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Santrauka. Straipsnyje aprašomas naujos statybos daugiabučių namų gyventojų pasitenkinimo tyrimas. Apibrėžiama varto-
tojų pasitenkinimo statyboje samprata, įvardijami būsto kokybės vertinimo kriterijai vartotojų požiūriu, įvertinama vartotojų 
pasitenkinimo nauda, pasekmės, privalumai ir trūkumai. Tyrimo metu atliekamas naujos statybos būsto kokybės įvertinimas, 
atsižvelgiant į techninius ir funkcinius rodiklius, vertinamas pasitenkinimas būsto garantine priežiūra ir statytojų (užsakovų) 
bendradarbiavimu, skaičiuojamas bendras vartotojų pasitenkinimo indeksas (VPI), lojalumo lygis, sudaroma vartotojų pasi-
tenkinimo matrica. Atlikto vartotojų pasitenkinimo tyrimo išvados leidžia įvertinti naujos statybos būsto privalumus ir trū-
kumus, numatyti galimas grėsmes ir galimybes gyvenamojo nekilnojamojo turto statybos projektų savybėms, 
konkurencingumui rinkoje ir įgyvendinimui ateityje. 
Reikšminiai žodžiai: vartotojų pasitenkinimas statyboje, vartotojų pasitenkinimo indeksas, lojalumas, kokybė statyboje, nau-
jos statybos daugiabučiai namai 

Įvadas  
Šalies ekonominė ir socialinė plėtra neįsivaizduoja-

ma be statybos sektoriaus, o pagrindinis statybos produk-
tas − būstas − neišvengiamai svarbus gyventojams, jų 
gyvenimo kokybei, socialinių ir kitų poreikių tenkinimui. 

Svarbiausias būsto vertinimo kriterijus yra kokybė ir 
vartotojų pasitenkinimas. Kokybė statyboje susideda iš: 
kokybės, atitinkančios tam tikrus reikalavimus ir koky-
bės, išreiškiamos per vartotojų pasitenkinimą (Kärnä 
2004). 

Statyboje vartotojų pasitenkinimas apibrėžiamas 
kaip fizinis produkto ir statybos proceso lygis, kuris pa-
tenkina arba viršija vartotojų lūkesčius. Vartotojų lūkes-
čiai statyboje priklauso nuo ankstesnės vartotojų patirties, 
prieinamos informacijos, vartotojų poreikių, statybos 
įmonių marketingo politikos, įvaizdžio, bendradarbiavi-
mo su vartotojais (Karna et al. 2009a). 

Vartotojo pasitenkinimą galima apibrėžti kaip as-
mens jaučiamą pasitenkinimą ar nusivylimą, kuriuos 
lemia skirtumas tarp gauto produkto ar paslaugos ir varto-
tojo lūkesčių (Koskela 2002). Vartotojų pasitenkinimo 
idėja išreiškia požiūrį, kad būsto statybos projektas yra 
sėkmingas tada, kai patenkina būsimų naudotojų porei-
kius, kurių svarbiausi elementai yra kokybė, laikas, kaina, 
aptarnavimas (Karna et al. 2009a). Statybos procesų metu 
vartotojas neturi palankių sąlygų įvertinti fizinę konstruk-
cijų kokybę, vadinasi lieka galimybė įvertinti tik paslaugų 
kokybę ir galutinį statybos produktą – statinį (Forsythe 
2008). 

Vartotojui svarbiausi kriterijai yra profesionalumas, 
nuolatinis bendravimas, greitas reagavimas į jo poreikius 
ir problemų supratimas (Barrett 2000). Gyvenamosios 
paskirties būsto vartotojų pasitenkinimas išreiškiamas per 
tokias dimensijas kaip būsto dizainas, kokybė ir būsto 
aptarnavimas (Torbica, Stroh 2001). Be to, galima išskirti 
tokius bendrą būsto kokybę lemiančius veiksnius kaip 
procesų kokybė, medžiagų ir technologijos kokybė, funk-
cinė kokybė, techninė kokybė (Kärnä 2004). 

