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1. Įvadas 

Paslauga perkama vykdant Kauno TI įgyvendinamą projektą „Kokybės vadybos sistemos diegimas 

Kauno tardymo izoliatoriuje ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje“ (toliau – Projektas), projekto kodas VP1-

4.3-VRM-01-V-01-065, veiklą Nr. 1.2.2. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. 

Projektas vykdytas pagal 2014m. vasario 18d. Kauno tardymo izoliatorius (Perkančioji organizacija) ir 

UAB „Socialinės informacijos centras“ pasirašytą paslaugų sutartį Nr. 20-6. Remiantis šia sutartimi UAB 

„Socialinės informacijos centras“ turėjo atlikti viešosios nuomonės tyrimą (apklausą) ir duomenų 

analizę. Galutinis tyrimo rezultatas – Kauno tardymo izoliatoriui pateikiama apklausos rezultatų 

analizė bei ataskaita lietuvių kalba. 

Galutinėje tyrimo ataskaitoje pateikiami Tyrimo metu pasiekti rezultatai, pristatyta detali informacija 

apie projekto veiklų vykdymą, pateikiami tyrimo rezultatai bei rezultatų santrauka. 

 

2. Naudojami terminai, trumpiniai 

Žemiau lentelėje pateikiami ataskaitoje naudojami terminai ir trumpiniai bei pateikiamas šių terminų 

trumpas paaiškinimas. 

1 lentelė. Ataskaitoje naudojami terminai ir trumpinai bei jų paaiškinimas. 

Terminas/trumpinys Aprašymas 

PO Perkančioji organizacija 

PT Paslaugų tiekėjas 

TG Tikslinė grupė 

PAP Pradinis atrankos punktas 

PAPI 
Interviu, atliekamas naudojant popierinius klausimynus (paper assisted 

personal interview) 

CAPI 
Interviu, atliekamas naudojant nešiojamą kompiuterinę techniką 

(computer assisted personal interview) 

CATI Interviu telefonu (computer assisted telephone interview) 

CAWI Tyrimas internetu (computer assisted web interview) 

Kauno TI Kauno tardymo izoliatorius 

Šiaulių TI Šiaulių tardymo izoliatorius 

Suinteresuoti asmenys 

Suimtųjų/nuteistųjų artimieji, giminės, draugai, besikreipiantys įvairiais 

klausimais ar besinaudojantys Kauno TI/Šiaulių TI administracinėmis 

paslaugomis 

Teisėsaugos institucijos 
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, 

Teisingumo ministerijos, teismų, prokuratūrų atstovai 

Bendradarbiaujančios 

organizacijos 

Su Kauno TI bendradarbiaujantys ir paslaugas teikiantys ūkio subjektų 

atstovai 
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3. Sutarties vykdymo kontekstas 

3.1. Tyrimo tikslas 

Kauno tardymo izoliatorius kartu su partneriais Kalėjimų departamentu prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos ir Šiaulių tardymo izoliatoriumi įgyvendina projektą „Kokybės vadybos sistemos 

diegimas Kauno tardymo izoliatoriuje ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje“ (toliau – Projektas). Projektas yra 

finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.  

Pagrindinis (bendrasis) projekto (sociologinių tyrimų paslaugų) tikslas yra išsamiai ir visapusiškai 

nustatyti Kauno tardymo izoliatoriaus ir Šiaulių tardymo izoliatoriaus veiklos stiprybes ir tobulintinas 

sritis. Tuo tikslu Perkančioji organizacija numatė atlikti atskirų 5 tikslinių grupių apklausą, kuri yra viena 

iš Projekto įgyvendinimo veiklų.  

 

3.2. Numatytos Projekto veiklos tikslams pasiekti 

Siekiant išsamiai ir visapusiškai nustatyti Kauno tardymo izoliatoriaus ir Šiaulių tardymo izoliatoriaus 

veiklos stiprybes ir tobulintinas sritis, buvo numatytas išsamus (tiek tyrimų metodologijos, tiek tikslinių 

grupių įvairove) tyrimų paketas. Pagrindinės projekto kiekybinių tyrimų veiklos bei projekto 

techninėje užduotyje numatyti uždaviniai buvo šie: 

1. apklausos dalis Nr.1. Respondentai: suimtieji ir nuteistieji reziduojantys Kauno TI/Šiaulių TI). Buvo 

siekiama apklausti 600 suimtųjų ir nuteistųjų, reziduojančių Kauno TI/ Šiaulių TI (po 300 

kiekvienoje institucijoje); 

2. apklausos dalis Nr.2. Respondentai: suimtųjų/nuteistųjų artimieji, giminės, draugai, 

besikreipiantys įvairiais klausimais ar besinaudojantys Kauno TI/Šiaulių TI administracinėmis 

paslaugomis. Buvo siekiama apklausti 200 suimtųjų/nuteistųjų artimųjų, giminių, draugų, 

besikreipiančių įvairiais klausimais ar besinaudojančių Kauno TI/Šiaulių TI administracinėmis 

paslaugomis (po 100 kikevienoje institucijoje); 

3. apklausos dalis Nr.3. Respondentai: suimtieji/nuteistieji buvę Kauno TI/Šiaulių TI. Buvo siekiama 

apklausti 200 buvusių Kauno TI/ Šiaulių TI suimtųjų ir nuteistųjų (po 100 kiekvienoje institucijoje); 

4. apklausos dalis Nr.4. Respondentai: kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos, Teisingumo ministerijos, teismų, prokuratūrų atstovai. Buvo siekiama 

apklausti 30 teisėtvarkos institucijų atstovų; 

5. apklausos dalis Nr.5. Respondentai: a) visuomenė, b) bendradarbiaujančių ir paslaugas 

teikiančių ūkio subjektų atstovai. Buvo siekiama apklausti a) 170 Šiaulių miesto gyventojų 

(visuomenė) bei b) 30 su Kauno tardymo izoliatoriumi bendradarbiaujančių ir paslaugas 

teikiančių ūkio subjektų atstovų; 

6. duomenų apdorojimas, duomenų analizė taikant aprašomosios statistikos metodus SPSS 

programiniu paketu; 

7. ataskaita lietuvių kalba (popieriniame variante bei elektroninėje laikmenoje) - parengiama 1 

ataskaita lietuvių kalba ir pateikiamos 2 ataskaitos kopijos (popieriniame variante bei 

elektroninėje laikmenoje). 

Projekto įgyvendinimo metu kiekybiniai tyrimai turėjo būti atliekami tuo pačiu arba panašiu metu, t. 

y. Paslaugų teikėjas sąmoningai nesiekė, kad vienu metu būtų atliekamas tik kuris nors vienas tyrimas. 

Tai Paslaugų teikėją įgalino taikyti didelė kompleksinių tyrimų organizavimo, valdymo bei vykdymo 

patirtis. 

Įgyvendinat visas išvardintas projekto veiklas, paslaugų teikėjas svarbiausiu projekto rezultatų 

pasiekimo veiksniu turi laiko bendradarbiavimą su Perkančiąja organizacija, derinant projekto veiklų 

vykdymą, abipusiai operatyviai priimant sprendimus. 
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4. Pagrindinių tyrimo rezultatų santrauka. Kauno TI vertinimas 

4.1. Suimtųjų ir nuteistųjų laikomų Kauno TI apklausa 

Suimtieji ir nuteistieji, laikomi Kauno TI, vertino 4 Kauno TI darbuotojų grupes - vadovus (direktorius, jo 

pavaduotojai, skyrių vadovai), pareigūnus (būrių viršininkai, inspektoriai ir kt.), jaunesniuosius 

pareigūnus (prižiūrėtojai ir kt.) bei kitus darbuotojus (medikai, įskaitos skyrius ir kt.). Aukščiausiu 

bendruoju balu – 7,9 balo iš dešimties galimų, įvertinti pareigūnai - būrių viršininkai, inspektoriai ir kt. 

Žemiausiu bendruoju balu 5,5 balo iš galimų 10 įvertinti kiti darbuotojai - medikai, įskaitos skyrius ir kt. 

bei jaunesnieji pareigūnai (prižiūrėtojai ir kt. – 5,6 balo).  

Vertinant kompetencijomis, geriausiai Kauno TI laikomi suimtieji ir nuteistieji vertino tai, kad Kauno TI 

atskirų grupių darbuotojai yra mandagūs, laikosi įstatymų, o žemiausi vertinimai buvo skirti darbuotojų 

išradingumui ir naujovių pomėgiui. Be minėtos savybės, kiek žemiau vertintas Kauno TI darbuotojų 

teisingumas bei supratingumas.  

