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VIETOS SITUACIJOS IR KAIMO GYVENTOJŲ POREIKIŲ TYRIMO ANKETA 

 

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis" (toliau - VVG), jungianti savivaldybės, verslo ir kaimo 

bendruomenių atstovus, kviečia rajono gyventojus prisidėti rengiant 2023-2027 m. vietos plėtros 

strategiją, atitinkančią LEADER programos reikalavimus. 

Atlikdama vietos situacijos analizę VVG orientuojasi i Radviliškio rajono gyventojų poreikius, todėl 

vykdo plačią kaimo gyventojų apklausą. Prašome Jūsų atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Jūsų 

atsakymai padės VVG nuspręsti, kokioms kaimo gyvenimo sritims skirti ES finansavimą. Prašome 

nepraleisti nei vieno klausimo. Iš anksto dėkojame už nuoširdžius ir išsamius atsakymus! 

 

Susidomėję VVG veikla gali kreiptis i VVG „Radviliškio lyderis" tel. (8-422) 69 046, elektroninis paštas 

yvg@radviliskis.It.  

 

VVG "Radviliškio lyderis" valdyba 

 

1. Ar Jūs didžiuojatės savo gyvenamąja vietove? 

1. Taip 

2. Ne 

3. Sunku pasakyti 

 

2. Jei atsakėte ,,Taip“, kokių gyvenamosios vietovės bruožu ar vietos gyvenimo ypatumu Jūs 

labiausiai didžiuojatės? Prašome pasirinkti ne daugiau kaip tris atsakymų variantus. 

1. Gamta ir kraštovaizdžiu 

2. Geografine padėtimi 

3. Krašto kultūros tradicijomis ir paveldu 

4. Krašto istorija 

5. Žemės ūkio pasiekimais 

6. Vietos verslu ir amatais 

7. Infrastruktūros būkle ir jos funkcionavimu (keliai, mokyklos, sveikatos priežiūros įstaigos ir pan.) 

8. Čia gyvenančiais žmonėmis, gera kaimynyste 

9. Bendruomeniniu gyvenimu ir vietos nevyriausybinių organizacijų veiklos rezultatais 

10. Vietos valdžios veikla 

11. Kita (įrašykite)________________________________________________________________ 

 

3.  Kokia gyvenamosios vietoves problema Jūsų nuomone yra pati opiausia? Prašome pasirinkti 

ne daugiau kaip tris atsakymų variantus. 

1. Gyventojų skaičiaus mažėjimas 

2. Gyventojų senėjimas 

3. Emigracija 

4. Nedarbas 

5. Kaimo gyventojų socialinė atskirtis 

6. Mažos kaimo gyventojų pajamos 

7. Didelė skurdo aprėptis 

8. Menkas vietos gyventojų verslumas 

9. Menkas jaunimo užimtumas 

10. Viešųjų (pvz. susisiekimo, sveikatos priežiūros ir sveikatingumo, socialinių, švietimo, kultūros,  

ir kitų (pvz. buitinių, ūkinių) paslaugų trūkumas 

11. Asocialios gyvensenos plitimas (vaikų nepriežiūra, priklausomybės ligos ir pan.) 

12. Bloga infrastruktūra (keliai, apšvietimas, viešieji pastatai, vandentvarka ir pan.) 
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13. Bloga aplinkosaugos situacija, klimato kaita 

14. Energetikos kaštai 

15. Silpnos/neveikiančios bendruomeninės organizacijos  

16. Kita (įrašykite)________________________________________________________________ 

 

4. Jūsų nuomone, kaip keisis gyvenimas Jūsų gyvenamojoje vietovėje laikotarpiu iki 2027 m.? 

1. Manau, kad blogės 

2. Manau, kad gerės 

 

5. Ką žinote apie vietos veiklos grupę „Radviliškio lyderis“ Prašome pasirinkti vieną atsakymo 

variantą. 

1. Apie šią organizaciją girdžiu pirmą kartą 

2. Kažką esu girdėjęs apie šią organizacija, bet i jos veiklą nesigilinau 

3. Esu susipažinęs su šios organizacijos vykdoma veikla 

4. Lankiausi šios organizacijos organizuotuose renginiuose 

5. Dalyvauju VVG veikloje 

6. Kita (įrašykite)________________________________________________________________ 

 

6. Lietuvos kaimo gyventojus įvairia forma pasiekia Europos Sąjungos finansavimo lėšos. Ar 

Jūs asmeniškai pajutote tokio finansavimo naudą sau ir savo gyvenamajai vietovei? 

