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Živilės mikėnaitės, laikinai einančios 
Kalėjimų departamento prie lietuvos 
respublikos teisingumo ministerijos 
direktoriaus pareigas, įžanginis žodis

Šiuo pokyčių laikotarpiu labai svarbu, kad įstaiga sugebėtų prisitaikyti prie 
kintančių aplinkybių ir kylančių iššūkių. Nekyla abejonių, kad visuotinės koky-
bės vadybos iniciatyvos, orientuotos į veiklos efektyvumą, teikiamų paslau-
gų kokybę, yra visų viešojo administravimo įstaigų veiklos prioritetas. 2015 
metais sukanka 15 metų, kai Bendrojo vertinimo modelį (BVM) pradėjo taikyti 
Europos viešojo sektoriaus organizacijos, ir 10 metų, kai Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministerija pirmą kartą pritaikė šį modelį Lietuvos viešojo admi-
nistravimo institucijų ir įstaigų veikloje. Bendrojo vertinimo modelis sukurtas 
įstaigoms, suinteresuotoms tobulinti savo veiklą. Jis gali būti naudojamas tiek 
grindžiant sistemines valdymo reformos programas, tiek numatant konkrečius 
valdymo tobulinimo veiksmus ir kryptis. Kai 2012-ųjų pradžioje buvo pasiūlyta 
parengti projektą, kurio tikslas – įdiegti kokybės vadybos BVM Kauno tardymo 
izoliatoriuje, be svarstymų sutikau.

Kauno tardymo izoliatoriuje ir anksčiau buvo taikomi įvairūs vadybos įran-
kiai, tačiau būtent nuoseklus kokybės vadybos sistemos kūrimas lėmė pokyčius 
tiek įstaigos, tiek kiekvieno darbuotojo veikloje. Džiaugiuosi, kad daugelis su-
prato, jog tai – naujos valdymo ir asmeninio tobulėjimo galimybės.



Nuo pat projekto pradžios mūsų tikslas buvo tobulinti veikiančią procesų 
sistemą ir turėti realią naudą – išgrynintą procesų valdymo sistemą, padedančią 
efektyviau organizuoti įstaigų veiklą. Siekiame, kad ji pakeltų Kauno tardymo 
izoliatoriaus darbuotojų vidinę kultūrą, identifikuotų problemas, išgrynintų vei-
klos procesus ir skatintų tobulėjimą ateityje.

Esu įsitikinusi, kad organizacijos sėkmė priklauso nuo joje dirbančių žmonių 
ir jų požiūrio į darbą, nuo įstaigos kultūros ir tradicijų. Nuo kiekvieno darbuo-
tojo – tiek vadovo, tiek eilinio darbuotojo – teigiamo požiūrio į įgyvendinamas 
naujoves priklauso kokybės vadybos sistemos efektyvumo ir sėkmės garantas.

Įdiegus kokybės vadybos sistemą, reikia nepamiršti, kad savaime kokybė 
nebus garantuota. Tam reikalingos sisteminės nuolatinės administracijos ir 
darbuotojų pastangos ateityje, didelis noras, papildomos laiko, materialinių ir 
žmogiškųjų išteklių investicijos, nuolatinis procesų bei darbuotojų kompeten-
cijų peržiūrėjimas ir vystymas. Tikiu, kad numatyti planai bus sėkmingai įgy-
vendinti, o įgyta patirtis prisidės siekiant didinti visų Kalėjimų departamentui 
pavaldžių įstaigų veiklos efektyvumą.



7

Pradėjus įgyvendinti projektą „Bendrojo vertinimo modelio diegimas Kauno 
tardymo izoliatoriuje ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje“, aš, kaip įstaigos direkto-
riaus pavaduotojas, dalyvavau mokymuose ir seminaruose. Daugiau į projekto 
veiklą įsitraukiau ir ja susidomėjau tik 2014 metų pradžioje, kai pradėjau va-
dovauti Šiaulių tardymo izoliatoriui (toliau – Šiaulių TI). Vienas iš sunkiausių 
momentų man buvo Įsivertinimo grupės narių, atliekančių įstaigos veiklos įsi-
vertinimą, klausimai, susiję su lyderyste. Patekome į keistą situaciją, nes kilo 
nemažai abejonių, ką vertinti – buvusio įstaigos direktoriaus vadovavimo poli-
tiką ir tikslus, ar mano veiklą...

Mano nuomone, šis projektas tiek mūsų įstaigai, Šiaulių tardymo izoliatoriui, 
tiek Kauno tardymo izoliatoriui (toliau – Kauno TI) davė visokeriopos naudos – 
pasiekėme pagrindinius projekto tikslus. Įdiegus Bendrąjį vertinimo modelį 
ir pritaikius kokybės vadybos iniciatyvas, padidėjo Kauno ir Šiaulių TI veiklos 
efektyvumas, pradėta laikytis veiksmingų kokybės vadybos principų, darniai 
vyksta tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir kompetencijų plėtra.

Pauliaus Žvaliausko, Šiaulių tardymo 
izoliatoriaus direktoriaus pavaduotojo, 
vykdančio direktoriaus funkcijas,  
įžanginis žodis
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 Įsivertinimo grupė sėkmingai atliko jai patikėtą didelį darbą ir ateityje tai, 
neabejoju, duos teigiamų poslinkių gerinant įstaigos veiklą.

Norėčiau akcentuoti, kad pasiekta ir puikių netiesioginių veiklos rezultatų: 
bendradarbiaujant projektą įgyvendinančioms įstaigoms, įvairių lygių darbuo-
tojai pasidalino ne tik su projekto, bet ir su tiesioginėmis pareigomis susijusia 
informacija, patirtimi, o tai leido pagerinti įstaigų veiklą, padidinti darbuotojų 
kompetenciją ir profesinę patirtį. Be to, glaudus bendradarbiavimas užsimez-
gė ne tik tarp vadovų, bet ir tarp įvairių padalinių ir skirtingų lygių darbuotojų.  
Įgyta kompetencija sudaro galimybę geriau komunikuoti, dalintis patirtimi, ži-
niomis, bendrai spręsti iškilusias problemas. Itin daug pozityvios patirties gavo 
įstaigos darbuotojai – jie praplėtė bendrąsias kompetencijas, pagilino žinias ko-
kybės vadybos ir veiklos efektyvumo didinimo klausimais.
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Projekto eiga

2013 m. kovo 29 d.
Kauno tardymo izoliatorius ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė pro-
jekto „Kokybės vadybos sistemos diegimas Kauno tardymo izoliatoriuje ir Šiau-
lių tardymo izoliatoriuje“ finansavimo ir administravimo sutartį.

2013 m. balandžio 23 d., Kaunas 
Vadovams ir aukštesniosios grandies specialistams Įvyko mokymai „Kokybės 
vadybos modeliai ir Bendrojo vertinimo modelio (BVM) 2013 metų versija” (vi-
suotinės kokybės vadybos tema).

2013 m. balandžio 24–26 d., Kaunas
Įsivertinimo grupėms įvyko mokymai „Bendrojo vertinimo modelio (BVM) 2013 
metų versijos diegimas” (BVM taikymas įsivertinimo grupėms).

Organizuoti 
mokymai Kalėjimų 
departamento 
prie LR teisingumo 
ministerijos, Šiaulių 
bei Kauno tardymo 
izoliatorių darbuo-
tojams
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2013 m. birželio 3–7 d. 
Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos, Kauno ir Šiaulių tardy-
mo izoliatorių atstovai dalyvavo gerosios patirties (kokybės vadybos sistemos 
diegimo bausmių vykdymo įstaigų veiklos srityje) perėmimo vizite Belgijoje. 

2013 m. rugsėjo 12–13 d., Šiauliai
Įvyko įsivertinimo grupių tarpinstitucinė diskusija.

2013 m. spalio 8–9 d., spalio 10–11 d., Palanga
Įsivertinimo grupių nariams, vadovams ir atskirų sričių specialistams įvyko dveji 
mokymai-seminarai (tema – organizacijos veiklos procesų valdymas). Kiekvie-
name dviejų dienų užsiėmime dalyvavo 30 asmenų grupė iš Kalėjimų departa-
mento prie LR teisingumo ministerijos, Kauno ir Šiaulių tardymo izoliatorių.

2013 m. lapkričio 4 d.
Kauno ir Šiaulių tardymo izoliatorių įsivertinimo grupių nariai pradėjo įstaigų 
veiklos įsivertinimo darbą.

2014 m. kovo 25-26 d., kovo 27-28 d., Palanga
Isivertinimo grupių nariams, vadovams ir atskirų sričių specialistams suorgani-
zuoti dveji mokymai-seminaras (tema – pažangūs vadybos principai ir prakti-
nis kokybės vadybos priemonių taikymas viešajame sektoriuje). Kiekviename 
dviejų dienų užsiėmime dalyvavo 30 asmenų grupė iš Kalėjimų departamento 
prie LR teisingumo ministerijos, Kauno ir Šiaulių tardymo izoliatorių.

2014 m. balandžio–gegužės mėn.
Kauno ir Šiaulių tardymo izoliatoriuose vyko visuomenės nuomonės tyrimas įs-
taigų veiklos ir jų teikiamų paslaugų įvertinimui atlikti. Tyrime dalyvavo ir anke-
tas pildė abiejų įstaigų buvę ir esami nuteistieji bei suimtieji, suimtųjų ir nuteis-
tųjų artimieji, giminės ir draugai, su minėtomis įstaigomis bendradarbiaujančių 
teisėsaugos institucijų, ūkio subjektų ir organizacijų atstovai. 

2014 m. birželio 17 d., Kaunas
Kauno tardymo izoliatoriuje įvyko Kauno ir Šiaulių tardymo izoliatorių įsivertini-
mo grupių konsensuso seminaras, kuriame buvo aptarti Kauno ir Šiaulių tardy-
mo izoliatorių įsivertinimo grupių atlikti individualaus įsivertinimo darbai. 
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2014 m. birželio 18–rugsėjo 30 d.
Kauno ir Šiaulių tardymo izoliatorių įsivertinimo grupės rengė konsensuso atas-
kaitas ir supažindino su jomis įstaigų vadovus.

2014 m. spalio 1–gruodžio 31 d. 
Kauno ir Šiaulių tardymo izoliatorių įsivertinimo grupės rengė įstaigų veiklos 
tobulinimo planus ir supažindino su jomis įstaigų vadovus.

2015 m. sausio–vasario mėn.
Parengtas informacinis leidinys „Bendrojo vertinimo modelio taikymas Kauno 
tardymo izoliatoriuje ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje“.

2015 m. kovo mėn. 
Įvyko baigiamoji projekto „Kokybės vadybos sistemos diegimas Kauno tardymo 
izoliatoriuje ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje“ konferencija.

BVm taikymo mokymai 
vadovams, aukštesnio lygmens 
specialistams ir įsivertinimo 
grupių nariams

Įstaigos, kaip kryptingai veikiančios ir funkcionuojančios visumos, veiklos 
kokybė priklausoma nuo kiekvieno ją sudarančio elemento (struktūrinio pa-
dalinio), o kiekvieno struktūrinio padalinio veiklos kokybė – nuo jo darbuotojų 
atliekamų funkcijų kokybės. Kokybės vadybos sistemos diegimas bausmių vyk-
dymo įstaigose, kaip ir bet kurią kitą veiklą įgyvendinančiose organizacijose, 
pirmiausia susijęs su jose dirbančio kolektyvo teoriniu pasiruošimu identifikuo-
ti tas veiklos sritis, kuriose reikia inicijuoti pokyčius, sudaryti veiklos tobulinimo 
veiksmų planus bei šiuos veiksmus įgyvendinti. Gerai teoriškai pasirengti pri-
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valo visų įstaigos lygmenų darbuotojai (vadovai, struktūrinių padalinių vado-
vai, atskirų sričių aukštesnio lygmens specialistai, techniniai darbuotojai ir kt.). 
Įsivertinimo grupių veikla ir kokybės vadybos sistemos diegimas yra bendras 
kryptingas ėjimas, siekiant įstaigos pokyčių ir jos veiklos efektyvumo. Vado-
vybė, struktūrinių padalinių vadovai planuoja įstaigos veiklą, numato uždavi-
nius ir kontroliuoja būdų, metodų ir priemonių pasirinkimą tiems uždaviniams 
įgyvendinti, taigi kokybės vadybos priemonių taikymas yra daugiau ar mažiau 
įstaigos vadovybės (bei aukštesnės pagal pavaldumą institucijos vadovybės) 
valios išraiška. Specifinis teorinis kokybės vadybos priemonių išmanymas jiems 
yra būtinas. Siekiant, kad įvairaus lygmens specialistai ir techniniai darbuotojai 
vykdydami savo funkcijas suvoktų įstaigos vadovybės priimamų sprendimų ir 
inicijuojamų pokyčių būtinybę ir juos priimtų pozityviai, šiai įstaigos kolektyvo 
daliai taip pat būtina gerai teoriškai pasirengti. 

Įgyvendinant projektą „Kokybės vadybos sistemos diegimas Kauno tardy-
mo izoliatoriuje ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje“, 2013 m. balandžio 23 d. Kaune 
įvyko pirmasis renginys – „Mokymai apie visuotinę kokybės vadybą vadovams ir 
aukštesniosios grandies specialistams“. Mokymuose dalyvavo Kalėjimų depar-
tamento (5 asmenys), Kauno tardymo izoliatoriaus (13 asmenų) ir Šiaulių tardy-
mo izoliatoriaus (12 asmenų) atstovai.

Mokymuose buvo pristatyta naujausia Bendrojo vertinimo modelio 2013 
metų versija ir pagrindiniai šio kokybės vadybos modelio principai. Mokymus 
vedė Patrickas Staesas, Europos viešojo administravimo instituto (EIPA) Ben-
drojo vertinimo modelio išteklių centro direktorius, ir Nickas Thijsas, EIPA lek-
torius.

Visuotinės kokybės 
vadybos mokymai vado-
vams ir aukštesniosios 
grandies specialistams, 
2013 m. balandžio 23 d.
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Bendrasis vertinimo modelis

Bendrasis vertinimo modelis yra Europos kokybės vadybos fondo (angl. 
European Foundation for Quality Management, EFQM) Tobulumo modelio pa-
grindu sukurtas visuotinės kokybės vadybos metodas. Tai viešojo sektoriaus 
organizacijoms pritaikyta jų veiklos įvertinimo ir tobulinimo priemonė. Kadan-
gi BVM yra visuomeninė nuosavybė, jį kiekviena organizacija gali naudoti savo 
nuožiūra, tačiau rekomenduojama laikytis pagrindinių privalomų elementų: 
9 kriterijų, 28 dalinių kriterijų ir vertinimo sistemos. Įsivertinimo procesas gali 
būti modeliuojamas kiekvienoje įstaigoje individualiai, tačiau rekomenduojama 
atsižvelgti į pagrindinius gairių elementus (t. y. kriterijus ir subkriterijus). 

BVM gali taikyti tiek nacionaliniu, tiek vietos lygiu veikiančios viešojo sekto-
riaus organizacijos ar atskiri jų administracijų padaliniai. 

BVM atlieka keletą funkcijų: 
 Â supažindina viešojo sektoriaus organizacijas su visuotinės kokybės va-

dybos principais ir skatina organizacijas juos taikyti savo veikloje,
 Â skatina nuolatinį veiklos tobulinimą, taikant PATV (PLANUOK, ATLIK, 

TIKRINK, VEIK) ciklą,
 Â suteikia galimybę viešojo sektoriaus organizacijoms vienu metu ir įvai-

riais aspektais įvertinti savo veiklą,
 Â padeda palyginti viešojo sektoriaus organizacijas tarpusavyje ir skatina 

mokytis vienoms iš kitų.

Taikant BVM, vertinami 9 kriterijai: 
 Â lyderystė, 
 Â veiklos planavimas, 
 Â žmonės, 
 Â partnerystė ir išteklių valdymas, 
 Â procesai, 
 Â į piliečius/klientus orientuoti rezultatai, 
 Â darbuotojų rezultatai, 
 Â socialinės atsakomybės rezultatai, 
 Â pagrindinės veiklos rezultatai. 
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Kiekvienas kriterijus yra padalintas į dalinius kriterijus. 28 daliniai kriterijai 
apibrėžia smulkesnius organizacijos veiklos vertinimo aspektus. Remiantis įsi-
vertinimo metu gautomis išvadomis apie organizacijos galimybes ir jos veiklos 
rezultatus, formuluojamos organizacijos veiklos tobulinimo priemonės. Šis pro-
cesas sudaro sąlygas nuolat tobulinti organizacijos veiklą.

Pirmoji BVM versija buvo parengta ir Europos viešojo sektoriaus organizaci-
joms pristatyta 2000 metais Lisabonoje vykusioje Pirmojoje Europos kokybės 
konferencijoje. 2006 metais BVM buvo patobulintas, o 2013 metais parengta 
naujausia BVM versija (http://vakokybe.vrm.lt/lt/bendrojo-vertinimo-modelio-
esme). 

Bendrojo vertinimo modelio 2013 metų versija

2000 metais Europos viešojo administravimo tinklo (angl. European Public 
Administration Network, EUPAN) nariai, bendradarbiaudami su Europos viešo-
jo administravimo instituto (EIPA) ekspertais, sukūrė Bendrąjį vertinimo modelį 
(angl. Common Assessment Framework, CAF). Nuo BVM sukūrimo pradžios jis 
tobulintas 2002 metais ir 2006-aisiais. BVM 2013 metų versija sukurta atsižvel-
gus į BVM 2006 metų versijos taikymo praktiką ir įvertinus viešojo sektoriaus 
organizacijų bei BVM nacionalinių atstovų pateiktus siūlymus dėl efektyvesnio 
šio modelio taikymo. Kuriant BVM 2013 metų versiją, aktyviai bendradarbia-
vo ne tik minėti BVM nacionaliniai atstovai, jiems talkino ir EIPA Bendrojo ver-
tinimo modelio išteklių centro (angl. European CAF Resource Centre, CAF RC) 
ekspertai. Taigi BVM 2013 metų versija nėra naujai sukurta kokybės vadybos 
priemonė, o tik nuosekliai peržiūrėtas ir tobulinamas modelis, atsižvelgiant į jį 
taikančių organizacijų patirtį. Tam, kad BVM padėtų tobulėti viešojo sektoriaus 
subjektams, pats modelis turi būti atviras ir lankstus tobulėjimui.

Kaip visuotinės kokybės vadybos metodas, BVM yra pagrįstas Europos ko-
kybės vadybos fondo suformuluotais 8 tobulumo principais. Kartu su apra-
šomais tobulumo principais (žr. toliau) viešojo sektoriaus organizacijos skati-
namos taikyti ir kitus viešajame sektoriuje galiojančius principus: teisėtumo, 
atvirumo, atskaitomybės, dalyvavimo, lygybės, socialinio teisingumo, 
solidarumo, bendradarbiavimo ir kt. 
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Bendrieji europos viešojo sektoriaus principai

1  p r i n c i p a s .  Orientacija į rezultatus
Siekiama organizacijos tikslus ir suinteresuotų asmenų (organi-
zacijos vadovybės (vadovo), darbuotojų, piliečių/klientų) porei-
kius atitinkančių organizacijos veiklos rezultatų.

2  p r i n c i p a s .  Dėmesys piliečiams/klientams
Organizacija skiria dėmesį esamų ir galimų piliečių/klientų porei-
kiams patenkinti. Organizacija įtraukia piliečius/klientus į teikia-
mų paslaugų kūrimo, teikimo ir tobulinimo procesus.

3  p r i n c i p a s .  Lyderystė ir siekiamo tikslo pastovumas
Organizacijos vadovybė (vadovai) suformuluoja aiškią organiza-
cijos viziją ir vertybes; sukuria ir palaiko tokią vidinę organizacijos 
aplinką, kurioje jos darbuotojai gali siekti organizacijos tikslų.

4  p r i n c i p a s .  Organizacijos veiklos procesų valdymas
Organizacijos veiklos procesai yra valdomi, o priimami organizaci-
jos sprendimai grindžiami surinktų duomenų ir informacijos apie 
pasiektus veiklos rezultatus analizės išvadomis.

5  p r i n c i p a s .  Organizacijos darbuotojų mokymas ir jų įtraukimas 
į organizacijos veiklos tobulinimo procesus
Siekiama sudaryti tokias sąlygas organizacijoje, kad jos darbuo-
tojai, vykdydami jiems pavestas užduotis, galėtų tinkamai panau-
doti savo žinias, gebėjimus ir įgūdžius. Organizacijoje stiprinamos 
darbuotojų kompetencijos, jie įtraukiami į organizacijos veiklos 
tobulinimo procesus.

6  p r i n c i p a s .  Nuolatinis veiklos tobulinimas
Suformuluoti aiškūs nuolatinio organizacijos veiklos tobulinimo 
tikslai.
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7  p r i n c i p a s .  Partnerystės plėtojimas
Viešojo sektoriaus organizacijos plėtoja partnerystės ryšius su 
kitomis organizacijomis ir siekia partnerystės teikiamos abipusiš-
kos naudos.

8  p r i n c i p a s .  Organizacijos socialinė atsakomybė
Viešojo sektoriaus organizacijos turi veikti atsakingai ir siekti pa-
tenkinti besikeičiančius visuomenės poreikius ir lūkesčius.

BVm taikymo gairės

Paprastai organizacijos taiko BVM atsižvelgdamos į savo veiklos specifiką ir 
poreikius. Nepaisant to, BVM taikymo procesas suskirstytas į 10 žingsnių (nuo 
įsivertinimo pradžios iki tobulinimo plano įgyvendinimo). Šie žingsniai, užtikri-
nantys nuoseklų organizacijos veiklos tobulinimą, ir yra veiksmingo Bendrojo 
vertinimo modelio taikymo gairės.
1  et a p a s .  Įsivertinimo pradžia

 Â 1 žingsnis. Apsispręskite, kokiu būdu bus planuojamas ir organizuoja-
mas įsivertinimas.

 Â 2 žingsnis. Informuokite apie įsivertinimo procesą įstaigos darbuotojus, 
klientus ir suinteresuotus asmenis.

2  et a p a s .  Įsivertinimo procesas.
 Â 3 žingsnis. Sudarykite vieną ar kelias įsivertinimo grupes.
 Â 4 žingsnis. Organizuokite mokymus.
 Â 5 žingsnis. Atlikite įsivertinimą.
 Â 6 žingsnis. Parenkite įsivertinimo rezultatų ataskaitą.

3  et a p a s .  Organizacijos veiklos tobulinimo planas
 Â 7 žingsnis. Parenkite organizacijos veiklos tobulinimo planą.
 Â 8 žingsnis. Paskleiskite informaciją apie organizacijos veiklos tobulini-

mo planą.
 Â 9 žingsnis. Įgyvendinkite organizacijos veiklos tobulinimo planą.
 Â 10 žingsnis. Planuokite kitą įsivertinimą.
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Pasiruošimas įsivertinimo darbui

 Kaip buvo minėta anksčiau, svarbu, kad įstaigos įvairaus lygmens specia-
listai ir techniniai darbuotojai suvoktų įstaigos vadovybės priimamų sprendimų 
ir inicijuojamų pokyčių būtinybę ir į juos žiūrėtų pozityviai. Darbuotojams teo-
riškai gerai pasirengus, svarbu suformuoti įsivertinimo grupes, kurių nariai pro-
porcingai atstovautų įstaigos struktūriniams padaliniams. Prieš pradėdami įsi-
vertinimo darbą, jie privalo žinoti schemą, sistemas ir priemones, kaip tai daryti.

Įgyvendinant projektą „Kokybės vadybos sistemos diegimas Kauno tardy-
mo izoliatoriuje ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje“, 2013 m. balandžio 24–26 die-
nomis Kaune įvyko mokymai apie Bendrojo vertinimo modelio taikymą įsiverti-
nimo grupėms. Mokymuose dalyvavo įsivertinimo grupių nariai – po 12 Kauno ir 
Šiaulių tardymo izoliatorių atstovų. Lektoriai Patrickas Staesas ir Nickas Thijsas, 
turintys BVM taikymo užsienio įkalinimo įstaigose patirties, aptarė bendruo-
sius kokybės vadybos metodų viešajame sektoriuje principus ir naujausios 
2013 metų BVM versijos taikymo ypatumus. Šiuose mokymuose buvo siekiama 
parengti įsivertinimo grupių narius atlikti įstaigų vidaus veiklos įsivertinimą ir 
parengti veiksmų tobulinimo planą. Lektoriai daug dėmesio skyrė BVM taikymo 
procedūroms, balų skaičiavimo metodikai, organizacijos veiklos tobulinimo pla-
nui, dažniausiai pasitaikančioms kliūtims atpažinti ir jų šalinimo būdams aptarti.

Kodėl reikalingas įsivertinimas?

Tobulinti viešojo sektoriaus organizacijos veiklą, neturint tikslios ir patiki-
mos informacijos apie organizacijos atliekamas funkcijas ir jos veiklos valdymo 
procesus, praktiškai neįmanoma. Jei bandoma įstaigoje kažką tobulinti neįsi-
vertinus veiklos, didele dalimi tai būna pagrįsta spėliojimais arba „įsakymais iš 
viršaus“, todėl dažniausiai ir neduoda kokybiškų rezultatų. 

BVM skatina viešojo sektoriaus organizacijas rinkti informaciją (įrodymus) 
apie savo veiklą ir, remiantis šia informacija, padeda jai nustatyti tobulintinas 
veiklos sritis.
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Vertinimo balais sistema

Visoms organizacijoms rekomenduojama įsivertinimo laikotarpiu vadovau-
tis pagrindiniais BVM elementais (9 kriterijais, 28 daliniais kriterijais) ir laikytis 
nustatytų BVM taikymo rekomendacijų. 

Įsivertinimo metu atliekamas BVM kriterijų ir dalinių kriterijų vertinimas ir 
skiriami atitinkami balai. Pagrindinis vertinimo tikslas – nustatyti organi-
zacijos stiprybes ir svarbiausias jos veiklos tobulintinas sritis bei jas 
susieti su organizacijos tobulinimo veiksmais.

Vertinimas balais pagal kiekvieną BVM kriterijų ir dalinį kriterijų turi 4 tiks-
lus:

1. nurodyti organizacijos veiklos tobulinimo kryptį,
2. pamatuoti pasiektą pažangą,
3. nustatyti organizacijos veiklos gerąją patirtį (tai parodo aukšti galimy-

bių ir rezultatų kriterijų vertinimai),
4. padėti surasti kitas viešojo sektoriaus organizacijas, iš kurių būtų gali-

ma pasimokyti.

Kas vertinama?