Jauniesniųjų pareigūnų bei kitų darbuotojų grupėms pagal įvairias kompetencijas dažniausiai buvo 

priskiriami žemiausi balai, pareigūnų grupei – aukščiausi. 

Vertindami įvairius aspektus, susijusius su laisvalaikio užimtumu ir socialine reabilitacija Kauno TI, iš tirtų 

15 veiklų, kurios susijusios su minėta tema, geriausiai įvertinta tai, kad įstaigos bibliotekoje pakanka 

mėgstamos literatūros, o taip pat informacijos apie įstaigos vidaus tvarką (po 7,2 balo iš 10 galimų). 

Taip pat santykinai su kitomis temomis, aukštesniu balu įvertinta Kauno TI suteikiama galimybė 

mokytis (6,6 balo) bei suteikiama galimybė palaikyti ryšį su artimaisiais, draugais (pasimatymai, 

laiškai, paskambinti – 6,1 balo). Žemiausi vertinimai – po 3,7 balo iš 10 galimų įvertintas sportinių 

renginių pakankamumas bei supažindinimas su įdarbinimo galimybėmis, užimtumu išėjus į laisvę. Tarp 

žemesniais balais įvertintų aspektų – taip pat ir socialinės reabilitacijos programų pakankamumas 

(4,0 balo iš 10 galimų), sveiko gyvenimo būdo skatinimas (4,3 balo), naudingos informacijos 

asmenybės tobulėjimui suteikimas (4,4 balo). 

Vertindami savo buvimo Kauno TI sąlygas, patys čia esantys suimieji ir nuteistieji geriausiai vertina 

konfliktų nebuvimą su pareigūnais (būrių viršininkais, pareigūnais) bei vadovybe (atitinkamai 8,9 ir 8,7 

balo iš 10 galimų), kiek žemiau nuteistieji įsivertina tai, kad jie nekonfliktuoja su kitais darbuotojais 

(medikais ir kt.) bei jaunesniaisiais pareigūnais (atitinkamai 8,1 ir 8,0 balo). Panašiai įvertintas ir 

aprūpinimo patalyne ir indais lygis (8,0 balo). Žemiausiu balu įvertintas higieninių sąlygų suteikimas 

(4,3 balo iš 10 galimų). Taip pat prasčiau įvertintas gyvenamojo ploto pakankamumas, reikiamos 

medicininės pagalbos suteikimas (po 5,1 balo), įkalintųjų buitinių sąlygų sudarymas ar gerinimas 

(atitinkamai 5,4 ir 5,2 balo, 3 pav.).  

Bendrai Kauno TI veiklą šioje įstaigoje suimtieji ir nuteistieji įvertino 5,7 balo iš maksimaliai galimų 10 

balų. Teikdami savo pasiūlymus ir pageidavimus, ar minėdami, kas dabartinių Kauno TI laikomų 

nuteistųjų ir suimtųjų netenkina ir ką reikėtų tobulinti ir gerinti – iš esmės respondentai nuteistieji ir 

suimtieji kalbėjo apie tuos pačius dalykus, kas jau buvo minima ir ankstesnėse temose, tad apjungus 

visus nuteistųjų pasisakymus dominuoja kelios temos – nepagarbus pareigūnų (ypatingai jaunesniųjų) 

elgesys su nuteistaisiais, per mažai sportui skiriamo laiko ir įvairovės, užimtumo nebuvimas ir 

antisanitarinės, antihigieninės buvimo Kauno TI sąlygos (ypatingai akcentuojant per trumpą dušui 

skiriamą laiką ir per mažą dažnumą). 

 

4.2. Suimtųjų/nuteistųjų artimųjų, giminių, draugų, besikreipiančių 

įvairiais klausimais ar besinaudojančių Kauno TI administracinėmis 

paslaugomis, apklausa 

Dažniausiai suimtųjų/nuteistųjų artimieji, giminės, draugai, besikreipiantys įvairiais klausimais ar 

besinaudojantys Kauno TI administracinėmis paslaugomis, kreipiasi į Kauno TI apsaugos ir priežiūros 

skyrių, kuris organizuoja ir administruoja pasimatymus, telefoninius pokalbius bei siuntų/paketų 

priėmimą/perdavimą (59% nuo Kauno TI vertinusių suinteresuotų asmenų). 22% suinteresuotų asmenų 

teigė kreipęsi į administracijos reikalų skyrių, kuris priima asmenų prašymus ir skundus, 10% - į 

buhalterinės apsklaitos skyrių, 6% – į personalo skyrių ir vienas respondentas teigė kreipęsis į įskaitos 

skyrių. Tarp besikreipusių suinteresuotų asmenų, apklausos vykdymo metu nepasitaikė tokių, kurie 
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būtų kreipęsi į psichologinę grupę, socialinės reabilitacijos skyrių, sveikatos priežiūros tarnybą, ūkio 

skyrių, vidaus tyrimų skyrių, juriskonsultą (teisininką) ar vadovybę (direktorių ar direktoriaus 

pavaduotojus). Suinteresuotų asmenų apklausos rezultatai rodo, kad konkretus Kauno TI skyrius, į kurį 

suinteresuoti asmenys kreipės tyrimo metu labai dažnai yra būtent tas, į kurį kreipiamasi dažniausiai.  

Iš tų Kauno TI skyrių, į kuriuos suinteresuoti asmenys kreipėsi, aukštesniais balais įvertintas 

administracijos reikalų skyrius, tuo tarpu įskaitos skyriaus vertinimai yra santykinai žemesni. Vertinant 

Kauno TI kompetencijomis, aukščiausiais balais suinteresuoti asmenys įvertino paslaugų, dėl kurių jie 

kreipėsi, suteikimą, Kauno TI darbuotojų savo darbo išmanymą bei mandagumą, paslaugumą. 

Žemiausiais balais suintereusoti asmenys vertino paslaugų suteikimo terminą bei informacijos bei 

paslaugų suteikimo procedūrų biurokratiškumą. 

Vertindami, ar jų pokalbio metu su konkretaus Kauno TI padalinio atstovu/darbuotoju/tarnautoju kilo 

konflitas, absoliučia dauguma atvejų respondentai minėjo, kad konfliktas nekilo. Išimtis – apsaugos ir 

priežiūros skyrius, kur 10% respondentų į šį klausimą neatsakė. Tokie neatsakymai į klausimą gali liudyti 

ir konfliktinių situacijų buvimą, tik galbūt respondentai, nenorėdami aštrinti situacijos ar susilaukti kokių 

nors sankcijų, vietoj atsakymo, kad konfliktas kilo, galbūt pasirinko neatsakymo į klausimą galimybę. 

Teikdami savo pasiūlymus/ pageidavimus dėl konkretaus Kauno TI padalinio/ atstovo informacijos/ 

paslaugų teikimo kokybės gerinimo, suinteresuoti asmenys dažniau teikė bendro pobūdžio pastabas: 

 daugiau suinteresuotiems asmenims skirtos informacijos teikti internete; 

 mažiau biurokratijos, supaprastinti paslaugų teikimo procedūras; 

 atkreipti dėmesį į suimtojo (laukiančio teismo) sveikatos problemas; blogai vertintinas 

sveikatos priežiūros tarnybos darbas; 

 kad būtų organizuojami pavadavimai, jeigu atsakingo dokumenus ruošiančio asmenio nėra 

darbe (serga, atostogauja, komandiruotėje ir pan.); 

 buvo išsakytas pageidavimas, kad priimtų (būtų galima perduoti) vokus, markutes, atvirutes, 

nuotraukas.  

 

4.3. Suimtųjų ir nuteistųjų buvusių Kauno TI apklausa 

Suimtieji ir nuteistieji buvę Kauno TI vertino 4 Kauno TI personalo grupes - vadovus (direktorius, jo 

pavaduotojai, skyrių vadovai), pareigūnus (būrių viršininkai, inspektoriai ir kt.), jaunesniuosius 

pareigūnus (prižiūrėtojus ir kt.) bei kitus darbuotojus (medikai, įskaitos skyrius ir kt.). Aukščiausiu 

bendruoju balu – 7,7 balo iš 10 galimų, įvertinti kito skyriaus darbuotojai – medikai, įskaitos skyrius ir kt. 

Žemiausiu bendruoju balu (7,1 balo iš 10 galimų) įvertinti jaunesnieji pareigūnai (prižiūrėtojai ir kt.). 