1. Taip 

2. Ne 

 

7. Europos Sąjungos finansavimas Lietuvos kaimui bus teikiamas ir laikotarpiu iki 2027 m. 

Kokias sritis Jūsų nuomone svarbu finansuoti Radviliškio rajone? Įvertinkite kiekvieną sritį, 

apibraukdami vieną skaičių iš penkių, kur 1- finansavimą teikti nesvarbu, o  5 – finansavimą teikti labai 

svarbu. 

Eil. 

Nr. 

Finansavimo sritys Nesvarbu 

→→→→ Labai 

svarbu 

1. Viešųjų ar privačių paslaugų gyventojams (švietimo, sveikatos 

ir sveikatingumo, kultūros, laisvalaikio užimtumo, sporto, 

susisiekimo, buitinių paslaugų, aplinkos tvarkymo, gyvūnų 

priežiūros paslaugų, viešosios tvarkos palaikymo ir pan.) plėtra 

1 2 3 4 5 

2. Paslaugų (socialinių, užimtumo ir pan.) socialiai 

pažeidžiamoms grupėms (bedarbiams, vaikams, vyresnio 

amžiaus žmonėms, neįgaliesiems ir pan.) plėtra 

1 2 3 4 5 

3. Viešosios infrastruktūros (viešieji pastatai, viešosios erdvės ir 

pan.) pagerinimas, kai ji yra platesnio projekto dalis, pritaikant 

ją gyventojų reikmėms 

1 2 3 4 5 

4. Turizmo infrastruktūros plėtra ir paslaugų vystymas 1 2 3 4 5 

5. Parama tvariai miškininkystei (mažos apimties investicijos į 

rekreaciją ir edukacijas miškuose); kitos buveinių bei 

kraštovaizdžių išsaugojimo veiklos 

1 2 3 4 5 

6. Bendruomeniškumą skatinančios iniciatyvos (šventės, talkos, 

saugi kaimynystė, kitos bendruomeniškumo iniciatyvos), 

kultūrinės veiklos 

1 2 3 4 5 

7. Savanorystę skatinanti veikla (žmonių veikla bendram labui) 1 2 3 4 5 

8. Parama ekonomikos augimo skatinimui ir darbo vietų kūrimui 1 2 3 4 5 
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9. Parama bendruomeniniam/socialiniam verslui, įskaitant naujų 

paslaugų kūrimą ir esamų plėtojimą bei jų prieinamumo 

didinimą 

1 2 3 4 5 

10. Inovacijų skatinimas, mokslinių tyrimų panaudojimas, žemės 

ūkio skaitmeninimo sprendimų diegimas kaimo vietovėse 

1 2 3 4 5 

11. Parama gebėjimų ugdymui, kūrybiškumo skatinimui, žinių 

mainams ir mokymosi visą gyvenimą iniciatyvoms 

1 2 3 4 5 

12. Parama siekiant pritraukti ir išlaikyti jaunuosius ūkininkus bei 

kitus naujus ūkininkus bei palankesnių sąlygų tvariai verslo 

plėtrai kaimo vietovėse sudarymui 

1 2 3 4 5 

13. Projektai, skatinantys vietos produkcijos perdirbimą, ypač 

gaminant aukštos kokybės, saugų ir maistingą maistą, 

pagamintą tvariu būdu ir jo realizavimą 

1 2 3 4 5 

14. Parama ūkio subjektų bendradarbiavimui, tiekimo grandinių 

kūrimui 

1 2 3 4 5 

15. Parama aplinkosaugos, klimato kaitos pokyčių švelninimo ir 

prisitaikymo iniciatyvoms, tausiam gamtos išteklių 

naudojimui, tvarios energetikos plėtrai 

1 2 3 4 5 

16. Parama bioekonomikos verslams, įskaitant šalutinių produktų, 

atliekų, liekanų, kitų žaliavų panaudojimą, maisto atliekų 

kiekio mažinimą 

1 2 3 4 5 

17. Parama paslaugų žemės ūkiui plėtojimui, kai tokiais veiksmais 

kuriama pridėtinė vertė vietos bendruomenei 

1 2 3 4 5 

 

