
PRIENŲ MIESTAS 

 

Apklausoje dalyvavo – 233 respondentų. 

 

1. Apklausos dinamika: 

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

gyvenamojoje vietovėje? 

 
3. Kokiu būdu dalyvaujate kultūrinėje veikloje? 

 
Kita: 1. Kaip konkursų festivalių dalyvis; 2. kaip spaudos atstovas 3. Vadovas 4. Kaip žiūrovas ir 

žurnalistas. 

 

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

 
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 savo gyvenamojoje vietovėje? 

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

 
8. Kokių renginių pasigendate?  
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9. Kas Jus paskatintų dažniau apsilankyti Prienų kultūros centre? 

 
 

10. Kas Jus atitraukia nuo kultūros renginių lankymo?  

 
 

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.)? 

 Pop muzikos koncertų, kino vakarų, diskotekų, akustinių vakarų 

 su patenkinta esama veikla 

 MANAU ,KAD VIEŠUMO IR REKLAMOS, INFORMACIJOS APIE RENGINIUS... 

 PROFESIONALIU SPEKTAKLIU 

 Pirmiausiai, kiek pamenu, tik pati didžioji salė atrodo klaikiai, toks jausmas, jog būtų nevaloma. 

Akustika prasta. Antra, daug žemo lygio renginių: spektaklių, vietinių būrelių pasirodymų, tuo pačiu 

atitinkama ir publika. Sėdint salėja dažnai užklumpa svetimos gėdos jausmas. Mielai laikyčiausi rimtuose 

spektakliuose, koncertuose, filmų peržiūrose.  

 Trūksta kvalifikuoto garsisto renginių kokybei 

 trūksta renginių ikimokyklinio amžiaus vaikams, o jei jie vyksta tai neįtraukiamos ir kitos ugdymo 

įstaigos. 

 Trūksta marketingo ir reklamos. Pvz niekur nemačiau jokios reklamos apie festivalį " žmogus 

žmogui" tik girdejau kieme, kad mieste groja muzika. Isileiskit jaunima ir pasitikekit! Tobulinkite garsistus, 

nes baisu!!! Kiekvienas renginys katastrofa dėl garsistu. Labai gadina visa renginio kokybe. Apskritai linkiu 

nauju ideju ir ju igyvendinimo. As jumis dar tikiu!   

 Atnaujinti salę, nes ant kèdžių neįmanoma sėdėti daugiau kaip pusé valandos 

 "Trūksta informacijos apie vykstančius renginius arba netinkamais kanalais ji pateikiama 

jaunesniems miesto gyventojams (gal netgi dauguma renginių skirti vyresnio amžiaus gyventojams...). Jeigu 

Jūsų veiklos tikslinė rinka yra pagyvenę miesto gyventojai, tai greičiausiai informacija juos pasiekia per 

vietinės reikšmės spaudą, kurioje dažniausiai rašomi užsakyti straipsniai apie vietinės valdžios ""gražius"" 

darbus arba apie nieką. Taigi, jeigu 30- metis dirbantis miesto gyventojas neskaito laikraščių apie nieką, 

nesugalvoja panaršyti Jūsų internetinėje svetainėje ir šiaip nelabai artimai susijęs su kuria nors KC veikla,  

kad gautų  informacijos apie jo lūkesčius atitinkantį renginį, turėtų įdėti ""šiek tiek"" pastangų. Tuomet gal 

geriau, negaištant laiko, važiuoti į Birštoną, o ten jau jei ne renginys koks vyksta, tai bent aplinka graži ar 

restorane galima pavakarieniauti. 

 Bendradarbiavimas su Prienų Butų ūkiu, dėl informacijos sklaidos apie miesto šventę, vienas iš 

puikių sprendimų, sveikinimai! Tik gal visgi reikėtų kažkaip elekroninę erdvę jaukintis informacijai skleisti, 

nes gi kaip KC turėtumėte prisidėti prie atsakingo vartojimo.  

 Apie užsiėmimus vykdomus KC irgi nelabai girdėti (išskyrus Trapuką). 

 Viešumas taip pat nepakenktų. Būtų labai įdomu sužinoti kokį KC darbuotojai (visi) turi 

išsilavininimą ir ar jų užimamos pareigos atitinka jų kompetencijas. Sprendžiant iš atskirų KC darbuotojų 



elgesio kyla didelių abejonių ar tikrai KC yra ta vieta, kur jie turėtų dirbti. Taigi, kad nekiltų tokių nepagrįstų 

abejonių, išsilavinimą galėtumėte viešinti kaip ir DU.  