Vertinant kompetencijomis, aukščiausi balus dažniausiai buvo skiriami už tai, kaip Kauno TI atskirų 

grupių darbuotojai laikosi įstatymų, o žemiausi vertinimai buvo skirti darbuotojų principingumui. Be 

minėtos savybės, kiek žemiau vertintas Kauno TI darbuotojų teisingumas, duoto žodžio laikymasis, 

išradingumas ir naujovių pomėgis. 

Jauniesniųjų pareigūnų grupei pagal įvairias kompetencijas buvo priskiriami bene žemiausi balai, kitų 

skyrių darbuotojų grupei – aukščiausi balai. 

Vertindami įvairius aspektus, susijusius su laisvalaikio užimtumu ir socialine reabilitacija Kauno TI, čia 

buvę nuteistieji tirtų savybių kontekste ir pagal bendrą vertinimo lygį geriausiai įvertino suteiktą 

galimybę palaikyti ryšius su artimaisiai, draugais (7,2 balo iš 10 galimų), suteiktą galimybę mokytis (7,0 

balo). Taip pat santykinai aukštesniais balais įvertinta, kaip Kauno TI buvo skatinama laikytis įstatymų 

ir visuomenės moralės normų, bibliotekoje esamos literatūros pakankamumas (po 6,9 balo), 

informacijos apie įstaigos vidaus tvarką pakankamumas (6,8 balo). Žemiausi vertinimai buvo skirti 

švietimo bei sporto renginių pakankamumo vertinimui (po 6,0 balo, 10 pav.). 

Vertindami savo buvimo Kauno TI sąlygas, buvę suimieji ir nuteistieji geriausiai vertino konfliktų 

nebuvimą su kitais darbutojais (pvz., medikais), vadovybe, geriau įvertino buvusį bendravimą su 

Kauno TI darbuotojais ar suteiktas sąlygas savo religinių poreikių tenkinimui (7,5-7,3 balo iš 10 galimų). 

Žemiausiais balais įvertintas gyvenamojo ploto pakankamumas, o taip pat higieninių sąlygų 

suteikimas (5,8-6,0 balo).  
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Bendrai Kauno TI veiklą šioje įstaigoje buvę suimtieji įvertino 6,5 balais iš maksimaliai galimų 10 balų. 

Teikdami savo atsakymus, kas laubiausiai netenkino, nuteistieji, buvę Kauno TI minėjo tokius 

atsakymus, kaip itin nepagarbus pareigūnų bendravimas, prastas maistas, nepakankamos sąlygos 

higieniškai gyventi, nusiprausti, gyvenamo ploto stoka, taip pat problemos su sveikatos priežiūra bei 

medikų stoka.  

 

4.4. Teisėsaugos institucijų atstovų apklausa 

Iš visų apklausoje dalyvavusių teisėsaugos institucijų tik su Kauno TI bendradarbiauja 42% apklausoje 

dalyvavusių teisėsaugos institucijų, tik su Šiaulių TI – 32%. Dar 26% teisėsaugos institucijų 

bendradarbiauja su abiem tardymo izoliatoriais. Taigi, viso su Kauno TI bendradarbiauja 68% tyrime 

dalyvavusių teisėsaugos institucijų. 

Daugiausia tyrime dalyvavusių teisėsaugos institucijų bendradarbiauja su Kauno TI įskaitos skyriumi 

bei vadovybe (direktorius, direktoriaus pavaduotojai) (po 10 paminėjimų), po 5 kartus buvo 

paminėtas apsaugos ir priežiūros bei personalo skyriai, po 3 kartus – administracijos reikalų skyrius, 

psichologinė grupė, socialinės reabilitacijos skyrius, juriskonsultas (teisininkas), 2 respondentai minėjo, 

kad bendradarbiauja su sveikatos priežiūros tarnyba, po vieną teisėsaugos institucijos atstovą teigė 

bendradarbiaują su ūkio, vidaus bei kitu skyriumi. Apklausoje dalyvavusios teisėsaugos instutucijos 

teigė nebendradarbiaujančios su Kauno TI buhalterinės apskaitos skyriumi. 

Tarp Kauno TI skyrių, su kuriais teisėsaugos institucijos bendradarbiauja, aukštesniais balais įvertintas 

ūkio skyrius (vertinimai varijuoja apie 9 balus iš 10 galimų), tuo tarpu vidaus tyrimų skyriaus vertinimai 

žemesni, netgi vieni žemiausių visų skyrių kontekste (6-9 balai). Patys aukščiausi vertinimo balai buvo 

skirti Kauno TI vadovybei (direktoriui, direktoriaus pavaduotojams, virš 9 balų), taip pat santykinai 

aukštesniais balais įvertinti administracijos reikalų, personalo skyriai, taip pat psichologinė grupė (8-9 

balai). Be minėto vidaus tyrimų skyriaus, žemesniais balais įvertintas ir juriskonsultas (teisininkas, 6-7 

balai). 

Vertinant kompetencijomis, aukščiausiais balais įvertinta tai, kad bendradarbiavimas su Kauno TI 

vyksta nepažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo nuostatų, laiko terminų ar dokumentų rengimo 

taisyklių, taip pat kitų savybių kontekste aukštesniais balais įvertintas darbuotojų mandagumas bei 

paslaugumas. Kaip „kritika“ galėtų būti minimos pernelyg biurokratiškos procedūros. Ignoruojant šią 

savybę ir priimant ją kaip būtinybę, visų tirtų kompetencijų kontekste kiek žemesniu balu įvertinta tai, 

kaip Kauno TI darbuotojai atsižvelgia į pastabas ar prieinama kompromiso, sklandus 

bendradarbiavimas. Ypatingai tai pasakytina apie vidaus tyrimų skyrių bei juriskonsultą. 

Kaip ir įvairiais aspektais vertinant atskirus Kauno TI padalinius ar jų darbuotojus, taip ir vertinant 

bendruosius aspektus (informacijos, skelbiamos įstaigos interneto sveitainėje ir kitoje viešoje erdvėje 

apie įstaigą, teikiamas paslaugas ir pan. pakankamumas; kiek suteikta paslauga (gautas 

sprendimas) buvo suprantamas ir aiškus; suteiktos paslaugos ir bendradarbiavimo atitikimas 

lūkesčiams), dažniau priskirti balai yra geri arba labai geri. Aukščiausiu vidutiniu balu – 9,4 balais (iš 10 

galimų) įvertintas informacijos, skelbiamos įstaigos interneto sveitainėje ir kitoje viešoje erdvėje apie 

įstaigą, teikiamas paslaugas ir pan., pakankamumas. 9,0 balais įvertinta tai, kiek suteikta paslauga 

(gautas sprendimas) buvo suprantamas ir aiškus; žemiausiu balu (8,9 balo iš 10 galimų) įvertintas 

suteiktos paslaugos ir bendradarbiavimo atitikimas lūkesčiams. 

Teikdami pasiūlymus, ką būtų galima pakeisti, gerinant Kauno TI veiklą ir bendradarbiavimą, 

dažniausiai respondentai neminėjo nieko. Atskirais atvejais buvo minimi tokie siūlymai, kaip vykdyti 

nuolatinę įeinančių ir išeinančių asmenų patikrą; susitvarkyti Kauno Ti internetinį puslapį, nes jis yra 

blokuojamas dėl nesaugumo; taip pat buvo siūloma kompetentingesnių ir malonesnių darbuotojų. 

 

4.5. Bendradarbiaujančių organizacijų apklausa 

Tarp apklausoje dalyvavusių bendradarbiaujančių organizacijų, daugiausia jų bendradarbiauja su 

Kauno TI ūkio skyriumi (46%), 25% - vadovybe (direktorius, direktoriaus pavaduotojai), po 21% 

administracijos reikalų bei buhalterinės apskaitos skyriais, po 18% - apsaugos ir priežiūros skyriumi bei 

sveikatos priežiūros tarnyba, 14% - juristkonsultu, po 11% - personalo skyriumi, psichologine grupe bei 

socialinės reabilitacijos skyriumi, po kartą minėti įskaitos bei vidaus tyrimų skyriai. 
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Vertindamos savo bendradarbiavimą su Kauno TI, bendradarbiaujančios organizacijos aukštesniais 

balais įvertino vidaus tyrimų skyrių (10 balų iš 10 galimų), tuo tarpu įskaitos skyriaus vertinimai yra šiek 

tiek žemesni (9-10 balų). Patys aukščiausi vertinimo balai buvo skirti būtent vidaus tyrimų skyriui, 

psichologinei grupei, socialinės reabilitacijos skyriui, taip pat pakankamai aukštais balais įvertintas 

Kauno TI personalo skyrius. Visų tirtų Kauno TI skyrių kontekste, žemesniais balais įvertintas apsaugos 

skyrius (8-9 balo). 