Vartotojų pasitenkinimas statybų įmonėms sukuria 
gerą vardą, padeda palaikyti tarpusavio ryšius, o rezulta-
tai yra žymiai geresni nei leidžiant daug lėšų tinkamai 
reklamai ir marketingui (Urbanavičienė et al. 2009). Pasi-
tenkinimo tyrimas naudingas įmonei, nes skatina bendra-
darbiavimą tarp šalių, įspėja apie procesų tobulinimo 
poreikį, suteikia geresnį problemų supratimą, leidžia 
vykdyti rezultatų ir pokyčių kontrolę, padidina vartotojų 
lojalumą, stiprina ryšį su vartotojais, parodo pagrindines 
priemones konkurencingumui didinti, identifikuoja kon-
kurentų stiprybes ir silpnybes (Kärnä et al. 2004).  

Geresni santykiai su vartotojais pastatų statybos pro-
jektų metu gali būti pasiekiami, tik per tinkamą visų sta-
tybos procesų valdymą (Pekkanen 2005). Statybų įmonės 
turi peržiūrėti ir koreguoti teikiamas paslaugas pagal tai, 
kokia vertė sukuriama produktui ir vartotojui. Statytojo 
bendradarbiavimo įgūdžiai veda prie gero grįžtamojo 
ryšio, kartais net kompensuoja nekokybiškus techninius 
defektus. Visa tai remiasi požiūriu, kad šiuolaikinis staty-
bos verslas vis labiau remiasi ilgalaikiais ryšiais su varto-
tojais. (Karna et al. 2009a; Karna et al. 2009b). 
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Vartotojo pasitenkinimas statyboje negarantuoja vi-
siško lojalumo. Nepatenkintas vartotojas ateityje tikrai 
nesinaudos įmonės, kuri nepateisino jo lūkesčių paslau-
gomis ir produktais. Tačiau patenkintas vartotojas nebūti-
nai garantuoja, kad lūkesčius pateisinusi įmonė ateityje 
turės naujų užsakymų, todėl didžiausia patenkinto varto-
tojo teikiama nauda – tik potenciali ateities galimybė 
(Kärnä S 2004). 

Galutinis vartotojų pasitenkinimo įvertinimas yra 
vartotojų pasitenkinimo indekso (VPI) apskaičiavimas, 
kuris pateiktas (1) formulėje (Koskela 2002). 
                        VPI=∑
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;                             (1)      

Čia VPI − vartotojų pasitenkinimo indeksas; n – kokybės 
parametrų skaičius; wi − duotų parametrų reikšmingu-
mas; ci − įvertinimas. 

Vartotojų pasitenkinimo tyrimas 
Naujos statybos daugiabučių namų gyventojų pasi-

tenkinimo tyrimui pasirinktas metodas − anketinė varto-
tojų apklausa internetu. Pagrindinis apklausos tikslas − 
įvertinti naujos statybos (pastatytų 2000 metais ir vėliau) 
daugiabučių namų gyventojų pasitenkinimą būstu bei 
būsto kokybe Vilniuje. 

Tyrimas apima tokius pagrindinius elementus: būsto 
kokybės (techninės, funkcinės, ekonominės) vertinimą, 
vartotojų pasitenkinimą statytojų atliekama garantine 
priežiūra ir bendradarbiavimu, vartotojų lūkesčių nusta-
tymą, bendrojo vartotojų pasitenkinimo ir pasekmių įver-
tinimą (vartotojų nusiskundimai, vartotojų lojalumo lygio 
nustatymas, rekomendacijos kitiems vartotojams). Tyri-
mo pradinė schema pateikta 1 paveiksle. 

 
 
 
 

 

 
 
1 pav. Vartotojų pasitenkinimo tyrimo pagrindiniai elementai 
Fig. 1. Principal elements of customer satisfaction research 

Naujos statybos būsto kokybę galima vertinti keletu 
aspektų. Iš jų svarbiausi yra ekonomiškumas, techninė ir 
funkcinė kokybė bei aplinka. Ekonominis rodiklis atlik-

tame tyrime nebuvo vertinamas ir į bendrąjį vartotojų 
pasitenkinimo įvertinimą neįtrauktas dėl sudėtingumo. 
Ekonomiškumas vartotojų požiūriu priklauso nuo varto-
tojų finansinės padėties, ekonominės šalies ir nekilnoja-
mojo turto rinkos situacijos, pastatų ūkio valdymo įmonių 
kaštų, šildymo sistemos parinkimo. 