 Įdomių renginių jaunimui! Svarbiausia įdomių ir kokybiškų! Galbūt lauko kinas Vasaros estradoj...! 

" 

 Manau, kad per mažai dėmesio skiriama šių įstaigų finansavimui 

 Trūksta pačių žmonių kurie lankytųsi centre, o tai jau Lietuvos, o ne kultūros centro problema :) 

 Mano mazdaug patenkina, bet kaip padaryti, kad renginiai sudomintu ir daugiau zmoniu, nezinau :)  

 Daugiau linksmesniu šuolaikiniu renginu. Vien tik verkiančios liudnos dainos ir šokiai. Laikai 

keičiasi ir jùs turite keistis. Sėkmės. 

 Gera nuomone  

 Renginių vaikams, aukštesnio meninio lygio spektaklių. 

 Daugiau profesionalių renginių 

 aukšto meninio lygio masinių renginių, profesionalių atlikėjų, spektaklių 

 Renginių, paskaitų jaunimui. Koncertų populiarių grupių, kurios domintų ne tik pagyvenusius 

žmones. Gal reikėtų jaunesnių, profesionalesnių darbuotojų, kurie turėtų naujų minčių tiems patiems 

tradiciniams renginiams. Kad būtų labiau orientuojamasi į jaunimą, šeimas, o ne pagyvenusius žmones. 

 Trūksta veiklos, nesusietos tik su dainavimu ir šokiais. Galėtų būti knygų ar mezginių/rankdarbių 

klubas mėgėjams profesionalams, kurie galėtų rengti parodas, dalyvauti Kaziuko mugėje. 

 Man atrodo, kad ledai pajudėjo!!!!:):) 

 man pakanka renginiu, dazniau dalyvauti negaleciau 

 veiklos ir renginių jaunimui 

 Spektaklių, kitų užsiėmimų ikimokyklinio amžiaus vaikams 

 trūksta elementarios renginiu reklamos 

 Manau, kad visko pakankamai, tik laiko trukumas. 

 Kažko trūksta, gal daugiau bendravimo su žmonėmis, viešumo. Sunku pasakyti, bet kažko reikia. 

 Sustabarėjusi, trūksta naujų vėjų, modernaus požiūrio į dabartį.  

 mažai informacijos apie organizuojamus renginius , todėl daug neįvyksta.  

 labai trūksta veiklos vaikams, paaugliams , jaunimui, renginiai nuobodūs, programos senos, 

kultūros darbuotojai vangiai bendrauja su bendruomene, mažai  nemokamų renginių, nėra įvairaus amžiaus 

žmonių grupėms diskotekų, šokių vakarų, nėra renginių vaikams iš socialinės rizikos šeimų,  prasta , 

neinformatyvi internetinė svetainė, prastas kult. darbuotojų bendravimas su visuomene,,,pagirtina, kad 

atsirado ši apklausa, tai jau kažkas naujo ir manau, tai turės įtakos geresniam kultūrininkų darbui. sėkmės 

 Sekite kultoros trendus ir nereikes klausineti 

 Informacijos 

 Ypatingai trūksta renginių jaunimui tai gali būti koncertai šiuolaikiškų populiarių atlikėjų, taip pat 

sudomintų kino teatras kaip atskiras, papildomas užsiėmimas kultūros centre ar šalia jo. 

 Kokybiškesnių, intelektualesnių kino filmų: pelniusių titulus kino festivaliuose, kurtų Europoje; 

praktinių meno dirbtuvių. 

 Informacijos,įvairovės  

 Įdomių spektaklių ir koncertų 

 Daugiau idomiu renginiu 

 Trūksta daugiau renginių jaunimui. Metai iš metų rengiami konkursai ir festivaliai - nebedomina 

jauno žmogaus. Norisi šviežių vėjų - diskusijų vakarų, susitikimų su įdomiais miesto ir šalies žmonėmis. 

 Manau trūksta daugiau renginių ar veiklos jaunimui, nes Prienuose to labai trūksta 

 Trūksta daugiau renginių jaunimui  

 kokybiškų koncertų, spektaklių (ne Domino teatro) 

 Renginius veda žemo lygio vedantieji, geriau mažiau renginių būtų, bet jie būtų kokybiškesni 

 Salės remonto ir baldų, jaukumo. 

 renginiai vyktų ne darbo metu 

 Įdomu, įvairu, naudinga 



 Manau reikia įdomių paskaitų, kad atvažiuotų žinomi žmonės ir jas pravestų, taip pat būtų neblogai 

diskotekos paaugliams.  Dar labai būtų faina, kad kokį kartą į mėnesį būtų kino vakarai. 