Vertinant kompetencijomis, aukščiausiais balais įvertinta tai, kad bendradarbiavimas su Kauno TI 

vyksta nepažeidžiant dokumentų rengimo taisyklių, Viešojo administravimo įstatymo nuostatų. Taip 

pat santykinai geriau įvertintas Kauno TI darbuotojų mandagumas ir paslaugumas. Beje, skirtingai, 

nei kitų TG apklausose, su Kauno TI bendradarbiaujančios organizacijos ne taip „kritiškai“ vertino ir 

procedūrų biurokratiškumą ar galimybę susisiekti su Kauno TI darbuotojais/pareigūnais nustatytu 

darbo laiku. Šias pastabas dažniau galima „skirti“ apsaugos ir priežiūros, buhalterinės apskaitos, 

personalo bei ūkio skyriams. 

Vertindami tuos pačius 3 bendruosius bendravimo su Kauno TI aspektus (kaip ir teisėsaugos TG 

apklausoje), aukščiausiu vidutiniu balu – 9,5 balais (iš 10 galimų) įvertinta tai, kiek suteikta paslauga 

(gautas sprendimas) buvo suprantamas ir aiškus; 9,4 balo iš 10 galimų įvertintas informacijos, 

skelbiamos įstaigos interneto svetainėje ir kitoje viešojoje erdvėje, apie įstaigą, teikiamas paslaugas ir 

pan. pakankamumas. Iš tirtų trijų aspektų santykinai žemesniu balu (9,0) įvertintas suteiktos paslaugos 

ir bendradarbiavimo atitikimas lūkesčiams. 

Teikdamos pasiūlymus, ką būtų galima pakeisti Kauno TI veiklai gerinti, dažniausiai 

bendradarbiaujančios organizacijos jokių pasiūlymų neturėjo. Atskirais atvejais buvo minimi tokie 

siūlymai, kaip dažniau teikti fizinės pagalbos ar kitokią paramą, gerinti sveikatos ir psichologinę 

atmosferą, kad įstaigoje neturėtų taip dažnai keistis darbuotojai, buvo siūlymų kelti atlyginimus 

žemiausios grandies darbuotojams; pastebėta, kad tardymo izoliatoriaus darbuotojai yra per daug 

apkrauti biurokratinių raštų rengimu. Buvo siūlymų daugiau teikti visuomenei informacijos apie save, 

labiau užsiimti švietėjiška veikla ir prevencija; labiau skatinti bendradarbiavimą su įmonėmis. Taip pat 

buvo pastebėjimas ir siūlymas Kauno TI atstovams dalyvauti organizacijos rengiamuose renginiuose, 

didinti studentų atliekamos praktikos efektyvumą, teikti pasiūlymus, kaip geriau paruošti studentus. 
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5. Pagrindinių tyrimo rezultatų santrauka. Šiaulių TI vertinimas 

5.1. Suimtųjų ir nuteistųjų reziduojančių Šiaulių TI apklausa 

Suimtieji ir nuteistieji, laikomi Šiaulių TI vertino 4 Šiaulių TI darbuotojų grupes - vadovus (direktorius, jo 

pavaduotojai, skyrių vadovai), pareigūnus (būrių viršininkai, inspektoriai ir kt.), jaunesniuosius 

pareigūnus (prižiūrėtojai ir kt.) bei kitus darbuotojus (medikai, įskaitos skyrius ir kt.). Aukščiausiu 

bendruoju balu – 8,1 balo iš dešimties galimų, įvertinti pareigūnai - būrių viršininkai, inspektoriai ir kt. 

Žemiausiu bendruoju balu 6,0 balo iš galimų 10 įvertinti jaunesnieji pareigūnai (prižiūrėtojai ir kt.).  

Vertinant kompetencijomis, santykinai aukščiausius balus suimtieji ir nuteistieji skyrė už tai, kad Šiaulių 

TI atskirų grupių darbuotojai yra mandagūs, laikosi įstatymų, yra principingi, o žemiausi vertinimai 

buvo skirti darbuotojų išradingumui ir naujovių pomėgiui. Be minėtos savybės, kiek žemiau vertintas 

Šiaulių TI darbuotojų supratingumas bei greita reakcija į skundus ir prašymus. 

Jauniesniųjų pareigūnų grupei pagal įvairias kompetencijas buvo priskiriami žemiausi balai, 

pareigūnų grupei – aukščiausi. 

Vertindami įvairius aspektus, susijusius su laisvalaikio užimtumu ir socialine reabilitacija Šiaulių TI, iš tirtų 

15 veiklų, kurios susijusios su minėta tema, geriausiai įvertinta tai, kad pakanka informacijos apie 

įstaigos vidaus tvarką (6,9 balai iš 10 galimų), suteikiama galimybė palaikyti ryšius su artimaisiais, 

draugais bei suteikiama galimybė mokytis (po 6,8 balo). Taip pat santykinai su kitomis temomis, 

aukštesniu balu įvertinta mėgiamos literatūros pakankamumas (6,1 balo), įstatymų ir visuomenės 

normų laikymosi skatinimas (6,0 balo). Žemiausi vertinimai (4,8 balo iš 10 galimų) skirti sportinių 

renginių pakankamumui bei supažindinimui su įdarbinimo galimybėmis, užimtumui išėjus į laisvę. Tarp 

žemesniais balais įvertintų aspektų – taip pat tai sportinių renginių pakankamumas bei naudingos 

informacijos asmenybės tobulėjimui suteikimas (po 5,1 balo). 

Vertindami savo buvimo Šiaulių TI sąlygas, čia esantys suimieji ir nuteistieji geriausiai vertina konfliktų 

nebuvimą su kitais darbuotojais (medikais ir kt., vertinimas), pareigūnais (būrių viršininkais, 

pareigūnais), vadovybe bei jaunesniais pareigūnais (atitinkamai 8,2, 8,1, 7,9 ir 7,7 balo iš 10 galimų). 

Kiek žemiau nuteistieji vertina tai, kaip jiems pateikiami paaiškinimai, atsakymai į prašymus ir skundus 

(7,3 balo), kokios yra galimybės apskųsti įstaigos administracijos veiksmus (7,2 balo), Šiaulių TI 

sudarytos sąlygos naudotis asmeniniais daiktais (7,1 balo), kaip įstaigos administracija reaguoja į 

įkalintų asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus (7,0 balo). Žemiausiu balu įvertintas gyvenamojo 

ploto pakankamumas (4,6 balo), Šiaulių TI sudarytos buitinės sąlygos (5,2 balo), maudymosi duše 

laikas bei galimybės higieniškai gyventi (5,5 balo). Taip pat prasčiau įvertinta, kaip įstaigos 

administracija stengiasi gerinti įkalintųjų buitines sąlygas (5,6 balo), koks yra medicininės pagalbos 

suteikimas (5,7 balo), pasivaikšiojimams skirto laiko pakankamumas (5,9 balo).  

Bendrai Šiaulių TI veiklą šioje įstaigoje suimtieji ir nuteistieji įvertino 6,0 balo iš maksimaliai galimų 10 

balų. Teikdami savo pasiūlymus ir pageidavimus, ar minėdami, kas dabartinių Šiaulių TI laikomų 

nuteistųjų ir suimtųjų netenkina ir ką reikėtų tobulinti ir gerinti – iš esmės respondentai nuteistieji ir 

suimtieji, tiek laikomi Kauno TI, tiek ir Šiaulių TI kalbėjo apie tuos pačius dalykus, todėl visi š ie 

paminėjimai gali būti apjungti į kelias apibendrinančias temas, kurios yra tokios pačios, kaip ir 

vertinant Kauno TI, - tai – nepagarbus pareigūnų (ypatingai jaunesniųjų) elgesys su nuteistaisiais, per 

mažai sportui skiriamo laiko, įvairovės ir infrastruktūros nebuvimas, užimtumo nebuvimas ir 

antisanitarinės antihigieninės buvimo Šiaulių TI sąlygos. 
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5.2. Suimtųjų/nuteistųjų artimųjų, giminių, draugų, besikreipiančių 