8. Jei tarp nurodytų ES finansavimo sričių nebuvo paminėti kaimo gyventojui svarbūs 

dalykai, prašome Jus tai nurodyti. Parašykite. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

9. Kai kurios Lietuvoje ir Radviliškio rajone veikiančios kaimo bendruomenės bei kitos 

nevyriausybinės organizacijos vykdo ne tik kultūrinę, socialinę ir visuomeninę veiklą, bet 

ir imasi ūkinės veiklos, kuri duoda pajamas. Kaip manote, kokios ekonominės veiklos galėtų 

imtis Jūsų kaimo bendruomenė/nevyriausybinė organizacija, jei tokios veiklos pradžiai ar 

plėtrai būtų skirtas Europos Sąjungos finansavimas? Galite pasirinkti kelis atsakymų variantus. 

1. Įvairių paslaugų vietos gyventojams (aplinkos, kapinių, aikštelių, kitų privačių ir viešų objektų 

priežiūra ir tvarkymas; vyresnių žmonių, vaikų, gyvūnų priežiūra; pavėžėjimo paslaugos; 

vyresnių žmonių, vaikų, kitų grupių asmenų užimtumo organizavimas; sporto, sveikatingumo ir 

aktyvaus laisvalaikio praleidimo paslaugos; ritualinės paslaugos; buitinės paslaugos; įvairios 

mobilios paslaugos; kita) teikimas 

2. Gamtos gerybių (grybų, uogų, žolelių ir pan.) rinkimas, perdirbimas ir realizavimas 

3. Ūkininkų ir vietos sodininkų, daržininkų produkcijos perdirbimo paslaugos bei produktų 

realizavimas 

4. Amatininkų, vietos menininkų gaminių bei suvenyrų gamyba ir realizavimas 

5. Kulinarinio paveldo produktų, vietinio maisto gamyba ir pardavimas 

6. Įvairių paslaugų (įskaitant apgyvendinimą, maitinimą, laisvalaikio užimtumą, pramogas ir 

edukacijas) turistams, piligrimams, kitiems specifiniams lankytojams (pvz. žvejams) teikimas 

7. Biokuro, kitų produktų iš šalutinių produktų, atliekų, liekanų, kitų žaliavų gamyba, kiti 

bioekonomikos verslai 

8. Nežinau, sunku pasakyti 

9. Kita (jei galite, parašykite kuo konkretesnę idėją)_____________________________________ 
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10. Kaip manote, ar Jūs esate verslus? Prašome pasirinkti vieną atsakymo variantą. 

1. Taip, galiu tai patvirtinti savo gyvenimo faktais 

2. Verslumas man visai nebūdingas 

3. Niekada apie tai negalvojau 

 

11. Pažymėkite, kokių paslaugų Jums trūksta. Taip pat nurodykite, ar pirktumėte nurodytas 

paslaugas, jei jos būtų pradėtos teikti Jūsų gyvenamojoje vietovėje? Prie kiekvienos paslaugos 

pažymėkite Jums tinkamą variantą 

Eil. 

Nr. 

Paslauga Ar trūksta? Ar pirkčiau? 

1. Aplinkos tvarkymas (vejų nupjovimas, vaismedžių 

genėjimas, šiukšlių išvežimas, daržų/darželių/gėlynų, 

kapinių, sporto aikštelių, kitų privačių ir viešų objektų 

priežiūra ir tvarkymas) 

Taip Ne Taip Ne 

2. Specialios paslaugos sodyboms (kaminų valymas ir 

kitos priešgaisrinės saugos priemonės, saugos sistemų 

įvedimas, eksploatavimas, šulinių sutvarkymas ir pan.) 

Taip Ne Taip Ne 

3. Buitinės paslaugos (siuvykla, batų taisykla, maisto 

gamyba/pagaminto maisto pristatymas, personalinių 

kompiuterių ir interneto priežiūros paslaugos ir kt.) 

Taip Ne Taip Ne 

4. Nesudėtingas gyvenamojo būsto ir ūkinių pastatų 

remontas, gerbūvio įrengimo darbai (stogo ir krosnies 

remontas, dažymo darbai, įvažiavimo įrengimas ir pan.) 