 Daugiau dėmesio reikia skirti į kultūros darbuotojų kultūrą, jų gebėjimą bendrauti ir 

bendradarbiauti. Norėtūsi daugiau profesonalių renginių apie kuriuos būtų žinoma, reklamuojama iš anksto 

bent prieš pora mėnesių, tuomet galėtum planuoti savo laiką. 

 Inovacijų. Daugiau modernistinio meno renginių ir užsiėmimų. Technologinių performansų 

įtraukiant gyventojus-savanorius, norinčius išmokti, kad ir pvz. skirtingomis spalvomis apšviesti skirtingus 

savivaldybės objektus bei tai padaryti (paskui, aišku, jiems viešai padėkojant, kad būtų patenkinta 

motyvacija ir savimeilė). Konkrečiau - daugiau XXI amžiaus stebuklų, o ne "balanos gadynės". Kalbant apie 

pinigus... nejaugi KC jokios įrangos neturi? Iš esmės domintų ir teatralizuotos viduramžių akcijos, 

pasitelkiant ir įtraukiant gyventojus... idėjų daug.... bet klausimas ar būtų tokių, kurie nepasakytų "žinai, kiek 

čia darbo? Be to, niekam čia tai neįdomu".... 

 Didesnio renginių pasirinkimo ir jų reklamos.  

 Mano manymu, renginiai turėtų būti daugiau reklamuojami, nes dažnai apie renginius sužinau per 

vėlai. 

 Daugiau įvairumo, gerų kinų ir tokių kainų, kurios „nesikandžiotų“ 

 Poezijos skaitymų, knygų pristatymų, susitikimų su rašytojais. 

 Filmų vakarų, sporto renginių transliavimo 

 Trūksta renginių jaunimui, jaukumo patalpose, užsiėmimų, įdomumo renginiuose 

 Turbur noretusi daugiau rengiamu koncertu, arba spektakliu, galbut kino vakaru:) 

 Gerų spektaklių (ne tik Domino teatro, bet ir kitokių), įvairesnių koncertų.  

 Taigi visa anketa buvo apie tai... šis klausimas balastas 

 "Padarykit daugiau diskoteku jaunimui.  

 Šiaip švesti visas šventes . kad žmonės jaustusi laimingi" 

 Norėčiau profesionalaus teatro pasirodymų, džiazo koncertų, poezijos vakarų 

 Spakainei 

 atsakiau anketoje 

 nieko 

 Renginių, kuriuose galėtų lankytis visa šeima 

 Mano lūkesčius kultūros centras visiškai patenkina. 

 Norėčiau daugiau pramoginių renginių jaunimui, švenčių, diskotekų, koncertų.  

 informacijos stoka miesto ir rajonu aplinkoje. Vien interneto pranešimų kaip kam neuztenka. Ne 

visi dar jj ir turi. 

 Trūksta platesnio akiračio, intelektualių renginių, diskusijų 

 Bardų koncertų, spektaklių 

 Gal reikėtų naujų kūrybingų, šiuolaikiškų specialistų. 

 "Atrodo, viskas gerai, tačiau trūksta reklamos - kada kas vyksta. Gal būtų visai gerai suplanuotus 

metų ar pusmečio renginius surašyti ir paskleisti įstaigose, kad žmonės planuotų ir atvyktų. Koją kiša tai, kad 

žmonės kažkodėl nevertina Prienų kultūros centro, o daugiau renkasi Birštoną. Ten daugumą žiūrovų sudaro 

prieniečiai. Esame išlepinti kurorto renginių gausos. Gal Prienams reiktų rasti savo specifiką, kad daugiau 

pritrauktų pačių prieniečių. Taip pat reiktų rasti normalių (veiklių, uždegančių) jaunimo šokių vadovų, nes 

esami labai išsisėmę. Pavyzdžiui, Ilonos vadovaujama ""Solo"" kasmet  šoka vienodus, pasikartojančius 

šokius. Kas šoko prieš 10  metų, atsimena tuos pačius judesius, net muzika kartojasi... Tiesiog nebeįdomu 

žiūrėti. Gaila vaikų, kurie nori šokti, tikisi naujų idėjų, bet vis vien šoka tą patį... Arba iš jos reikia 

pareikalauti. Bet konkurencija būtų į naudą. Šiemet šokių kolektyvų pasirodymai Miesto šventėje buvo labai 

silpni, išskyrus liaudies šokių kolektyvus.  