įvairiais klausimais ar besinaudojančių Šiaulių TI administracinėmis 

paslaugomis, apklausa 

Džaniausiai suimtųjų/nuteistųjų artimieji, giminės, draugai, besikreipę įvairiais klausimais ar 

besinaudoję Šiaulių TI administracinėmis paslaugomis, kreipiasi į Šiaulių TI apsaugos ir priežiūros skyrių, 

kuris organizuoja ir administruoja pasimatymus, telefoninius pokalbius bei siuntų/paketų 

priėmimą/perdavimą (9 paminėjimai iš 12), 2 suinteresuoti asmenys teigė kreipęsi į administracijos 

reikalų skyrių, kuris priima asmenų prašymus ir skundus, 5 asmenys kreipėsi į buhalterinės apsklaitos 

skyrių, po vieną asmenį – į sveikatos priežiūros tarnybą, personalo skyrių. Tarp besikreipusių 

suinteresuotų asmenų, kurie užpildė anketas apklausos vykdymo metu, nepasitaikė tokių, kurie būtų 

kreipęsi į įskaitos skyrių, psichologinę grupę, ūkio skyrių, vidaus tyrimų skyrių, juriskonsultą (teisininką) ar 

vadovybę (direktorių ar direktoriaus pavaduotojus). Suinteresuotų asmenų apklausos rezultatai rodo, 

kad konkretus Šiaulių TI skyrius, į kurį suinteresuoti asmenys kreipėsi tyrimo metu labai dažnai yra 

būtent tas, į kurį kreipiamasi dažniausiai.  

Iš tų Šiaulių TI skyrių, į kuriuos suinteresuoti asmenys kreipėsi, daugumos skyrių vertinimai yra 

pakankamai aukšti, personalo skyrius daugumos aspektų atžvilgiu įvertintas bene geriausiai. 

Vertinant Šiaulių TI kompetencijomis, aukščiausiais balais suinteresuoti asmenys įvertino paslaugų 

suteikimo terminą, bene prasčiausiai įvertintas suteiktos informacijos tikslumas, teisingumas. Vertinant 

informacijos/ paslaugų suteikimo procedūros biurokratiškumą, pastabas pareikšti sunku, nes daug 

vertinimų 10-čia balų gali taip pat reikšti pozityvų, o ne negatyvų vertinimą. Esant mažam anketų 

skaičiui, sunku pamatuoti vertinimų tendencingumą. 

Vertindami, ar jų pokalbio metu su konkretaus Šiaulių TI padalinio atstovu/darbuotoju/tarnautoju kilo 

konflitas, visais atvejais respondentai minėjo, kad konfliktas nekilo. Teikdami savo pasiūlymus/ 

pageidavimus dėl konkretaus Šiaulių TI padalinio/ atstovo informacijos/ paslaugų teikimo kokybės 

gerinimo, suinteresuoti asmenys dažniau teikė bendro pobūdžio pastabas: 

 suteikti platesnę informaciją; 

 geresnio maisto nuteistiesiems; 

 dėl paskiriamų pasimatymų motinoms su mažamečiais vaikais neversti laukti eilės, priimti be 

eilės ar bent šią paslaugą teikti telefonu kaip išankstinę registraciją, kai paskambinus ga lima 

būtų iš anksto suderinti  paskirto pasimatymo laiką. 

 

5.3. Suimtųjų ir nuteistųjų buvusių Šiaulių TI apklausa 

Suimtieji ir nuteistieji, buvę Šiaulių TI, vertino 4 Šiaulių TI personalo grupes - vadovus (direktorius, jo 

pavaduotojai, skyrių vadovai), pareigūnus (būrių viršininkai, inspektoriai ir kt.), jaunesniuosius 

pareigūnus (prižiūrėtojai ir kt.) bei kitus darbuotojus (medikai, įskaitos skyrius ir kt.). Aukščiausiu 

bendruoju balu – 7,0 balo iš dešimties galimų - įvertinti vadovai bei kito skyriaus darbuotojai (medikai, 

įskaitos skyrius ir kt.). Žemiausiu bendruoju balu (6,5 balo iš 10 balimų) įvertinti jaunesnieji pareigūnai 

(prižiūrėtojai ir kt.). 

Vertinant kompetencijomis, aukščiausi balai dažniausiai buvo skiriami už mandagumą bei tai, kaip 

Šiaulių TI atskirų grupių darbuotojai laikosi įstatymų, o žemiausi vertinimai buvo skirti darbuotojų 

išradingumui ir polinkiui į naujoves, taip pat greitam reagavimui į skundus vertinti. Be minėtų savybių, 

taip pat žemiau vertintas Šiaulių TI darbuotojų supratingumas ir duoto žodžio laikymasis.  

Jauniesniųjų pareigūnų grupei pagal įvairias kompetencijas buvo priskiriami bene žemiausi balai, 

vadovų grupei – aukščiausi balai. 

Vertindami įvairius aspektus, susijusius su laisvalaikio užimtumu ir socialine reabilitacija Šiaulių TI, čia 

buvę nuteistieji ar suimtieji geriausiai įvertino suteiktą galimybę palaikyti ryšius su artimaisiai, draugais, 

informacijos pakankamumą apie įstaigos vidaus tvarką (po 7,1 balo iš 10 galimų). Bene visu balu 

žemiau įvertintas įvairios informacijos suteikimas ar pakankamas mėgiamos literatūros, ar teisinės 

informacijos kiekis. Žemiausi vertinimai skirti sporto renginių pakankamumo vertinimui (4,9 balo), 



Visuomenės nuomonės tyrimas. 2014 m. balandis  
 

Puslapis 15 

 

sveiko gyvenimo būdo skatinimui (5,2 balo), taip pat švietimo renginiams ar informacijai apie 

įdarbinimo galimybes. 

Vertindami savo buvimo Šiaulių TI sąlygas, buvę suimieji ir nuteistieji santykinai geriausiai, kitų aspektų 

kontekste, vertino konfliktų nebuvimą su vadovybe, kitais darbutojais (pvz., medikais) bei 

pareigūnais, bendravimą su įstaigos darbuotojais (7,8-7,5 balo iš 10 galimų). Praščiausiai įvertintas 

gyvenamojo ploto kameroje pakankamumas (4,8 balo), taip pat įstaigoje sudarytos buitinės sąlygos 

ar tai, kaip įstaigos administracija stengėsi jas gerinti, kaip ir tai, kiek įstaigos administracija stengėsi, 

kad įkalinti asmenys sutartų tarpusavyje (5,3-5,6 balo).  

Bendrai Šiaulių TI veiklą šioje įstaigoje buvę suimtieji įvertino 6,0 balais iš maksimaliai galimų 10 balų. 

Pateiktus suimtųjų ir nuteistųjų buvusių Šiaulių TI atsakymus, kokie yra pasiūlymai ar pageidavimai, kas 

netenkina Šiaulių TI veikloje ar ką būtų galima pagerinti, galima grupuoti į tas pačias 

„apjungiančias“ temas – tai prastos gyvenimo/ higieninės sąlygos; nepagarbus pareigūnų elgesys su 

nuteistaisiais, prastai organizuojamas laisvalaikis bei blogas maitinimas. 

 

5.4. Teisėsaugos institucijų atstovų apklausa 

Iš visų apklausoje dalyvavusių teisėsaugos institucijų tik su Šiaulių TI bendradarbiauja 32% apklausoje 

dalyvavusių teisėsaugos institucijų, tik su Kauno TI – 42%. Dar 26% arba 8 teisėsaugos institucijos 

nurodė bendradarbiaujančios su abiem tardymo izoliatoriais. Taigi, viso su Šiaulių TI bendradarbiauja 

58% tyrime dalyvavusių teisėsaugos institucijų. 

Daugiausia tyrime dalyvavusių teisėsaugos institucijų bendradarbiauja su Šiaulių įskaitos skyriumi (8 

paminėjiai), po 6 kartus buvo paminėtas administracijos reikalų skyrius bei vadovybė (direktorius, 

direktoriaus pavaduotojai), 5 kartus – apsaugos ir priežiūros skyrius, po 2 teisėsaugos institucijas 

paminėjo personalo, socialinės reabilitacijos, vidaus tyrimų skyrius, po vieną kartą buvo minimi ūkio 

skyrius, juriskonsultas bei kitas skyrius, su kuriais bendradarbiauja klausimynus užpildžiusios teisėsaugos 

institucijos. Apklausoje dalyvavusios teisėsaugos instutucijos teigė nebendradarbiaujančios su Šiaulių 

TI buhalterinės apskaitos skyriumi, psichologine grupe bei sveikatos priežiūros tarnyba. 