Taip Ne Taip Ne 

5. Vaikų priežiūra Taip Ne Taip Ne 

6. Vyresnio amžiaus asmenų ir sunkių ligonių priežiūra 

(slauga, vaistų suleidimas, aprūpinimas būtiniausiais 

pirkiniais ir pan.) 

Taip Ne Taip Ne 

7. Gyvūnų priežiūra Taip Ne Taip Ne 

8. Pavėžėjimo paslaugos (nuvykimas į administracinį 

centrą tvarkyti dokumentų, bažnyčios lankymas, vizitai 

pas gydytojus ir pan.) 

Taip Ne Taip Ne 

9. Vyresnių žmonių, vaikų, kitų grupių asmenų užimtumo 

organizavimas 

Taip Ne Taip Ne 

10. Sporto, sveikatingumo ir aktyvaus laisvalaikio 

praleidimo paslaugos 

Taip Ne Taip Ne 

11. Ritualinės paslaugos Taip Ne Taip Ne 

12. Įvairios mobilios paslaugos (pvz. medicinos, 

bibliotekos, išvežiojamosios prekybos ir pan.) 

Taip Ne Taip Ne 

13. Jūsų surinktų ar užaugintų gėrybių perdirbimo ir 

realizavimo paslaugos 

Taip Ne Taip Ne 

14. Kita (įrašykite): Taip Ne Taip Ne 

 

12. Kaip manote, kas trukdo Jūsų bendruomenei/nevyriausybinei organizacijai organizuoti 

savo verslą ir/arba teikti savo nariams būtiniausias paslaugas? Galite pasirinkti kelis įrašus. 

1. Bendruomenine/nevyriausybinė organizacija yra per silpna organizaciniu požiūriu (trūksta 

veikliu žmonių, žinių, patirties ir t.t.) 

2. Bendruomenė/nevyriausybinė organizacija neturi pradinio kapitalo ūkinei veiklai vykdyti 

3. Trūksta naujos veiklos idėjų 
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4. Trūksta palaikymo iš šalies - pasigendama bendros veiklos pasiūlymų iš vietos valdžios ir/arba 

verslininkų 

5. Daugelis bendruomenės/ nevyriausybinės organizacijos narių nenori rizikuoti ir įsitraukti į 

nežinomą veiklą 

6. Bendruomenė/nevyriausybinė organizacija sugeba vietos problemas išspręsti įprastais būdais - 

giminių, kaimynų ir valdžios paramos dėka 

7. Bendruomenės/nevyriausybinės organizacijos nariams priimtina tik visuomeninė veikla, 

nesusijusi su pajamų užsidirbimu 

8. Kita (įrašykite)_________________________________________________________________ 

 

13. Jūsų nuomone, kokia kaimo bendruomenės arba kitos nevyriausybinės organizacijos veikla 

labiausiai atitiktų gyventojų lūkesčius, vietos tradicijas ir teiktų didžiausią naudą? 
Išvardykite vieną ar keletą veiklų ir nurodykite, kodėl ši veikla gali būti sėkminga. 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

14. Jei kaimo bendruomenė arba kita kuri nors nevyriausybine organizacija organizuotų vietos 

gyventojams trūkstamas paslaugas, ar Jūs ir Jūsų šeimos nariai prisidėtumėte prie šios 

veiklos savanorišku darbu? 

1. Taip 

2. Ne 

 

15. Kiek savanoriško darbo valandų Jūs ir Jūsų šeimos nariai galėtų skirti darbui 

bendruomenės labui, jei ši veikla Jums atrodytų prasminga? 

1. Per savaitę ______ val. 

2. Per mėnesį ______ val. 

3. Per metus ______ val. 

 

16. Gal turite konkrečių pasiūlymų, kaip būtų galima spręsti nedarbo problemą Jūsų 

gyvenamojoje vietovėje? Prašome parašyti. 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

17. Ar Jūs pats imtumėtės/plėstumėte smulkų verslą, jei jo pradžiai/plėtrai būtų suteiktas ES 

finansavimas? 

1. Taip 

2. Ne 

 

18. Jei atsakėte „Taip", gal galite įvardinti verslo idėją, kurią norėtumėte įgyvendinti? 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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19. Jūsų nuomone, kas pagerintų Radviliškio rajono kaimo jaunimo iki 29 m. situaciją? Galite 

pasirinkti kelis atsakymų variantus. 