Įsivertinimo proceso metu įstaigos veikla vertinama priskiriant atitinkamą 
balą kiekvienam kriterijui ir jo daliniams kriterijams pagal surinktą informaciją 
apie įstaigos veiklą. Yra galimybių ir rezultatų kriterijai. Bendrojo vertinimo 
modelį sudaro 5 galimybių ir 4 rezultatų kriterijai. Galimybių kriterijai 
analizuoja, kaip įgyvendinamos organizacijos veiklos galimybės. Nuo galimybių 
priklauso, ką organizacija daro ir kaip ji atlieka savo užduotis siekdama trokšta-
mų rezultatų.

Pagal 1 kriterijų vertinama už organizacijos veiklą atsakančių žmonių (va-
dovų) lyderystė – t. y. jų gebėjimas nustatyti aiškius organizacijos veiklos 
tikslus ir skatinti organizacijos darbuotojus jų siekti:
1 . 1 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Organizacijos veiklos krypties nurodymas, organiza-

cijos vizijų ir vertybių nustatymas.
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1 . 2 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Organizacijos veiklos procesų valdymas ir nuolatinio 
organizacijos tobulinimo siekimas.

1 . 3 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Organizacijos darbuotojų motyvavimas, jų rėmimas ir 
savo elgesio, kaip pavyzdžio, rodymas jiems.

1 . 4 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Veiksmingas bendradarbiavimas su suinteresuotais 
asmenimis.

Pagal 2 kriterijų vertinama, ar organizacijos veikla planuojama, atsižvel-
giant į organizacijos suinteresuotų asmenų poreikius, kaip yra įgyvendinamas 
organizacijos veiklos planas, vykdomi pokyčiai ir diegiamos naujovės:
2 . 1 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Informacijos apie esamus ir būsimus suinteresuotų 

asmenų poreikius ir kitą organizacijai aktualią informaciją rinkimas.
2 . 2 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Organizacijos veiklos planavimas.
2 . 3 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Organizacijos veiklos plano įgyvendinimas, jo tobuli-

nimas ir įgyvendinimo rezultatų vertinimas.
2 . 4 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Pokyčių planavimas ir naujovių diegimas organizaci-

joje, jų įgyvendinimas.

3 kriterijus leidžia įvertinti, kaip organizacijoje valdomi žmogiškieji iš-
tekliai, kaip stiprinamos organizacijos darbuotojų kompetencijos ir kaip 
jos panaudojamos organizacijos tikslams pasiekti. Taip pat šis kriterijus leidžia 
įvertinti, kaip vyksta organizacijos vadovybės (vadovo) ir darbuotojų dialogas, 
kaip tenkinami darbuotojų poreikiai, didinamas jų pasitenkinimas darbu ir kt.:
3 . 1 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Žmogiškųjų išteklių valdymas.
3 . 2 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Darbuotojų kompetencijų, reikalingų individualiems 

ir organizacijos tikslams pasiekti, nustatymas ir stiprinimas.
3 . 3 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Dialogo su organizacijos darbuotojais plėtojimas, 

tam tikrų įgaliojimų suteikimas ir rūpinimasis jų gerove.

4 kriterijus leidžia įvertinti, kaip organizacija kuria partnerystės ry-
šius su kitomis organizacijomis, piliečiais/klientais ir kitais suinteresuotais 
asmenimis. Taip pat šis kriterijus analizuoja organizacijos gebėjimus efek-
tyviai valdyti turimus išteklius (finansus, informaciją, technologijas, mate-
rialųjį turtą), reikalingus organizacijos funkcijoms atlikti ir numatytiems veiklos 
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rezultatams pasiekti:
4 . 1 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Partnerystės ryšių su kitomis organizacijomis kūri-

mas.
4 . 2 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Partnerystės ryšių su piliečiais/klientais kūrimas.
4 . 3 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Finansų valdymas.
4 . 4 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Informacijos ir žinių valdymas.
4 . 5 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Technologijų valdymas.
4 . 6 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Materialiojo turto valdymas.

5 kriterijus iš esmės vertina pagrindinius organizacijos veiklos pro-
cesus, vadovaujantis 1 ir 2 kriterijais, analizuojami vadybiniai procesai, o 3 ir 
4 kriterijais – pagalbiniai procesai. Viešojo sektoriaus organizacija, įvertinusi 
piliečių/klientų ir kitų suinteresuotų asmenų poreikius ir, atsižvelgdama į savo 
misiją ir viziją, nustato, kurie jos veiklos procesai yra pagrindiniai (pvz., dėl kokių 
procesų teikiamos paslaugos (gaunami veiklos rezultatai) arba daroma tam ti-
kra įtaka (poveikis) visuomenei).

Procesas – tai tarpusavyje susijusių veiksmų seka, kuri išteklius arba sąnau-
das paverčia veiklos rezultatais ir sukelia tam tikrą poveikį (pridėtinę vertę) vi-
suomenei.

Išskiriamos 3 procesų, lemiančių veiksmingą organizacijos veiklą, 
rūšys:

 Â pagrindiniai veiklos procesai (įgyvendina organizacijos misiją ir viziją 
bei yra itin reikšmingi organizacijos teikiamų paslaugų kokybei),

 Â vadybiniai procesai (susiję su organizacijos valdymu),
 Â pagalbiniai procesai (organizacijos aprūpinimas reikalingais ištekliais).

5 . 1 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Organizacijos veiklos procesų valdymas.
5 . 2 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Piliečių/klientų poreikius atitinkančių paslaugų teiki-

mas.
5 . 3 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Organizacijos veiklos procesų su kitomis organizaci-

jomis derinimas.
Nuo 6 kriterijaus pradedami vertinti organizacijos veiklos rezultatai. Pirmie-

ji trys rezultatų kriterijai leidžia įvertinti, kaip darbuotojai, piliečiai/klientai ir 
visuomenė vertina organizaciją. Kiti kriterijai įvertina, kaip organizacija siekia 
užsibrėžtų tikslų.
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6 kriterijus leidžia nustatyti, kaip piliečiai/klientai vertina organiza-
ciją ir jos veiklos rezultatus. Taikant BVM, išskiriami dviejų tipų rezultatai: 
suvokimo rezultatai ir veiklos rezultatai. Suvokimo rezultatai siejami su piliečių/
klientų pasitenkinimo organizacijos veiklos rezultatais, o veiklos rezultatai – su 
organizacijos veiklos vertinimo rezultatais:
6 . 1 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Suvokimo vertinimas.
6 . 2 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Veiklos vertinimas.

7 kriterijus nagrinėja, kaip organizacijos darbuotojai vertina organi-
zaciją ir kaip organizacija vertina darbuotojų rezultatus:
7 . 1 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Suvokimo vertinimas.
7 . 2 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Veiklos vertinimas.

8 vertinimo kriterijumi įvertinami kokybiniai ir kiekybiniai socialinės 
atsakomybės rezultatai.

Viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojai turi tarnauti visuomenei ir ten-
kinti jos poreikius ir lūkesčius. Organizacijos privalo elgtis atsakingai ir savo 
veikla prisidėti prie tvaraus ekonominio, socialinio ir aplinkos vystymosi. Tokie 
organizacijos veiksmai gal būti susiję su jos pastangomis gerinti suinteresuotų 
asmenų gyvenimo kokybę, tausoti aplinką, saugoti gamtos išteklius, skatinti ly-
gias galimybes, etišką elgesį, bendradarbiavimą ir kt.

Pagrindinis organizacijos socialinės atsakomybės bruožas yra ne tik socia-
linės gerovės ir poveikio aplinkai aspektų integravimas į organizacijos sprendi-
mus (2 kriterijus), bet ir jos gebėjimas tinkamai reaguoti į jos sprendimų/veiklos 
rezultatų poveikį visuomenei bei jos aplinkai.

Socialiai atsakingos organizacijos nuolatos siekia pagerinti:
1. savo įvaizdį ir reputaciją,
2. gebėjimą pritraukti ir išlaikyti darbuotojus, motyvuoti juos ir didinti jų 

lojalumą organizacijai,
3. santykius su suinteresuotais asmenimis (verslo organizacijomis, kito-

mis viešojo sektoriaus organizacijomis, žiniasklaida, paslaugų teikėjais, 
piliečiais/klientais, bendruomenėmis ir kt.).

8 . 1 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Suvokimo vertinimas.
8 . 2 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Veiklos vertinimas.
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9 kriterijumi nustatomi organizacijos gebėjimai pasiekti nustatytus 
jos pagrindinės veiklos rezultatus. Pagrindinės veiklos rezultatai – tai api-
brėžti išmatuojami sėkmingos organizacijos trumpalaikės ir ilgalaikės veiklos 
pasiekimai. Šie rezultatai parodo, ar veiksminga organizacijos veikla, siekiant 
nustatytos organizacijos misijos, vizijos ir tikslų. 

Pagrindinės veiklos rezultatai skirstomi į:
1. išorinius rezultatus: t. y. veiklos rezultatus ir jų poveikį. Vertinama, kiek 

pasiekti organizacijos veiklos rezultatai atitinka misiją ir viziją (1 krite-
rijus), veiklos planavimo dokumentus (2 kriterijus), veiklos procesus (5 
kriterijus),

2. vidinius rezultatus: t. y. veiklos efektyvumo lygį. Vertinama, kiek pa-
siekti organizacijos veiklos rezultatai atitinka darbuotojų poreikius ir 
lūkesčius (3 kriterijus), įsipareigojimus partneriams (4 kriterijus), veik-
los procesus (5 kriterijus).

9 . 1 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Išoriniai rezultatai: veiklos rezultatai ir jų poveikis.
9 . 2 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Vidiniai rezultatai: veiklos efektyvumo lygis.

Kauno TI Įsiverti-
nimo grupės narių 
mokymai, 2013 m. 
balandžio 24-26 d.
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mokymai „Procesinis valdymas“

Kokybės vadybos terminologijoje dažnai vartojama sąvoka „procesinis val-
dymas“. Kas tai yra ir kodėl procesinis valdymas, arba procesinis požiūris, į įstai-
gos vadovavimo veiklą yra svarbus?

Vienu iš svarbiausių vadybos ir administravi mo laimėjimų per pastarąjį de-
šimtmetį pelnytai galima laikyti procesinio požiūrio įsigalėjimą. Kiekvienoje or-
ganizacijoje yra įvairių hierarchijos lygių tam tikras funkcijas atliekančių skyrių, 
paslaugų teikimo sektorių. Siekiant organizacijos tikslų, neišvengiamai tarp jų 
atsiranda įvairių kliūčių, prieštaravimų. Juos įveikti galima tik suvokus procesi-
nio požiūrio esmę – universalų tikslų siekimo ir mąstymo būdą. Procesinis po-
žiūris gali būti pritaikomas tiek privačiame versle, tiek viešajame sektoriuje.

Bet kuri veikla ar veiklų visuma, naudojanti išteklius gaviniams paversti 
produkcija, gali būti nagrinėjama kaip procesas. Norint, kad organizacija funk-
cionuotų rezultatyviai, ji turi atpažinti ir val dyti daugelį tarpusavyje susijusių 
procesų. Daž nai vieno proceso produkcija yra kito proceso gaviniai (rezultatai). 
Sisteminis tokių procesų identifikavimas, jų tarpusavio sąveikos nagrinėjimas 
ir valdymas apibūdinami kaip procesinis požiūris. Reikalingas rezultatas pasie-
kiamas daug efekty viau, kai veikla ir su ja susiję ištekliai valdomi kaip procesas. 
Tai bazinis tarptautinių kokybės vadybos sistemų naujų standartų principas. Šis 
principas aiškiai parodo, kad po kiekvieno pro ceso pasiekiamas rezultatas, o už 
kiekvieno re zultato slypi procesas. Procesas sujungia veiklas, materialinius, fi-
nansinius ir žmogiškuosius ištek lius, reikalingus, kad būtų pasiektas rezultatas.

Visi rezultatai, geri ar blogi, pasiekiami proceso metu, bet dažnai procesas 
nėra tinkamai val domas, ir rezultatą daugiau nulemia atsitiktinu mas nei tikslus 
planavimas. Jei procesas pro jektuojamas ir tinkamai valdomas, rezultatai tam pa 
prognozuojami. Taikant procesinį požiūrį, svarbu suprasti ir nustatyti išorinių ir 
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vidinių var totojų poreikius, tenkinti jų keliamus reikalavi mus, nagrinėti proce-
sus, remiantis pridėtine ver te, nustatyti procesų eigos ir rezultatyvumo duo-
menis, objektyviai įvertinus nuolat gerinti procesus.

Procesinis požiūris gali būti taikomas visose organizacijose – nesvarbu jų 
tipas, dydis ar tei kiamas produktas. Orientuodamasi į procesinį požiūrį ir siek-
dama nuolat gerinti rezultatus organizacija turi:

 Â identifikuoti ir apibrėžti procesus, reika lingus pasiekti organizacijos 
tikslus,

 Â apibrėžti šių procesų seką ir sąveiką,
 Â apibrėžti rezultatyvų procesų veikimą ir valdymą užtikrinančius kriteri-

jus ir me todus,
 Â užtikrinti, kad bus gaunami procesų vei kimui ir stebėsenai būtini ište-

kliai ir in formacija,
 Â stebėti, matuoti ir analizuoti šiuos pro cesus,
 Â įgyvendinti veiksmus, tinkamus pasiekti planuotus rezultatus, ir nuolat 

gerinti procesus.
Už vartotojų ir kitų suinteresuotų šalių rei kalavimams tenkinti ir organizaci-

jos tikslams pa siekti reikalingų procesų sukūrimą, įdiegimą ir valdymą tiesiogiai 
atsakinga organizacijos vado vybė. Daugelio įmonių vadovai jau pradeda su-
prasti, kad į gamybinę ar paslaugų teikimo veiklą geriausia žiūrėti kaip į proce-
są: pagrindinį, vady binį, pagalbinį. Būtina išsiaiškinti, kokius reika lavimus kelia 
procesui jo vartotojai, pagal juos spręsti, kokie turi būti proceso rezultatai, po 
to išsiaiškinti, kokie yra ir kokie turi būti proceso gaviniai ir pagal juos spręsti, 
kokie reikalavimai turi būti keliami proceso tiekėjams. Taip natūraliai atsiranda 
sąvokos „vidinis tiekėjas“ ir „vidinis varto tojas“. Jei įmonės struktūra yra funk-
cinė organi zacinė, procesas gali vykti keliuose skyriuose ir tada neaišku, kas 
atsakingas už šį procesą. Būti na paskirti už procesą atsakingą žmogų – proce-
so šeimininką, kuris pirmiau sia aiškiai ir tiksliai nustatytų ir išsiaiškintų, ar bus 
įmanoma iškart įvykdyti keliamus reikalavimus be klaidų ir sutrikimų, ar galės 
šių reikalavimų nuolat laikytis. Jeigu ne, tai procesą reikės ati tinkamai sutvar-
kyti ir pagerinti. Tam būtinos ko kybės planavimo, kokybės gerinimo ir kokybės 
val dymo žinios. Šios kokybės vadybos dalys turi savo specifinius metodus, spe-
cifines priemones, ku rias būtina žinoti ir mokėti jais naudotis.
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Organizacijoje galima išskirti trijų rūšių pro cesus: pagrindinius, pagalbi-
nius ir vadybinius.

Procesai, sukuriantys produkto ar pa slaugos pridėtinę vertę išorės vartoto-
jams, vadinami pagrindiniais procesais. Šių procesų pagrindinė paskirtis yra 
tenkinti išorinių varto tojų poreikius ir lūkesčius.

Procesus, kurie remia pagrindinius procesus ir pirmiausia siekia patenkinti 
vidinius vartotojų poreikius, vadiname pagalbiniais procesais.

Vadybinių procesų paskirtis – nustatyti or ganizacijos tikslus ir strategijas 
ir veiksmingai valdyti kitus organizacijos procesus.

Procesai turi turėti aiškią pradžią ir aiškią pa baigą. Be to, turi būti aiškiai nu-
statyta:

 Â kokie yra proceso gaviniai,
 Â ką procesas numato sukurti, pasiekti,
 Â kaip procesas veikia,
 Â kokie turi būti proceso rezultatai.

Paprastai sudaroma proceso grupė, kuri turi surinkti informaciją, apibrėžti 
proceso eigą, jo etapus, nustatyti proceso veiklos vertinimo rodiklius, įvertin-
ti proceso galimybes ir parengti priemones, kurios šalintų proceso trūkumus. 
Pro ceso veiklos vertinimo rodikliai gali būti vidi nių ir išorinių vartotojų poreikių 
patenkinimas, atlikimo laikas, klaidų nebuvimas, vartotojų po reikių nustatymo 
tikslumas, vartotojų pagausėjimas, procese numatytų rodiklių vykdy mo tikslu-
mas, išsidėstymas leistinose proceso svy ravimo ribose, laiku įvykdytų sutarčių, 
užsakymų procentas. Ne visada vertinimo rodikliai gali būti lengvai apibrėžti, 
ypač viešojo ad ministravimo srityje. Tinkamas rodikis privalo turėti šiuos požy-
mius:

 Â yra lengvai pamatuojamas,
 Â patogus komunikuoti,
 Â rodo santykį tarp norimų pasiekti ir pa siektų rezultatų,
 Â yra nepriklausomas nuo kitų aplinkos veiksnių,
 Â yra naudingas ir pakankamai dažnai nau dojamas.

Procesinio požiūrio į organizacijos veiklą supratimas ir perėmimas yra viena 
iš perspekty vių organizacijos valdymo gerinimo krypčių, nes ji šalina kliūtis tarp 
įvairaus struktūrinio pavaldumo lygių, leidžia pasiekti veiksmingesnių rezulta-
tų.
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Įtvirtinant procesinį požiūrį organizacijo je, būtina nustatyti joje vykdomus 
procesus, apibrėžti šių procesų seką ir sąveiką, parinkti rezul tatyvų procesų vei-
kimą ir valdymą užtikrinančius kriterijus ir metodus.

mokomasis vizitas  
į Belgijos Karalystę

Kokybės vadybos sistemos diegimas Kauno ir Šiaulių tardymo izoliatoriuose 
– tai pirmasis bandymas Lietuvos bausmių vykdymo sistemos įstaigose atlikti 
nuoseklų vidinį įstaigų veiklos įsivertinimo darbą ir inicijuoti realius pokyčius, 
atsižvelgiant į tobulintinas įstaigos veiklos sritis. Daug kam gali kilti klausimų, 
kaip praktiškai taikomas BVM bausmių vykdymo sistemoje, su kokiomis speci-
finėmis problemomis susiduria laisvės atėmimo įstaigos diegdamos kokybės 
vadybos sistemą, kaip šias problemas galima spręsti, kaip turėtų būti organi-
zuojamas įsivertinimo grupių darbas, kaip įstaigos vadovai bei darbuotojai mo-
tyvuojami teigiamai priimti diegiamus pokyčius?

Įgyvendinant projektą „Kokybės vadybos sistemos diegimas Kauno tardy-
mo izoliatoriuje ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje“, 18 asmenų grupė iš Kalėjimų 
departamento prie LR teisingumo ministerijos, Kauno ir Šiaulių tardymo izolia-
torių 2013 m. birželio 3–7 dienomis lankėsi Belgijoje. Belgija, kaip tikslinė šalis, 
vizitui buvo pasirinkta dėl aktyviai šios šalies bausmių vykdymo sistemoje tai-
komo (arba jau pritaikyto) Bendrojo vertinimo modelio. Belgijoje iš viso yra 35 
bausmių vykdymo sistemos įstaigos, iš jų – 31 diegia arba jau įsidiegė BVM.

Visi vizito metu aplankyti Belgijos miestų (Briugės, Gento, Leuveno ir Has-
selto) kalėjimai savo veikloje taiko BVM. Delegacijos atstovai – įstaigų, struktū-
rinių padalinių vadovai, specialistai ir įsivertinimo grupių nariai – išsamiai susi-
pažino ne tik su šių įstaigų veiklos organizavimo ir administravimo principais bei 
metodais, bet taip pat gavo praktinių patarimų apie kokybės vadybos sistemos 
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diegimą ir jos eigos koordinavimą, tobulinimo veiksmų plano įgyvendinimą.
Generalinio kalėjimų direktorato darbuotojai Lietuvos atstovams apžvelgė 

bausmių vykdymo sistemos Belgijos Karalystėje struktūrą, laisvės atėmimo 
bausmę ir suėmimą vykdančių įstaigų valdymo ir administravimo struktūras, 
administracinės veiklos, strateginio veiklos planavimo ir teisinio reguliavimo 
ypatumus, žmogiškųjų išteklių valdymo principus, įstaigose įdiegtas apsaugos 
ir kitas IT sistemas, suimtųjų ir nuteistųjų socialinės reabilitacijos kryptis ir vi-
suomeninių organizacijų bei bendruomenių reikšmę pataisos institucijų veikloje.

Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos, Kauno ir Šiaulių tardymo izolia-
torių atstovai Belgijos Karalystės Generaliniame kalėjimų direktorate

Diegdama kokybės vadybos sistemą kiekviena organizacija įgyja unikalios 
patirties: pirma, išryškėja tik tai organizacijai svarbios tobulintinos veiklos sri-
tys, antra, kylančios problemos BVM diegimo metu taip pat daugiau ar mažiau 
yra specifinės kiekvienai iš jų, trečia, tobulinimo veiksmų plano sėkmingam 
įgyvendinimui visuomet turi įtakos vidinės ir išorinės konkrečią organizaciją 
veikiančios sąlygos. Žinoma, pripažįstamas šis organizacijas viena nuo kitos 
skiriantis unikalumas, tačiau, diegiant BVM, dėl kelių priežasčių naudinga susi-
pažinti ir su kitų organizacijų patirtimi. Pirma, organizacija, neturinti jokios prak-
tinės patirties BVM taikymo srityje, gauna patarimų, kaip BVM taikymo žings-
nius atlikti praktiškai; antra, sužino, kokios dažniausiai gali pasitaikyti bendros 
visoms organizacijoms problemos ir kaip jas būtų galima spręsti; trečia, vienos 
organizacijos veiklos tobulinimo veiksmų plane numatytos naujovės gali būti 
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adaptuotos ir pritaikytos kitoje organizacijoje; ketvirta, retrospektyviai matant 
dėl BVM taikymo padarytą pažangą įstaigos veikloje, kitos įstaigos darbuotojai 
pozityviau priims naujoves ir pritars kokybės vadybos sistemos diegimo prie-
monėms.

Pažintinio gerosios patirties perėmimo iš Belgijos bausmių vykdymo siste-
mos įstaigų vizito metu Generalinio kalėjimų direktorato ir jam pavaldžių keturių 
BVM įsidiegusių arba dar diegiančių įstaigų darbuotojai išsamiai ir įvairiapusiš-
kai supažindino Lietuvos delegacijos atstovus su BVM diegimo praktika, atsakė 
į jiems rūpimus klausimus.

Kaip teigė Generalinio kalėjimų direktorato atstovai, BVM kokybės vadybos 
modelį nesudėtinga taikyti viešojo sektoriaus organizacijose. Šis metodas pa-
togus, nes patvirtinti tarptautiniai standartai, į kuriuos atsižvelgiant, galima da-
ryti lyginamąją analizę. BVM struktūriniu būdu leidžia pasiekti aiškų, užsibrėž-
tą rezultatą ir yra nesunkiai pritaikomas specifiniame įkalinimo įstaigų veiklos 
kontekste. Šis modelis Belgijos įkalinimo įstaigų sistemoje, padedant Europos 
viešojo administravimo instituto (EIPA) specialistams, pradėtas taikyti 2009 
metais (8 kalėjimuose buvo sukurtos įsivertinimo grupės ir parengti instruk-
toriai). Instruktoriai ir įsivertinimo grupių nariai dalyvavo mokymuose ir kėlė 
kvalifikaciją BVM taikymo ir diegimo srityje. Po BVM mokymų EIPA, FPS (Federal 
Public Services) įvertino instruktorių kvalifikaciją ir kiekvienos grupės vadovą. 

Per 2009–2011 metų laikotarpį instruktoriai:
 Â BVM metodiką pritaikė Belgijos įkalinimo įstaigų veiklos kontekstui,
 Â sukūrė mokymų programą būsimiems BVM pratybų dalyviams,
 Â parengė 16 BVM įsivertinimo grupių (16-oje Belgijos įkalinimo įstaigų),
 Â 16 Belgijos įstaigų konsultavo ir dalyvavo diegiant BVM.  

Nuo 2013 metų instruktoriai vis dažniau ir intensyviau veda mokymus Bel-
gijos įkalinimo įstaigų įsivertinimo grupėms. Numatyta, kad instruktoriai ap-
mokys įsivertinimo grupių narius visuose Belgijos kalėjimuose. Strateginiame 
plane numatyta, kad jau 2015 metais kiekviena Belgijos įkalinimo įstaiga bus 
įdiegusi Bendrąjį vertinimo modelį.

Generalinio kalėjimų direktorato atstovai pabrėžė, kad vienas svarbiausių 
veiksmų, kurį reikia atlikti diegiant BVM, tai nustatyti realius tikslus ir įgyvendi-
namų tikslų skaičių. Kiti ne ką mažiau svarbūs ir reikšmingi dalykai: įstaigos va-
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dovo ir struktūrinių padalinių vadovų pritarimas diegti BVM, įsivertinimo grupės 
sudėtis (grupę turi sudaryti įvairių organizacijos lygmenų atstovai, gebantys 
aiškiai ir motyvuotai reikšti nuomonę ir atlikti įsivertinimą, siekiantys tobulinti 
įstaigos veiklą). Kitas svarbus dalykas – komunikacija su įstaigos darbuotojais, t. 
y. būtina informuoti įstaigos darbuotojus apie vykdomą įsivertinimą, priežastis, 
kodėl šis įsivertinimas vyksta, koks jo tikslas. Svarbiausia, kad BVM diegimo pro-
cesas nesibaigia tikslų iškėlimu ir tobulinimo veiksmų plano sudarymu. Tobuli-
nimo veiksmai privalo būti įgyvendinami, nuolat peržiūrima pažanga ir ieškoma 
kitų tobulintinų veiklos sričių.

 
Briugės kalėjimas atidarytas 1991 metais. Įstaigoje dirba apie 800 dar-

buotojų, iš jų 150 yra administracijos darbuotojai, daugiau nei 620 darbuotojų 
dirba saugumo ir kontrolės srityje.

Lietuvos laisvės atėmimo 
vietų darbuotojai Briugės 
kalėjime 2013 m. birželio 5 d.
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Įstaigoje darbuojasi ir savanoriai. Pasak Briugės kalėjimo darbuotojų, viena 
didžiausių problemų yra tai, kad įstaiga nuolat perpildyta, kalėjimo struktūra 
reikalauja daugiau darbuotojų nei yra dabar. Čia laikoma 850 suimtųjų ir nuteis-
tųjų, nors pastato projektavimo ir statybų laikotarpiu buvo planuojama laikyti 
tik 600 asmenų. Įstaigoje nuolat dirba 20–30 savanorių, vykdančių užimtumo 
programas narkomanams, artimųjų nelankomiems nuteistiesiems bei kartu su 
sulaikytomis ar įkalintomis motinomis laikomiems vaikams. Kita, pasak įstaigos 
vadovo, didelė problema, tai smurtas tarp skirtingų tautybių grupuočių.