Tarp Šiaulių TI skyrių, su kuriais teisėsaugos institucijos bendradarbiauja, aukštesniais balais įvertintas 

ūkio (10 balų) skyrius ar juriskonsultas (10 balų). Santykinai aukštesni vertinimai buvo skirti 

administracijos reikalų (~9-10 balų), taip pat personalo (8-10 balų) skyriams, tuo tarpu kiek žemesniais 

balais įvertinti apsaugos ir priežiūros, įskaitos bei vidaus tyrimų skyriai (~7-8 balai). 

Vertinant kompetencijomis, aukščiausiais balais įvertinta tai, kad bendradarbiavimas su Šiaulių TI 

vyksta nepažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo nuostatų, laikomasi terminų ar dokumentų 

rengimo taisyklių, taip pat kitų savybių kontekste aukštesniais balais įvertinta darbuotojų 

kompetencija. Kaip „kritika“ galėtų būti minimos pernelyg biurokratiškos procedūros ar galimybė 

susisiekti su darbuotojais/pareigūnais nustatytu darbo laiku, o dėl objektyvių Šiaulių TI veiklos 

specifikos priežasčių ignoruojant šias savybes, kiek prasčiau buvo vertinama tai, kaip Šiaulių TI atskirų 

skyrių darbuotojai atsižvelgia į pastabas, ir kaip prieinama kompromiso. Ypatingai tai pasakytina 

apie vidaus tyrimų, o taip pat apie apsaugos ir priežiūros, vadovybės bei įskaitos skyrius. 

Kaip ir įvairiais aspektais vertinant atskirus Šiaulių TI padalinius ar jų darbuotojus, taip ir vertinant 

bendruosius aspektus (informacijos, skelbiamos įstaigos interneto sveitainėje ir kitoje viešoje erdvėje 

apie įstaigą, teikiamas paslaugas ir pan. pakankamumas; kiek suteikta paslauga (gautas 

sprendimas) buvo suprantamas ir aiškus; suteiktos paslaugos ir bendradarbiavimo atitikimas 

lūkesčiams, dažniau priskirti balai yra geri arba labai geri. Aukščiausiu vidutiniu balu – 9,2 balais (iš 10 

galimų) įvertintas suteiktos paslaugos (gauto sprendimo) suprantamumas ir aiškumas. Kiek 

žemesniais balais – po 8,9 balo įvertinti suteiktos paslaugos ir bendradarbiavimo atitikimas lūkesčiams 

bei informacijos pakankamumas. 

Teikdami pasiūlymus, ką būtų galima pakeisti, gerinant Šiaulių TI veiklą ir bendradarbiavimą, 

dažniausiai respondentai arba neatsakė į klausimą visai, arba teigė neturintys jokių siūlymų. Atskirais 

atvejais buvo minimi tokie siūlymai, kaip vykdyti nuolatinę įeinančių ir išeinančių asmenų patikrą; 

gerinti psichologinę aplinką; supaprastinti ir pagreitinti procedūras ruošiant sulaikytus (suimtus) 

asmenis etapavimui tyrimo veiksmams. Taip pat buvo pastebėta, kad Šiaulių tardymo izoliatoriuje 

trūksta mokymosi patalpų. 
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5.5. Šiaulių miesto gyventojų apklausa 

Gyventojų dalys, kurie yra ką nors girdėję/ skaitę apie Šiaulių tardymo izoliatorių, ir tų, kurie nieko 

nėra girdėję, yra vienodos (atitinkamai 51% ir 49%). Palyginus, kaip skiriasi informuotumo apie Šiaulių 

TI lygis priklausomai nuo socilainių demografinių charakteristikų, pastebėta, kad aukštąjį universitetinį 

išsimokslinimą turintys respondentai statistiškai reikšmingai dažniau nei turintys nebaigtą vidurinį ar 

vidurinį išsimokslinimą yra girdėję arba skaitę apie Šiaulių TI, ir, atvirkščiai, turintieji žemiausią 

išsimokslinimą dažniau teigė nieko negirdėję apie Šiaulių TI. 

Probleminės suimtųjų, nuteistųjų laikymo sąlygos (43%), darbuotojų ar tarnautojų darbo drausmės 

pažeidimai (31%) ar nepatenkinamos darbo sąlygos (26%) – tai dažniausiai minėtos neigiamos 

temos, ką šiauliečiai girdi apie Šiaulių TI. 

Tarp neutralios informacijos daugiau girdėta apie įstaigos vykdomą projektinę veiklą (18%), darbo 

užmokesčio dydį (16%) ar Šiaulių TI darbuotojų socialines galantijas (15%), mažiausiai girdėta apie 

karjeros galimybes (1%).  

Teigiamos informacijos apie Šiaulių TI girdėta mažiausiai. Dažniausiai tai geros darbo sąlygos (11%), 

gerėjančios suimtųjų ar nuteistųjų laikymo sąlygos (9%), įstaigos darbuotojų pasiekimai sporto srityje 

(5%). 

15% Šiaulių visuomenės teigė, kad jiems būtų aktualu gauti daugiau informacijos apie Šiaulių TI 

veiklą. Dar panaši dalis respondentų (16%) atsakė, kad jiems pakanka gaunamos/prieinamos 

informacijos apie tai. Didesnės Šiaulių miesto visuomenės dalies (69%) tokia informacija nedomina. 

Akcentuotina tai, kad ta visuomenės dalis, kuri kažką apie Šiaulių TI jau buvo girdėjusi, statistiškai 

reikšmingai dažniau pageidautų, jiems būtų aktualu gauti daugiau informacijos apie Šiaulių TI veiklą 

(24%). Atitinkamai nieko negirdėjusieji dažniau ir nenori nieko papildomai sužinoti apie Šiaulių TI 

(84%). 

Vertinant, kaip skiriasi respondentų atsakymai apie tai, ar jiems būtų aktualu gauti daugiau 

informacijos apie Šiaulių tardymo izoliatorių priklausomai nuo socialinių demografinių charakteristikų, 

skirtumas fiksuojamas tik tarp dirbančių respondentų. Pastarieji dažniau nei nedirbatys ar pensinio 

amžiaus tyrimo dalyviai teigė, kad jiems būtų aktualu gauti papildomosinformacijos (22%) ir rečiau 

teigė, kad tokia informacija jų nedomina (62%). 

Respondentus, kuriems būtų aktualu, kuriuos domina gauti daugiau informacijos, labiausiai domintų 

sužinoti daugiau apie nuteistųjų/suimtųjų laikymo sąlygas, domina įstaigos vykdoma projektinė 

veikla, karjeros galimybės Šiaulių TI, bendradarbiavimas su NVO. Mažiausiai visuomenę domina 

informacija apie viešuosius pirkimus – šį atsakymą viso paminėjo 5 respondentai arba 3% apklausoje 

dalyvavusios Šiaulių visuomenės. 

Įstaigos internetinė svetainė (47%), regioninė TV (35%), vietos regioniniai dienraščiai (18%) bei atvirų 

durų dienos Šiaulių TI (14%) – tai priimtiniausi žiniasklaidos kanalai dominančiai informacijai apie 

Šiaulių TI gauti, tačiau tokio informacijos šaltinio kaip informaciniai stendai seniūnijose nepaminėjo 

nei veinas į klausimą atsakinėjęs respondentas. 
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6. Detalūs tyrimų įgyvendinimo eigos, pasiektų rezultatų 

aprašai 

Toliau ataskaitoje bus pateikta informacija apie tai, kaip, laikantis Techninėje užduotyje keliamų 

reikalavimų, buvo įgyvendinami Projekto tyrimai. 

6.1. Suimtųjų ir nuteistųjų laikomų Kauno TI/Šiaulių TI apklausa 

6.1.1. Apklausos įgyvendinimas 

Apklausos metodas 

Suimtųjų ir nuteistųjų laikomų Kauno TI/Šiaulių TI apklausa buvo atliekama savipildos būdu.  

Tyrimo tikslinė grupė 

Suimtieji ir nuteistieji laikomi Kauno TI/Šiaulių TI. 

Tikslinės grupės imtis ir atranka 

Tyrimo metu buvo numatyta apklausti 600 suimtųjų ir nuteistųjų, laikomų Kauno TI ir Šiaulių TI – po 300 

kiekvienoje įstaigoje. 

