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Daugiau kaip pusė lietuvių tikisi šias Kalėdas sutikti su šeima ir draugais – rodo apklausa  

Dauguma Lietuvos gyventojų tikisi, kad šios Kalėdos bus vėl tokios, kokias buvome įpratę 

švęsti prieš pandemiją. Priešingai negu pernai, daugiau kaip pusė viliasi šventinį laikotarpį 

praleisti su šeima ir draugais. Be to, kaip rodo apklausa, šiemet daugelis planuoja pradėti 

ruoštis Kalėdoms anksčiau, o išleisti numato panašiai kaip praėjusiais metais. 

Nuotaikos – optimistinės  

Remiantis IKEA užsakymu atliktos apklausos* duomenimis, dauguma (59 proc.) Lietuvos gyventojų 

tikisi, kad šiemet Kalėdos bus ir vėl normalios – tokios kaip prieš pandemiją. Apklausa taip pat 

atskleidė, kad 55 proc. apklaustųjų, priešingai nei pernai, viliasi jas švęsti su platesniu šeimos ratu 

ar draugais. Tarp Latvijos ir Estijos gyventojų nuotaikos kiek niūresnės: atitinkamai tik 37 ir 46 proc. 

mano, kad žiemos šventes šiemet galės praleisti platesniame artimųjų rate nei praėjusiais metais. 

„Pandemija šiemet paveiks pasiruošimą Kalėdoms. Dalis Lietuvoje apklaustų žmonių nurodė, kad 

šiemet ieškoti dovanų ir ruoštis šventiniam laikotarpiui apsidrausdami pradės anksčiau (38 proc.) 

arba planuoja daugiau pirkti internetu (38 proc.). Pandemija turės įtakos ir pačioms šventėms: dalis 

žmonių teigia susitiksiantys su artimaisiais nuotoliniu būdu (19 proc.) arba ne namuose – gryname 

ore (8 proc.)“, – sako IKEA Lietuva rinkos vadovė Jolita Juodzevičienė. 

 

Išleisti planuojama panašiai kaip pernai 

Dauguma arba 62 proc. apklausoje dalyvavusių Lietuvos gyventojų šioms Kalėdoms planuoja 

išleisti panašiai kaip pernai, o 12 proc. išlaidas planuoja kiek didesnes.  

Kaip ir 2020 m., šiemet bus mažiau išlaidaujama drabužiams (31 proc.), maistui – dėl mažesnių 

susibūrimų (29 proc.) ir kelionėms (23 proc.). Dalis tų, kurie šioms Kalėdoms planuoja išleisti 

daugiau, teigia norintys Kalėdų proga atsinaujinti namus (8 proc.), pavyzdžiui, įsigyti naujų baldų. 

„Jau pernai, įvedus pirmuosius susibūrimų suvaržymus, pastebėjome, kaip ėmė kisti žmonių 

požiūris į savo namus. Staiga juos teko permodeliuoti taip, kad jie tiktų ir darbui, ir mokslams, kad 

tai būtų ir sporto salė, ir vieta pasinerti į pomėgius. Noras pagerinti gyvenamąją erdvę neišblėso 

ir šiemet, nes žmonės suprato, kad tvarkingi, patogūs ir estetiškai atrodantys namai teigiamai 

veikia savijautą, pagerina bendrą gyvenimo kokybę“, – sako J. Juodzevičienė. 

Daugiausia išlaidų – maistui ir dovanoms 

Nors beveik trečdalis apklaustųjų tvirtina bandysiantys mažinti išlaidas maistui, daugeliui tai vis 

dar antras pagal dydį išlaidų objektas po kalėdinių dovanų. Beveik 30 proc. gyventojų šventiniam 

stalui planuoja išleisti iki 60 eurų, o kas trečias – nuo 91 iki 150 eurų. 

22 proc. apklausos dalyvių ketina pirkti dovanas 7 arba net daugiau asmenų, 53 proc. dovanas 

įteiks trims–šešiems artimiausiems žmonėms. Dauguma (46 proc.) tam išleis iki 100 eurų, 32 proc. 

– nuo 100 iki 200 eurų, 16 proc. kalėdinėms dovanoms skirs per 200 eurų. Tarp populiariausių 

dovanų – staigmenos, netikėtos dovanos (41 proc.), praktiškos, buityje pritaikomos arba 

asmeniniam naudojimui skirtos dovanos (po 30 proc.), įvairios pramogos ir įspūdžiai, dovanojami 

kuponų ar bilietų pavidalu (25 proc.). 

Apie tyrimą 

Internetinę apklausą Kalėdų tema IKEA užsakymu atliko bendrovė „Norstat“. 2021 m. spalio mėnesį 

vykusioje apklausoje dalyvavo 500 Lietuvos gyventojų. 
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