Kalėjimo architektūra yra vadinamojo „antenos“ tipo, o tokios architektūri-
nės konstrukcijos pastatuose įkurto kalėjimo apsaugos ir režimo palaikymo ma-
terialinės ir žmogiškųjų išteklių sąnaudos yra didelės.

Briugės kalėjime veikia 25 lovų ligoninė. Gydytojų konsultacijos ir medika-
mentai yra nemokami, išskyrus protezavimo paslaugas ir atvejus, kai papildo-
mai kviečiamas specialistas konsultacijai paties nuteistojo ar suimtojo iniciaty-
va. Tai vienintelė įstaiga Flamandijoje, kur laikomos įkalintos ar suimtos nėščios 
moterys ir moterys su vaikais iki 3 metų.

Briugėss kalėjime BVM diegimas ir veiklos įsivertinimas buvo atliekamas du 
kartus. Įstaigos atstovai pabrėžė tokius šio kokybės vadybos metodo privalu-
mus: BVM padeda darbuotojus įtraukti į sprendimų priėmimo procesus, didina 
jų aktyvų dalyvavimą įstaigos veiklos procesuose, skatina lojalumą savo orga-
nizacijai, didina atsakomybę, savimotyvaciją, skatina visokeriopą įstaigos pro-
gresą.

Gento kalėjimas atidarytas 1862 metais. Pastaraisiais dešimtmečiais ka-
lėjimas buvo renovuotas ir rekonstruotas, išplėsta jo infrastruktūra, įdiegtos IT 
sistemos. Įstaigoje dirba apie 270 darbuotojų (5 už įstaigos valdymą atsakingi 
asmenys, 25 administracijos darbuotojai, 190 apsaugos darbuotojų, 8 techni-
nio aptarnavimo darbuotojai, 12 medicinos darbuotojų, 7 sveikatos priežiūros ir 
slaugos darbuotojai (įskaitant psichiatrus), 12 psichologų ir socialinių darbuo-
tojų. Metinis įstaigos biudžetas kartu su darbo užmokesčio sąnaudomis sudaro 
15 mln. eurų. Įstaiga pritaikyta 304 asmenims, kuriems paskirta laisvės atėmi-
mo bausmė, tačiau dažniausiai bausmę atlieka daugiau asmenų. 2012 metais 
vienu metu buvo laikomi net 434 nuteisti asmenys. 60 procentų sulaikytųjų 
dirba. Valandinis darbo užmokestis yra 0,7–1,0 Eur. Nuteistųjų aprūpinimą bū-
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tiniausiais leidžiamais įsigyti daiktais ir maisto produktais organizuoja pati įs-
taiga. Prekėms, kurias perka nuteistieji, nustatomas 7 procentų antkainis, kurį 
įstaiga turi teisę panaudoti nuteistųjų reikmėms. Gento kalėjime aktyvią veiklą 
vykdo daugiau nei 30 bendruomenių paramos ir pagalbos organizacijų.

Nuo 2005 metų Gento kalėjime pradėti taikyti naujosios viešosios vadybos 
metodai:

 Â Strateginis planas (2006 m.),
 Â BVM įsivertinimas (2007 m.),
 Â personalo apklausa (2007, 2012 m.) ir suimtųjų apklausa (2008, 

2013 m.),
 Â suderinta rodiklių sistema (2006 m.),
 Â veikia intranetas ir internetas (2006, 2012 m.),
 Â veiklos tobulinimo ciklai (PDTV): 2005, 2013 m.

Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos, Kauno ir Šiaulių tardymo izolia-
torių atstovai su Gento kalėjimo darbuotojais prie centrinio kalėjimo įėjimo
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Gento kalėjimas – viena pirmųjų įkalinimo įstaigų Belgijoje, kurioje buvo 
diegiamas BVM. Pakartotinai BVM įsivertinimas atliktas 2009 ir 2013 metais. 
Įstaigos atstovai akcentavo šiuos BVM diegimo ir įsivertinimo proceso naudos 
aspektus:

 Â indėlis į naują strateginį planą,
 Â galimybė taikyti kolektyvinį valdymą,
 Â įstaigos stiprybių ir silpnybių nustatymas ir analizė,
 Â teigiamas poveikis organizacijos psichologiniam ir socialiniam klimatui 

ir jo pozityviai kaitai,
 Â vadovybės ir įstaigos darbuotojų atsakomybės didėjimas,
 Â efektyvesnis bendravimas,
 Â decentralizuotos problemų sprendimo kompetencijos – į problemų 

sprendimą įtraukiami įvairių lygių vadovai ir darbuotojai.
Atsižvelgiant į BVM diegimo metu išryškėjusius ir apibendrintus paste-

bėjimus ir problemas, buvo sukurtas individualizuoto elgesio su suimtaisiais 
modelis (sudaryta priežiūros komanda suimtiesiems su psichinės sveikatos 
problemomis). Pasak Gento kalėjimo darbuotojų, BVM leido sukurti darbuotojų 
dalyvavimu grindžiamą valdymą. BVM, kaip kaitos projektas, suteikia daug ga-
limybių pažinti organizaciją „iš vidaus“ ir sutelkia ją spręsti problemas, pasinau-
dojant vidiniais žmogiškaisiais ištekliais.

Leuveno kalėjimas įkurtas 1860 metais. Įstaigoje bausmę atlieka asme-
nys, nuteisti kalėti ilgus metus (anksčiau šiame kalėjime buvo vykdoma mirties 
bausmė). Leuveno kalėjime laikoma apie 350 asmenų.

Veiklos įsivertinimas pagal BVM įstaigoje buvo atliktas du kartus. Esminis 
pirmojo įsivertinimo trūkumas, kurį įvardino šios įstaigos atstovai, – tai per-
nelyg dideli iškelti veiklos tobulinimo tikslai, kurių praktiškai nebuvo įmanoma 
pasiekti. Leuveno kalėjimo specialistai, dalyvavę Įsivertinimo grupės veikloje, 
rekomendavo įsivertinimo metu įvardinti konkrečius įstaigos veiklos aspektus 
ir išsikelti realius tikslus. Labai svarbu vadovybei ir darbuotojams informatyviai, 
aiškiai ir tiksliai komunikuoti ir parinkti motyvuotus Įsivertinimo grupės narius iš 
įvairių įstaigos veiklos sričių. Įstaigos Įsivertinimo grupės vadovė paminėjo, kad, 
atliekant Leuveno kalėjimo veiklos įsivertinimą, buvo iškelta per daug nereikš-
mingų tikslų, iš kurių nebuvo nė vieno ambicingo, taip pat neatkreiptas dėme-
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sys į siektinų rezultatų suformulavimą, t. y. į egzistuojančių problemų išspren-
dimą, be to, nebuvo užtikrintas BVM diegimo tęstinumas. BVM diegimo metu 
nemažai darbuotojų liko nepatenkinti, nes siekė dalyvauti įsivertinimo veikloje, 
tačiau nežinia dėl ko nebuvo įtraukti į įsivertinimo grupių veiklą. 

Hasselto kalėjimas įkurtas 2005 metais, jo teritorijos plotas siekia apie 9 
ha. Dirba 433 darbuotojai: 5 vadovai, 1 patarėjas saugumo klausimais, 8 tech-
nikai-inžinieriai, psichiatras, 9 psichologai, 10 socialinių darbuotojų, medicinos 
darbuotojas, 27 administracijos darbuotojai, 368 prižiūrėtojai, 3 operatyvinės 
veiklos specialistai. Įstaigoje laikoma 550 asmenų, nuteistų laisvės atėmimo 
bausmėmis. Kalėjimą sudaro 14 skyrių (sektorių), kuriuose yra po 30 kamerų. 
39 procentai kalinių dirba.

Veiklos įsivertinimas pagal BVM šioje įstaigoje atliktas du kartus. Hasselto 
Įsivertinimo grupės vadovo nuomone, labai svarbu atsižvelgti į grupės narių 
poreikius ir nuomonę, motyvacijas, kodėl reikia tobulinti įstaigos veiklą, plėtrą. 
Įsivertinimo veikloje reikia vadovautis komandinio darbo principais, bendromis 
pastangomis ieškoti inovatyvių problemų sprendimo būdų, įtraukti organizaci-
jos vadovybę ir kitus darbuotojus į nuolatinį ir tęstinį įstaigos veiklos bei pro-
cesų tobulinimą, taikant tyrimų ir monitoringo metodus (pvz., sociologines ap-
klausas ir kt.).

Įsivertinimą atliko ir BVM įdiegė daugelis Belgijos įkalinimo įstaigų. Strategi-
nis Belgijos kalėjimų direktorato siekis iki 2015 metų įdiegti BVM visose Belgijos 
įkalinimo įstaigose rodo, kad šis kokybės vadybos metodas yra svarbus ir reikš-

Centrinis Leuveno 
kalėjimo įėjimas
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mingas įstaigų veiklos efektyvumui didinti.
Diegiant BVM ir atliekant įsivertinimą, naudinga atsižvelgti į ap-

lankytų Belgijos įkalinimo įstaigų patirtį ir darbuotojų patarimus šioje 
srityje:

 Â įtraukti organizacijos vadovybę ir kitus darbuotojus (nedalyvaujančius 
Įsivertinimo grupės darbe) į nuolatinį ir tęstinį įstaigos veiklos tobulini-
mą, įsivertinimo ir BVM diegimo metu teikti informaciją ir skatinti ben-
dradarbiauti,

 Â nustatyti realius tikslus ir konkretų tikslų skaičių, 
 Â atliekant įsivertinimą įstaigose, atlikti sociologines apklausas, įtrau-

kiant kuo daugiau respondentų,
 Â siekti kuo efektyvesnių rezultatų, nustatyti veikimo kryptį (naudojant 

įvairius problemų sprendimo būdus ir priemones), užtikrinti šios veiklos 
tęstinumą.

Įsivertinimo grupių  
suformavimas ir jų veikla

Įgyvendinant projektą „Kokybės vadybos sistemos diegimas Kauno tardymo 
izoliatoriuje ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje“, buvo suformuotos dvi įsivertinimo 
grupės po 12 asmenų – kiekvienai įstaigai po atskirą įsivertinimo grupę. Kiek-
vienai įsivertinimo grupei buvo paskirtas vadovas. Grupės sudarytos laikantis 
proporcingo atstovavimo principu. Įsivertinimo veiklos procesą koordinavo ir 
metodinę pagalbą įsivertinimo grupių nariams teikė įsivertinimo grupių kon-
sultantė Renata Sadzevičiūtė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos 
Administracinio departamento Personalo skyriaus vedėja. 

Nė vienas Šiaulių ir Kauno tardymo izoliatorių įsivertinimo grupių narys ne-
turėjo patirties dalyvaujant veiklos įsivertinimo procese taikant BVM. 
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Kauno ir Šiaulių tardymo izoliatorių įsivertinimo grupių nariai mokymuose 2013 m. 
balandį

Teorinius pagrindus apie tai, kaip yra atliekamas veiklos įsivertinimas, įsi-
vertinimo grupių nariai įgijo 2013 metų balandį vykusiuose specializuotuose 
mokymuose apie Bendrojo vertinimo modelio taikymą įsivertinimo grupėms 
(„Bendrojo vertinimo modelio (BVM) 2013 metų versijos diegimas“). 

2013 m. rugsėjo 12–13 dienomis Šiauliuose įvyko įsivertinimo grupių tar-
pinstitucinė diskusija. Dviejų dienų trukmės renginyje įsivertinimo grupės pri-
siminė BVM įgyvendinimo procedūros pagrindinius principus. Renginio metu 
buvo sudarytos 2–3 asmenų grupės ir paskirstyti kriterijai, pagal kuriuos bus 
vykdomas individualus institucijų veiklos vertinimas. Atsižvelgiant į įsivertini-
mo grupių konsultantės pastabas, sudarytos preliminarios įsivertinimo proceso 
plano gairės – aptartos vartotinos sąvokos, apibrėžtos įsivertinimo grupių narių 
funkcijos. Taip pat buvo sudarytas įsivertinimo darbų grafikas, kuriuo vadovau-
jantis, Kauno ir Šiaulių tardymo izoliatoriuose bus vykdomas įsivertinimo proce-
sas. Prieš pradėdami praktinę įsivertinimo veiklą įstaigose, įsivertinimo grupių 
nariai 2013 m. spalio mėnesį dalyvavo dar vienuose mokymuose, kuriuose su-
žinojo, kodėl yra svarbus procesinis požiūris į įstaigos veiklą ir kaip yra valdomi 
organizacijos veiklos procesai.
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2013 m. rugsėjo 12–13 d. Šiauliuose vykusi įsivertinimo grupių tarpinstitucinė diskusija

2013 m. lapkričio 4 d. Kauno ir Šiaulių tardymo izoliatorių įsivertinimo gru-
pių nariai, vadovaudamiesi Bendrojo vertinimo modelio metodika, pradėjo in-
dividualų įstaigos veiklos vertinimą, skirtą nustatyti stipriąsias ir tobulintinas 
įstaigos veiklos sritis.

Ką dalyvavimas įsivertinimo grupių veikloje  
suteikė įsivertinimo grupių nariams?

Įsivertinimo veikla truko 5 mėnesius, per kuriuos abiejų įsivertinimo grupių 
nariai pritaikė teorines žinias, išsamiau susipažino su įstaigos veiklos procesų 
reglamentavimu, pagerino komandinio darbo įgūdžius. Daugelis įsivertinimo 
grupių dalyvių pajuto asmeninio tobulėjimo rezultatus.

Julija Tutlienė, Kauno tardymo izoliatoriaus Personalo skyriaus inspek-
torė, Kauno tardymo izoliatoriaus Įsivertinimo grupės vadovė: „Tai, kas nau-
ja ir įdomu – visuomet traukia... Susipažinti su kokybės vadyba ir jos principų 
praktiniu taikymu organizacijoje man buvo savotiškas iššūkis, atnešęs daug 
visokeriopos patirties ir žinių, padėjęs geriau pažinti savo įstaigą, kolegas, už-
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megzti bendradarbiavimo ryšius su kitomis insti-
tucijomis, įgyvendinančiomis kokybės vadybos 
mechanizmus.

Vieno iš kokybės vadybos modelių – Bendrojo 
vertinimo modelio – diegimas Kauno tardymo izo-
liatoriuje įtraukė ir leido nuodugniai susipažinti 
su įstaigos procesų mastais, kiekvieno darbuo-
tojo vieta tų procesų mechanizme ir kiekvieno 
darbuotojo indėliu, siekiant įstaigai iškeltų tikslų 
įgyvendinimo. Svarbu, kad, įgyvendinant BVM, 
nuodugniai susipažinta su visų įstaigos vidaus 
procesų ryšiais ir galimybėmis, atkreiptas dėme-
sys į teikiamų paslaugų kokybės reikšmę ir, anali-
zuojant, vertinant visą įstaigos veiklą, pamatytos 
stiprybės ir tobulintinos sritys, suteikta galimybė 
pateikti tobulinimo pasiūlymus įstaigos vadovy-
bei. Diegiant BVM, itin reikšminga tai, kad įstaigos 
veikla tobulėja dalyvaujant svarbiausiai įstaigos 
daliai – jos darbuotojams“.

Gitana Zaikauskienė, Kauno tardymo izolia-
toriaus Administracijos reikalų skyriaus viršinin-
kė, Kauno TI Įsivertinimo grupės narė: „Kiek viena 
nauja patirtis atidaro vis kitas galimybių duris. 
Dalyvavimas Įsivertinimo grupės veikloje – gera 
pradžia tolesniam kokybės vadybos žinių gilini-
mui. Taip pat tai galimybė parodyti savo suvoki-
mą, įgyti visapusiškos patirties įstaigoje vykdomų 
procesų, įgyvendinamos veiklos srityje. Įsivertini-
mo veiklos metu įspūdį paliko artimas darbuoto-
jų bendravimas ir bendradarbiavimas, suvokiant, 
kad pokyčiai prasideda nuo mažų dalykų, kuriuos 
galime įgyvendinti kiekvienas“.
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Deivis Pilypatis, Kauno TI Apsaugos ir prie-
žiūros skyriaus direktoriaus budinčiojo padėjėjo 
pavaduotojas, Kauno TI Įsivertinimo grupės narys: 
„Darbas Įsivertinimo grupėje padėjo geriau, giliau 
ir išsamiau susipažinti su savo įstaiga. Nustačius 
stipriąsias veiklos sritis ir tai, ką reikia tobulinti, 
siekiant didesnės veiklos kokybės, susidarė ge-
resnės prielaidos formuoti sisteminį požiūrį, kuris 
padės siekti veiklos kryptingumo, diegiant įvairias 
su kokybe susijusias iniciatyvas“. 

Erika Čiapienė, Kauno TI Apsaugos ir prie-
žiūros skyriaus vyresnioji prižiūrėtoja, Kauno TI 
Įsivertinimo grupės narė: „Labai džiaugiuosi, kad 
turėjau galimybę dalyvauti Bendrojo vertinimo 
modelio diegimo projekte. Šio projekto metu ge-
riau pažinau kolegas, su kuriais dirbu, iš arčiau 
pažvelgiau į Kauno tardymo izoliatoriaus veiklą ir 
jos funkcionavimą. Daugiau sužinojau apie įstai-
goje įgyvendinamus projektus, bendradarbiavimą 
su kitomis įstaigomis ir asociacijomis, komitetais, 
susipažinau su tvarkomis, potvarkiais ir dar dau-
geliu kitų dalykų. Visa tai praplėtė mano, Kauno 
tardymo izoliatoriaus pareigūnės, akiratį.

Mokymuose išgirdau daug naujų dalykų, pa-
pildžiau turimas žinias, turėjau galimybę padis-
kutuoti, pasidalinti idėjomis, darbo patirtimi, 
naujovėmis su Šiaulių TI kolegomis. Įgytas žinias 
perdaviau savo kolegoms, kurie neturėjo galimy-
bės taip išsamiai įsigilinti į įstaigos veiklą. Taigi 
mano dalyvavimas šiame projekte suteikė naudos 
ne tik man, bet ir mano kolegoms“.
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Paulius Bačiauskas, Kauno TI Socialinės 
reabilitacijos skyriaus būrio viršininkas, Kauno TI 
Įsivertinimo grupės narys: „Nors sakoma, kad ge-
riausiai suprasti situaciją galima tik atsitraukus ir 
pažvelgus iš šalies, tačiau man dalyvavimas Ben-
drojo vertinimo modelio diegimo procese leido 
pažvelgti į įstaigą kiek kitu žvilgsniu – gilinantis, 
„artėjant“ ir tarsi susitapatinant su pačia įstaiga. 
Tai padėjo geriau suprasti įstaigos gyvenimo pro-
cesus, bendruomenę ir mane supančius žmones.

Iš pradžių jaučiau nežinomybę, savotišką neri-
mą, o kartu ir smalsumą, nes tai buvo nauja, nepa-
tirta ir nežinoma. Tai tarsi terra incognita, kurioje 
ieškai prasmės, kelio ir patiri atradimo džiaugsmą. 
Supratau, kad nuolat didėjantys klientų lūkesčiai 
ir reikalavimai skatina organizaciją keistis, prisi-
taikyti prie naujų iššūkių, siekti vis aukštesnio 
veiklos kokybės lygio. Maloniai nustebino, kad 
komandiniame darbe pavyko atskleisti daugybę 
įstaigos stipriųjų pusių ir suvokti, jog įstaiga yra 
gyvybinga ir turi savo viziją“.

Mindaugas Zaikauskas, Kauno TI Krimi-
nalinės žvalgybos skyriaus viršininkas, Kauno TI 
Įsivertinimo grupės narys: „Bendrojo vertinimo 
modelio diegimas Kauno tardymo izoliatoriuje 
suteikė teorinių žinių ir praktinės patirties, susi-
jusios ir su kokybės vadybos metodologijos paži-
nimu, leido išsamiau susipažinti su įstaigos veik-
los procesais. Svarbu tai, kad BVM – tai galimybė 
įvertinti įstaigos veiklą ir jos rezultatus, pagerinti 
ir tobulinti veiklos kokybę. O naudingiausia, mano 
nuomone, tai, kad šiame procese gali dalyvauti ne 
tik įstaigos vadovybė, darbuotojai, suinteresuo-
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tos pusės, bet ir piliečiai, suimtieji bei nuteistieji.

Remigijus Aniulis, buvęs Kauno TI Apsau-
gos ir priežiūros skyriaus viršininkas, Kauno TI 
Įsivertinimo grupės narys: „Įvairių gyvenimo sričių 
vystymasis ir nuolatinė inovatyvių informacinių 
technologijų plėtra reikalauja tobulinti institucijų 
ir įstaigų veiklą. Pastaruoju metu tampa itin svar-
bu, kad valstybės institucijos ir įstaigos veiktų 
efektyviai, būtų atviros inovacijoms, gebėtų tai-
kytis prie pokyčių ir nebijotų iššūkių.

Kauno tardymo izoliatorius kartu su Šiaulių 
tardymo izoliatoriumi, įsidiegdami Bendrojo verti-
nimo modelį, davė savotišką startą ir kitoms Kalė-
jimų departamentui pavaldžioms įstaigoms siekti 
optimaliai didinti veiklos efektyvą. Viliuosi, kad 
ateityje šį modelį taikys vis daugiau organizacijų“.

Saulius Burbulis, Kauno TI Ūkio skyriaus vy-
resnysis specialistas, Kauno TI Įsivertinimo gru-
pės narys: „Dalyvaudamas šiame projekte įgijau 
naujų žinių kokybės vadybos srityje, pagilinau 
turimas žinias bei galėjau į šį procesą pasižiūrėti 
iš šalies. Geri dėstytojai ir jų pateiktos žinios lei-
do man geriau įsigilinti į kokybės vadybos sritį. 
Bendraujant ir bendradarbiaujant su įsivertini-
mo grupių nariais, labiau pažinome vieni kitus, 
įgijome naujos patirties, vieni kitiems padėjome. 
Dalyvaudamas šiame projekte tarsi iš naujo su-
sipažinau su Kauno TI veikla, nustatėme veiklos 
silp nybes ir stiprybes, todėl pasidarė daug aiš-
kiau, kurias sritis reikia keisti, tobulinti.

Keičiantis įstaigai, keičiamės ir mes patys, 
tobulėjame ir įgyjame naujos patirties, todėl vi-
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siems kartu dirbusiems, bendradarbiavusiems ir 
padėjusiems sakau ačiū“.

Violeta Issak, Kauno TI Socialinės reabilitaci-
jos skyriaus būrio viršininkė, Kauno TI Įsivertinimo 
grupės narė: „Bendrojo vertinimo modelio projek-
to įgyvendinimo pradžioje skeptiškai vertinau die-
gimo būtinumą ir numatomą atlikti darbą. Tačiau 
komandinis darbas praplėtė suvokimą, kad BVM 
įgyvendinimas padeda priimti gerai apgalvotus, 
aiškiai argumentuotus ir pagrįstus sprendimus. 
Ko reikia darbuotojams, kad galėtų veiksmingai 
dirbti, būti labiau patenkinti savo profesine veikla, 
siekti sėkmingesnio darbo efektyvumo sparčiai 
kintančioje aplinkoje? Šiuos ir kitus klausimus 
analizavome ir nagrinėjome. Ieškodami atsaky-
mų, orientavomės į socialinius lūkesčius. Atsirado 
noras keistis, pažvelgti į įprastus dalykus per kitą 
prizmę. Džiaugiuosi, kad dalyvavau BVM įgyven-
dinimo veikloje ir dirbu įstaigoje, kuri yra atvira 
pokyčiams“.

Virginija Pavėsienė, Kauno TI Ūkio skyriaus 
sandėlio vedėja, Kauno TI Įsivertinimo grupės 
narė: „Mano dalyvavimas kokybės vadybos mode-
lio įgyvendinimo procese, kaip ir kitų Įsivertinimo 
grupės narių, prasidėjo 2013 metų pavasarį. Tai 
buvo naujas atradimas ir kartu iššūkis mano gy-
venime. Ar patobulėjau? Be jokios abejonės – taip!

Iš pradžių mano galvoje kirbėjo daugybė klau-
simų: „Kokybės vadyba? Kokybės vadybos mo-
deliai? Kokybės sistemos diegimas? Kas tai? Pra-
sidėjus pirmiesiems mūsų grupės susitikimams 
su konsultantais, pasijutau tarsi mažas laivelis, 
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nešamas paslaptingos srovės, o priešais akis 
plaukė naujos ir jau girdėtos sąvokos, diagramos, 
grafikai. Iš pradžių atrodė, jog visuotinės kokybės 
vadybos samprata tarsi tiktų tik verslui, kur vyks-
ta produkto gamyba ir pardavimas, tačiau greitai 
suvokiau, kad klydau, nes „Planuok, atlik, tikrink, 
koreguok“ ciklas labai pravertė darbe ir kitose gy-
venimo situacijose.

Įgyvendinant Bendrojo vertinimo modelio pro-
cesus įstaigoje, pati patobulėjau – dalyvavau itin 
turininguose mokymuose, kuriuose klausiausi 
puikių lektorių profesionalų. Artimiau susipažinau 
su kolegomis – Įsivertinimo grupės nariais. Vyko 
komandinis darbas, ne viskas buvo lengva. Mūsų 
grupės vadovė Julija taip pat visokeriopai padėjo 
man tobulėti. Dėkoju visiems, suteikusiems tokią 
puikią galimybę įgyti neįkainojamos patirties“.

Roma Gudžiūnienė, Kauno TI Įskaitos sky-
riaus vyresnioji specialistė, Kauno TI Įsivertinimo 
grupės narė: „Sėkmės garantas yra darbas ir no-
ras tobulėti. Tai pirmoji mintis, kuri kyla artėjant 
projekto „Kokybės vadybos sistemos diegimas 
Kauno tardymo izoliatoriuje ir Šiaulių tardymo 
izoliatoriuje“ pabaigos link ir apibendrinant atlik-
tus darbus. 

Regis, tik vakar pradėjome šį didelį darbą. Iš 
pradžių mane, kaip ir daugelį kitų Įsivertinimo 
grupės kolegų, trikdė būgštavimai ir nežinia, nes 
apie Bendrąjį vertinimo modelį, kaip visuotinės 
kokybės vadybos metodą, nieko nežinojau. Dabar, 
peržvelgdama nueitą kelią, matau, kad nuveikta 
nemažai: vyko BVM 2013 metų versijos taikymo, 
kokybės vadybos metodų, procesų valdymo mo-
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kymai, taip pat tarpinstitucinės Kauno ir Šiaulių 
tardymo izoliatorių įsivertinimo grupių narių dis-
kusijos. Tai buvo pirmas etapas ir BVM diegimo 
kelionės startas. 