Vartotojų požiūriu techninė būsto kokybė yra viena 
svarbiausių, tačiau sunkiai tiksliai įvertinama dėl reika-
lingų tam tikrų techninių žinių. Tyrimo metu responden-
tai įvertino techninį būsto rodiklį nuo 1 (mažiausiai 
svarbu) iki 4 (svarbiausia) balų. Bendrasis visų vartotojų 
techninio parametro svarbumo vertinimas sudarė 3,67 
balo. Taip pat buvo įvertintas ir funkcinis kokybės rodik-
lis, kuris sudarė 3,37 balo. Vertinant garantinę būsto prie-
žiūrą ir statytojų bendradarbiavimą, gautas svarbumo 
vertinimas sudarė 2,07 balo. Šis rodiklis nėra toks svar-
bus kaip funkcinė ir techninė būsto kokybė.  

Norint išmatuoti vartotojų pasitenkinimo lygį, pagal 
apklausos rezultatus skaičiuojamas vartotojų pasitenki-
nimo indeksas (VPI). Vartotojai pasitenkinimą kiekvienu 
rodikliu įvertina skalėje nuo „puikiai“ iki „labai prastai“. 
Kiekvienas įvertinimas paverčiamas balais nuo 1 iki 5. 1 
reiškia žemiausią įvertinimą, 5 – aukščiausią. Tokiu atve-
ju gaunama:  

5 balai = puikiai (pasitenkinimas 100 %); 
4 balai = gerai (pasitenkinimas 75 %); 
3 balai = vidutiniškai (pasitenkinimas 50 %); 
2 balai = prastai (pasitenkinimas 25 %); 
1 balas = labai prastai (pasitenkinimas 0 %). 
Visi vartotojų pasitenkinimo tarpiniai ir galutiniai 

indeksai pateikti 1 lentelėje.  
Techniniai būsto ir bendrųjų patalpų rodikliai verti-

nami geriausiai, nes VPIT lygus 3,75 (75 % tenkina po-
reikius), nepaisant įvardijamų defektų.  

Pagrindiniai naujos statybos daugiabučių namų de-
fektai būtų: suskilinėjusios sienos ir lubos, įtrūkimai, 
kondensatas ant langų, rasojimas, prasta garso, šilumos 
izoliacija ir ventiliacija, kritulių surinkimo sistema, netin-
kamai sutvarkytas namo fasadas, defektai bendro naudo-
jimo patalpose, balkonų defektai, netinkamas stogas, 
drėgmė, pelėsis. 

Funkcinių parametrų VPIF lygus 3,49 (vartotojus 
tenkina 69,6 %). Naujos statybos būsto vartotojų nuomo-
ne, galima išskirti tokius pagrindinius prastos funkcinės 
kokybės rodiklius: mažai automobilių stovėjimo vietų, 
mažas atstumas tarp kaimyninių namų, mažai želdinių, 
žalių plotų, prastas privažiavimas, prastai išvystyta kiemo 
infrastruktūra, prastas būsto išplanavimas.  

Techninė  
kokybė 
Funkcinė  
kokybė 

Bendradarbiavi-
mas, 
problemų sprendi-
mo procesas 

Suvokiama 
kokybė 

Vartotojų 
lūkesčiai 

Vartotojų 
pasitenkinimas 

Vartotojų skundai 
Vartotojų  
lojalumas 
Vartotojų  
rekomendacijos 
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1 lentelė. Vartotojų pasitenkinimo indeksas  
Table 1. Customer satisfaction index 

Blogiausiai vertinamas garantinis aptarnavimas ir 
statytojo bendradarbiavimas. Šio rodiklio VPIG lygus 2,2 
ir nesiekia net pasitenkinimo vidurkio, vartotojai visiškai 
nepatenkinti. Statytojams būtina atkreipti į tai dėmesį ir 
nedelsiant gerinti vartotojų aptarnavimą ir garantinę prie-
žiūrą.  