1. Jaunų žmonių įsiliejimas į bendruomenės ir/arba kitu nevyriausybinių organizacijų veiklą 

2. Jaunimo verslo iniciatyvų finansavimas 

3. Jaunimo įtraukimas į savanorišką ir novatorišką veiklą 

4. Jaunimo informavimas apie galimybes mokytis, tobulinti profesinius įgūdžius, kurti verslą ir pan. 

5. Galimybių jauniems žmonėms dirbti sudarymas (pvz., vaikų priežiūros organizavimas ir pan.) 

6. Saugios, draugiškos ir gražios gyvenamosios aplinkos kūrimas 

7. Laisvalaikio (kultūros, sporto ir pan.) galimybių didinimas 

8. Lengvatinių sąlygų jaunų šeimų įsikūrimui sudarymas (pvz., žemėtvarkos projekto parengimas, 

kelio iki sodybos nutiesimas, elektros įvado įrengimas, interneto linijos nutiesimas ir kitos 

konkrečios priemones) 

9. Didinti įsidarbinimo galimybes 

10.  Kita (įrašykite)________________________________________________________________ 

 

20. Įvertinkite, kokia Jūsų gyvenamosios vietovės vietos gyventojų susitelkimo ir tapatumo 

(gyventojų vertybių sistema, interesai ir t.t.) būklė? Įvertinkite kiekvieną eilutę, pažymėdami savo 

nuomonę tiek apie būklę tiek apie tendenciją. 

Eil. 

Nr. 

Sritis Būklė Tendencija 
Gera Vidutinė Bloga Gera Vidutinė Bloga 

1. Gyventojų nuostata būti savo gyvenvietės ir 

rajono 

šeimininku/ didžiavimasis savo gyvenamąja 

vietove 

3 2 1 + 0 - 

2. Gyventojų dalyvavimas kultūros, sporto ir 

kituose 

renginiuose 

3 2 1 + 0 - 

3. Gyventojų tarpusavio 

bendravimo kultūra ir 

kaimynystės santykiai 

3 2 1 + 0 - 

4. Gyventojų įsitraukimas į bendruomenių ir 

kitą 

viešąją veiklą 

3 2 1 + 0 - 

5. Gyventojų gebėjimas atjausti asmenis, 

patiriančius 

socialinę atskirtį ir noras jiems padėti 

3 2 1 + 0 - 

6. Vietos amatų, kultūros ir kulinarijos 

paveldo bei 

tradicinių švenčių puoselėjimas 

3 2 1 + 0 - 
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21. Įvertinkite, kokia yra rajono žmogiškųjų išteklių būklė? Įvertinkite kiekvieną eilutę, pažymėdami 

savo nuomonę tiek apie būklę, tiek apie tendenciją. 

Eil. 

Nr. 

Sritis Būklė Tendencija 
Gera Vidutinė Bloga Gera Vidutinė Bloga 

1. Vietos gyventojų gebėjimas prisitaikyti prie 

darbo rinkos pokyčių 

3 2 1 + 0 - 

2. Gyventojų pasirengimas imtis savo verslo 3 2 1 + 0 - 

3. Jaunimo aktyvumas darbo rinkoje 3 2 1 + 0 - 

4. Vaikų ir jaunimo ugdymas bei laisvalaikio 

užimtumas 

3 2 1 + 0 - 

5. Jaunų šeimų ir specialistų įsitvirtinimas 

vietovėje 

3 2 1 + 0 - 

6. Gyventojų pastangos sveikai gyventi 3 2 1 + 0 - 

 

22. Įvertinkite, kokia yra vietos gyventojų profesinė patirtis ir įgūdžiai? Įvertinkite kiekvieną eilutę, 

pažymėdami savo nuomonę tiek apie būklę, tiek apie tendenciją. 

Eil. 

Nr. 