Antras etapas – įsivertinimo procesas. Jis pa-
reikalavo pašvęsti daug laiko suplanuotiems dar-
bams atlikti. Geriausiai šio vyksmo reikšmę gali 
įvertinti tas, kam teko imtis naujos užduoties, kai 
galutinis tikslas žinomas, tačiau nuo ko pradėti – 
neaišku. Dėl skirtingos profesinės patirties buvo 
labai svarbi projekto komandos narių ir kitų dar-
buotojų bei projekto konsultantės pagalba. Su-
rinkus informaciją apie įstaigos veiklą, išryškėjo 
stipriosios ir silpnosios pusės, nustatytos tobulin-
tinos sritys. 

Dabar laukia trečiasis etapas, kai reikia pa-
rengti tobulinimo planą pagal atliktą įsivertinimą 
ir jį sėkmingai įgyvendinti.

Supratau, kad dalyvaudama šiame projekte įs-
taiga ne tik gauna įrodymais pagrįstus vertinimus 
apie savo vykdomą veiklą, bet ir skatina darbuo-
tojus asmeniškai įsitraukti į organizacijos veiklos 
tobulinimo procesą. Dalyvavimas tokiame projek-
te kiekvienam gali padėti pasiekti tikslą – nuola-
tinio ieškojimo, nenumaldomo žinių troškimo ir 
patirties įgijimo. Džiaugiuosi ir labai vertinu, kad 
dalyvaudama projekte visa tai gavau“.

Diana Vilaikytė, Šiaulių TI Buhalterinės aps-
kaitos skyriaus buhalterė, Šiaulių TI Įsivertinimo 
grupės narė: „Didžiąją laiko dalį mes praleidžiame 
darbe. Ko mums reikia, kad darbas taptų dar mie-
lesnis? Gal tik saujelės žmonių, kuri įžvelgtų esa-
mus trūkumus, pasiūlytų reikiamas naujoves... 
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Ir viskas pradėjo judėti į priekį 2013 m. pavasarį. 
Susirinko žmonių grupelė, kuri mokėsi, studijavo, 
diskutavo apie tai, kaip mes dirbame, kas padary-
ta, ką reikia pakeisti ar patobulinti. Įsivertinome 
savo veiklą. Kiekvienas prisidėjome savomis min-
timis, savais pasiūlymais. Štai, pradžia yra. Ir visi 
žinome, jog tobulėjimui ribų nėra...“.

Ernesta Slančiauskaitė, Šiaulių TI Persona-
lo skyriaus viršininkė, Šiaulių TI Įsivertinimo gru-
pės narė: „Nuo 2013 m. dalyvauju „Bendrojo ver-
tinimo modelio“ projekte kaip Įsivertinimo grupės 
narė. Vykdant projekto veiklas, tiek aš, tiek, ma-
nau, ir kiti įstaigos darbuotojai, įgavome papildo-
mos motyvacijos tobulinti įstaigos veiklą, tapome 
kūrybiškesni ir iniciatyvesni. Bendradarbiavimas 
su kitomis Lietuvos ir užsienio įstaigomis, taikiu-
siomis BVM, suteikė naudingos informacijos apie 
įstaigos veiklos tobulinimo galimybes, apie „Pla-
nuok, atlik, tikrink, koreguok“ ciklo taikymą įstai-
goje. Manau, kad iki šios dienos nuveikti darbai 
bus tvirtas pagrindas nuolatiniam ėjimui tobulos 
įstaigos link“.

Giedrius Popovas, Šiaulių TI Apsaugos ir 
priežiūros skyriaus viršininko pavaduotojas, Šiau-
lių TI Įsivertinimo grupės narys: „Nuo 2013 metų 
dalyvauju Bendrojo vertinimo modelio įgyven-
dinimo projekte ir esu Įsivertinimo grupės narys. 
Dalyvaudamas projekte susipažinau su Bendrojo 
vertinimo modeliu ir sužinojau, kokiu tikslu jis 
sukurtas. Ypač išsamiai šį projektą pristatė ir pa-
aiškino Europos viešojo administravimo instituto 
darbuotojai. Teko apsilankyti Belgijos kalėjimuo-



45

se, kur BVM diegimas baigiamas įgyvendinti. Su-
žinojau, kokios naudos ir rezultatų jis davė. Taip 
pat daug žinių projekto tema suteikė Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Personalo 
skyriaus vedėja Renata Sadzevičiūtė, labai gera-
noriškai padėjusi suvokti BVM projekto niuansus 
ir perteikusi savo patirtį kai šis projektas buvo įgy-
vendinamas LR Vyriausybės kanceliarijoje.

Įgyvendinti šį projektą Šiaulių tardymo izolia-
toriuje nėra paprasta, nes šios įstaigos paskirtis ir 
funkcijos yra specifinės, kai kuriuos BVM kriterijus 
(subkriterijus) pritaikyti pakankamai sudėtinga. 
Dalyvavimas šiame projekte man neabejotinai su-
teikė daug naudingų viešojo administravimo sri-
ties žinių. Tikiuosi, kad jas pritaikysiu atlikdamas 
savo funkcijas tarnyboje ir padėdamas įstaigai ge-
rinti teikiamas viešojo administravimo paslaugas“.

Indrė Klimantavičienė, Šiaulių TI Įskaitos 
skyriaus vyresnioji specialistė, Šiaulių tardymo 
izoliatoriaus Įsivertinimo grupės narė: „Dalyvau-
dama BVM projekte įgavau daug žinių ir papildo-
mos motyvacijos tolesniam tobulėjimui. 

PATK (Planuok, atlik, tikrink, koreguok) ciklą 
pritaikau savo kasdieniame tiesioginiame darbe: 
bandau tinkamai planuoti veiklą ir ją sistemingai 
tikrinti. Pastebėjau, kad įstaigoje labai trūksta in-
formacinės sklaidos. Taip pat susipažinau su daug 
įdomių žmonių. Supratau, kad iš tikrųjų įstaigoje 
daug kas priklauso nuo pozityvaus vadovo ir viso 
personalo požiūrio į šią veiklą, o kartais ir didelių 
pastangų įveikiant atsiradusias kliūtis. BVM sutei-
kia įstaigai galimybę daugiau sužinoti apie save, 
kartu ir kiekvienam įstaigos darbuotojui objekty-
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viai įsivertinti savo ir kolegų veiklą“.

Judita Tamošiūnienė, Šiaulių TI Ūkio sky-
riaus viršininkė, Šiaulių tardymo izoliatoriaus 
Įsivertinimo grupės narė: „Dalyvavimas šiame 
projekte buvo neabejotinai įdomi veikla. Tiesa, 
teko įdėti šiek tiek pastangų visų pirma tam, kad 
ateitų supratimas, ką daryti. Jau po to gimė ir tam 
tikri rezultatai. Buvo labai įdomu dalyvauti visose 
projekto veiklose. Ypač įsimintina kelionė į Belgi-
ją. Kaip didžiulį projekto pliusą paminėčiau bendrą 
veiklą su Kauno tardymo izoliatoriaus darbuoto-
jais. Niekas taip nepraturtina žmogaus, kaip šiltas 
tarpusavio bendravimas, naujos pažintys ir atrasti 
nauji draugai.

Tikiuosi, mūsų Įsivertinimo grupės darbo re-
zultatai padės tobulinti įstaigos veiklą“.

Jūratė Bagdanskienė, Šiaulių TI Apsaugos ir 
priežiūros skyriaus prižiūrėtoja, Šiaulių TI Įsiverti-
nimo grupės narė: „Įgyvendinant projektą „Koky-
bės vadybos sistemos diegimas Kauno tardymo 
izoliatoriuje ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje“, vyko 
daug mokymų-seminarų, kurie buvo naudingi tuo, 
jog galėjome iškelti aktualius įstaigoms klausimus 
ir diskutuodami patys ieškoti situacijų sprendimo 
būdų. Sužinojome, kad BVM yra nesudėtingas ir 
lengvai taikomas kokybės vadybos metodas, skir-
tas viešojo valdymo institucijoms, siekiančioms 
atlikti įsivertinimą ir patobulinti savo veiklą“.
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Jūratė Lekiatienė, Šiaulių TI Kriminalinės 
žvalgybos skyriaus viršininkė, Šiaulių TI Įsivertini-
mo grupės narė: „Džiugu, kad bendrojo vertinimo 
modelį viešajame sektoriuje vis daugiau taiko ne 
tik visoje Europoje, bet ir Lietuvoje, kad šioje vei-
kloje dalyvauja ir mūsų įstaigos – Šiaulių ir Kauno 
tardymo izoliatoriai. Manau, kad Šiaulių TI šis ben-
drojo vertinimo modelio diegimas naudingas tuo, 
jog pasireiškė įstaigos siekis įvertinti savo stiprią-
sias puses ir sritis, kuriose reikia tobulėti, bei sie-
kis gerinti įstaigos veiklą, taip pat ir noras įtraukti 
daugumą darbuotojų į jos veiklą“. 

 
Ligita Dilinskienė, Šiaulių TI Socialinės rea-

bilitacijos skyriaus vyresnioji specialistė, Šiaulių 
TI Įsivertinimo grupės narė: „Dalyvavimas pro-
jekte suteikė galimybę susipažinti su visuotinės 
kokybės vadybos metodu ir jo pritaikymo gali-
mybėmis mūsų įstaigos veikloje. Buvo įdomu pa-
žvelgti į Šiaulių TI veiklą kitu kampu ir palyginti su 
kitomis viešojo sektoriaus organizacijomis, moky-
tis vieniems iš kitų. Atsirado galimybė dalyvauti 
vidaus valdymo procese, stebėti jo kaitą, teikti 
pasiūlymus, kaip tobulinti valstybės tarnybos 
teisinį reguliavimą bei didinti valstybės tarnybos 
patrauklumą. Džiugino sudarytos sąlygos atlikti 
analizę, tyrimus, vertinimą ir teikti pasiūlymus 
bei rekomendacijas dėl procedūrų tobulinimo. Šio 
projekto metu buvo suteikta daugiau informacijos 
visuomenei apie mūsų įstaigos paslaugų kokybę 
ir jų tobulinimą, taip pat gauta grįžtamoji informa-
cija – išsiaiškintas Šiaulių miesto gyventojų požiū-
ris į Šiaulių tardymo izoliatoriaus veiklą“.
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Paulius Blažukas, Šiaulių TI Apsaugos ir 
priežiūros skyriaus vyresnysis specialistas, Šiau-
lių TI Įsivertinimo grupės narys: „BVM diegimo 
projektas atnešė teigiamų įmonės veiklos rezul-
tatų, kuriais, mano nuomone, bus galima džiaug-
tis ir ateityje. Svarbu, jog šis projektas yra tęstinis 
– ateityje bus galima peržiūrėti kriterijus, nusta-
tyti, ką reikia patobulinti ir pakeisti. BVM diegimo 
projekto įgyvendinimas man buvo nauja patirtis. 
Seminaruose turėjome galimybę pagilinti žinias, 
įgyti naujų kompetencijų. Dėl seminarų įvairumo 
galėjome lengviau suvokti, kaip mes turėtume 
atlikti įsivertinimą ir ko siekti. Vyko ne tik indivi-
dualus darbas, bet ir darbas grupelėse, kur kie-
kvieno BVM grupės nario pasiūlymai, pastabos ar 
kitos mintys būdavo išklausomos ir į jas atsižvel-
giama. Diegiant šį projektą, buvo įsiklausoma ne 
tik į daugumos, bet ir į mažos darbuotojų grupelės 
nuomonę. Norėtųsi, kad toks šiltas bendradarbia-
vimas, pasikeitimas patirtimi būtų įprastas kas-
dieniams kolegų tarpusavio santykiams“.

Sigutė Kaušiuvienė, Šiaulių TI Psicholo-
ginės tarnybos vedėja, Šiaulių TI Įsivertinimo 
grupės narė: „Dalyvavimas Bendrojo vertinimo 
modelio projekte ir Įsivertinimo grupės veikloje 
suteikė man galimybę suprasti ir įsigilinti į koky-
bės vadybos principus, tikslus, būdus, kaip taikyti 
BVM ir ieškoti galimybių, kaip metodą realizuo-
ti mūsų įstaigoje. Man, kaip specialistei, buvo 
svarbu pačių grupės narių vaidmuo įsivertinimo 
procese: darbas grupėse, gebėjimas diskutuoti, 
išklausyti kitų grupės narių nuomonę, priimant 
tinkamiausius sprendimus. Dalyvavimas projek-
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te suteikė galimybę atskleisti ir apibendrinti Psi-
chologinės tarnybos galimybes, siekiant įstaigos 
valdymo kokybės: įvykus išoriniams pokyčiams, 
darbuotojams siūloma psichologinė pagalba, ku-
rią, darbuotojui pageidaujant, gali suteikti Psicho-
loginė tarnyba. Gerinant darbuotojų psichologinę 
būseną darbinėje aplinkoje, buvo suplanuota su-
rengti paskaitą (ar jų ciklą) darbuotojams streso 
valdymo tema, kuri šiuo metu sėkmingai vedama 
mūsų įstaigoje. Tai leidžia prisidėti prie įstaigos 
valdymo kokybės“.

Skaistrė Andrulienė, Šiaulių TI Socialinės 
reabilitacijos skyriaus būrio viršininkė, Šiaulių 
TI Įsivertinimo grupės narė: „Mano manymu, šis 
kokybės vadybos modelis patrauklus tuo, kad 
yra pritaikytas viešajam sektoriui ir nereikalauja 
didelės diegimo kainos, be to, yra moksliškai pa-
grįstas, o jo diegimo procese gali dalyvauti patys 
įstaigos darbuotojai, geriausiai išmanantys savo 
įstaigos specifiką.

Šis projektas supažindino Šiaulių tardymo 
izoliatoriaus darbuotojus su visuotinės vadybos 
principais ir paskatino juos taikyti savo veikloje, 
suteikė galimybę įstaigai vienu metu ir įvairiais 
aspektais įvertinti savo veiklą, parengti veiklos 
tobulinimo planą ir jį realizuoti. Įgyvendinus šį 
planą, bus galimybė pakartotinai tobulinti savo 
veiklą.

Taip pat turėjome galimybę palyginti savo įs-
taigą su Kauno tardymo izoliatoriumi, susipažinti 
su pačiu Bendrojo vertinimo modeliu praktiškai, t. 
y. ne tik pasiskaityti literatūrą, bet ir susipažinti su 
BVM įdiegusių įstaigų patirtimi, taip įvertinant, ar 
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pasirinktas modelis tikrai tinkamas diegti Šiaulių 
tardymo izoliatoriuje.

Dalyvaudama mokomajame vizite Belgijoje 
įgijau žinių ir perėmiau gerąją patirtį iš Belgijos 
įkalinimo įstaigų veiklos.

Tikiuosi, kad šis projektas ne tik padės page-
rinti visuomenės nuomonę apie Šiaulių tardymo 
izoliatoriaus veiklą, bet ir teigiamai paveiks įstai-
gos mikroklimatą. Galbūt įgyvendinus šį projektą, 
Šiaulių TI ras dar daugiau būdų ir priemonių, kaip 
pagerinti savo veiklą, darbuotojų ir klientų pasi-
tenkinimą.

Gintaras Valentukonis, Šiaulių TI Adminis-
tracijos reikalų skyriaus vyresnysis specialistas, 
Šiaulių TI Įsivertinimo grupės vadovas: „Šiame 
projekte dalyvavau nuo pat jo idėjos užuomazgos. 
Dalyvavau ir projekto rengimo procese, formuo-
jant Įsivertinimo grupę, buvau grupės vadovas. 

Rengiant ir vykdant projektą, teko išspręsti 
nemažai iškilusių problemų. Ne visada viskas pa-
vykdavo pagal planą, kartais suorganizuoti, sude-
rinti veiksmus būdavo daug sunkiau negu darbi-
nėje aplinkoje. Tai lėmė ir įsivertinimo pagrindinis 
principas – iniciatyvumas... Ne visada visiems gru-
pėms nariams pavykdavo sklandžiai suderinti 
savo tiesioginį darbą ir Įsivertinimo grupės veiklą, 
dažniausiai grupės veiklai buvo skiriamas tik an-
trinis dėmesys. Teko nemažai padėti, o kai kada ir 
paraginti. Tačiau visi grupės nariai puikiai suprato 
pagrindinį tikslą – pagerinti Šiaulių tardymo izo-
liatoriaus įvaizdį visuomenėje, padaryti efekty-
vesnę įstaigos veiklą ir siekti aukštesnės veiklos 
kokybės, visapusiško suinteresuotų šalių poreikių 
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patenkinimo. Ne projekto vykdymo ataskaitos ir planai, mano nuomone, yra 
pagrindinis tikslas, ne to reikia siekti (tikrai ne „be jokios gramatinės klaidos“ 
gražiai apipavidalintos ataskaitos). Reikia siekti konkrečių galutinių veiklos re-
zultatų: kaip padidinti suimtųjų ir nuteistųjų, darbuotojų ir partnerių bei kitų 
klientų pasitenkinimą, kaip sumažinti pažeidimų, vykdant darbines pareigas ir 
funkcijas, o ne siekti tarpinių proceso rezultatų, kaip pvz., „parengtų dokumen-
tų skaičiaus“.

Šio projekto metu įgijau nemažai naujų žinių, labai praplėčiau suvokimą apie 
įstaigą, kai kuriais klausimais teko pakeisti ir susiklosčiusią stereotipinę nuomo-
nę, o, svarbiausia, įgijau patirties tiek rengiant, tiek ir vykdant projektinę veiklą. 

Už projektą ir jo vykdymą visos Šiaulių tardymo izoliatoriaus Įsivertinimo 
grupės vardu už pagalbą ir supratimą noriu padėkoti Šiaulių ir Kauno tardymo 
izoliatorių direktoriams: Ramūnui Zutkiui ir Živilei Mikėnaitei, mūsų konsultan-
tei, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Personalo skyriaus vedėjai 
Renatai Sadzevičiūtei, kolegoms iš Kauno tardymo izoliatoriaus, ypač Julijai 
Tut lienei ir Dovilei Kriukelytei, šio izoliatoriaus Įsivertinimo grupės nariams. 
Nuoširdžiai dėkoju ir Šiaulių tardymo izoliatoriaus Įsivertinimo grupės nariams, 
įstaigos vadovybei ir darbuotojams už pagalbą, diegiant Bendrojo vertinimo 
modelį mūsų įstaigoje“.
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Kauno ir Šiaulių tardymo 
izoliatorių veiklos vertinimo 
sociologinis tyrimas

tyrimo rezultatų santrauka. Kauno ti vertinimas

Įgyvendinant projektą „Kokybės vadybos sistemos diegimas Kauno tardy-
mo izoliatoriuje ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje“, 2014 m. balandžio-gegužės 
mėnesiais Kauno ir Šiaulių TI buvo vykdomas visuomenės nuomonės tyrimas 
įstaigų veiklos ir jų teikiamų paslaugų kokybės vertinimui atlikti. Tyrime dalyva-
vo ir anketas pildė abiejų įstaigų buvę ir esami nuteistieji bei suimtieji, suimtųjų 
ir nuteistųjų artimieji, giminės ir draugai, bendradarbiaujančių su minėtomis įs-
taigomis teisėsaugos institucijų atstovai bei bendradarbiaujančių ūkio subjek-
tų ir organizacijų atstovai.

Suimtieji ir nuteistieji, laikomi Kauno TI, vertino keturias Kauno TI 
darbuotojų grupes: vadovus (direktorių, jo pavaduotojus, skyrių vadovus), pa-
reigūnus (būrių viršininkus, inspektorius ir kt.), jaunesniuosius pareigūnus (pri-
žiūrėtojus ir kt.) ir kitus darbuotojus (medikus, Įskaitos skyriaus darbuotojus ir 
kt.). Aukščiausiu balu – 7,9 balo iš 10 galimų buvo įvertinti pareigūnai – būrių 
viršininkai, inspektoriai ir kt., žemesniu balu įvertinti kiti darbuotojai – medikai, 
Įskaitos skyriaus darbuotojai, jaunesnieji pareigūnai. 
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Vertinant kompetencijas, aukščiausią balą Kauno TI laikomi suimtieji ir nu-
teistieji skyrė darbuotojams už mandagumą, įstatymų laikymąsi, žemesnį balą 
– už išradingumą ir polinkį naujovėms.

Vertindami laisvalaikio užimtumą ir socialinės reabilitacijos formas Kauno 
TI, geriausiai įvertinta tai, jog įstaigos bibliotekoje pakanka mėgstamos litera-
tūros, informacijos apie įstaigos vidaus tvarką, Kauno TI yra galimybė mokytis ir 
palaikyti ryšį su artimaisiais, draugais (pasimatymai, susirašinėjimas, telefono 
ryšys). Žemesniais balais įvertinti tokie veiklos aspektai – socialinės reabilita-
cijos programų pakankamumas, sveiko gyvenimo būdo skatinimas, naudingos 
informacijos asmenybės tobulėjimui suteikimas.

Vertindami savo buvimo Kauno TI sąlygas suimtieji ir nuteistieji palankiai 
žiūrėjo į konfliktų nebuvimą su pareigūnais (būrių viršininkais, pareigūnais) ir 
vadovybe, aprūpinimo patalyne ir indais sąlygas. Žemesniu balu įvertintas gy-
venamojo ploto pakankamumas, medicinos paslaugų suteikimo mastas, įkalin-
tųjų buitinių sąlygų sudarymas ar gerinimas. Teikdami savo pasiūlymus ir pagei-
davimus respondentai dažnai minėjo, kad prausimuisi skiriamas laikas galėtų 
būti ilgesnis ir dušu būtų galima naudotis dažniau.

Dažniausiai suimtųjų ar nuteistųjų artimieji, giminės, draugai, ku-
rie pateikai įvairių klausimų ar naudojasi Kauno TI administracinėmis 
paslaugomis, kreipiasi į Kauno TI Apsaugos ir priežiūros skyrių, kuris organi-
zuoja ir administruoja pasimatymus, telefoninius pokalbius bei siuntų, paketų 
priėmimą ir perdavimą (59 proc. Kauno TI vertinusių suinteresuotų asmenų). 
22 proc. suinteresuotų asmenų teigė kreipęsi į Administracijos reikalų skyrių, 
kuris priima asmenų prašymus ir skundus, 10 proc. – į Buhalterinės apskaitos 
skyrių, 6 proc. – į Personalo skyrių. Aukštesniais balais įvertintas Administraci-
jos reikalų skyrius, Įskaitos skyriaus vertinimai yra žemesni. Vertinant Kauno TI 
darbuotojų kompetencijas, aukščiausiais balais suinteresuoti asmenys įvertino 
darbuotojus už savo darbo išmanymą, mandagumą ir paslaugumą. Žemiausiais 
balais suinteresuoti asmenys įvertino paslaugų suteikimo terminus, informaci-
jos ir paslaugų suteikimo procedūrų biurokratiškumą.

Vertindami, ar jų pokalbio metu su konkretaus Kauno TI padalinio atstovu, 
darbuotoju ar tarnautoju kilo konfliktas, dauguma atvejų atsakymai buvo nei-
giami, išimtis – Apsaugos ir priežiūros skyriaus, apie kurį 10 proc. respondentų į 
šį klausimą neatsakė, vertinimas. 
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Teikdami savo pasiūlymus ir pageidavimus dėl Kauno TI padalinių, atstovų ir 
informacijos teikimo paslaugų kokybės gerinimo, suinteresuoti asmenys daž-
niau teikė bendro pobūdžio pastabas:

 Â daugiau suinteresuotiems asmenims skirtos informacijos teikti inter-
nete,

 Â mažinti biurokratiją, supaprastinti paslaugų teikimo procedūras,
 Â labiau kreipti dėmesį į suimtųjų (laukiančių teismo) sveikatos proble-

mas. 
Suimtieji ir nuteistieji, buvę Kauno TI, vertino keturias Kauno TI perso-

nalo grupes: vadovus (direktorių, jo pavaduotojus, skyrių vadovus), pareigūnus 
(būrių viršininkus, inspektorius ir kt.), jaunesniuosius pareigūnus (prižiūrėtojus 
ir kt.) bei kitus darbuotojus (medikus, Įskaitos skyriaus darbuotojus ir kt.). Aukš-
čiausiu balu – 7,7 balo iš 10 galimų įvertinti medikai ir Įskaitos skyrius. Žemiausiu 
balu (7,1 balo iš 10 galimų) įvertinti jaunesnieji pareigūnai (prižiūrėtojai ir kt.).

Vertinant pagal kompetencijas, aukščiausi balai buvo skiriami už tai, kad 
Kauno TI darbuotojai laikosi įstatymų, žemesni balai skirti darbuotojų principin-
gumui, duoto žodžio laikymuisi, išradingumui ir polinkiui naujovėms.

Vertinant kompetencijas, jaunesniųjų pareigūnų grupei buvo priskiriami že-
mesni balai nei kitiems darbuotojams.

Vertindami laisvalaikio užimtumą ir socialinės reabilitacijos veiklas Kauno TI 
buvę nuteistieji geriausiai įvertino suteiktą galimybę mokytis ir palaikyti ryšius 
su artimaisiais, draugais. Aukštesniais balais įvertinta tai, kad Kauno TI buvo 
skatinami laikytis įstatymų ir visuomenės moralės normų, pakako bibliotekoje 
esamos literatūros ir informacijos apie įstaigos vidaus tvarką. Žemesni balai 
skirti už tai, kad nepakanka švietimo ir sporto renginių.

Vertindami savo buvimo Kauno TI sąlygas buvę suimtieji ir nuteistieji ge-
riausiai įvertino konfliktų nebuvimą su darbuotojais ir vadovybe bei suteiktas 
sąlygas tenkinti savo religinius poreikius. Kiek žemesniais balais įvertintas gy-
venamojo ploto pakankamumas ir pageidaujamų higieninių sąlygų suteikimas. 

Bendrai Kauno TI veiklą buvę šios įstaigos suimtieji įvertino 6,5 balais iš 10 
galimų balų. Respondentų teigimu, buvimo Kauno TI laikotarpiu jiems labiausiai 
nepatiko kiek nepagarbus pareigūnų bendravimas, prastas maistas, nepakan-
kamai geros gyvenimo sąlygos higienos požiūriu, per trumpas laikas nusipraus-
ti, gyvenamojo ploto ir medikų stoka. 



55

Sociologinėje apklausoje dalyvavusios teisėsaugos institucijos daugiau-
siai bendradarbiauja su Kauno TI Įskaitos skyriumi ir vadovybe (direktoriumi, 
direktoriaus pavaduotojais),taip pat buvo paminėtas Apsaugos ir priežiūros 
bei Personalo skyriai, Administracijos reikalų skyrius, Psichologinė grupė, So-
cialinės reabilitacijos skyrius, juriskonsultas (teisininkas). Retais atvejais res-
pondentai minėjo, kad tenka bendrauti su Sveikatos priežiūros tarnyba, Ūkio, 
Vidaus tyrimų (dabartiniu – Kriminalinės žvalgybos) skyriais.