Kauno TI ir Šiaulių TI darbuotojai išdalino anketas atitinkamose institucijose laikomiems suimtiesiems ir 

nuteistiesiems, kad pastarieji šias anketas užpildytų. Užpildytas anketas iš suimtųjų ir nuteistųjų taip pat 

surinko Kauno / Šiaulių TI darbuotojai ir perdavė UAB „Norstat LT“ darbuotojams tolimesniam 

apdorojimui.  

6.1.2. Pasiekti rezultatai  

Apklausa pradėta vykdyti 2014 kovo 31 dieną, baigta 2014 balandžio 30 dieną. 

Akcentuotina tai, kad dėl tikslinės grupės specifiškumo (TG, visos populiacijos atžvilgiu yra labai 

maža, problemiška bei uždara, reziduojanti uždaroje teritorijoje, sunkiai pasiekiama bei nelinkusi 

bendradarbiauti), tinkamų analizei Kauno TI/Šiaulių TI darbuotojų išplatintų anketų liko Kauno TI 

atveju - 211, iš išdalintų 330; Šiaulių TI atveju – 285 iš išdalintų 330. Kadangi anketas pildymui išplatino 

Kauno TI/ Šiaulių TI darbuotojai, Paslaugų teikėjas neturėjo galimybės kontroliuoti, kad būtų pasiektas 

tikslas ir anketas pilnai būtų užpildęs numatytas suimtųjų/nuteistųjų skaičius.  

Apklausos Kauno TI atlikimo techniniai parametrai: 

Kauno TI laikomiems suimtiesiems ir nuteistiesiems išdalinta anketų....................................................330 

Grįžo viso anketų .......................................................................................................................................225 

Sugadintų/anuliuotų anketų......................................................................................................................14 

Nepasiekta respondentų/neužpildytos anketos...................................................................................105 

Užpildytų anketų Kauno TI.......................................................................................................................211 

Suimtųjų ir nuteistųjų laikomų Kauno TI savipildos būdu įvykdytos apklausos respondentų pasiekimo 

lygis (IR – incidence rate) – 63,9%. 

Apklausos Šiaulių TI atlikimo techniniai parametrai: 

Šiaulių TI laikomiems suimtiesiems ir nuteistiesiems išdalinta anketų......................................................330 

Grįžo viso anketų ........................................................................................................................................285 

Sugadintų/anuliuotų anketų.........................................................................................................................0 

Nepasiekta respondentų/neužpildytos anketos......................................................................................45 

Užpildytų anketų Šiaulių TI.........................................................................................................................285 
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Suimtųjų ir nuteistųjų laikomų Šiaulių TI savipildos būdu įvykdytos apklausos respondentų pasiekimo 

lygis (IR – incidence rate) – 86,4%. 

Tyrimo instrumentas 

Atliekant apklausą buvo naudojamas Perkančiosios organizacijos pateiktas ir su paslaugų tiekėju 

suderintas standartizuotas klausimynas (klausimynas nr.5). 

Duomenų kokybės kontrolė ir duomenų analizė 

Apklausos metu surinkti duomenys buvo patikrinti Vykdytojo standartinių duomenų kokybės kontrolės 

procedūrų metu.  

Analizuojant respondentų atsakymus į klausimus ataskaitoje pateikiami bendrieji atsakymų 

pasiskirstymai bei vertinimų vidurkiai. 

6.1.3. Tikslo pasiekimo lygis  

Ne visi techninėje užduotyje suimtųjų ir nuteistųjų laikomų Kauno TI/Šiaulių TI apklausai kelti 

reikalavimai pasiekti. Detalesnis pasiekto tikslo lygio vertinimas pateikiamas  žemiau lentelėje. 

 

2 lentelė. Detalus suimtųjų ir nuteistųjų reziduojančių Kauno TI/Šiaulių TI apklausos pasiekto 

tikslo lygio vertinimas. 

Tikslas 
Tikslo pasiekimo 

lygis 
Komentaras  

Apklausos įgyvendinimas, laikantis 

techninėje užduotyje numatytų 

reikalavimų 

100% 
Apklausa įgyvendinta laikantis visų 

numatytų metodologinių reikalavimų 

Tyrimo imties surinkimas 83% 
Apklausta 104 respondentais mažiau 

nei buvo numatyta 

Duomenų kokybė ir analizė 100% 
Surinkti duomenys patikrinti laikantis 

visų Paslaugų teikėjo procedūrų. 

 

6.2. Suimtųjų/nuteistųjų artimųjų, giminių, draugų, besikreipiančių 

įvairiais klausimais ar besinaudojančių Kauno TI/Šiaulių TI 

administracinėmis paslaugomis, apklausa 

6.2.1. Apklausos įgyvendinimas 

Apklausos metodas 

Suimtųjų/nuteistųjų artimųjų, giminių, draugų, besikreipiančių įvairiais klausimais ar besinaudojančių 

Kauno TI/Šiaulių TI administracinėmis paslaugomis, apklausa buvo atliekama savipildos būdu.  

Tyrimo tikslinė grupė 

Suimtųjų/nuteistųjų artimieji, giminės, draugai, besikreipiantys įvairiais klausimais ar besinaudojantys 

Kauno TI/Šiaulių TI administracinėmis paslaugomis.  

Tikslinės grupės imtis ir atranka 

Tyrimo metu buvo numatyta apklausti 200 suimtųjų/nuteistųjų artimųjų, giminių, draugų, 

besikreipiančių įvairiais klausimais ar besinaudojančių Kauno TI/Šiaulių TI administracinėmis 

paslaugomis – po 100 kiekvienoje įstaigoje. 

Kauno TI/Šiaulių TI darbuotojai išdalino anketas atitinkamose institucijose besilankantiems 

suimtųjų/nuteistųjų artimiesiems, giminėms, draugams, besikreipiantiems įvairiais klausimais ar 

besinaudojantiems Kauno TI/Šiaulių TI administracinėmis paslaugomis, kad pastarieji šias anketas 

užpildytų. Užpildytas anketas iš respondentų taip pat surinko Kauno TI/Šiaulių TI darbuotojai ir 

perdavė UAB „Norstat LT“ darbuotojams tolimesniam apdorojimui.  
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6.2.2. Pasiekti rezultatai  

Apklausa pradėta vykdyti 2014 kovo 31 dieną, baigta 2014 balandžio 30 dieną. 

Akcentuotina tai, kad dėl tikslinės grupės specifiškumo (TG, visos populiacijos atžvilgiu yra labai 

maža, problemiška bei uždara, nelinkusi bendradarbiauti), tinkamų analizei Kauno TI/Šiaulių TI 

darbuotojų išplatintų anketų UAB „Norstat LT“ darbuotojams buvo perduota atitinkamai 49, iš 

išdalintų 115 (Kauno TI) ir 65 iš išdalintų 115 (Šiaulių TI). Kadangi anketas pildymui išplatino Kauno TI/ 

Šiaulių TI darbuotojai, Paslaugų teikėjas neturėjo galimybės kontroliuoti, kad būtų pasiektas tikslas ir 

anketas pilnai būtų užpildęs numatytas suimtųjų/nuteistųjų artimųjų, giminių, draugų skaičius.  

Apklausos Kauno TI atlikimo techniniai parametrai: 

Kauno TI laikomų suimtųjų ir nuteistųjų artimiesiems išdalinta anketų....................................................115 

Grįžo viso anketų ...........................................................................................................................................49 

Sugadintų/anuliuotų anketų..........................................................................................................................0 

Nepasiekta respondentų/neužpildytos anketos.........................................................................................61 

Užpildytų anketų Kauno TI.............................................................................................................................49 

Suimtųjų/nuteistųjų artimųjų, giminių, draugų, besikreipiančių įvairiais klausimais ar besinaudojančių 

Kauno TI administracinėmis paslaugomis savipildos būdu įvykdytos apklausos respondentų pasiekimo 

lygis (IR – incidence rate) – 44,5%. 

Apklausos Šiaulių TI atlikimo techniniai parametrai: 

Šiaulių TI reziduojančių suimtųjų ir nuteistųjų artimiesiems išdalinta anketų.......................................115 

Grįžo viso anketų ........................................................................................................................................77 

Sugadintų/anuliuotų anketų.....................................................................................................................12 

Grąžintos tuščios anketos .........................................................................................................................53 

Nepasiekta respondentų/neužpildytos anketos....................................................................................50 

Užpildytų anketų Šiaulių TI.........................................................................................................................12 

Suimtųjų/nuteistųjų artimųjų, giminių, draugų, besikreipiančių įvairiais klausimais ar besinaudojančių 

Šiaulių TI administracinėmis paslaugomis savipildos būdu įvykdytos apklausos respondentų pasiekimo 

lygis (IR – incidence rate) – 10,4%. 