Sritis Būklė Tendencija 
Gera Vidutinė Bloga Gera Vidutinė Bloga 

1. Vietos gyventojų gebėjimas rengti ir 

įgyvendinti tiek viešus, tiek privačius 

projektus 

3 2 1 + 0 - 

2. Vietos gyventojų mokėjimas susitarti dėl 

pagrindinių bendruomeninių reikalų ir kartu 

spręsti problemas 

3 2 1 + 0 - 

3. Vietos gyventojų ir organizacijų gebėjimas 

veikti novatoriškai 

3 2 1 + 0 - 

4. Bendruomenės ir vietos valdžios gebėjimas 

bendradarbiauti 

3 2 1 + 0 - 

5. Vietos bendruomenės ir verslo atstovų 

gebėjimas bendradarbiauti 

3 2 1 + 0 - 

6. Vietos valdžios ir verslo atstovų gebėjimas 

bendradarbiauti 

3 2 1 + 0 - 

 

23. Kaip vertinate rajone/savivaldybėje veikiančių institucijų ir valdžios veiklą? Įvertinkite 

kiekvieną eilutę, pažymėdami savo nuomonę tiek apie būklę, tiek apie tendenciją. 

Eil. 

Nr. 

Sritis Būklė Tendencija 
Gera Vidutinė Bloga Gera Vidutinė Bloga 

1. Rūpinimasis asmens ir turto apsauga 

(priešgaisrine ir viešosios tvarkos sauga) 

3 2 1 + 0 - 

2. Socialines rūpybos reikalų sprendimas 3 2 1 + 0 - 

3. Krašto savitumo ir kultūros puoselėjimas 3 2 1 + 0 - 

4. Kaimo bendruomenių bei kitų 

nevyriausybinių organizacijų veiklos 

skatinimas ir iniciatyvų įgyvendinimo 

rėmimas 

3 2 1 + 0 - 

5. Jaunimo reikalų sprendimas (parama 

jaunimo organizacijoms, jaunoms šeimoms 

ir t.t.) 

3 2 1 + 0 - 

6. Valdžios veiklos viešumas ir sprendimu 

priėmimo skaidrumas 

3 2 1 + 0 - 
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24. Kaip vertinate rajone veikiančias verslo įmones ir jų veiklą? Įvertinkite kiekvieną eilutę, 

pažymėdami savo nuomonę tiek apie būklę, tiek apie tendenciją. 

Eil. 

Nr. 

Sritis Būklė Tendencija 
Gera Vidutinė Bloga Gera Vidutinė Bloga 

1. Verslo įmonių ir ūkininkų gebėjimas 

panaudoti vietos išteklius (pasitelkti vietos 

specialistus, 

įdarbinti vietos gyventojus, naudoti vietos 

žaliavas, rekreacinius išteklius ir kt.) 

3 2 1 + 0 - 

2. Vietos įmonių rūpinimasis savo 

darbuotojais 

3 2 1 + 0 - 

3. Kaimo turizmo sodybų savininkų gebėjimas 

į turizmo verslą įtraukti vietos gyventojus 

3 2 1 + 0 - 

4. Vietos amatininkų gebėjimas kooperuotis ir 

bendrai spręsti produkcijos realizavimo 

uždavinius 

3 2 1 + 0 - 

5. Vietos ūkininkų gebėjimas kooperuotis 3 2 1 + 0 - 

6. Verslininkų ir ūkininkų aktyvus 

dalyvavimas viešajame gyvenime (vietos 

politikoje, bendruomenių veikloje, 

iniciatyvų rėmime ir kt.) 

3 2 1 + 0 - 

 

25. Kaip savo rajone/savivaldybėje vertinate prekių, paslaugų ir darbo rinkų išsivystymą? 
Įvertinkite kiekvieną eilutę, pažymėdami savo nuomonę tiek apie būklę, tiek apie tendenciją. 

Eil. 

Nr. 

Sritis Būklė Tendencija 
Gera Vidutinė Bloga Gera Vidutinė Bloga 

1. Viešosios ir privačios paslaugos vietos 

gyventojams (švietimo, sveikatos ir 

sveikatingumo, kultūros, laisvalaikio 

užimtumo, sporto, susisiekimo, buitinių 

paslaugų, aplinkos tvarkymo, gyvūnų 

priežiūros paslaugų, viešosios tvarkos 

palaikymo ir pan.) 

3 2 1 + 0 - 

2. Paslaugos (socialinės, užimtumo ir pan.)  

socialiai pažeidžiamoms grupėms 

(bedarbiams, vaikams, vyresnio amžiaus 

žmonėms, neįgaliesiems ir pan.) 