Tarp Kauno TI skyrių, su kuriais teisėsaugos institucijos bendradarbiauja, 
aukštesniais balais įvertintas Ūkio skyrius, žemesniais – Kriminalinės žvalgybos 
skyrius. Aukščiausi vertinimo balai skirti Kauno TI vadovybei (direktoriui, direk-
toriaus pavaduotojams), Administracijos reikalų ir Personalo skyriams.

Aukštesniais balais įvertinta tai, kad bendradarbiavimas su Kauno TI vyksta 
nepažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo nuostatų, laiko terminų, do-
kumentų rengimo taisyklių, o darbuotojai yra mandagūs ir paslaugūs. Kritiškai 
buvo atsiliepta apie pernelyg biurokratiškas procedūras ir tai, kad Kauno TI dar-
buotojai ne visada atsižvelgia į pastabas.

Įstaigos interneto svetainėje ir kitoje viešojoje erdvėje skelbiama informaci-
ja apie įstaigą, jos teikiamas paslaugas įvertinta, kaip išsami ir pakankama. 

Pateiktuose pasiūlymuose dėl Kauno TI veiklos gerinimo buvo siūloma vyk-
dyti nuolatinę įeinančių ir išeinančių asmenų į (iš) įstaigos patikrą.

Bendradarbiaujančios organizacijos daugiausia teigė palaikančios 
kontaktus su Kauno TI Ūkio skyriumi, vadovybe (direktoriumi, direktoriaus pa-
vaduotojais), Administracijos reikalų ir Buhalterinės apskaitos skyriais. Vertin-
damos savo bendradarbiavimo su Kauno TI kokybę, organizacijos aukštesniais 
balais įvertino Psichologinę grupę, Socialinės reabilitacijos ir Personalo skyrius. 
Visų tirtų Kauno TI skyrių kontekste žemesniais balais įvertintas Apsaugos ir 
priežiūros skyrius.

Organizacijos pastebi, kad, bendradarbiaujant su Kauno TI, itin akivaizdus 
Viešojo administravimo įstatymo nuostatų ir Dokumentų rengimo taisyklių 
laikymasis. Palankiai įvertintas Kauno TI darbuotojų elgesys – mandagumas ir 
paslaugumas. Beje, skirtingai nei teisėsaugos institucijų apklausoje, su Kauno 
TI bendradarbiaujančios organizacijos ne taip „kritiškai“ vertino ir procedūrų 
biurokratiškumą ar galimybę susisiekti su Kauno TI darbuotojais ir pareigūnais 
nustatytu darbo laiku. 
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Teikdamos pasiūlymus dėl Kauno TI veiklos gerinimo bendradarbiaujančios 
organizacijos minėjo tokius dalykus: dažniau teikti fizinės pagalbos ar kitokią 
paramą, gerinti sveikatos ir psichologinę atmosferą, stengtis suvaldyti darbuo-
tojų kaitą, kelti atlyginimus žemiausios grandies darbuotojams, mažinti darbuo-
tojų biurokratinių raštų rengimo mastą. Buvo siūlymų daugiau teikti visuomenei 
informacijos apie save, labiau užsiimti šviečiamąja veikla ir prevencija; labiau 
skatinti bendradarbiavimą su įmonėmis. Taip pat buvo pastebėta ir pasiūlyta 
Kauno TI didinti studentų atliekamos praktikos efektyvumą, teikti pasiūlymus, 
kaip geriau paruošti studentus.

tyrimo rezultatų santrauka. Šiaulių ti vertinimas

Suimtieji ir nuteistieji, apklausos vykdymo laikotarpiu buvę Šiaulių TI, 
vertino keturias Šiaulių TI darbuotojų grupes: vadovus (direktorių, jo pava-
duotojus, skyrių vadovus), pareigūnus (būrių viršininkus, inspektorius ir kt.), 
jaunesniuosius pareigūnus (prižiūrėtojus ir kt.) ir kitus darbuotojus (medikus, 
Įskaitos skyriaus darbuotojus ir kt.). Geriausiai įvertinti pareigūnai – būrių vir-
šininkai ir inspektoriai, o žemesnis balas skirtas jaunesniesiems pareigūnams 
(prižiūrėtojams ir kt.). 

Aukštesnius balus suimtieji ir nuteistieji skyrė už tai, kad Šiaulių TI atskirų 
grupių darbuotojai yra mandagūs, laikosi įstatymų, yra principingi, o žemesni 
vertinimai skirti darbuotojams už tai, kad yra nepakankamai išradingi ir nelinkę 
į naujoves. 

Vertinant laisvalaikio užimtumą ir socialinės reabilitacijos veiklas Šiaulių 
TI, geriausiai įvertinta tai, kad pakanka informacijos apie įstaigos vidaus tvar-
ką, suteikiama galimybė palaikyti ryšius su artimaisiais, draugais, yra galimybė 
mokytis. Buvę Šiaulių TI nuteistieji teigė, kad mėgstamos literatūros pakanka ir 
šioje įstaigoje esantys asmenys skatinami laikytis įstatymų ir visuomenės nor-
mų. Sportinių renginių pakankamumas ir supažindinimas su įdarbinimo galimy-
bėmis įvertinti žemesniais balais.

Buvimo Šiaulių TI laikotarpiu suimtieji ir nuteistieji geriausiai vertino konf-
liktų nebuvimą su darbuotojais (būrių viršininkais, pareigūnais), vadovybe ir 
jaunesniais pareigūnais. Kiek prasčiau nuteistieji atsiliepė dėl jiems pateikiamų 
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paaiškinimų, atsakymų į prašymus ir skundus, galimybių apskųsti įstaigos admi-
nistracijos veiksmus, Šiaulių TI sudarytų sąlygų naudotis asmeniniais daiktais. 
Žemiausiu balu įvertintas gyvenamojo ploto nepakankamumas, Šiaulių TI suda-
rytos buitinės sąlygos, maudymosi duše laikas ir galimybės higie niškai gyventi. 
Kritiškai vertinama, kad įstaigos administracija ne itin stengiasi gerinti įkalintų-
jų buitines sąlygas, tobulinti medicinos pagalbos suteikimą. 

Respondentų pasiūlymai ir pageidavimai dėl tobulintinų sričių – tai pareigū-
nų (ypač jaunesniųjų) elgesys su nuteistaisiais, sportui skiriamo laiko ilginimas, 
sporto infrastruktūros gerinimas ir plėtra, užimtumo veiklų kūrimas ir antisani-
tarinių, antihigieninių gyvenimo sąlygų gerinimas.

Suimtųjų/nuteistųjų artimieji, giminės, draugai, kurie kreipėsi 
įvairiais klausimais ar naudojosi Šiaulių TI administracinėmis paslau-
gomis, remiantis apklausos duomenimis, paprastai kontaktuoja su Apsaugos 
ir priežiūros skyriumi, organizuojančiu ir administruojančiu pasimatymus, te-
lefoninius pokalbius bei siuntų, paketų priėmimą ir perdavimą, Administracijos 
reikalų skyriumi, priimančiu asmenų prašymus ir skundus, taip pat kreipiamasi į 
Buhalterinės apskaitos, Personalo skyrius, Sveikatos priežiūros tarnybą. 

Personalo skyrius daugelio aspektų atžvilgiu įvertintas geriausiai. Vertinant 
Šiaulių TI administracijos padalinius pagal kompetencijas, aukščiausias balas 
skirtas dėl neilgo paslaugų suteikimo termino, o suteiktos informacijos tikslu-
mas ir teisingumas įvertinti kiek prasčiau. 

Nė vienas respondentas nepaminėjo, kad būtų kilęs konfliktas bendraujant 
su Šiaulių TI darbuotojais. Respondentai pateikė šiuos pasiūlymus dėl Šiaulių TI 
paslaugų teikimo kokybės gerinimo:

 Â suteikti daugiau ir platesnę informaciją,
 Â tiekti geresnės kokybės maistą nuteistiesiems,
 Â  motinų su mažamečiais vaikais neversti laukti eilėse užsiregistruoti 

dėl pasimatymų, priimti jas be eilės arba šią paslaugą suteikti telefonu 
(kaip išankstinę registraciją, kad paskambinus, būtų galima iš anksto 
suderinti paskirto pasimatymo laiką).

Suimtieji ir nuteistieji, buvę Šiaulių TI, vertino keturias Šiaulių TI perso-
nalo grupes: vadovus (direktorių, jo pavaduotojus, skyrių vadovus), pareigūnus 
(būrių viršininkus, inspektorius ir kt.), jaunesniuosius pareigūnus (prižiūrėto-
jus ir kt.) bei kitus darbuotojus (medikus, Įskaitos skyriaus darbuotojus ir kt.). 
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Aukščiausiu balu įvertinti vadovai ir medikai bei Įskaitos skyriaus darbuotojai. 
Žemiausiu balu įvertinti jaunesnieji pareigūnai (prižiūrėtojai).

Šiaulių TI darbuotojų mandagumas ir įstatymų laikymasis įvertinti itin pa-
lankiai, o žemesni balai skirti už tai, kad darbuotojai nėra itin išradingi ir linkę į 
naujoves bei gana atsainiai reaguoja į skundus. 

Vertindami laisvalaikio užimtumą ir socialinės reabilitacijos veiklas, vykdo-
mas Šiaulių TI, buvę nuteistieji ar suimtieji palankiausiai įvertino suteiktą gali-
mybę palaikyti ryšius su artimaisiais, draugais, informacijos pakankamumą apie 
įstaigos vidaus tvarką. Žemesni balai buvo skirti vertinant teisinės informacijos 
suteikimą, mėgstamos literatūros ir sporto renginių pakankamumą. Santykinai 
pozityviai kitų aspektų kontekste vertintas konfliktų nebuvimas su vadovybe, 
kitais darbuotojais ir pareigūnais, bendravimas su įstaigos darbuotojais. Gyve-
namojo ploto kameroje pakankamumas ir įstaigoje sudarytos buitinės sąlygos 
bei įstaigos administracijos pastangos jas gerinti įvertintos kaip nepakankamos. 

Bendrai Šiaulių TI veiklą buvusieji šios įstaigos suimtieji įvertino 6 balais iš 
10 galimų. Respondentai pasiūlė, kad Šiaulių TI galėtų būti pagerintos higie-
ninės sąlygos, pareigūnai galėtų pagarbiau elgtis su nuteistaisiais, laisvalaikis 
turėtų būti organizuojamas efektyviau ir tiekiamas geresnis maistas.

Apklausoje dalyvavusios teisėsaugos institucijos daugiausiai bendrauja 
su Šiaulių TI Įskaitos, Administracijos reikalų, Apsaugos ir priežiūros, Personalo, 
Socialinės reabilitacijos, Kriminalinės žvalgybos skyriais ir vadovybe. Teisėsau-
gos institucijos teigė neturinčios bendrų spręstinų reikalų su Šiaulių TI Buhal-
terinės apskaitos skyriumi, Psichologine grupe ir Sveikatos priežiūros tarnyba.

Aukštesniais balais įvertintas bendradarbiavimas su Ūkio skyriumi ir juris-
konsultu, Administracijos reikalų ir Personalo skyriais. Kiek žemesni balai skirti 
Apsaugos ir priežiūros, Įskaitos bei Kriminalinės žvalgybos skyriams.

Respondentai įvardino šias teigiamas bendradarbiavimo su Šiaulių TI puses: 
Viešojo administravimo įstatymo nuostatų ir terminų bei dokumentų rengimo 
taisyklių laikymąsi, darbuotojų kompetenciją. Kritiškai buvo paminėtas perne-
lyg biurokratiškų procedūrų buvimas bei tai, kad ne visada galima susisiekti 
su darbuotojais ar pareigūnais nustatytu darbo laiku. Respondentai pastebė-
jo, kad kai kurie Šiaulių TI darbuotojai ne visada atsižvelgia į pastabas ar randa 
kompromisą spręsdami darbinius klausimus ir problemas.

Vertinant Šiaulių TI suteiktas paslaugas ir bendradarbiavimo atitikimą, lū-
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kesčiams dažniausiai buvo priskiriami geri arba labai geri balai. Itin palankiai 
įvertinta tai, kad suteiktos paslaugos (gauti sprendimai) buvo suprantami ir 
aiškūs. 

Teikdami pasiūlymus dėl Šiaulių TI veiklos gerinimo respondentai, kaip ir 
Kauno TI veiklos vertinimo atveju, minėjo, kad reikėtų vykdyti nuolatinę įeinan-
čių ir išeinančių asmenų patikrą, gerinti psichologinę aplinką bei supaprastinti 
ir pagreitinti procedūras, ruošiant sulaikytus (suimtus) asmenis tyrimo veiksmų 
etapams. Taip pat buvo pastebėta, kad Šiaulių tardymo izoliatoriuje trūksta mo-
kymosi patalpų.

Apklausiami Šiaulių miesto gyventojai pasiskirstė beveik po lygiai dali-
mis: kurie yra ką nors girdėję ar skaitę apie Šiaulių TI, ir kurie nieko nėra girdė-
ję apie šią įstaigą ir jos veiklą. Informuotumo apie Šiaulių TI lygis priklauso nuo 
socialinių demografinių charakteristikų: aukštąjį universitetinį išsimokslinimą 
turintys respondentai dažniau, nei turintys nebaigtą vidurinį ar vidurinį išsi-
mokslinimą, yra girdėję arba skaitę apie Šiaulių TI.

Probleminės suimtųjų, nuteistųjų laikymo sąlygos, darbuotojų ar tarnautojų 
darbo drausmės pažeidimai ir nepatenkinamos darbo sąlygos – tai dažniausiai 
minėtos temos, kurias šiauliečiai girdi apie Šiaulių TI. Kiek mažiau žinoma apie 
įstaigos vykdomą projektinę veiklą, darbo užmokesčio dydį ar Šiaulių TI darbuo-
tojų socialines garantijas, mažiausiai girdėta apie karjeros galimybes. 

Šiaulių TI veiklos teigiami aspektai – geros darbo sąlygos, gerėjančios suim-
tųjų ar nuteistųjų laikymo sąlygos, įstaigos darbuotojų laimėjimai sporto srityje 
– nėra plačiai žinomi apklaustoje visuomenės dalyje.

15 proc. respondentų teigė, kad jiems būtų aktualu gauti daugiau informa-
cijos apie Šiaulių TI veiklą. Panaši dalis respondentų tvirtino, esą jiems pakanka 
gaunamos ar prieinamos informacijos apie tai, o gana didelės respondentų da-
lies informacija apie Šiaulių TI nedomina. 

Tyrimo respondentai, save priskyrę dirbančių asmenų kategorijai, dažniau 
nei nedirbantys ar pensinio amžiaus asmenys, teigė, kad jiems būtų aktualu 
gauti papildomos informacijos.

Pageidaujančiuosius gauti daugiau informacijos labiausiai domintų išsa-
miau sužinoti apie nuteistųjų ar suimtųjų laikymo sąlygas, įstaigos vykdomą 
projektinę veiklą, karjeros galimybes Šiaulių TI ir bendradarbiavimą su nevy-
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riausybinėmis organizacijomis (NVO). Mažiausiai visuomenę domina informaci-
ja apie viešuosius pirkimus.

Įstaigos interneto svetainė, regioninė TV, vietos regioniniai dienraščiai ir 
atvirų durų dienos Šiaulių TI – tai priimtiniausios priemonės ir būdai informacijai 
apie Šiaulių TI gauti.

Kauno tardymo izoliatoriaus 
veiklos vertinimo rezultatai

1 kriterijus „lyderystė“

1 . 1 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Organizacijos veiklos krypties nurodymas, organiza-
cijos vizijų ir vertybių nustatymas.
Stipriosios sritys. Kauno TI veikla organizuojama vadovaujantis įstai-
gos metiniais veiklos planais. Veikla planuojama, atsižvelgiant į Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos Strateginį veiklos planą; priemonės ir 
veiksmai įstaigos misijai įgyvendinti nustatomi Metiniame įstaigos veiklos 
plane. Vadovas užtikrina, kad Kauno TI vertybės – darbas komandoje, pasi-
tikėjimas, įtraukimas į sprendimų priėmimo procedūras, nuomonės išklau-
symas, geras psichologinis klimatas, teigiami pokyčiai – atitiktų nustatytas 
įstaigai funkcijas bei bendrąsias viešojo sektoriaus, bausmių vykdymo sis-
temos įstaigų vertybes. Vadovas dalyvauja susitikimuose ir susirinkimuo-
se, kuriuose aptariami, pristatomi įstaigos veiklos rezultatai, planuojami 
nauji veiklos prioritetai, atsakoma į rūpimus klausimus.
Tobulintinos sritys. Įstaigoje dirba daug pareigūnų ir darbuotojų, kurių 
skirtinga patirtis, išsilavinimas ir pan. Ne visi įstaigos darbuotojai (ypač 
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jaunesnieji pareigūnai) žino ir supranta įstaigos vertybes.
1 . 2 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Organizacijos veiklos procesų valdymas ir nuolatinio 

organizacijos tobulinimo siekimas.
Stipriosios sritys. Darbų ir atsakomybių paskirstymas pagal padalinių 
nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus. Vadovas skatina naujovių 
diegimą organizacijoje, nuolatinį mokymąsi ir taiko kokybės vadybos prin-
cipus. Vyksta veiklos stebėjimas ir tobulinimas: atsiskaitoma už metinius 
ir ketvirčių planus, vadovo tarnybinės veiklos vertinimo išvadoje numato-
mos prioritetinės veiklos sritys metų laikotarpiui bei šių sričių įvykdymo 
matavimo kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai.
Tobulintinos sritys. Nėra.

1 . 3 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Organizacijos darbuotojų motyvavimas, jų rėmimas ir 
savo elgesio, kaip pavyzdžio, rodymas jiems.
Stipriosios sritys. Darbuotojai skatinami (reiškiamos padėkos, sudaro-
ma galimybė gauti papildomas apmokamas atostogas, suteikiamas aukš-
tesnis rangas, tarnybinės veiklos vertinimo metu labai gerai įvertintiems 
pareigūnams suteikiama aukštesnė kvalifikacinė kategorija, galimybė kel-
ti kvalifikaciją, vykti į užsienio komandiruotes), pripažįstamas individualus 
indėlis, siekiant įstaigos tikslų, vadovas informuoja darbuotojus apie orga-
nizacijos veiklos pokyčius, skatina darbuotojus teikti siūlymus ir nuomonę 
Kauno TI veiklos klausimais, atliekami tyrimai, kurių metu tiriamas darbuo-
tojų pasitenkinimas darbo sąlygomis, jaunesniesiems pareigūnams įreng-
tos patogios ir jaukios poilsio patalpos, patvirtintas Įstaigos darbuotojų 
psichologinio klimato gerinimo ir motyvavimo planas, 2014–2016 metų 
Kauno TI žmogiškųjų išteklių valdymo strategija. 
Tobulintinos sritys. Kauno TI darbuotojai norėtų sportuoti per pietų per-
trauką ar po darbo, tačiau nėra įrengtų tam skirtų patalpų. Tyrimuose ir ap-
klausose dalyvaujantys darbuotojai bijo atvirai reikšti nuomonę ir būti nu-
statyti. Apklausų tikslai retai aiškiai apibūdinami, trūksta grįžtamojo ryšio.

1 . 4 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Veiksmingas bendradarbiavimas su suinteresuotais 
asmenimis.
Stipriosios sritys. Vadovas bendrauja su profesinėmis sąjungomis, poli-
tikais, verslo subjektų atstovais, kitomis suinteresuotomis šalimis; vado-
vas ir kiti atsakingi asmenys skleidžia informaciją visuomenei apie įstaigą. 
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Kauno TI įgyvendina projektus su partneriais, sudaromos, atnaujinamos 
bendradarbiavimo sutartys su kitomis suinteresuotomis šalimis.
Tobulintinos sritys. Suinteresuotos šalys apklausas apie Kauno TI pas-
laugas, jų kokybę vykdo nereguliariai. Dažnai darbuotojų, suimtųjų ar nu-
teistųjų, verslo, ūkio subjektų ir institucijų, su kuriomis bendradarbiauja-
ma, apklausų vykdymas yra atsitiktinio pobūdžio.

2 kriterijus „Strategija ir planavimas“

2 . 1 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Informacijos apie esamus ir būsimus suinteresuotų 
asmenų poreikius ir kitą organizacijai aktualią informaciją rinkimas.
Stipriosios sritys. Renkama ir analizuojama informacija apie vykstančius 
pokyčius, kurie gali turėti įtakos Kauno TI veiklai ir jos rezultatams, ren-
kama ir vertinama informacija apie įstaigos veiklos rodiklius, silpnybes ir 
problemas. Suimtieji, nuteistieji ir į įstaigą besikreipiantys asmenys gali 
teikti skundus, pareiškimus, prašymus, pageidavimus, kurie yra paskiriami 
nagrinėti konkrečiam darbuotojui. Išnagrinėjus situaciją, pateikiamas re-
gistruotas raštiškas atsakymas. Prireikus pradedama administracinė pro-
cedūra teisės aktų nustatyta tvarka. 
Tobulintinos sritys. Apibrėžti visas įstaigos veikla suinteresuotas šalis ir 
apie tai informuoti visus darbuotojus.

2 . 2 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Organizacijos veiklos planavimas.
Stipriosios sritys. Metinis ir ketvirčio veiklos planavimas ir atsiskaitomy-
bė apima įstaigos administracinių padalinių kompetenciją – planuojama, 
atsižvelgiant į poreikius ir išteklius. Išnagrinėjus praėjusių ataskaitinių lai-
kotarpių įstaigos veiklos patikrinimų rezultatus, išorinius bei vidinius as-
pektus, sudaromi planai.
Tobulintinos sritys. Nėra.

2 . 3 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Organizacijos veiklos plano įgyvendinimas, jo tobuli-
nimas ir įgyvendinimo rezultatų vertinimas.
Stipriosios sritys. Administracijos padalinių metiniai veiklos tikslai sie-
jami su Kauno TI uždaviniais, o darbuotojų siektini veiklos rezultatai – su 
įstaigos, vadovybės tikslais ir įstaigos veiklos vertinimo kriterijais, į plana-
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vimo veiklą pasitelkiami visi administracijos padaliniai, kurie pateikia infor-
maciją planų rengimo komisijoms (darbo grupėms), vykdoma užsibrėžtų 
tikslų įgyvendinimo stebėsena, vyksta ataskaitiniai susirinkimai, siekiant 
pristatyti Kauno TI tikslus, uždavinius (strategiją) bei veiklą, atsižvelgiant į 
vertinimo rezultatus, koreguojama strategija ir užsibrėžti tikslai.
Tobulintinos sritys. Nėra. 

2 . 4 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Pokyčių planavimas ir naujovių diegimas organizaci-
joje, jų įgyvendinimas.
Stipriosios sritys. Kauno TI palaikomas darbuotojų kūrybiškumas, įstai-
ga, siekdama gerinti veiklą, ją grindžia PATK ciklo principais, sudaromos są-
lygos eksperimentinėms veikloms, programoms ir bandomiesiems projek-
tams, analizuojami išoriniai ir vidiniai veiksniai, galintys parodyti inovacijų 
poreikį, inovacijoms ir tobulinimo veiklai numatomi finansiniai ir žmogiš-
kieji ištekliai.
Tobulintinos sritys. Įstaigoje netikrinamas tobulinimo veiklos ir inova-
cijų planavimas, įgyvendinimas ir peržiūrėjimas. Sudarant planą, reikėtų 
atsižvelgti į suinteresuotų šalių poreikius ir lūkesčius; nėra koreguojamas 
tobulinimo veiklos ir inovacijų planavimas, įgyvendinamas ir peržiūrėjimas, 
atsižvelgiant į patikrinimų rezultatus.

3 kriterijus „Žmonės“

3 . 1 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Žmogiškųjų išteklių valdymas.
Stipriosios pusės. Reglamentuotas žmogiškųjų išteklių valdymas. Žmo-
giškųjų išteklių valdymo strategijos pagrindu vykdomi žmogiškųjų išteklių 
planavimo, darbuotojų atrankos, jų karjeros vystymo, vertinimo, motyva-
vimo, skatinimo kriterijai. Nustatyta darbo užmokesčio nustatymo tvar-
ka. Darbuotojai pokalbių metu gali išsakyti savo nuomonę, problemas, 
siūlymus dėl kasmet jiems nustatomų siektinų rezultatų administracijos 
padalinio vadovui, taip pat susirinkimų, atestavimo, tarnybinės veiklos 
vertinimų. Įgyvendinamos priemonės išsaugoti aukštos kvalifikacijos dar-
buotojus. Patvirtinti Darbuotojų rezervo galimam perkėlimui į aukštesnes 
ar to paties lygio pareigas formavimo tvarkos ir Darbuotojų adaptacijos 
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tvarkos aprašai. Sudaromas kasmetinis atostogų grafikas, tačiau prireikus, 
atsižvelgiant į darbuotojui svarbias aplinkybes, gali būti suteiktos atos-
togos ir kitu, nei nustatyta grafike, laiku. Veikia Komisija dėl pareigūnų ir 
valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą. Kasmet peržiūrimas 
pareigybių skaičius, jų pasiskirstymas ir užpildymas įstaigoje. Palaikoma 
darbo aplinka, atitinkanti civilinės saugos ir sveikatos reikalavimus. Vykdo-
mas tyrimas, siekiant identifikuoti psichologinę ir socialinę riziką įstaigoje. 
Atlikus šį tyrimą, bus parengtas prevencinių priemonių įgyvendinimo pla-
nas.
Tobulintinos sritys. Vykdant darbuotojų apklausas, psichosocialinius 
tyrimus, turi būti užtikrinamas darbuotojų anonimiškumas ir objektyvios 
nuomonės pateikimo galimybė.

