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Trečdalis Lietuvos gyventojų šiemet Kalėdų dovanas 
pirks anksčiau 

Lietuvoje per Kalėdas įprasta dovanoti dovanas, ir šio įpročio nepakeis net pandemija, 
rodo apklausa. Susiklosčiusi situacija tik paskatins gyventojus dovanomis pasirūpinti 
anksčiau, nei įprasta, ir daugiau jų įsigyti internetu. Labiausiai pageidaujamų dovanų 
sąrašo viršūnėje puikuojasi staigmenos ir praktiškos, namams ar asmeniniam 
naudojimui skirtos, dovanos.  

Populiariausia kalėdinė tradicija 

„Dovanoti dovanas šeimos nariams ir draugams yra populiariausia kalėdinė tradicija 
Lietuvoje, ją puoselėja net 58 proc. šeimų. Toliau pagal populiarumą rikiuojasi namų 
puošimas Kalėdoms (57 proc.) ir šventinės eglės puošimas drauge (53 proc.). Remiantis 
apklausa, šias tradicijas pandemija paveiks mažiausiai iš visų. Šiemet gyventojai linkę 
atsisakyti masinių susibūrimų, bet ne dovanų”, – sako IKEA rinkos vadovė Lietuvoje Jolita 
Juodzevičienė. Pasak jos, didžioji dauguma Lietuvos gyventojų ketina pirkti dovanas fizinėse 
parduotuvėse, 26 proc. – jų ieškos internetu, 6 proc. – svarsto pristatymą kurjeriu. 

Šeimos turi savitas dovanojimo tradicijas, tačiau daugumoje jų (47 proc.) įprasta įteikti mažų 
dovanėlių kiekvienam nariui. Kokių dovanų norėtų šeimai atskleidžia bei perka dovanas tik 
vaikams atitinkamai po 20 proc. respondentų.  

Labiausiai pageidaujamos staigmenos ir praktiškos dovanos 

Daugiau nei kas ketvirtas respondentas norėtų praktiškų dovanų namams, tokių kaip 
virtuviniai reikmenys, antklodės, patalynės užvalkalai. Tiek pat respondentų teigia, kad itin 
apsidžiaugtų gavę asmeniniam naudojimui skirtų dovanų, pavyzdžiui, drabužių.  

„Matome, kad dauguma Lietuvos gyventojų yra praktiški ir mėgsta dovanas, kurias gali 
naudoti kasdien. Tai ypač tendencinga tarp jaunų, 18–29 metų žmonių, o vyresniems labiau 
patinka staigmenos. Įdomu tai, kad lyginant šių ir praeitų metų apklausos rezultatus, 
akivaizdu, jog šiais metais dar daugiau apklausos dalyvių norėtų būti nustebinti. Jei 2019 m. 
tokių buvo 42 proc., tai šiemet – 51 proc. Panašu, jog esame išsiilgę mums rodomo 
asmeninio dėmesio ir vertinsime pastangas išrinkti dovanas”, – sako J. Juodzevičienė. 

Išlaidų nemažins 

IKEA užsakymu atliktos apklausos duomenimis, daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų 
(57 proc.) planuoja Kalėdoms išleisti tiek pat ar net daugiau pinigų nei pernai. Apklaustieji 
ketina sutaupyti skirdami kur kas mažiau lėšų šventinei aprangai ir kelionėms. 

Svarbią išlaidų dalį sudarys kalėdinių dovanų pirkimas: beveik trečdalis (30 proc.) apklausos 
dalyvių dovanoms planuoja skirti nuo 60 iki 100 eur, tokia pati dalis – nuo 100 iki 200 eurų. 
Paprastai Lietuvos gyventojai perka dovanas keletui asmenų: 56 proc. teigia, jog perka 
dovanas 3–6, o trečdalis – daugiau nei šešiems žmonėms.  

 

Apie apklausą: Kalėdinę apklausą internetu IKEA‘os užsakymu vykdė įmonė „Norstat“. Apklausoje dalyvavo 500 
asmenų. Apklausa buvo vykdoma spalio mėnesį Lietuvoje.  

Daugiau informacijos: IKEA korporatyvinės komunikacijos vadovė Baltijos šalims Renata Dantė, 
mob. +37065526656, e. p. Renata.dante@ikea.lt  
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