3 2 1 + 0 - 

3. Paslaugos jaunoms šeimoms, šeimoms 

auginančioms vaikus 

3 2 1 + 0 - 

4. Vietos produktų ir gaminių pasiūla vietos 

gyventojams ir rinkai už rajono ribų 

3 2 1 + 0 - 

5. Paslaugos vietos verslininkams 

(agroserviso, pervežimo, įrangos remonto ir 

pan.) 

3 2 1 + 0 - 

6. Paslaugos ir produktai turistams 3 2 1 + 0 - 
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26. Kaip vertinate savo krašto įvaizdį ir pastangas jį puoselėti? Įvertinkite kiekvieną eilutę, 

pažymėdami savo nuomonę tiek apie būklę, tiek apie tendenciją. 

Eil. 

Nr. 

Sritis Būklė Tendencija 
Gera Vidutinė Bloga Gera Vidutinė Bloga 

1. Turistų ir kitų, čia negyvenančių žmonių, 

požiūris į kraštą ir jo gyventojus 

3 2 1 + 0 - 

2. Kultūros, istorijos ir architektūros paveldo 

puoselėjimas 

3 2 1 + 0 - 

3. Gamtos paminklų ir kraštovaizdžio 

puoselėjimas 

3 2 1 + 0 - 

4. Viešųjų erdvių įrengimas ir priežiūra 3 2 1 + 0 - 

5. Gebėjimas demonstruoti savo krašto 

savitumą, vietos tradicijas, amatus, 

kulinarinį paveldą ir kt. 

3 2 1 + 0 - 

6. Meilės savo kraštui puoselėjimas ir 

patriotizmo ugdymas 

3 2 1 + 0 - 

 

27. Jūsų amžius? 

1. 18-29 m. 

2. 30-39 m. 

3. 40-64 m 

4. 65 m. ir vyresnis 

 

28. Jūsų lytis? 

1. Vyras 

2. Moteris 

 

29. Prašome nurodyti šiuo metu Jūsų šeimoje kartu gyvenančių asmenų skaičių _________ 

 

30. Jūsų šeiminė padėtis? 

1. Vedęs/ištekėjusi 

2. Nevedęs/netekėjusi 

3. Našlys/našlė 

4. Išsiskyręs/išsiskyrusi 

 

31. Jūsų išsimokslinimas? 

1. Pradinis 

2. Pagrindinis 

3. Vidurinis 

4. Profesinis 

5. Aukštesnysis 

6. Aukštasis neuniversitetinis 

7. Aukštasis universitetinis 

 

32. Ar Jūsų šeimoje yra bedarbiu? 

1. Taip 

2. Ne 

 

33. Jei „taip", tai kiek šeimos asmenų šiuo metu yra bedarbiai? Nurodykite skaičių_________ 
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34. Kokioje seniūnijoje Jūs gyvenate? 

□ Aukštelkų sen. 

□ Baisogalos sen. 

□ Grinkiškio sen. 

□ Pakalniškių sen. 

□ Radviliškio sen. 

□ Sidabravo sen. 

□ Sėkmių sen. 

□ Šaukoto sen. 

□ Šeduvos miesto sen. 

□ Šiaulėnų sen. 

□ Tyrulių sen. 

 

35. Jūsų pareigos arba pagrindinis užsiėmimas? 

1. Vadovaujantis darbuotojas 

2. Tarnautojas  

3. Darbininkas 

4. Verslininkas 

5. Ūkininkas 

6. Studentas 

7. Namų seimininkė (-as) 

8. Bedarbis 

9. Pensininkas 

10. Pats sau darbdavys 

11. Kita (įrašykite)_________________________________________________________________ 

 

36. Jūsų pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį? 

1. iki 200 Eur 

2. 201-400 Eur 

3. 401-600 Eur 

4. 601-800 Eur 

5. 801-1000 Eur 

6. 1001 -1200 Eur 

7. 1201-1400 Eur 

8. 1401 Eur ir daugiau 

 

37. Jei apie ką nors svarbaus nebuvo paklausta anketoje, parašykite 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

38. Jei norite su VVG „Radviliškio lyderis" detaliau aptarti Jums aktualios veiklos idėjas, 

nurodykite savo kontaktus 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

DĖKOJAME UŽ JŪSŲ ATSAKYMUS! 