3 . 2 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Darbuotojų kompetencijų, reikalingų individualiems 
ir organizacijos tikslams pasiekti, nustatymas ir stiprinimas.
Stipriosios sritys. Kompetencijos darbuotojams nustatomos: pareigybių 
aprašymuose, pareigūnų metinės tarnybinės veiklos vertinimo išvadose, 
darbuotojai įvertinami kas ketvirtį, skiriant jiems priedus ir priemokas. 
Atestacijų, metinių veiklos vertinimų metu kompetencijos tikrinamos, 
prireikus, teikiami siūlymai, kaip jas tobulinti. Mokymas organizuojamas, 
vadovaujantis Tarnybos, Kalėjimų departamento prie LR teisingumo mi-
nisterijos statutu, Valstybės tarnybos įstatymu, LR darbo kodeksu, LR vi-
daus reikalų ministro 2010 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1V-451 „Dėl valstybės 
tarnautojų mokymo organizavimo taisyklių patvirtinimo“. Personalo moky-
mo tikslai, poreikiai, prioritetinės personalo mokymo grupės kiekvienais 
kalendoriniais metais Kauno tardymo izoliatoriuje nustatomos einamųjų 
metų valstybės tarnautojų mokymo plane. Darbuotojams suteikiamos 
tikslinės mokymosi atostogos. Yra nustatyta tvarka dėl mokymosi atosto-
gų apmokėjimo sutarčių pasirašymo. Personalo skyrius kaupia duomenis 
apie darbuotojų dalyvavimą kvalifikacijos kėlimo renginiuose. Visų dar-
buotojų kvalifikacija vertinama periodiškai. Sukurtas įstaigos personalo 
Rezervo tvarkos aprašas. Adaptacijos tvarkos aprašas padeda naujiems 
darbuotojams prisitaikyti prie organizacinės aplinkos.
Tobulintinos sritys. Darbuotojai pasigenda nenuobodžių ir novatoriškų 
mokymo metodų, pageidauja informatyvių praktinio pobūdžio paskaitų 
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komandinio darbo, konfliktų sprendimo, streso valdymo temomis. Naujų 
darbuotojų kuratoriais paskirtiems asmenims turėtų būti skiriama daugiau 
dėmesio, siunčiant juos prioritetine eile į kvalifikacijos kėlimo kursus, susi-
jusius su bendravimu, komunikavimu.

3 . 3 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Dialogo su organizacijos darbuotojais plėtojimas, ga-
lių veikti suteikimas ir rūpinimasis jų gerove.
Stipriosios sritys. Darbuotojai skatinami bendradarbiauti tarpusavyje 
ir su kitais padaliniais, sudaromos nuolat arba laikinai veikiančios darbo 
grupės, komisijos ir tarybos. Organizuojami teminiai renginiai darbuo-
tojams, darbuotojų darbų parodos. Įrengtos 72 kompiuterizuotos darbo 
vietos, centralizuotas vidinis kompiuterių tinklas, aprūpinama kanceliari-
nėmis prekėmis, teikiama sveikatos priežiūros tarnybos būtinoji pagalba. 
Įstaigoje veikia profesinė sąjunga; galima dalyvauti projektinėse veiklose: 
mokytis, tobulėti, įgyti tarptautinės pažintinės patirties mokomųjų vizitų į 
užsienio šalis metu. Įgyvendinamas atvirumas visuomeninio meno sklaidai 
(muzikos, teatro, vizualinių menų atstovų savanoriški kultūriniai renginiai 
ir projektai įstaigos darbuotojams). Ne rečiau kaip kartą per mėnesį vyksta 
vadovybės ir administracijos padalinių susirinkimai su jaunesniaisiais pa-
reigūnais. Įstaigoje įrengtos skelbimų lentos, kuriose pateikiama aktuali 
informacija įstaigos veiklos klausimais. Rengiant siektinus metinius rezul-
tatus, darbuotojai skatinami teikti iniciatyvas dėl teisės aktų tobulinimo, 
dėl reikalingų darbų, priemonių. Profesinių sąjungų atstovai įtraukiami į 
darbo grupių, komisijų sudėtį. Kasmet tvirtinamas metinis renginių planas. 
Patvirtintas Komunikacijos tvarkos aprašas, kuriame reglamentuojami vi-
dinės ir išorinės komunikacijos tikslai ir būdai.
Tobulintinos sritys. Nesudaryta galimybė anonimiškai pateikti nuomo-
nes, problemas ar siūlymus. Pasigendama darbuotojų apklausų ir rezultatų 
pristatymo. Darbo užmokesčio politika įstaigoje griežtai reglamentuojama 
teisės aktų nuostatomis. Nėra duomenų, įrodančių, kad naudojama darbo 
užmokesčio politika yra aiški, suprantama darbuotojams. 
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4 kriterijus „Partnerystė ir ištekliai“

4.1. Dalinis kriterijus. Partnerystės ryšių su kitomis organizacijomis kūrimas.
Stipriosios sritys. Sudaromi, vykdomi, koreguojami, tikslinami partne-
rystės susitarimai, bendradarbiavimo sutartys, plėtojami ir įgyvendinami 
bendri projektai su kitomis bausmių vykdymo sistemos bei teisėsaugos 
sistemos institucijomis, vertinamas paslaugų teikėjų atsakingumas, kartu 
su partneriais vykdomi socialinės atsakomybės projektai.
Tobulintinos sritys. Nevykdoma partnerystės įgyvendinimo ir jos rezul-
tatų stebėsena, vertinimas.

4 . 2 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Partnerystės ryšių su piliečiais/klientais kūrimas.
Stipriosios sritys. Piliečiai, klientai informuojami apie įstaigos veiklą in-
terneto svetainėje, jie gali teikti skundus įstaigai ir kitoms institucijoms, 
aktuali informacija pateikiama informaciniuose stenduose, pasimatymų 
kambaryje, kontrolės praleidimo punkte, įstaigos interneto svetainėje 
skelbiama informacija apie renginius ir kitus įvykius, komunikuojama su 
žiniasklaidos atstovais, asmenys, besikreipiantys į Kauno TI, pildo apklau-
sos lapus, nagrinėjami piliečių lūkesčiai, visuomenės atstovai įtraukiami į 
įstaigoje veikiančios Lygtinio paleidimo komisijos sudėtį.
Tobulintinos sritys. Nėra grįžtamojo ryšio apie piliečių pareikštų siūlymų 
įgyvendinimą.

4 . 3 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Finansų valdymas.
Stipriosios sritys. Teisės aktų pagrindu vykdoma finansų apskaita, skai-
drumas darbuotojams ir klientams, užtikrinamas teisėtumas, atliekama 
kaštų/naudos analizė, įstaigoje veikia elektroninės finansų valdymo sis-
temos – LABBIS, NAVISION, KADIS, įstaigos biudžetas nuolat aptariamas 
ir, prireikus, biudžeto asignavimai perskirstomi kas ketvirtį, įstaiga teikia 
pasiūlymus/poreikius ateinančių metų finansavimui, kasmet teikiami Ka-
lėjimų departamentui, o metų pabaigoje tikslinami asignavimų poreikiai il-
galaikiam turtui įsigyti ir patalpų/pastatų statybos ir remonto darbams at-
likti, įstaigos vidinį auditą periodiškai atlieka Paskesniosios vidaus finansų 
kontrolės komisija, o išorinį – Kalėjimų departamentas, Valstybės kontrolė.
Tobulintinos sritys. Nėra. 
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4 . 4 . D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Informacijos ir žinių valdymas.
Stipriosios sritys. Suteikiama galimybė darbuotojams naudotis įstaigos 
turima informacija ir žiniomis, kad būtų tinkamai atliktos darbuotojams pa-
vestos užduotys (sukurtas vidinis tinklas), įslaptinta ir neįslaptinta infor-
macija įstaigoje saugoma ir tvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka. Kasmet 
sudaromi ir tikslinami įstaigos dokumentacijos planai.
Tobulintinos sritys. Pasitaiko atvejų, kai, darbuotoją atleidus iš pareigų, 
visa jo sukaupta ir aktuali bei reikalinga tolesniam darbui darbinė informa-
cija nėra perduodama, todėl nuo 2015 metų įstaigoje planuojama diegti 
Dokumentų valdymo sistemą (toliau – DVS). Daugelis darbuotojų bijo su 
tuo susijusių naujovių, programos, skirtos informacijos valdymui ne visuo-
met atitinka poreikius, patogumą (pvz., PRISONIS, KADIS).

4 . 5 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Technologijų valdymas.
Stipriosios sritys. Technologijos naudojamos, atsižvelgiant į nustatytus 
įstaigos tikslus, optimizuojamas spausdinimo įrangos naudojimas, atsi-
žvelgiant į tarnybinį būtinumą, darbuotojams suteikti elektroninio pašto 
adresai, veikia vidinis kompiuterių tinklas, darbuotojai naudojasi duomenų 
bazėmis suimtųjų ar nuteistųjų informacijai, darbo apskaitai, finansams 
tvarkyti. Viešieji pirkimai vykdomi per CVP IS, CPO, įstaigos interneto sve-
tainė yra integruota į Kalėjimų departamento interneto svetainę, kasmet 
teikiami pasiūlymai dėl technikos/technologijų įsigijimo poreikio, įrangos/
technologijų valdymą reglamentuoja teisės aktai, įstaigos kompiuterių 
tinklas prijungtas prie saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo, už-
tikrinančio duomenų mainų tarp valstybės institucijų ir e. valdžios paslau-
gų saugumą.
Tobulintinos sritys. Peržiūrėtinas ir koreguotinas įstaigos 2007 metais 
patvirtintas Naudojimosi internetu ir elektroniniu paštu Kauno tardymo 
izoliatoriuje tvarkos aprašas, nėra vidinio mechanizmo, kuris tikrintų, kaip 
valdomos IT, reikalinga bendra duomenų bazė, kurioje būtų saugoma in-
formacija apie įstaigoje esančius suimtuosius ir nuteistuosius (jų konvo-
javimus ir kita aktuali informacija, kuria, prireikus, gali naudotis atsakingi 
struktūriniai padaliniai), atsižvelgiant į poreikius, ji turi būti nuolat atnau-
jinama ir tobulinama.
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4 . 6 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Materialiojo turto valdymas.
Stipriosios sritys. Kompiuterizuotos ir būtiniausia įranga aprūpintos 
darbo vietos, tinkamai eksploatuojami pastatai ir kitas materialusis turtas 
pagal tarnybinių pareigų pobūdį, su darbuotojais sudaromos visiškos ma-
terialinės atsakomybės sutartys, atliekami materialinių išteklių valdymo 
auditai, patalpų įrengimas, remontas atliekamas, atsižvelgiant į biudžeti-
niams metams skiriamus tikslinius biudžeto asignavimus, Kauno visuome-
nės sveikatos centras reguliariai atlieka patalpų patikrinimus, ar jos atitin-
ka Lietuvos higienos normos HN 76:2010 reikalavimus, Kauno apskrities 
priešgaisrinė gelbėjimo valdyba vykdo patikrinimus, ar pastatai ir patalpos 
atitinka gaisrinės saugos reikalavimus, atsiradus pastato ar patalpų defek-
tams, sprendžiama dėl defektų pašalinimo, o esant avariniams atvejams, 
peržiūrimi biudžeto asignavimai ir skiriamos (perskirstant) lėšos skubiems 
darbams vykdyti.
Tobulintinos sritys. Įėjimas į įstaigą nėra pritaikytas neįgaliesiems, pro-
blemiškas darbuotojų automobilių pastatymas, parengtas, bet nepatvir-
tintas Atliekų rūšiavimo tvarkos aprašo projektas.

5 kriterijus „Procesai“

5 . 1 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Organizacijos veiklos procesų valdymas.
Stipriosios sritys. Metiniuose veiklos uždaviniuose, padalinių vadovų 
metiniuose siektinuose rezultatuose ir pareigybių aprašymuose numaty-
ta peržiūrėti ir, prireikus, atnaujinti tvarkas ir taisykles. Daugelis įstaigos 
procesų įteisinti ir aprašyti. Procesai aprašomi ne įstaigos, o aukštesnę 
teisinę galią turinčiais teisės aktais, prireikus, įstaigos padaliniai peržiūri ir 
koreguoja savo parengtus ir vykdomus procesus.
Tobulintinos sritys. Neidentifikuoti ir aprašyti pagrindiniai, pagalbiniai 
valdymo procesai, nustatyti jų šeimininkai.

5 . 2 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Piliečių/klientų poreikius atitinkančių paslaugų teiki-
mas.
Stipriosios sritys. Reglamentuotas klientų ir piliečių aptarnavimas, jų 
prašymų, pasiūlymų, skundų nagrinėjimas, paskirti už tai atsakingi asme-
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nys, įstatymais nustatyti atitinkami terminai, kurių laikomasi, lanksčios 
darbo valandos (pvz., pasimatymų ir perdavimų biuras dirba ir šeštadie-
niais), įstaigos interneto svetainėje įdiegta asmenų, norinčių pasimatyti 
su suimtuoju ar nuteistuoju, elektroninė registravimosi sistema.
Tobulintinos sritys. Vieno langelio principo plėtra.

5 . 3 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Organizacijos veiklos procesų su kitomis organizaci-
jomis derinimas.
Stipriosios sritys. Organizuojami pareigūnų ir darbuotojų vizitai į kitas 
bausmių vykdymo sistemos įstaigas Lietuvoje ir užsienyje, bendradarbiau-
jama su teisėsaugos institucijomis, su kitais viešojo ir privataus sektoriaus 
subjektais, piliečiai ir suimtieji (nuteistieji) gali reikšti savo nuomonę raštu 
ir žodžiu, veiklos planavimo veikloje dalyvauja įvairių lygių darbuotojai.
Tobulintinos sritys. Pokyčių procesų vertinimas ir priežiūra, dėl laiko trū-
kumo vizitai į kitas įstaigas organizuojami ne taip dažnai, kaip to pageidau-
ja darbuotojai.

6 kriterijus „Į piliečius/klientus orientuoti rezultatai“

6 . 1 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Suvokimo vertinimas.
Stipriosios sritys. Įstaigos veiklos specifika lemia, kad piliečiai ir klientai 
negali iki galo dalyvauti įstaigos teikiamų paslaugų vertinimo ir tobulini-
mo procesuose, priimami interesantai, jų prašymai, skundai ir pasiūlymai 
administracijos darbo metu ir dvi dienas po administracijos darbo valandų, 
anoniminėse anketose apklausiami klientai ir piliečiai, įstaigos darbuotojai 
(siekiama ištirti, koks yra bendras įstaigos įvaizdis, pasitenkinimas įstaiga).
Tobulintinos sritys. Griežtas įstaigos veiklos reglamentavimas sumaži-
na arba eliminuoja piliečių, klientų ir kitų suinteresuotų šalių iniciatyvumo, 
noro teikti pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo, galimybes. Įstaiga, įgyven-
dindama nustatytas funkcijas, negali laisvai eksperimentuoti atsižvelgda-
ma į pasiūlymus.
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6 . 2 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Veiklos vertinimas.
Stipriosios sritys. Įstaiga vykdo visas sutartis, nėra teisminių ginčų ar 
skundų dėl sutarčių nevykdymo. Įstaigos planai ir žinios apie jų įvykdymą 
skelbiami įstaigos interneto svetainėje, atsižvelgiama į prašymų turinį, 
žodžiu, raštu ar elektroniniu būdu asmeniui suteikiama administracinė 
paslauga, gerbiamas kliento orumas, įstaigoje pripažįstami visų asmenų 
poreikiai gauti pagalbą, nepriklausomai nuo jų amžiaus, lyties, tautybės, 
tikėjimo, politinių įsitikinimų, odos spalvos, civilinės padėties, seksuali-
nės orientacijos; įstaiga turi interneto svetainę www.kaunoti.lt, kurioje 
paprastai ir suprantamai pateikiama aktuali informacija, svetainėje infor-
macija pateikiama vadovaujantis trijų pelės paspaudimų taisykle, visa in-
formacija teikiama valstybine, t. y. lietuvių kalba, papildomai svarbiausia 
informacija pateikiama ir anglų kalba.
Tobulintinos sritys. Skundai, pasiūlymai, prašymai, pageidavimai (ir pi-
liečių, ir suimtųjų bei nuteistųjų, ūkio subjektų ir kt. suinteresuotų šalių) 
nėra grupuojami pagal esmę ir nagrinėjamus klausimus.

7 kriterijus „Į darbuotojus orientuoti rezultatai“

7 . 1 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Suvokimo vertinimas.
Stipriosios sritys. Tiriamas darbo aplinkos psichologinis klimatas, dar-
buotojų pasitenkinimas motyvavimu ir įsitraukimu į įstaigos veiklą, šiuo 
metu vyksta psichosocialinių rizikų identifikavimo tyrimas. Personalo sky-
rius apklausia pareigūnus ir darbuotojus, paliekančius tarnybą/darbą, sie-
kiant išsiaiškinti priežastis, paskatinusias keisti darbo vietą.
Tobulintos sritys. Darbuotojų vertinimai ir testavimai įstaigoje neturi 
tradicijų (jie pradėti vykdyti palyginus neseniai – maždaug prieš 1,5–2 me-
tus), todėl darbuotojai skeptiškai žiūri į apklausas, nenoriai jose dalyvauja 
arba vengia išreikšti savo nuomonę. Nėra nustatytas tyrimų ir darbuoto-
jų apklausų periodiškumas, įvykdžius apklausą ar darbuotojų testavimus, 
nėra pakankamo grįžtamojo ryšio.
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7 . 2 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Veiklos vertinimas.
Stipriosios sritys. Kasmet vertinama valstybės tarnautojų (statutinių 
ir karjeros) veikla pagal teisės aktus; darbuotojai, dirbantys pagal darbo 
sutartį, vertinami, vadovaujantis 2014 metais įstaigos vadovo patvirtinta 
tvarka; Personalo skyrius kaupia ir apdoroja visą su žmogiškųjų išteklių 
valdymu susijusią informaciją: duomenis apie darbuotojų kaitą (dėl išėjimo 
į pensiją, dėl neigiamų motyvų, savo noru ir pan.); kompetencijos kėlimą.
Tobulintinos sritys. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal 
darbo sutartis, vertinimui skiriama nedaug laiko, pokalbiai vyksta forma-
liai, trūksta gebėjimų vesti vertinamąjį pokalbį, pokalbio metu ne visuomet 
suteikiama galimybė vertinamajam atsiskleisti, išsisakyti, pareikšti savo 
nuomonę.

8 kriterijus „Socialinės atsakomybės rezultatai“

8 . 1 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Suvokimo vertinimas.
Stipriosios sritys. Tiriama visuomenės nuomonė apie įstaigą. Įgyvendi-
nant BVM, buvo apklausti visuomenės atstovai; suimtųjų, nuteistųjų arti-
mieji, apsilankę Kauno TI, turėjo galimybę pareikšti savo nuomonę užpil-
dydami anoniminį klausimyną, parašydami prašymą, skundą; atsiliepimų 
dėžutė yra Siuntinių, perdavimų ir smulkiųjų paketų su spauda priėmimo 
biure ir pan.); kaupiama informacija, pasirodanti apie įstaigos veiklą spau-
doje.
Tobulintinos sritys. Atsižvelgiant į įstaigos veiklos specifiką, Kauno TI 
suinteresuotų šalių ratas itin platus, todėl reikalingas periodinis ir regulia-
rus visų suinteresuotų šalių apklausų vykdymas, rezultatų sisteminimas, 
duomenų lyginimas, problemų, pasiūlymų analizavimas.

8 . 2 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Veiklos vertinimas.
Stipriosios sritys. Personalo skyrius kaupia ir apdoroja visą su žmogiškų-
jų išteklių valdymu susijusią informaciją, kontroliuoja darbuotojų sveikatos 
tikrinimą. Duomenys apie elektros energijos, šilumos, vandens sunaudo-
jimą kaupiami įstaigos Ūkio skyriuje. Administracijos Reikalų skyrius kau-
pia ir sistemina informaciją, susijusią su piliečių, besikreipiančių į įstaigą, 
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aptarnavimu. Už suimtųjų, nuteistųjų prašymų, pageidavimų, pasiūlymų ir 
skundų (dėl vidaus klausimų) priėmimą, registraciją ir pateikimą įstaigos 
vadovybei atsakingas Socialinės reabilitacijos skyrius.
Tobulintinos sritys. Įstaiga kol kas tik pradėjo darbus, susijusius su as-
menų, išeinančių iš įstaigos, testavimu; nenumatytas suimtųjų, nuteistų-
jų pateikiamų prašymų, skundų, pasiūlymų bei pageidavimų informacijos 
kaupimas ir analizė. 

9 kriterijus „Pagrindinės veiklos rezultatai“

9 . 1 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Išoriniai rezultatai: veiklos rezultatai ir jų poveikis.
Stipriosios sritys. Veiklos rezultatai analizuojami pagal Metinio plano, 
Kalėjimų departamento pateiktų vertinimo rodiklių ir įstaigos vadovo me-
tinių uždavinių vykdymą, Valstybės kontrolės, Kalėjimų departamento ir 
kitų valstybės valdymo institucijų patikrinimų rezultatus. Siekiami tikslai 
numatyti įstaigos vadovo metinėse užduotyse, Teisingumo ministerijos 
Strateginiame plane ir Kauno TI Metiniame plane pagal kiekybinius rodi-
klius. Renkami ir apdorojami duomenys apie finansinių auditų rezultatus.
Tobulintinos sritys. Nėra. 

9 . 2 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Vidiniai rezultatai: veiklos efektyvumo lygis.
Stipriosios sritys. Biudžeto ir finansų vykdymo ataskaitos skelbiamos 
įstaigos interneto svetainėje ir teikiamos aukštesnėms valdymo institu-
cijoms. Asignavimus skiria LR teisingumo ministerija pagal vykdomas Biu-
džeto programas. Metiniame plane asignavimai paskirstomi pagal priemo-
nes. Finansinių įsipareigojimų vykdymas, audito rezultatai analizuojami, 
rengiami trūkumų šalinimo planai, atsiskaitoma už jų vykdymą. Veiklos 
rezultatų siekiama mažiausiomis sąnaudomis.
Tobulintinos sritys. Nėra įrodymų, kad įstaigoje būtų renkami ir siste-
minami duomenys apie partnerysčių rezultatus, nenustatyti šios srities 
siekiami tikslai ir jų planinė reikšmė kiekybine išraiška. Planuojama, kiek 
ir kokie įstaigos darbuotojai gerins kompetencijas, tačiau nenustatyta, ko-
kius gebėjimus tobulins.
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Šiaulių tardymo izoliatoriaus 
veiklos vertinimo rezultatai

1 kriterijus „lyderystė“

1 . 1 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Organizacijos veiklos krypties nurodymas, organiza-
cijos vizijų ir vertybių nustatymas.
Stipriosios sritys. Įstaigos misija, strateginiai tikslai, vizija formuojama, 
atsižvelgiant į LR teisingumo ministerijos Strateginį veiklos planą, mi-
nisterijos vykdomą politiką Bausmių vykdymo sistemoje, Metinis planas 
derinamas su administracinių padalinių vadovais. Šiaulių tardymo izolia-
toriaus misija: įgyvendinti saugų kardomąjį kalinimą ir bausmių vykdymą, 
vadovaujantis progresyviu bausmių atlikimo ir humaniškumo principu. 
Vadovaujamasi Etikos taisyklėmis, kurios nustato etikos ir elgesio normas, 
privalomas visiems įstaigos darbuotojams.
Tobulintinos sritys. Nenustatyti ir neapibrėžti suinteresuotų šalių lū-
kesčiai, poreikiai, įgaliojimai, teisės ir atsakomybės. Nenustatytos visos 
suinteresuotos šalys. Misija turi būti reali, pasiekiama, įkvepianti. Nėra 
duomenų, kad vadovas savo pavyzdžiu ir elgesiu prisideda prie Etikos tai-
syklių laikymosi. Nesukurtos gero vadovavimo normos, kurios būtų orien-
tyras visiems įstaigos padalinių vadovams. Nėra įrodymų, kad vadovas, at-
sižvelgdamas į patikrinimų rezultatus, pagal kokius nors rodiklius tikrintų, 
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ar tinkamai nurodė administracijai veiklos kryptį, koreguotų administraci-
jos veiklos krypties nurodymo būdą.

1 . 2 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Organizacijos veiklos procesų valdymas ir nuolatinio 
organizacijos tobulinimo siekimas.
Stipriosios sritys. Įstaiga turi Metinį ir Ketvirčių veiklos planus, darbuo-
tojams nustatomi siektini metiniai rezultatai. Už siektinų rezultatų įvyk-
dymą darbuotojai atsiskaito padalinio vadovui, šie atitinkamai atsiskaito 
direktoriaus pavaduotojams, o šie – direktoriui. Visi darbuotojai teikia savo 
pasiūlymus į siektinus rezultatus, pasiūlymus dėl Metinio plano teikia pa-
dalinių vadovai. Metinio plano rengimas ir vykdymas apima visus įstaigos 
padalinius, darbuotojai dirba vadovaudamiesi pareigybių aprašymais. Ren-
giama plano vykdymo ataskaita, parodanti, kaip ir kokie pasiekti rezultatai. 
Organizuojami pažintiniai vizitai į kitas įstaigas, mokomasi iš kitų pasieki-
mų ir patirčių. Dalyvavimas projektuose skatina komandinį darbą. Darbo 
dienomis padalinių vadovų ir įstaigos vadovybės pasitarimuose aptariami 
per naktį įvykę įvykiai, numatomi tolimesni darbai, paskiriamos užduotys. 
Veiklos stebėjimas ir tobulinimas vyksta kasmet: atsiskaitoma už planus, 
tobulinami ir standartizuojami darbuotojų siektini rezultatai.
Tobulintinos sritys. Kai kuriais atvejais nesitariama dėl tam tikrų spren-
dimų visuose įstaigos lygmenyse. Vadovas turi siekti, kad tikslai, uždavi-
niai ir išmatuojami rezultatai būtų priimtini darbuotojams ir tenkintų jų 
poreikius. Siekiama, kad veiklos kryptis atitiktų visų suinteresuotų šalių 
poreikius ir lūkesčius, tačiau Šiaulių TI nėra privati institucija ir yra apribota 
statutiniais principais.

1 . 3 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Organizacijos darbuotojų motyvavimas, jų rėmimas ir 
savo elgesio, kaip pavyzdžio, rodymas jiems.
Stipriosios sritys. Vadovas tariasi su padalinių vadovais dėl veiklos to-
bulinimo. Svarbesniais klausimais priimami protokoliniai sprendimai arba 
įsakymai. Mokymai vykdomi pagal einamųjų metų mokymo planą, kvalifi-
kacijos kėlimo renginiuose, daugumos darbuotojų siektinuose rezultatuo-
se įrašyti rodikliai, skatinantys pateikti racionalius pasiūlymus, iniciatyvas 
įstaigos vadovybei, diegti naujoves. Tenkinami darbuotojų asmeniniai po-
reikiai (pvz., išėjimas darbo valandomis dėl asmeninių priežasčių). Įstaigoje 
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reguliariai atliekamos darbuotojų anoniminės apklausos dėl organizacijos 
mikroklimato.
Tobulintinos sritys. Kai kurie darbuotojų asmeniniai poreikiai reikalauja 
papildomų lėšų iš įstaigos biudžeto, todėl jie nėra tenkinami. Dėl įstaigos 
darbo specifikos ir susikirtimo su teisės aktų nuostatomis, kai kurie porei-
kiai negali būti patenkinami. Neįrengta sporto salė darbuotojams. Pietau-
jantieji įstaigoje neturi virtuvėlės. Rūkyti darbo vietoje draudžiama, o ats-
kiro rūkomojo, atitinkančio įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus, nėra. 
Nėra darbuotojų motyvavimo sistemos.

