keliavusių su šia programėle, ją 

vertina blogai. 71% besinaudojančių respondnetų programėlės trūkumų nemato. Net 82% 

iš naudojusių programėlę „Žiogas“ respondnetų ją rekomenduotų naudoti kitiems. 

4. Atsižvlegiant į gerus atsiliepimus ir pakankamai žemą programėlės „Žiogas“ naudojimą 

(10% respondentų ją naudoja keliaujant), UAB „Kauno autobusai“ turėtų imtis 

papildomų veiksmų siekiant išpopuliarinti klienamts priimtiną programėlę. 

5. Įvertinus atliktus duomenų pjūvius galima daryti išvadą, jog gauti rezultatai tik nežymiai 

skiriasi nuo bendrų rezultatų, kur naudojami visi respondnetų atsakymai neskirstant pagal 

lytį, programėlės naudojimo įpročius ar kelionės prioritetus. Todėl galime daryti išvadą, 

jog klientai UAB „Kauno autobusai“ paslaugas vertina palankiai ir pakankamai stabiliai 

nepaisant demografinių rodiklių ar vartojimo įpročių. 