 Kultūros centre galėtų atsirasti erdvė jaunimui, kur jie galėtų vakarais burtis, muzikuoti, susipažinti. 

Gal kavinėje kokiais šeštadieniais/ sekmadieniais galėtų gyvai koncertuoti Meno mokyklos absolventai. O 

gal suorganizuoti mokinių bendrovę, kur jie patys gamintų, pardavinėtų (kokteilius, kavą, desertus, sveikus 

užkandžius), o kiti koncertuotų, būtų įvairių stalo/lauko žaidimų, išnaudojama lauko erdvė už foje (vidinis 

kiemas). Gal kažkas kavinėje mokytų kokių populiarių šokio žingsnių, gal kažkas pieštų/mokytų piešti, 



siuvinėti ir pan. Žodžiu, kažkas panašaus į kūrybines dirbtuves.  Manau, kad paskleidus tokią idėją, atsirastų 

būrys savanorių mokinių. Jie įgytų ir praktikos, ir save parodytų, ir gal atrastų savo pašaukimą... Tokia 

jaunimo susibūrimo vieta - sena mano svajonė :)  

 Ačiū, kad teiraujatės nuomonės. Tikiu, kad Kultūros centras suklestės!" 

 daugiau jaunimui veiklų, diskotekų 

 Viskas gerai 

 reikia keisti vadovus 

 viskas puiku ir nieko netrūksta 

 viskas yra gerai 

 Visada yra kur tobulėti, manau, kad Prienų rajono kultūros darbuotojai tai puikiai žino. Sėkmės 

jiems!  

 Viskas gerai 

 kokybiškų renginių. Prienų kultūros centras turi kelti savo suglumintą prestižą. Todėl žmonės 

nevaikšto.  daryti geriau mažiau, bet gerų renginių  

 Didesnės salės. 

 Viskas labai gerai. 

 Semtis patirties iš kaimyninių rajonų kultūrininkų. 

 Trūksta daugiau teatrų. 

 be komentarų 

 Norime įvairesnių renginių jaunimui, daugiau įžymių žmonių paskaitų ir pan. 

 vertinu savo vadovę Dalę Zagurskienę kaip gerą, nuoširdžią ir draugišką mūsų fokloro grupės GIJA 

 patrauklumo 

 Tr8ksta koncertų, spektaklių, parodų 

 daugiau koncertų, spektaklių, parodų 

 Visokių renginių. 

 Norėčiau daugiau mėgėjiškų užsiėmimų pagyvenusiems žmonėms. 

 Manau, kad labai žemina kultūros renginių lygį šventiniai fejerverkai. Į tokį renginį ne tik neinu, bet 

stengiuosi išvykti iš miesto. 

 Fejerverkai po renginio viską sugadina. Nedarykite fejerverkų!!! 

 Mano poreikius kultūros centro veikla visiškai patenkina. 

 Labai pasigendu kokybiško garso koncertų metu ir kokybės. Pvz. prieš Naujus Metus I.Starošaitės 

ir Žvagulio koncertas buvo tragiškas, dėl garso nežmoniško stiprumo ir bendros kokybės. Ir taip būna 

dažnai. 

 Manau, kad kultūros centro veikla yra gera. Organizuojama daug ir įvairių meno renginių. Gali 

pasirinkti (jei yra noras), kurioje srityje gali tobulėti, nori dalyvauti. Tačiau naujovių nuolat laukiame. 

 Trūksta kapelos. 

 Trūksta liaudiškos kapelos. 

 Su viskuo sutinku. 

 Viskas gerai. 

 Nuoširdumo, geresnio bendravimo su žmonėmis 

 Veikla esu patenkinta, tiesio netinka kai kurių renginių laikas 

 Viskas puiku, tik trūksta didesnio finansavimo, nes už didesnius pinigus gali surengti daugiau ir 

grandiozinių renginių 

 Viskas gerai, ką nori tą randi 

 Viskas gerai 

 Liaudiškos kapelos 

 Aktyvesnės meno kolektyvų veiklos 

  



15. Jūsų lytis  

 
16. Dalyvavusiųjų apklausoje amžius 

 