1 . 4 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Veiksmingas bendradarbiavimas su suinteresuotais 
asmenimis.
Stipriosios sritys. Įgyvendinami projektai, sudaromos bendradarbiavimo 
sutartys, derinamos bendradarbiavimo sutartys ir savanoriško bendradar-
biavimo renginiai, akcijos. Darbuotojų siektini rezultatai tvirtinami įsaky-
mu ir suderinami su padalinio vadovu, atsakingu direktoriaus pavaduotoju. 
Bendradarbiaujama su įstaigoje veikiančia profesine sąjunga. Vadovas sie-
kia suderinti kompromisinius sprendimus. Gaunami padėkų raštai iš miesto 
Savivaldybės ir jos įstaigų už bendradarbiavimą.
Tobulintinos sritys. Konkretaus plano ar tvarkos, kaip darbuotojai gali 
teikti pasiūlymus dėl įstaigos veiklos tobulinimo, nėra. Nėra motyvavimo 
sistemos, naujovių palaikymo, įsigalėjusi biurokratija. Per didelis kiekis 
vadovaujančių darbuotojų, smulkmeniškų nurodymų, gausybė teisės aktų 
neleidžia darbuotojui savarankiškai ieškoti būdų ir priemonių, skirtų už-
duotims įgyvendinti. Dažniausiai viešinami teigiami Šiaulių TI nuopelnai, 
mažiau – teikiamos paslaugos (vadovas mano, kad visuomenė ir taip žino 
apie teikiamas paslaugas). Tvarkos, taisyklės, susijusios su darbuotojų 
darbo sąlygomis, rašomos, nederinant su darbuotojais ir kitomis suintere-
suotomis šalimis.
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2 kriterijus „Strategija ir planavimas“

2 . 1 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Informacijos apie esamus ir būsimus suinteresuotų 
asmenų poreikius ir kitą organizacijai aktualią informaciją rinkimas.
Stipriosios sritys. Teisės aktuose numatyta rinkti žodinius ir rašytinius 
suimtųjų (nuteistųjų) prašymus, pareiškimus, skundus. Bendravimas ir 
bendradarbiavimas apibrėžtas teisiškai. Išnagrinėjus piliečių, suimtųjų ir 
nuteistųjų skundus, prašymus, pareiškimus, pateikiamas registruotas raš-
tiškas atsakymas. Prireikus, pradedama administracinė procedūra. Paskirti 
atsakingi darbuotojai už skundų, pareiškimų, prašymų rinkimą iš suimtų-
jų ir nuteistųjų bei piliečių. Iš suimtųjų (nuteistųjų), piliečių gautos infor-
macijos registravimą, nagrinėjimo terminus reglamentuoja teisės aktai. 
Aplinkos pokyčiai analizuojami, kai suinteresuotos valdymo institucijos 
teikia pasiūlymus teisės aktams pakeisti, rengia projektus. Įstaiga teikia 
(pareikalavus arba sava iniciatyva) pasiūlymus, specialistų nuomonę, pas-
tabas. Visi pokyčiai, susiję su ar turintys įtakos įstaigos veiklai, aptariami 
bendruose padalinių vadovų ir įstaigos vadovybės pasitarimuose arba 
sudarant atskiras darbo grupes. Informacijos rinkimas nuolat tikrinamas. 
Registruose pažymimas įvykdymo laikas, atliekama periodinė registrų pa-
tikra. Atsakymus tvirtina direktorius arba jo pavaduotojas pagal priskirtą 
veiklos sritį. Keičiantis teisės aktams, reglamentuojantiems atitinkamas 
sritis, keičiamos įstaigos vidaus veiklos tvarkos, taisyklės ir darbo metodai.
Tobulintinos sritys. Nėra konkretaus plano, kaip panaudoti informaciją 
apie kitų suinteresuotų šalių (įkalintų asmenų, teisėsaugos institucijų) 
poreikius, nenustatytos ribos ir raštiškai neįforminti jų lūkesčiai, poreikiai, 
įgaliojimai, teisės ir atsakomybė, surinkta informacija ne visada analizuo-
jama; nevykdoma visų skundų, prašymų, pareiškimų apibendrinta analizė, 
kuri padėtų išsiaiškinti pagrindines, dažniausiai pasitaikančias problemas. 
Nėra paskirti atsakingi asmenys už informacijos iš kitų suinteresuotų šalių 
(teisėsaugos institucijų, paslaugas teikiančių įstaigų ir asmenų) rinkimą ir 
kaupimą.

2 . 2 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Organizacijos veiklos planavimas.
Stipriosios sritys. Veiklos planavimą reglamentuoja LR Vyriausybės 
Strateginio planavimo metodika, Kalėjimų departamento direktoriaus 
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įsakymas, Šiaulių TI planavimo taisyklės. Informacija planui gaunama iš 
įstaigos padalinių informacijos apie planuojamas metines priemones ir 
jų reikšmes bei iš įstaigos vadovo strateginių metinių tikslų ir metinių už-
duočių. Metinis ir kiti planai derinami su atsakingų už vykdymą padalinių 
vadovais, prireikus, jie koreguojami. Planas rengiamas, atsižvelgiant į Tei-
singumo ministerijos Strateginį veiklos planą, vykdomos jo priemonės. 
Įstaigos vizija, misija ir vertybės formuojamos, atsižvelgiant į Teisingumo 
ministerijos vykdomą politiką Bausmių vykdymo sistemos atžvilgiu. Įstaiga 
tik planuoja savo veiksmus, pagrįsdama jų vykdymą įrodančiais rodikliais. 
Planai tvarkingi, atitinkantys keliamus principus, rodikliai konkretūs, išma-
tuojami, fiksuojami atitinkamuose dokumentuose, numatyti jų vykdymo 
terminai. Ataskaitos apie Metinio plano vykdymą laisvai pasiekiamos su-
interesuotiems darbuotojams. Visi padaliniai įtraukiami į planų rengimą, 
numato savo priemones, jas derina, teikia ataskaitas. Kas ketvirtį pateikia-
mos Metinio plano vykdymo ataskaitos įstaigos vadovui su paaiškinimais 
(analize) apie plano vykdymą. Įstaigoje veikia Planavimo grupė, kuri kas 
ketvirtį įvertina Metinio veiklos plano vykdymą. Prieš rengiant tikrąjį Meti-
nį planą, preliminaraus metinio plano parengimas ir jo vykdymo rezultatai 
padeda išaiškinti būsimo plano vykdymo problemas, atitinkamai pakore-
guojami rodikliai, priemonės, pašalinami kiti planavimo trūkumai ir klaidos. 
Tai padeda parengti kokybiškesnį, atitinkantį SMART principus, planą. Pla-
navimas ir atsiskaitomybė apima visą įstaigą. Planuojama atsižvelgiant į 
poreikius ir išteklius. Planai sudaromi, išnagrinėjus praėjusių ataskaitinių 
laikotarpių, įstaigos veiklos patikrinimų rezultatus, vykdomą politiką, kitus 
išorinius ir vidinius aspektus.
Tobulintinos sritys. Sunku vykdyti kasmėnesinį plano priemonių vyk-
dymo monitoringą. Tai padėtų laiku nustatyti nepakankamai vykdomus 
rodiklius ir per likusį ketvirtinį ataskaitinį laikotarpį suaktyvinti suplanuotų 
priemonių vykdymą. Metinio plano koreguoti neleidžiama, net ir iš esmės 
pasikeitus kai kurioms plano vykdymo išorinėms ar vidinėms aplinkybėms, 
nors ir teikiami atitinkami paaiškinamieji raštai. Problemos kyla rengiant 
direktoriaus užduotis kitiems metams, kurios iš dalies nusprendžia, kokios 
prioritetinės priemonės bus vykdomos. Kai kurių padalinių vadovai gana 
vangiai įvardina problemas, ieško priemonių neesminėms problemoms 
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spręsti, apsiriboja dažniausiai tik paviršutinių problemų sprendimu.
2 . 3 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Organizacijos veiklos plano įgyvendinimas, jo tobuli-

nimas, plano įgyvendinimo rezultatų vertinimas.
Stipriosios sritys. Patvirtintos Šiaulių TI planavimo taisyklės, numatyta 
ir atskaitomybė už įvairių lygių planus, padalinių veiklos planavimas vyksta 
pagal įstaigos Metinį planą. Į padalinių planus įtraukiamos Metinio veiklos 
plano priemonės, jas smulkinant iki konkrečių veiksmų, papildomai inte-
gruojant per praėjusį ataskaitinį laikotarpį iškilusių problemų sprendimus. 
Planavimas vyksta „iš viršaus į apačią“. Strateginiai tikslai ir Metiniame 
plane suplanuotos priemonės matomos darbuotojų siektinuose rezulta-
tuose. Už siektinų rezultatų įgyvendinimą darbuotojai atsiskaito padalinio 
vadovui, šie – direktoriaus pavaduotojams, pastarieji – direktoriui (atsis-
kaitomybė „iš apačios į viršų“). Kiekvienais metais sudaroma ir Šiaulių TI 
direktoriaus įsakymu patvirtinama Metinio plano rengimo ir įgyvendinimo 
koordinavimo grupė, numatyti jos įgaliojimai ir pareigos. Padalinių vado-
vai teikia raštiškus registruotus pasiūlymus Metiniam veiklos planui, kie-
kvieną ketvirtį padalinių vadovai apibendrina pavaldžių darbuotojų siek-
tinų rezultatų vykdymą. Grįžtamasis ryšys ir kontrolė vyksta kas ketvirtį 
bendrame pasitarime su padalinių vadovais – aptariamas Metinio plano 
vykdymas. Netinkamai parengtas padalinio ketvirtinis planas grąžinamas 
pakoreguoti. Tobulinama atsiskaitomybė už planus, plečiamos techninės 
galimybės, gerinamas planavimo ir atsiskaitomybės procesas, mažinama 
atsiskaitomybei ir planavimui skiriama administracinė našta, standarti-
zuojami darbuotojų siektini rezultatai.
Tobulintinos sritys. Strateginio planavimo grupė dirba gana formaliai, 
planavimo ir atsiskaitomybės procesą vykdo Administracijos reikalų sky-
rius. Grupė kartais sudaro kliūtis rengiant dokumentus (planus būtina 
parašais suderinti su grupės nariais ir pan.). Dėl plano inertiškumo (nėra 
galimybės patvirtintą planą koreguoti, tai gali būti atliekama tik Kalėjimų 
departamento direktoriaus įsakymu), negalima integruoti į jį ataskaitiniu 
laikotarpiu iškilusių planuotinų priemonių (pvz., per patikrinimą rastų trū-
kumų šalinimo priemonių), tačiau šios priemonės tvirtinamos atskiru spe-
cialiu įstaigos planu (pvz., trūkumo šalinimo) ir integruojamos į padalinių 
ketvirčių planus.
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2 . 4 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Pokyčių planavimas ir naujovių diegimas organizaci-
joje, jų įgyvendinimas.
Stipriosios sritys. Į darbuotojų siektinus rezultatus įrašyti rodikliai, ska-
tinantys tobulinti įstaigos veiklą, pateikti racionalius pasiūlymus įstaigos 
vadovybei; siektini darbuotojų rodikliai tvirtinami įstaigos vadovo įsaky-
mu. Procesai vykdomi PATK principais, išoriniai ir vidiniai kaitos veiksniai 
stebimi, kai kuriems tobulinimo veiksniams numatomi finansiniai ir žmo-
giškieji ištekliai, daliai naujų procesų įvedami matavimo rodikliai.
Tobulintinos sritys. Bendro planavimo įgyvendinti, peržiūrėti tobulini-
mo veiklą ir inovacijas nėra, darbuotojai nemotyvuojami ugdyti kūrybiš-
kumą, ne visada palaikomos naujovės, daug biurokratijos, iniciatyvumas, 
efektyvumas, rezultatų siekimas dažnai atsiduria „antrame plane“. Dau-
gybė vadovaujančių darbuotojų (taip pat teisės aktų) smulkmeniškų nu-
rodymų dažnai neleidžia darbuotojui ieškoti būdų ir priemonių patikėtas 
užduotis atlikti efektyviau ir kokybiškiau, kai kurie procesai, išaiškėjus trū-
kumams, ne visada atitinkamai pakoreguojami, neatsižvelgiama į siūlymus 
ir situaciją. Bet kuri veikla gana smulkmeniškai reglamentuota, dėmesys 
skiriamas neesminiam turiniui. Eksperimentuoti nedrįstama dėl neigiamo 
vadovaujančių asmenų požiūrio į naujoves, nenoro išbandyti nauja ir keis-
ti nusistovėjusią tvarką, taip pat baiminamasi neigiamo veiklą tikrinančių 
organizacijų požiūrio ir vertinimo. Pagrindiniai veiksniai, lemiantys inova-
cijų nebuvimą, – finansavimo stoka ir veiklos prioritetų kaitaliojimas, ben-
dros politikos dėl veiklos tobulinimo nebuvimas. Tai ypač pasakytina apie 
techniką ir programinę įrangą. Nepatvirtinta inovatyvių priemonių diegimo 
politika, inovacijų diegimas vyksta chaotiškai, visapusiškai neįvertinus si-
tuacijos, nepasirinkus geriausio galimo varianto.

3 kriterijus „Žmonės“

3 . 1 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Žmogiškųjų išteklių valdymas.
Stipriosios sritys. Patvirtinta Personalo valdymo strategija. Karjeros ir 
užmokesčio pagal rezultatus kriterijai aiškūs: vyksta atestacijos, parei-
gūnų ir valstybės tarnautojų metiniai tarnybinės veiklos vertinimai. Žmo-
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giškieji ištekliai (etatai) planuojami vadovaujantis Kalėjimų departamento 
patvirtintais tipinių etatų normatyvais. Direktoriaus įsakymu tvirtinami 
visų darbuotojų siektini rezultatai. Taikomos priemonės išsaugoti aukštos 
kvalifikacijos darbuotojus (už aukštą kvalifikaciją skiriami priedai, parei-
gūnai ir valstybės tarnautojai skatinami, kvalifikuoti darbuotojai gali būti 
perkeliami į aukštesnes pareigas). Patvirtinta darbuotojų įvedimo į darbą 
ir adaptavimosi palaipsniui tvarka. Pareigūnai išbandymo termino laikotar-
piu siunčiami į privalomus mokymus, vykstančius Kalėjimų departamento 
Mokymo centre. Įvykus išoriniams pokyčiams, darbuotojams suteikiama 
pagalba (mokamos pašalpos mirus artimajam, ligos, nelaimės atveju, siū-
loma psichologinė pagalba, kurią, darbuotojui pageidaujant, gali suteik-
ti Psichologinės tarnybos darbuotojai.) Atostogos suteikiamos laikantis 
lankstumo principo. Sudaryta komisija dėl pareigūnų ir valstybės tarnau-
tojų prašymų leisti dirbti kitą darbą svarstymo. Patvirtintas ir vykdomas 
Priedų, priemokų ir pašalpų nustatymo ir skyrimo Šiaulių TI darbuotojams 
skyrimo tvarkos aprašas. Užtikrinamas nešališkas įdarbinimas ir lygios 
karjeros galimybės, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, tikėjimo. Kasmet 
įstaigoje peržiūrimas pareigybių skaičius, jų pasiskirstymas, užpildymas. 
Prireikus, kiekvieno padalinio vadovas kreipiasi į įstaigos vadovybę dėl 
etatų koregavimo poreikio.
Tobulintinos sritys. Darbuotojų pasitenkinimas žmogiškųjų išteklių pla-
navimu, valdymu, darbo sąlygomis netiriamas. Šiaulių TI ekstremalių situ-
acijų valdymo planas pasenęs. Šiaulių TI iki 2014-09-08 neturėjo darbo ir 
civilinės saugos specialisto, nors patvirtintuose Kalėjimų departamento 
tipinių etatų normatyvuose toks etatas numatytas. Taikomos tik tos dar-
buotojų motyvavimo priemonės, kurios numatytos kaip privalomos teisės 
aktuose.

3 . 2 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Darbuotojų kompetencijų, reikalingų individualiems 
ir organizacijos tikslams pasiekti, nustatymas ir stiprinimas.
Stipriosios sritys. Darbuotojų kompetencijos nustatomos, plėtojamos ir 
panaudojamos, individualūs ir įstaigos tikslai susiejami, vadovaujantis ir 
vykdant Personalo valdymo strategiją, kompetencijos darbuotojams nu-
statomos: pareigybių aprašymuose, pareigūnų metinės tarnybinės veiklos 
vertinimo išvadose, atestacijų, metinių veiklos vertinimų metu, prireikus 
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teikiami siūlymai, kaip jas tobulinti. Suteikiamos tikslinės mokymosi atos-
togos. Pareigūnai siunčiami į privalomus įvadinius mokymus. Specialis-
tams leidžiama vykti į mokymo renginius, už kuriuos jie susimoka patys. 
Renkami duomenys apie darbuotojų mokymo poreikius. Darbuotojų kvali-
fikacija vertinama periodiškai (atestacijos, metiniai pareigūnų ir valstybės 
tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimai). Personalo skyrius rengia meti-
nius mokymo planus, atsižvelgdamas į darbuotojų vertinimus ir padalinių 
vadovų pasiūlymus. Vykdoma vidinė darbuotojų rotacija (įstaigos viduje).
Tobulintinos sritys. Tobulintinas darbuotojų mokymo planavimo proce-
sas. Visiškai užtikrinti, kad darbuotojų mokymosi procese būtų naudojami 
pažangūs metodai, įstaiga nėra pajėgi. Tikėtina, kad visų darbuotojų gebė-
jimai nėra žinomi, todėl būtina nustatyti darbuotojų kompetenciją, ją plė-
toti ir panaudoti individualiems ir įstaigos tikslams pasiekti.

3 . 3 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Dialogo su organizacijos darbuotojais plėtojimas, ga-
lių jiems veikti suteikimas ir rūpinimasis gerove.
Stipriosios sritys. Įstaigoje kuriama darbuotojų įtraukimo į atvirą dialogą 
ir komandinio darbo skatinimo kultūra. Patvirtintos ir taikomos Darbuoto-
jų etikos taisyklės. Psichologinė tarnyba organizuoja valandėles pareigū-
nams etikos klausimais. Vykdoma Komunikavimo strategija. Organizuojami 
teminiai darbuotojų susitikimai pietų metu. Darbuotojai skatinami rodyti 
iniciatyvą, teikti pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, reikalingų darbų 
atlikimo. Naudojamos dėžutės pasiūlymams rinkti. Komunikuojama elek-
troniniu paštu. Konsultuojamasi su darbuotojų profesinėmis sąjungomis. 
Profesinių sąjungų atstovai įtraukiami į darbo grupes, komisijas. Darbuo-
tojams už geras idėjas padėkojama viešai, skiriamos teisės aktuose numa-
tytos paskatinimo priemonės. Tobulinami vadovavimo gebėjimai. Įstaigos 
vadovybė ir padalinių vadovai ir juos pavaduojantys asmenys reguliariai 
siunčiami į seminarus, mokymo renginius.
Tobulintinos sritys. Įstaigos Komunikavimo strategija neatnaujinama 
nuo 2007 metų, darbuotojų pasitenkinimas jų įtraukimu plėtojant atvirą 
dialogą ir suteikiant galimybę veikti netiriamas, dalis darbuotojų (ypač že-
mesniųjų grandžių) nežino, kokia yra įstaigos strategija, misija, vizija, dar-
buotojai nevertina savo vadovų, nenaudojami kūrybiškumą skatinantys 
metodai.
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4 kriterijus „Partnerystė ir ištekliai“

4 . 1 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Partnerystės ryšių su kitomis organizacijomis kūri-
mas.
Stipriosios sritys. Metiniuose veiklos planuose, darbuotojų metiniuo-
se veiklos rezultatuose numatomas partnerystės ryšių plėtojimas ar pla-
nuojamos naujos partnerystės; planai derinami, atsižvelgiant į partnerių 
poreikius ir lūkesčius – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir 
Kalėjimų departamento, suderintų planų pagrindu vykdoma partnerystė 
ir bendradarbiavimo veikla, įgyvendinami bendri projektai su partneriais 
– bendradarbiaujama su architektu V. Puronu (sutartis su Turizmo ir infor-
macijos centru, savanoriškos veiklos sutartis), Suaugusiųjų mokykla įkūrė 
skyrių suaugusiesiems mokyti Šiaulių tardymo izoliatoriuje, vyksta dai-
lės terapijos užsiėmimai (sutartys su VšĮ Dailės terapijos centru, Lietuvos 
meno terapijos asociacija). Atsakomybė stebėti, plėtoti ir vertinti pagrindi-
nius partnerystės ryšius paskirta Socialinės reabilitacijos skyriui. Bendra-
darbiavimo sutartyse konkrečiai ir tiksliai apibrėžiamas santykių pobūdis 
ir turinys. Kartu su partneriais vykdomi socialinės atsakomybės projektai. 
Rengiamos ataskaitos apie bendradarbiavimo rezultatus, kurių pagrindu 
planuojamos naujos veiklos partnerystės srityje.
Tobulintinos sritys. Trūksta bendradarbiavimo su savanoriais, interneto 
svetainėje skelbiama informacija apie sudarytas bendradarbiavimo sutar-
tis, viešinami renginiai, tačiau trūksta informacijos apie savanorystės ga-
limybes įstaigoje. 

4 . 2 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Partnerystės ryšių su piliečiais/klientais kūrimas.
Stipriosios sritys. Klientai gali teikti skundus įstaigai ir kitoms instituci-
joms. Visiems skundams rengiami atsakymai. Atsakymų rengimo terminus 
ir tvarką reglamentuoja atitinkami teisės aktai, įstaigoje yra pasiūlymų 
dėžutė ir skundų knyga, klientams aktuali informacija skelbiama įstaigos 
interneto svetainėje, pasimatymų kambario informaciniuose stenduose, 
kontrolės praleidimo punkte. Įstaiga bendrauja su žiniasklaidos atstovais, 
pagal galimybes teikia visą jų prašomą informaciją, taip pat rengiama ir 
žiniasklaidai teikiama teminė informacija. Piliečių anketavimo duomenys 
analizuojami, jų pagrindu numatomos tobulintinos sritys, atitinkamai pa-
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koreguojama.
Tobulintinos sritys. Ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus vykdo-
mas piliečių anketavimas, tačiau piliečių apklausos galėtų vykti dažniau ir 
apimti platesnes sritis.

4 . 3 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Finansų valdymas.
Stipriosios sritys. Įstaigoje patvirtintos tvarkos, reglamentuojančios 
finansų tvarkymą, vykdomas vidinis ir išorinis auditas, darbuotojai infor-
muojami, kaip priimami sprendimai, susiję su valstybės asignavimų pa-
skirstymu – biudžeto vykdymo ataskaitos kas ketvirtį skelbiamos įstaigos 
interneto svetainėje. Su darbuotojais tariamasi, kaip panaudoti įstaigai 
pervestus 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio, kas ketvirtį perskirs-
tomi biudžeto asignavimai.
Tobulintinos sritys. Nėra.

4 . 4 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Informacijos ir žinių valdymas.
Stipriosios sritys. Patvirtintas Bylų (dokumentų) tvarkymo, apskai-
tos ir saugojimo tvarkos aprašas. Teisės aktų nustatyta tvarka tvarkoma 
įslaptinta informacija; sukaupta dokumentacija tvarkoma, atsižvelgiant 
į kasmet tvirtinamus dokumentacijos planus, sistemiškai archyvuojama. 
Įstaigoje įrengta atskira patalpa įslaptintiems dokumentams tvarkyti. Vyk-
domos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių atitinkamų teisės 
aktų nuostatos. Nuolat peržiūrima ir atnaujinama informacija įstaigos in-
terneto svetainėje. Ne rečiau kaip kartą per metus tikrinama, kaip pildoma 
informacija informacinėse sistemose.
Tobulintinos sritys. Kai kurios informacinės programos neatlieka reika-
lingų funkcijų ir nėra praktiškos.

4 . 5 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Technologijų valdymas.
Stipriosios sritys. Patvirtintas „Naudojimosi kompiuterine ir programine 
įranga, internetu ir elektroniniu paštu Šiaulių tardymo izoliatoriuje tvarkos 
aprašas“, administraciniai padaliniai kasmet pateikia pasiūlymus ateinan-
čių metų Viešųjų pirkimų planui, nurodydami biuro ir kitokios technikos/
technologijų įsigijimo poreikį, darbuotojams, atsižvelgiant į tarnybinį bū-
tinumą, suteikti el. pašto adresai (bendra sistema: vardas.pavarde@siau-
liuti.lt). Sukurtas ir veikia vidinis kompiuterių tinklas. Įstaiga naudojasi 
duomenų bazėmis suimtųjų (nuteistųjų) informacijai, darbo apskaitai, fi-
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nansams tvarkyti. Viešieji pirkimai vykdomi per CVP IS, CPO, veikia inter-
neto svetainė, integruota į Kalėjimų departamento interneto svetainę. 
Tikrinama, kaip valdomos technologijos – dalies įrangos/technologijų val-
dymą reglamentuoja teisės aktai (pvz., įrangos, skleidžiančios rentgeno 
spinduliuotę), dalies technologijų (pvz., kompiuterinės technikos) valdy-
mą kontroliuoja įstaigos Paskesnioji finansų kontrolės komisija ir Kalėjimų 
departamentas.
Tobulintinos sritys. Trūksta kompiuterinės technikos, didžioji dalis turi-
mos technikos yra fiziškai ir moraliai pasenusi, trūksta mokymų, kaip nau-
dotis įvairiomis programomis.

4 . 6 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Materialiojo turto valdymas.
Stipriosios sritys. Patvirtinta Apskaitos politika, vadovaujantis Finansų 
ministerijos įsakymais, patvirtintos Vidaus finansų kontrolės taisyklės, 
taip pat kitos tvarkos – Šiaulių TI Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, 
Sandėlių darbo tvarka, Žalos atlyginimo tvarka. Viešieji pirkimai vykdomi 
vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymu ir lydinčiais poįstatyminiais 
aktais, atliekami materialinių išteklių valdymo auditai. Patalpų įrengimas/
remontas atliekamas, atsižvelgiant į biudžetiniams metams skiriamus tiks-
linius biudžeto asignavimus, įvertinama patalpų būklė ir reikalingų darbų 
poreikis, užtikrinama pastatų, įrangos ir transporto naudojimo priežiūra. 
Įstaigoje patvirtintos: Tarnybinių automobilių naudojimo taisyklės, Auto-
mobilių padangų ir akumuliatorių apskaitos aprašas, paskirti atsakingi as-
menys už kompiuterinės technikos eksploatavimą. Įstaigoje veikia Komi-
sija, atsakinga už statinių techninę priežiūrą, paskirti atsakingi pareigūnai 
už kamerų techninių apžiūrų vykdymą.
Tobulintinos sritys. Vyksta pasirengimas atliekų rūšiavimui, trūksta tin-
kamo turto administravimo užtikrinimo.