Vidutinis vartotojų pasitenkinimo lygis, vertinant 5 
balų sistemoje būtų 3 balai. Vadinasi, gautas didesnis 
bendrasis vartotojų pasitenkinimo indeksas (VPI), kuris 
sudaro 3,15, rodo, kad vartotojai yra vidutiniškai paten-
kinti (63 %) naudojamu būstu naujos statybos daugiabu-
čiuose namuose.  

Vertinant vartotojų pasitenkinimą, svarbus vartotojų 
lojalumo veiksnys. Tyrimo metu, vartotojų lojalumas 
įvertintas skalėje nuo 1 iki 3 balų (1 − nelojalus vartoto-
jas, 2 − vidutiniškai lojalus, 3 – visiškai lojalus). Lojalu-
mas įvertintas atsižvelgiant į vartotojo norą, nepaisant 
galimybių, keisti būstą (1 − norėjo daugiau nei keletą 
kartų, 2 – vos keletą kartų, 3 – niekada), į rekomendacijas 
kitiems vartotojams (1 − nerekomenduotų, 2 – galbūt 
rekomenduotų, 3 – tikrai rekomenduotų) ir į vartotojų 
savęs vertimą lojalumo atžvilgiu. 

Vartotojų lojalumo lygio skaičiavimo rezultatai pa-
teikti 2 lentelėje.  

Pagal gautus rezultatus vartotojų lojalumas sudaro 
69,33 %. Vartotojai yra tik vidutiniškai lojalūs, o tai 
svarbu būsto statytojams. Statytojai turėtų siekti geresnio 
vartotojų poreikių patenkinimo, tada lojalumas būtų di-
desnis.  

2 lentelė. Vartotojų lojalumas 
Table 2. Customer loyalty  

Lojalumas įvertinimas (1-3 balų) 
Noras keisti būstą 2,01 
Rekomendacijos kitiems vartotojams 2,6 
Lojalumas vartotojų nuomone 1,64 
Bendrasis lojalumas 2,08 

Kita vertus, lojalumas priklauso ne tik nuo geros 
būsto kokybės, bet ir nuo garantinės priežiūros, aptarna-
vimo, asmeninių priežasčių. Norą keisti būstą gali sąlygo-
ti ne tik prasta būsto būklė, bet pasikeitusios gyvenimo 
aplinkybės, vartotojų finansinė padėtis, vartotojų požiū-
ris. 

Pagal atlikto tyrimo rezultatus galima sudaryti var-
totojų pasitenkino matricą, atsižvelgiant į rodiklių svar-
bumą ir vartotojų pasitenkinimo lygį (2 pav.). 

 2 pav. Vartotojų pasitenkinimo matrica 
Fig. 2. Customer satisfaction matrix 

Vartotojų lūkesčių pasitenkinimo indeksas yra aukš-
čiausias, t.y. lygus 5 balams, nes vartotojas tikisi, kad 
naujas būstas tenkins jo poreikius. Svarbumas apskai-
čiuotas, remiantis balais nuo 1 iki 4, atsižvelgiant į varto-
tojų lūkesčius ir motyvus renkantis naujos statybos būstą.  

2 paveiksle pavaizduotą diagramą, galima suskirsty-
ti į keturias dalis. I dalis parodo pasiektus tikslus, stipry-
bes. Vadinasi, naujos statybos būsto techninę ir funkcinę 
kokybę būtina išlaikyti ir nuolat gerinti. II dalis parodo 

Techninis rodiklis 
Vidutinė 
vertė 

Pasitenkinimas būstu, defektų nebuvimu 3,54 
Pasitenkinimas bendrojo naudojimo objektais, 
patalpomis 3,96 
VPIT 3,75 
                         Funkcinis rodiklis 
Pasitenkinimas būsto išplanavimu 3,44 
Pasitenkinimas vietove, susisiekimo galimybėmis 4 
Pasitenkinimas kiemo teritorija, infrastruktūra, 
privažiavimo galimybėmis 3,5 
Pasitenkinimas automobilių stovėjimo aikštelėmis 3,13 
Pasitenkinimas saugumo galimybėmis, apsaugos 
priemonėmis 3,38 
VPIF 3,49 
Garantinis aptarnavimas, statytojo bendradarbiavimas 
Pasitenkinimas namo garantine priežiūra, defektų 
šalinimo ir iškilusių problemų sprendimu  2,27 
Pasitenkinimas statytojo operatyvumu reaguoti į 
skundus 2,13 
VPIG 2,2 
Bendrasis vartotojų pasitenkinimas                  VPI                  3,15 
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pirmąjį pagerinimų prioritetą, nurodo veiksmų atlikimo 
būtinybę. III dalis parodo antrąjį prioritetą – garantinės 
statytojų priežiūros ir bendradarbiavimo gerinimą, geres-
nį vartotojų aptarnavimą, operatyvesnį reagavimą į skun-
dus ir problemų sprendimą. IV dalis nusako trečiąjį 
prioritetą, kuris išreiškia veiklos privalumus, nebūtinas 
stiprybes.  

