
PAKUONIO SENIŪNIJA 

 

Apklausoje dalyvavo – 110 respondentų. 

 

1. Apklausos dinamika: 

 
 

2. Kaip vertinate kultūros centro (laisvalaikio salės) teikiamas kultūrines paslaugas Jūsų 

gyvenamojoje vietovėje? 

 
3. Kokiu būdu dalyvaujate kultūrinėje veikloje? 

 
4. Dėl kokių priežasčių lankotės kultūros centro (laisvalaikio salės) renginiuose? 
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5. Įvertinkite teiginius apie kultūros centro (laisvalaikio salės) vykdomą kultūrinę veiklą 

 

Kultūros centras siekia į kultūrines veiklas įtraukti kuo daugiau narių 

 
Kultūros centre aktyviai puoselėjama etninė kultūra 

 
Kultūros centre pakanka įvairaus žanro (koncertų, spektaklių, kino filmų, parodų ir kt.) renginių, 

atitinkančių Jūsų lūkesčius 

 
 

Kultūros centro internetinė svetainė informatyvi, patraukli 

0 

Kultūros centre didelė būrelių ir kolektyvų įvairovė 

 
  



Kultūros centras profesionaliai organizuoja renginius 

 
 

Kultūros centras aktyviai ir įvairiais kanalais viešina savo renginius 

 
Kultūros centro organizuojamų renginių ir veiklų laikas patogus 

 
 

6. Kaip dažnai lankotės kultūros centre (laisvalaikio salėje) savo gyvenamojoje vietovėje? 

 
7. Ar lankotės kitose, kultūros paslaugas teikiančiose, įstaigose? Pažymėkite tik vieną atsakymą 

 
  



8. Kokių renginių pasigendate?  

 
Kita: 1.Įdomių paskaitininkų ir lektorių 2. aukštesnio lygio nes pas mus daba tik agidbrigados ir dar 

pagyvenusios vaikus vaidina baisu; 3. Nieko netrūksta 

 

9. Kas Jus paskatintų dažniau apsilankyti Pakuonio laisvalaikio salėje? 

 
10. Kas Jus atitraukia nuo kultūros renginių lankymo? 
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11. Jūsų požiūris į kultūros darbuotojus 

 

Sugeba sudominti, pritraukti gyventojus, taiko patrauklias darbo formas: 

 
Domisi, kaip žmonės vertina jų veiklą ir derinasi prie gyventojų poreikių: 

 
Nuoširdžiai atlieka savo pareigas 

 
Yra populiarūs tarp vietos žmonių, turi autoritetą  

 
Yra aukštos kvalifikacijos: 

 
Yra kūrybiški: 

 
 



12. Ar norite pasikeitimų Kultūros politikos srityje? 

 
13. Kokią laisvalaikio praleidimo formą dažniausiai pasirenkate? 

 
 

14. Atviras klausimas: Ką manote apie kultūros centro (laisvalaikio salės) veiklą? Ko, Jūsų 

nuomone, trūksta, kad kultūros įstaiga patenkintų Jūsų lūkesčius (Kokios veiklos, renginių ar 

kt.)? 

 

 10 balų. Reikia renovuoti salę 

 Aukštesnio lygio kolektyvų pasirodymų, o ne agitbrigadų lygio vietinių saviveiklininkų 

 Daugiau pramogu seimom 

 Daugiau renginiu vaikams 

 daugiau renginų jaunimui 

 Daugiau spektakiu su zinomais aktoriais, kino vakarai. 

 Erdvesnes salės, kurios nėra.  

 Esu labai patenkinta ir didžiuojuosi, kad mūsų krašte dirba tokia atsidavusi savo darbui darbuotoja. 

Manau, kad labiausiai trūksta finansavimo, nes kiekvienas geros kokybės renginys reikalauja lėšų. Labai 

norėčiau, kad kultūros darbuotojai nereiktų naudoti savo lėšų.  

 geresnių sąlygų, platesnių pramogų , aukštesnio meninio lygio. 

 ji labai gera 

 Kino vakarų  

 Koncertu 

 Labai patiko viena karta vykes kino vakaras, galetu daugiau tokiu buti. Taip pat sudomintu sokiu 

mokymas poroms :) 

 Man nieko netrūksta. 

 Man noretusi teatro, baleto, jaunimo erdves kuri butu jauki ir erdvi 

 Manau viskas yra gerai 

 Manau, jog viskas puiku 

 manau, kad Pakuonio laisvalaikio salės veikla patenkina visus lūkesčius 

 Mane tenkina centro veikla 
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 Mano nuomone, šiuo metu netrūksta nieko. Organizuojama pakankamai daug, įvairių renginių. 

Laisvalaikio salės veikla nepriekaištinga. 

 mažos patalpos 

 Na kad aukštesnis lygis, gana vaikus vaidinti kai tau tiek metų, ir dar sovietmečio agidbrigados 

baisu, tegul tik pakeičia žemą lygį ir viskas tiks 

 Nebent geresniu patalpų, instrumentų 

 nežinau 

 Nieko netrūksta, nebent finansavimo. 

 Nieko netrūksta. 

 Norisi daugiau koncertu 

 Pagal turimas darbo salygas pakanka renginiu. Stengiasi ir iesko nauju formu. Truksta paciu 

gyventoju aktyvumo. Galbut pabandyti daugiau teminiu-literaturiniu renginiu. 

 Pakankamo finansavimo. 

 Patalpų (6) 

 Patenkinta, galbut daugiau renginiu jaunimui. 

 Pirmiausiai trūksta pačios laisvalaikio salės, kurioje būtų įmanoma kokybiškai rengti kolektyvų 

repeticijas. 

 profesionalių kolektyvų pasirodymų. Saviveikla gerai, bet ne viską galime patys - ir deklamuoti, ir 

dainuoti, ir šokti, t.y., gal ir galime, bet norisi maksimaliai aukšto lygio kultūros 

 Reikėtų daugiau darbuotojųn nes vienam žmogui labai daug darbo. 

 reikia daugiau reklamos ir skatinimo,kad kaimo zmogus iseitu is savo kiemo toliau ir pamatytu 

daugiau grozio 

 Renginiu seimoms 

 Tikrai nieko netrūksta  

 Trūksta daugiau įvairių koncertų jaunesniems suaugusiems. Taip pat būtų įdomu kažkoks renginys 

apie kaimo žmonių pomėgius, talentus, kažkas apie gyvūnus. 

 Trūksta patalpos repeticijoms, renginiams 

 Trūksta patalpų kolektyvų repeticijom. 

 Trūksta renginių.  

 Turėtų dirbti daugiau darbuotojų, o kadangi dirba vienas žmogus ir taip padaro labai daug.  

 Veikla dėl pliuso 

 Veikla gera, reikėtų geresnių patalpų ir daugiau pajamų.  

 Veikla puiki 

 Veiklą vertiniu labai gerai. 

 viskas gerai (3) 

 Viskas yra labai gerai tik renginiai galėtų būti patogesniu laiku. 

 Viskas kaip ir gerai, tik manau galėtų būti šiek tiek daugiau renginių jaunimui, bet šiaip viskas 

gerai! 

 Viskas ok nieko netrūksta. 

 Viskas puikiai (3) 

 Viskas saunu 

 

15. Jūsų lytis  

 
 



16. Dalyvavusiųjų apklausoje amžius 

 