5 kriterijus „Procesai“

5 . 1 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Organizacijos veiklos procesų valdymas.
Stipriosios sritys. Metiniuose veiklos uždaviniuose, padalinių vadovų 
metiniuose siektinuose rezultatuose ir pareigybių aprašymuose numa-
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tytos priemonės nuolat peržiūrimos ir, prireikus, atnaujinamos, daugelis 
įstaigos procesų aprašyti. Visus procesus jungia Šiaulių TI nuostatai, pa-
dalinių nuostatai, Šiaulių TI darbo reglamentas, Vidaus tvarkos taisyklės. 
Paskiriami atsakingi asmenys už procesų vykdymą ir kontrolę. Procesų 
aprašai derinami su kitais administracijos padaliniais. Kasmet numatomi 
įstaigos veiklos prioritetai ir, juos įvertinus, planuojami finansiniai ištekliai. 
Įstaigos padaliniai nuolat peržiūri savo parengtus vykdomus procesus. 
Stebimi išoriniai pokyčiai. Prireikus procesai koreguojami arba teikiami mo-
tyvuoti siūlymai juos koreguoti aukštesnėms institucijoms.
Tobulintinos sritys. Tik dalis aprašytų procesų pavaizduoti grafiškai.

5 . 2 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Piliečių/klientų poreikius atitinkančių paslaugų teiki-
mas.
Stipriosios sritys. Klientai turi teisę kreiptis į įstaigos administraciją su 
prašymais, pareiškimais, pasiūlymais, skundais raštu ir žodžiu, jie anali-
zuojami, teikiami atsakymai, taip formuojama piliečių/klientų įtraukimo 
į paslaugų kūrimą ir tobulinimą praktika. Darbuotojai mokomi tinkamai 
bendrauti su piliečiais/klientais, jiems organizuojami mokymai tarnybinės 
etikos, konfliktinių ir stresinių situacijų valdymo, emocijų atpažinimo te-
momis. Piliečiams/klientams kuriama kuo lengvesnė ir patogesnė prieiga 
prie jiems reikiamos ir patikimos informacijos – įstaigos interneto svetainė, 
„vieno langelio“ principas, lanksčios darbo valandos (pasimatymų ir per-
davimų biuras, Įskaitos skyrius dirba šeštadieniais, informaciją budėtojų 
dalyje galima gauti nuolat). Domimasi klientų pasitenkinimu jiems teikia-
momis paslaugomis – suimtųjų/nuteistųjų žodiniai ir raštiški pasiūlymai, 
prašymai, skundai registruojami.
Tobulintinos sritys. Nėra. 

5 . 3 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Organizacijos veiklos procesų su kitomis organizaci-
jomis derinimas.
Stipriosios sritys. Organizuojami vizitai į kitas įstaigas, mokomasi iš kitų 
pasiekimų ir įvertinamos nesėkmės. Atitinkamuose registruose registruo-
jami nuteistųjų ir suimtųjų pasiūlymai, pageidavimai, prašymai, pareiški-
mai (skundų registruose ir pan.), bandomieji projektai įstaigoje kartais 
vykdomi (išleidžiamas teisės aktas (direktoriaus įsakymas), o po to daromi 
pakeitimai ir papildymai).
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Tobulintinos sritys. Reikia organizuoti daugiau vizitų į kitas organizaci-
jas ar įstaigas, siekiant keistis darbo patirtimi, būtina periodiškai analizuoti 
klientų ir piliečių nuomonę, tirti piliečių ir klientų pasitenkinimą naujovių 
diegimu ir valdymu.

6 kriterijus „Į piliečius/klientus orientuoti rezultatai“

6 . 1 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Suvokimo vertinimas.
Stipriosios sritys. Tiriamas piliečių/klientų bendravimo su įstaigos 
darbuotojais pasitenkinimas, atliekamos piliečių apklausos, analizuoja-
mi duomenys ir teikiami pasiūlymai įstaigos veiklai tobulinti. Taikomas 
lankstus darbo laikas piliečių siuntiniams priimti (organizuojamas darbas 
šeštadienį). Aptarnaujant piliečius/klientus, taikomas „vieno langelio“ 
principas. Tiriamas piliečių/klientų pasitenkinimas įstaigos teikiama infor-
macijos kokybe.
Tobulintinos sritys. Netiriamas įstaigos įvaizdis ir nuomonė apie jos vei-
klą.

6 . 2 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Veiklos vertinimas.
Stipriosios sritys. Renkami duomenys apie piliečių/klientų skundų skai-
čių, jų pagrįstumą, klaidų ir kompensavimo ieškinių skaičių, skundų skai-
čius palyginamas pagal metus. Renkami duomenys, kiek iš piliečių/klientų 
gauta pasiūlymų. Išanalizavus duomenis, pateikiamos rekomendacijos dėl 
įstaigos veiklos tobulinimo. 
Tobulintinos sritys. Skundai negrupuojami, neanalizuojami pagal struk-
tūruotus kriterijus.

7 kriterijus „Į žmones orientuoti rezultatai“

7 . 1 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Suvokimo vertinimas.
Stipriosios sritys. Tiriamas darbuotojų pasitenkinimas motyvavimu ir 
įtraukimu į įstaigos veiklą.
Tobulintinos sritys. Mažai tiriamas darbuotojų pasitenkinimas kompe-
tencijos tobulinimu, informavimu ir prieiga prie jiems būtinos informacijos 
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ir žinių, nuomonė apie įstaigos vadovavimą ir administravimą, darbo sąly-
gas įstaigoje.

7 . 2 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Veiklos vertinimas.
Stipriosios sritys. Personalo skyrius kaupia duomenis apie darbuotojų 
kaitą (dėl išėjimo į pensiją, dėl neigiamų motyvų, savo noru), renkami ir 
apdorojami duomenys apie darbuotojų produktyvumą, iniciatyvumą, apie 
išlaidas vieno darbuotojo kompetencijai tobulinti.
Tobulintinos sritys. Nėra. 

8 kriterijus „Į visuomenę orientuoti rezultatai“

8 . 1 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Suvokimo vertinimas.
Stipriosios sritys. Nėra.
Tobulintinos sritys. Netiriami ir nerenkami duomenys apie Šiaulių TI su-
teikiamas socialines garantijas ir nuomonę apie Šiaulių TI, kaip specifinę 
organizaciją. Struktūruotai nėra fiksuojami atsiliepimai spaudoje ir kitose 
informavimo priemonėse apie įstaigą, tačiau pavieniai į juos reaguojama ir, 
prireikus, imamasi priemonių padėčiai taisyti.

8 . 2 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Veiklos vertinimas.
Stipriosios sritys. Personalo skyrius renka ir apdoroja informaciją apie 
priimtų ir atleistų darbuotojų skaičių; darbuotojų, dalyvavusių įvairiuose 
seminaruose ir konferencijose, skaičių; duomenys apie elektros energijos, 
šilumos, vandens sunaudojimą kaupiami Ūkio skyriuje. Įvykus traumai dar-
be, atliekamas tarnybinis tyrimas. Veikia numatyta įstatymų kompensavi-
mo sistema. Sveikatos patikrinimas vyksta periodiškai.
Tobulintinos sritys. Duomenys apie darbuotojų stažuotes ir atleistus 
darbuotojus Šiaulių TI nėra analizuojami. Pranešimų seminaruose, konfe-
rencijose skaičius nežinomas. Siekiami tikslai ir jų planinė reikšmė kiekybi-
ne išraiška nėra nustatyti.
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9 kriterijus „Pagrindinės veiklos rezultatai“

9 . 1 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Išoriniai rezultatai: veiklos rezultatai ir jų poveikis.
Stipriosios sritys. Veikla vertinama pagal Metinio plano vykdymo rezul-
tatus; Kalėjimų departamento pateiktų vertinimo rodiklių vykdymo rezul-
tatus; įstaigos vadovo metinių uždavinių vykdymo rezultatus; Valstybės 
kontrolės, Kalėjimų departamento ir kitų valstybės valdymo institucijų bei 
CPT patikrinimų rezultatus. Kiekvienam tikslui matuoti numatyti rodikliai 
kiekybine išraiška. Dauguma rodiklių matuojami keletą metų iš eilės. 
Tobulintinos sritys. Per mažai analizuojamas ir skelbiamas pagrindinių 
veiklos rodiklių vykdymas. Galėtų būti daugiau ir realesnių rezultato ir 
produkto vertinimo kriterijų, daugiau įstaigos veiklą koncentruojant į re-
zultatą, ne vien tik į griežtą procesų atlikimo reglamentavimą, reikalinga 
ir rodiklių palyginamoji analizė. Kokybinis poveikis tiriamas retai, dažniau-
siai apsiribojama tik pačių veiklos rodiklių įvykdymo (neįvykdymo) fakto 
konstatavimu. Tikslai dažniausiai nustatomi gana abstraktūs, nenumatant 
siekiamų rezultatų arba nesiekiant efektyvumo, o orientuojantis į proceso 
atlikimą.

9 . 2 .  D a l i n i s  k r i te r i j u s .  Vidiniai rezultatai: veiklos efektyvumo lygis.
Stipriosios sritys. Rengiamos ir interneto svetainėje skelbiamos biu-
džeto ir finansų vykdymo ataskaitos. Dokumentai teikiami aukštesnėms 
valdymo institucijoms, finansinių auditų rezultatai (Valstybės kontrolės, 
kitų kontroliuojančių institucijų) analizuojami, rengiami trūkumų šalinimo 
planai, atsiskaitoma už jų vykdymą. Metiniame plane ir kituose dokumen-
tuose numatomi asignavimų panaudojimo tikslai (asignavimai paskirstomi 
pagal priemones), numatomi išlaidų dydžiai, analizuojamas asignavimų 
panaudojimas. Kiekvienas darbuotojas už savo rezultatus atsiskaito indi-
vidualiai per siektinų rezultatų vykdymą. Duomenys kaupiami kiekybine 
išraiška.
Tobulintinos sritys. Reikia sistemingai rinkti ir apdoroti duomenis apie 
partnerysčių rezultatus; matuoti inovacijų efektyvumą ir rezultatyvumą, 
įvertinti kompetencijų tobulinimo rezultatus (efektyvumą, rezultatyvu-
mą).
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Kauno tardymo izoliatoriaus 
tobulinimo veiksmų planas

Kauno tardymo izoliatoriaus Įsivertinimo grupė, atlikusi įstaigos veiklos ver-
tinimą pagal Bendrojo vertinimo modelį, sudarė veiksmų tobulinimo planą:

1. T i k s l a s :  gerinti vidinę ir išorinę komunikaciją.
U žd av i n i a i : 
Tobulinti vidinę ir išorinę komunikaciją (priemonės: atlikti ko-
munikacijos aprašo nuostatų įgyvendinimo analizę, prireikus, nuos-
tatas tobulinti; sudaryti suinteresuotų šalių nuomonės rinkimo ir 
vertinimo procesų planą (numatant suinteresuotas šalis, informa-
cijos rinkimo periodiškumą, būdus ir veiksmus, kaip bus renkama ir 
vertinama informacija); rinkti ir analizuoti informaciją apie įstaigos 
suinteresuotus asmenis, jų poreikius, lūkesčius bei šių asmenų pa-
sitenkinimą įstaigos veiklos rezultatais, pateikti pasiūlymus įstaigos 
vadovui.
Skatinti informacijos sklaidą Kauno tardymo izoliatoriaus 
viduje (priemonės: informuoti visus įstaigos darbuotojus apie žmo-
giškųjų išteklių valdymo naujoves, pasikeitimus, problemas ir jų 
sprendimo būdus; išaiškinti atliekamų apklausų ir tyrimų tikslingu-
mą, reikšmę, rezultatus; patvirtinti „Darbuotojo vadovą“ naujiems 
ir dirbantiems darbuotojams; rengti informacinius pristatymus dar-
buotojams apie karjeros galimybes ir darbo užmokestį; paruošti kon-
sultanto gidą asmenims, besikreipiantiems į įstaigą).
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2. T i k s l a s :  kelti Kauno tardymo izoliatoriaus pareigūnų, valstybės kar-
jeros tarnautojų, darbuotojų (toliau – darbuotojai) kvalifikaciją, didin-
ti kompetencijas ir motyvaciją.
U žd av i n i a i : 
Didinti darbuotojų motyvaciją, lojalumą ir kompetencijas 
(priemonės: skatinti darbuotojų iniciatyvas ir pasiūlymus, agituojant 
teikti naujas idėjas įstaigos kultūrinės, organizacinės veiklos klausi-
mais; darbuotojams sudaryti galimybę pareikšti anoniminę nuomo-
nę, pateikiant siūlymus/problemas/skundus; skatinti darbuotojus 
teikti savo kandidatūras į komisijų, darbo grupių, priimančių tam 
tikrus aktualius sprendimus, darbą; sudaryti pažintinių vizitų į kitas 
įstaigas, institucijas ar organizacijas naujai veiklos patirčiai įgyti, 
perduoti savąją, planą; ištirti nuomonę dėl sporto užsiėmimų porei-
kio darbuotojams darbo dienomis organizavimo (įstaigoje įrengti 
sporto patalpas); vadovaujantis anketavimo duomenimis, ieškoti 
galimybių įgyvendinti darbuotojų poreikius; organizuoti praktinius 
mokymus etiško elgesio, bendravimo ir etiketo, konfliktų, streso val-
dymo, efektyvaus komandinio darbo temomis; siųsti į (organizuoti) 
mokymus, susijusius su naujų darbuotojų kuratorių bei Apsaugos ir 
priežiūros skyriaus direktoriaus budinčiųjų padėjėjų ir jų pavaduoto-
jų veikla, keliant jų kvalifikaciją, tobulinant jų bendravimo, vadovavi-
mo ir komunikavimo įgūdžius.
Tobulinti darbuotojų žinias informacinių technologijų (to-
liau – IT) srityje (priemonės: sukurti kompiuterines platesnės vei-
kos programas, siekiant vykdyti operatyvesnę informacijos paiešką, 
palengvinti atliekamas darbuotojų funkcijas; parengti mokymų IT 
temomis planą ir organizuoti mokymus IT temomis; mokymų metu 
supažindinti darbuotojus su IT technologijų, naujų programų, naudo-
jamų tarnyboje, naujovėmis ir tendencijomis).
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3. T i k s l a s :  tobulinti procesų valdymą.
U žd av i n i a i : 
Optimizuoti įstaigos procesus, atsisakant vertės nekuriančių 
procesų (priemonės: atlikti tyrimus dėl administracinės naštos dy-
džio vertinimo (bendradarbiaujant su šios srities specialistais, pvz., iš 
universitetų); atsižvelgiant į tyrimų rezultatus, tikslingumą, į įstaigos 
veiklos specifiką, teisės aktų reikalavimus, parengti priemonių planą, 
siekiant mažinti administracinę naštą; atlikti analizę dėl neįgalių as-
menų poreikio patekti į Kauno tardymo izoliatorių; prireikus ir esant 
finansinėms galimybėms, pritaikyti įėjimą į įstaigą neįgaliesiems).

4. T i k s l a s :  gerinti informacijos ir žinių valdymą.
U žd av i n i a i :  efektyvinti Kauno tardymo izoliatoriaus žinių ir 
darbo priemonių panaudojimą (priemonės: atsižvelgiant į tech-
nologinę pažangą, prireikus, peržiūrėti Naudojimosi internetu ir 
elektroniniu paštu Kauno tardymo izoliatoriuje tvarkos aprašą; diegti 
„Žalio biuro koncepcijos“ idėjas).
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Šiaulių tardymo izoliatoriaus 
tobulinimo veiksmų planas

Šiaulių tardymo izoliatoriaus Įsivertinimo grupė, atlikusi įstaigos veiklos 
vertinimą pagal Bendrojo vertinimo modelį, sudarė veiksmų tobulinimo planą:

1. T i k s l a s :  užtikrinti nuolatinį įstaigos efektyvumo didinimą, vystant 
visapusišką, sistemingą ir orientuotą į ilgalaikius rezultatus veiklą.
P r i e m o n ė s :  atlikus įstaigos veiklos galimybių studiją, išnagrinėjus 
ir įvertinus išorinius ir vidinius veiksnius, parengti ir patvirtinti 2015–
2025 metų Šiaulių TI veiklos modernizavimo strategiją (strategija, 
vnt.); vykdyti bendrus darbuotojų susirinkimus, kuriuose nagrinėti 
vidinę ir išorinę įstaigos situaciją, skelbti aktualius įvykius, viešai ap-
dovanoti aktyvius darbuotojus, supažindinti su veiklos naujienomis, 
išklausyti darbuotojų nuomonę svarbiais klausimais, supažindinti 
su aktualiais aukštesnių valstybės valdymo institucijų teisės aktais 
ir jų pakeitimais, aktualiais direktoriaus įsakymais (pasitarimai per 
mėnesį); parengti įstaigos 5 metų veiklos ataskaitą ir publikuoti ją 
įstaigos interneto svetainėje (ataskaita, vnt.); parengti ir patvirtinti 
organizacinės technikos planavimo, diegimo, naudojimo ir atnaujini-
mo politiką (arba planą) (politika (planas), vnt); užtikrinant piliečių ir 
įkalintų asmenų pasitenkinimo įstaigos veiksmais pažangą, iš esmės 
susisteminti piliečių ir įkalintų asmenų skundų ir prašymų grupavimą 
ir apskaitą, taip sudarant galimybes atlikti jų analizę, identifikuoti 
problemas, nustatyti tendencijas bei atlikti koregavimo veiksmus 
(skundų ir prašymų grupavimo ir apskaitos integravimas į įstaigos su-
kurtą atsiskaitomybės sistemą, %).
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2. T i k s l a s :  kelti įstaigos darbuotojų motyvaciją, didinti pasitenkinimą 
darbu ir įstaigos patrauklumą potencialiems darbuotojams, didinti 
darbuotojų kompetencijas.
P r i e m o n ė s :  įrengti poilsio kambarį įstaigos darbuotojams; paga-
minti stendą, kuriame patys darbuotojai galėtų įdėti savo padėkas ir 
pageidavimus; sudaryti galimybes darbuotojams naudotis speciali-
zuotomis duomenų bazėmis (užsakyti LITLEX darbuotojams); atlikti 
darbuotojų anketavimą, siekiant: įvertinti darbuotojų iniciatyvas, 
pasitenkinimą ir darbo klimatą; sudaryti sąlygas darbuotojams vyk-
ti į darbą dviračiais, įrengiant dviračių laikymo vietą šalia įstaigos 
esančioje teritorijoje; numatyti, kokioms darbo vietoms reikia atlikti 
darbo vietų rizikos vertinimus ir apskaičiuoti lėšų poreikį darbo vietų 
rizikos vertinimams atlikti; kreiptis į Kalėjimų departamentą dėl lėšų 
poreikio ir, skyrus lėšų, atlikti darbo vietų rizikos vertinimus; orga-
nizuoti vizitus į kitas organizacijas ar įstaigas keistis darbo patirtimi 
(kiekvienas padalinys – ne mažiau kaip po 1 vizitą 2015–2016 metų 
laikotarpiu).

3. T i k s l a s :  teikti socialinę pagalbą įstaigoje laikomiems suimtiesiems 
ir nuteistiesiems.
P r i e m o n ė :  išgryninti, aprašyti, konkretizuoti savanorių galimybes 
(kokiose srityse, kaip galėtų būti vykdomas savanoriškas darbas įs-
taigose, kas jį galėtų vykdyti) ir jas paskelbti įstaigos interneto sve-
tainėje.

4. T i k s l a s :  didinti įstaigos veiklos efektyvumą ir užtikrinti kontrolės 
funkcijas.
P r i e m o n ė :  siekiant modernizuoti esamą informacinę sistemą PRI-
SONIS ir atsižvelgiant į bausmių vykdymo sistemos veiklos specifiką, 
ją pritaikyti prie įstaigų poreikių (siūlyti, kad Kalėjimų departamen-
tas inicijuotų šios programos tobulinimą).
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Patricko Staeso apibendrinimas: 
ką suteikia BVm? Kas yra svarbu 
diegiant BVm? Kada tai atlikti 
pakartotinai?

Ką Bendrojo vertinimo modelis suteikia viešajam sektoriui?

Kokybės vadyba bendrąja prasme ir Bendrojo vertinimo modelis konkrečiai 
moko viešojo sektoriaus organizacijas augti ir tapti pajėgesnėmis, žingsnis po 
žingsnio einant pirmyn, pasiekti geresnių rezultatų skirtingose veiklos srity-
se. Visa tai užtikrina tinkamą organizacijos funkcionavimą. BVM nurodo geros 
lyderystės, strategijos, planavimo, žmogiškųjų ir kitų išteklių valdymo bei par-
tnerystės svarbą ir bruožus, parodo, kaip ištobulinti kryptingi procesai užtikrina 
efektyvų veiksmingumą. Visa tai išsiaiškinti ir įgyvendinti nėra paprasta – tai 
reikalauja sąmonės pokyčių ir užima laiko. Tam tikra prasme mes privalome 
„pamiršti“ tradicinį biurokratinį administravimą ir siekti įgyvendinti Bendrojo 
vertinimo modelį, orientuotą į rezultatus ir piliečių poreikius. Gana efektyvus 
būdas sėkmingai pradėti organizacinę kaitą ir jos tobulinimą – tai įsivertinti vei-
klą, taikant BVM. Tai įpareigoja organizacijas ir jų aukštesnio ir vidurinio lygio 
darbuotojus susipažinti su svarbiomis kokybės vadybos idėjomis, išugdyti or-
ganizacijos darbuotojų atsidavimą. Atlikdama įsivertinimo darbus organizacija 
turi gilintis ir apsvarstyti visus kokybinius savo funkcionavimo aspektus. Taip 
ji galės nustatyti tinkamai veikiančias ir tobulintinas sritis. Tai leis organizaci-
jos vadovybei ir darbuotojams aiškiai nuspręsti dėl pradinių svarbiausių veiklos 
tobulinimo veiksmų, kurių plano įgyvendinimas padės jai tapti modernesne ir 
padidins veiklos našumą. 
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Kokie yra svarbiausi BVm žingsniai,  
be kurių šis modelis nebūtų sėkmingas?

Kad Bendrojo vertinimo modelio pritaikymas būtų sėkmingas, būtinas tobu-
linimo veiksmų plano įgyvendinimas. Tuo atveju, jei šis planas nėra įgyvendina-
mas, visos iki šiol įdėtos pastangos yra bevertės. 

Kai kurie kiti viso proceso žingsniai iš tikrųjų yra svarbūs. Turi būti užtikrin-
tas aukštesnio ir aukščiausio lygmens vadovų įsipareigojimas. Kartais reikia pa-
pildomų pastangų tam, kad juos įtrauktume į visą bendrą procesą. Kitų darbuo-
tojų dalyvavimas – tai dar viena sąlyga. Įsivertinimo grupė turi atstovauti visam 
kolektyvui ir nesivaržydama atvirai kalbėti garantuodama konfidencialumą. 
Pagaliau vadovybė turėtų žiūrėti į įsivertinimą platesniu žvilgsniu, nepriimti to 
asmeniškai ir manyti, kad tai yra darbuotojų indėlis į organizacijos veiklos tobu-
linimą bei galimybė tai atlikti. Vadovybė yra atsakinga už tobulinimo veiksmų 
įvykdymą. Taigi nuo pat pradžių iki pabaigos vadovybės įsipareigojimas yra es-
minis dalykas. 

užtenka atlikti vertinimą pagal BVm kartą  
ar rekomenduotina tai pakartoti? Kodėl? 

Organizacijos tobulinimas yra tęstinis procesas. Progresas ateina jau pirma-
jame etape, tačiau yra daug etapų. Yra neįmanoma sukurti tobulą organizaciją 
per vieną bandymą. Visa organizacijos veikla yra pernelyg sudėtingas procesas. 
Įrodyta, kad nuoseklus įsivertinimas, taikant Bendrąjį vertinimo modelį kas 2–3 
metus, leidžia organizacijai efektyviai įvertinti progresą ir sritis, kuriose dar rei-
kia papildomų pastangų. Reguliariai taikydamos Bendrojo vertinimo modelį vei-
klai įvertinti organizacijos tampa brandesnėmis ir pasiekia geresnių rezultatų. 
Tačiau kiekviena organizacija pagal savo galimybes turi pati nusistatyti Bendro-
jo vertinimo modelio panaudojimo ritmą. 
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Summary by Patrick Staes: 
what does CaF gives?  
What is important during CaF 
implementation?  
When to run it again?

What CaF gives for a public office?

Total Quality Management in general and CAF in particular teaches a public 
organisations how it can grow and become a stronger organisation, achieving 
excellent results in different areas, by developing step by step the enablers that 
make an organisation functions well. It shows the importance and features of 
good leadership, strategy and planning, people management, partnerships and 
resources management and last but not least how well developed and steered 
processes assure strong performance. Discovering all this and implementing it 
is not easy, it demands a mental change and takes time. To a certain extend we 
have to leave the traditional bureaucratic administration behind us and go for a 
more result and citizens oriented public sector. A very efficient way in taking a 
good start on the way towards organisational change and excellence, is a self-
assessment according to the excellent model CAF. This will oblige the organi-
sation to introduce the major concepts of quality management to the top an 
middle managers and to the staff and gain their commitment. By doing the self-
assessment, the organisation has to go into depth and reflect on all the aspects 
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of the quality of its functioning. In this way it will discover itself what is already 
functioning well and what should be improved. It will enable management and 
staff to make a clear decision on the most important improvement actions for 
the near future. The implementation of this improvement plan will bring the 
organisation to a higher level of maturity and raise its performance.

What are the most important steps in CaF  
without which CaF will not be successful?

The condition sine qua non for the success of the implementation of CAF 
is the execution of the prioritised improvement plan. In case this plan is not 
implemented, all the efforts undertaken before are useless. But some steps in 
the process are indeed very important. The commitment of the top- and middle 
management has to be guaranteed. Sometimes some extra efforts have to be 
undertaken to

Be shore that they are on board. Staff participation is the next condition. 
The self-assessment group should be representative for all the staff and be 
free to speak openly and confidentiality should be guaranteed. And last but not 
least, the management should take note of the self-assessment report with 
an open mind, should not take it personally but consider it as a contribution of 
the staff for the improvement of the organisation, see it as an opportunity. And 
the management is responsible for the implementation of the improvement 
actions. So their commitment is crucial, from the beginning of the exercises 
until the end. 

 is it enough to implement CaF once  
or do you recommend repeatedly to do it? Why?

Developing an organisation towards excellent is a process of continuous 
improvement. Progress will be made in a first round but many rounds will be 
needed. It is impossible to create an excellent organisation in one attempt. The 
functioning of an organisation is too complex for that. But it has been demons-
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trated that consecutive self assessments with CAF, every 2 or 3 years, allow 
organisations to evaluate effectively were progress has been made and were 
extra efforts are needed. But organisations who regularly implement CAF all 
become more mature and achieve higher scores in the results area.

But every organisation has to define the rhythm of its CAF implementation 
according to its own capacity.
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