Techninė ir funkcinė būsto kokybė vartotojų požiū-
riu yra vidutiniškai gera, nes kokybiškesni naujų būstų 
projektai atsveria mažiau kokybiškus. Labiausiai tobulin-
tina sritis – statytojų (užsakovų) bendradarbiavimas su 
vartotojais. 

Grafiko skalė dešinėje vaizduoja bendrąjį vartotojų 
lojalumo lygį (2,08), kuris sudaro 69 % ir yra tik viduti-
niškas. Vartotojų patenkinimas gali būti vertinamas kaip 
ateities galimybė būsto projektus vykdančioms įmonėms. 
Tačiau tyrimo metu gautas vidutinis vartotojų patenkini-
mas nėra visiškas pasitenkinimas, kai vartotojų lūkesčiai 
viršijami, ir nebūtinai garantuoja vartotojų lojalumą atei-
tyje. Be to, vartotojų pasitenkinimas nėra statiškas, nuolat 
kinta kartu su patirtimi, todėl būtina nuolat atlikti vartoto-
jų pasitenkinimo tyrimus ir stebėti vartotojų poreikių ir 
lūkesčių pasikeitimus.  

Išvados 
1. Atlikto tyrimo bendrasis vartotojų pasitenkinimo 

indeksas parodo, kad vartotojai yra vidutiniškai patenkinti 
(63 %) būstu naujos statybos daugiabučiuose namuose. 
Techninė ir funkcinė būsto kokybė vidutiniška. Blogiau-
siai vertinamas garantinio aptarnavimo ir statytojo opera-
tyvumo reaguojant į skundus veiksnys, vartotojai visiškai 
nepatenkinti. 
2. Pagrindiniai naujos statybos daugiabučių namų de-

fektai: suskilinėjusios sienos, lubos, kondensatas ant lan-
gų, prasta garso, šilumos izoliacija, ventiliacija bei 
kritulių surinkimo sistema, netinkamai sutvarkytas namo 
fasadas, defektai bendro naudojimo patalpose, balkonų, 
stogų defektai, drėgmė, pelėsis. Prastos funkcinės koky-
bės rodikliai: mažai automobilių stovėjimo vietų, mažas 
atstumas tarp kaimyninių namų, mažai žalių plotų, prastas 
privažiavimas, blogai išvystyta kiemo infrastruktūra. 
3. Naujos statybos būsto naudotojai yra vidutiniškai 

lojalūs (69,33 %). Statytojai (užsakovai) turi siekti geres-
nio vartotojų poreikių patenkinimo, lojalumas būtų di-
desnis, būtų daugiau galimybių ateities projektams. 
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STUDY ON SATISFACTION OF PEOPLE LIVING IN 
NEW APARTMENT HOUSES 

E. Kačinskaitė  

Abstract 
The objective of the article is the research of satisfaction 

of people living in new apartment houses. Conception of cus-
tomer satisfaction in construction and criterions for quality of 
accommodation were given, also benefits, subsequences, merits 
and demerits of customer satisfaction evaluation were listed. 
Using the customer satisfaction survey it was made the evalua-
tion of quality of accommodation by technical, functional para-
meters and cooperation level between customer and contractor 
(builder). Also customer satisfaction index (CSI) and the level 
of loyalty was calculated and the customer satisfaction matrix 
was drawn.  
Keywords: customer satisfaction in construction, customer 
satisfaction index, loyalty, construction quality, new apartment 
houses 