Tyrimo instrumentas 

Atliekant apklausą buvo naudojamas Perkančiosios organizacijos pateiktas ir su paslaugų tiekėju 

suderintas standartizuotas klausimynas (klausimynas nr.1). 

Duomenų kokybės kontrolė ir duomenų analizė 

Apklausos metu surinkti duomenys buvo patikrinti Vykdytojo standartinių duomenų kokybės kontrolės 

procedūrų metu.  

Analizuojant respondentų atsakymus į klausimus ataskaitoje pateikiami bendrieji atsakymų 

pasiskirstymai bei vertinimų vidurkiai. 

6.2.3. Tikslo pasiekimo lygis  

Ne visi techninėje užduotyje suimtųjų artimųjų, besikreipiančių įvairiais klausimais ar besinaudojančių 

Kauno TI/Šiaulių TI administracinėmis paslaugomis, apklausai kelti reikalavimai pasiekti. Detalesnis 

pasiekto tikslo lygio vertinimas pateikiamas žemiau esančioje lentelėje. 
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3 lentelė. Detalus suinteresuotų asmenų apklausos pasiekto tikslo lygio vertinimas. 

Tikslas 
Tikslo pasiekimo 

lygis 
Komentaras  

Apklausos įgyvendinimas, laikantis 

techninėje užduotyje numatytų 

reikalavimų 

100% 
Apklausa įgyvendinta laikantis visų 

numatytų metodologinių reikalavimų 

Tyrimo imties surinkimas 31% 

Iš Kauno TI/ Šiaulių TI atsakingų 

darbuotojų grįžo 139 anketom mažiau, 

nei buvo numatyta 

Duomenų kokybė ir analizė 100% 
Surinkti duomenys patikrinti laikantis 

visų Paslaugų teikėjo procedūrų. 

 

6.3. Suimtųjų ir nuteistųjų buvusių Kauno TI/Šiaulių TI apklausa 

6.3.1. Apklausos įgyvendinimas 

Apklausos metodas 

Suimtųjų ir nuteistųjų buvusių Kauno TI/Šiaulių TI apklausa buvo atliekama savipildos būdu.  

Tyrimo tikslinė grupė 

Suimtieji ir nuteistieji buvę Kauno TI/Šiaulių TI. 

Tikslinės grupės imtis ir atranka 

Tyrimo metu buvo numatyta apklausti 200 suimtųjų ir nuteistųjų, buvusių Kauno TI/Šiaulių TI, po 100 

kiekvienoje įstaigoje. 

Kauno TI/Šiaulių TI darbuotojai išdalino anketas atitinkamose institucijose buvusiems suimtiesiems ir 

nuteistiesiems, kad pastarieji šias anketas užpildytų. Užpildytas anketas iš buvusių suimtųjų ir nuteistųjų 

taip pat surinko Kauno TI/Šiaulių TI darbuotojai ir perdavė UAB „Norstat LT“ darbuotojams 

tolimesniam apdorojimui.  

6.3.2. Pasiekti rezultatai  

Apklausa pradėta vykdyti 2014 kovo 31 dieną, baigta 2014 balandžio 30 dieną. 

Akcentuotina tai, kad dėl tikslinės grupės specifiškumo (TG, visos populiacijos atžvilgiu yra labai 

maža, problemiška bei uždara bei nelinkusi bendradarbiauti), tinkamų analizei Kauno TI/Šiaulių TI 

darbuotojų išplatintų anketų liko Kauno TI atveju - 47, iš išdalintų 115; Šiaulių TI atveju – 80 iš išdalintų 

115. Kadangi anketas pildymui išplatino Kauno TI/ Šiaulių TI darbuotojai, Paslaugų teikėjas neturėjo 

galimybės kontroliuoti, kad būtų pasiektas tikslas ir anketas pilnai būtų užpildęs numatytas 

suimtųjų/nuteistųjų buvusių Kauno TI/Šiaulių TI skaičius.  

Apklausos Kauno TI atlikimo techniniai parametrai: 

Kauno TI buvusiems suimtiesiems ir nuteistiesiems išdalinta anketų........................................................115 

Grįžo viso anketų ...........................................................................................................................................51 

Sugadintų/anuliuotų anketų..........................................................................................................................4 

Nepasiekta respondentų/neužpildytos anketos........................................................................................68 

Užpildytų anketų Kauno TI.............................................................................................................................47 

Suimtųjų ir nuteistųjų buvusių Kauno TI savipildos būdu įvykdytos apklausos respondentų pasiekimo 

lygis (IR – incidence rate) – 40,9%. 
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Apklausos Šiaulių TI atlikimo techniniai parametrai: 

Šiaulių TI buvusiems suimtiesiems ir nuteistiesiems išdalinta anketų........................................................115 

Grįžo viso anketų ...........................................................................................................................................82 

Sugadintų/anuliuotų anketų..........................................................................................................................2 

Nepasiekta respondentų/neužpildytos anketos........................................................................................36 

Užpildytų anketų Šiaulių TI.............................................................................................................................79 

Suimtųjų ir nuteistųjų buvusių Šiaulių TI savipildos būdu įvykdytos apklausos respondentų pasiekimo 

lygis (IR – incidence rate) – 68,7%. 

Tyrimo instrumentas 

Atliekant apklausą buvo naudojamas Perkančiosios organizacijos pateiktas ir su paslaugų tiekėju 

suderintas standartizuotas klausimynas (klausimynas nr.6). 

Duomenų kokybės kontrolė ir duomenų analizė 

Apklausos metu surinkti duomenys buvo patikrinti Vykdytojo standartinių duomenų kokybės kontrolės 

procedūrų metu.  

Analizuojant respondentų atsakymus į klausimus ataskaitoje pateikiami bendrieji atsakymų 

pasiskirstymai ir vertinimų vidurkiai. 

6.3.3. Tikslo pasiekimo lygis  

Ne visi techninėje užduotyje suimtųjų ir nuteistųjų buvusių Kauno TI ir Šiaulių TI apklausai kelti 

reikalavimai pasiekti. Detalesnis pasiekto tikslo lygio vertinimas pateikiamas žemiau: 

 

4 lentelė. Detalus suimtųjų ir nuteistųjų buvusių Kauno TI/Šiaulių TI apklausos pasiekto tikslo lygio 

vertinimas. 

Tikslas 
Tikslo pasiekimo 

lygis 
Komentaras  

Apklausos įgyvendinimas, laikantis 

techninėje užduotyje numatytų 

reikalavimų 

100% 
Apklausa įgyvendinta laikantis visų 

numatytų metodologinių reikalavimų 

Tyrimo imties surinkimas 63% 
Apklausta 74 respondentais mažiau 

nei buvo numatyta 

Duomenų kokybė ir analizė 100% 
Surinkti duomenys patikrinti laikantis 

visų Paslaugų teikėjo procedūrų. 

 

6.4. Teisėsaugos institucijų atstovų apklausa 

6.4.1. Apklausos įgyvendinimas 

Apklausos metodas 

Teisėsaugos institucijų atstovų apklausa buvo atliekama apklausos internetu būdu. Pirmiausia, 2014 

m. kovo 18 d. tų teisėsaugos institucijų atstovams, kurie bendradarbiauja su Šiaulių TI, Kauno TI 

atsakingi darbuotojai pagal sąrašą elektroniniu paštu išsiuntė raštus su informacija apie vykdomą 

projektą. Rašte buvo trumpai pristatomi Projekto tikslai, pateikiama informacija apie apklausos 

vykdymo laiką bei apklausos vykdytojus. Kitą dieną po rašto siuntimo, 2014 m. kovo 19 d. UAB 

„Socialinės informacijos centras“ nurodytais elektroninio pašto adresais išsiuntė asmeninius 

pakvietimus dalyvauti apklausoje. Kvietimuose buvo trumpai pristatoma informacija apie tyrimą, 

pateikiama informacija apie apklausos vykdymo laiką ir apklausos pildymo internetu instrukcijos.  
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Prie tyrimo Vykdytojo serverio teisėsaugos institucijų darbuotojai jungėsi per laiške nurodytą 

autorizuotą nuorodą. Į užduodamus klausimus respondentai galėjo atsakinėti jiems patogiu laiku, 

taip pat galėjo bet kurioje vietoje apklausos pildymą nutraukti ir vėliau prie jos prisijungus tęsti nuo to 

vietos, kurioje jie buvo sustoję.  

Tyrimo tikslinė grupė 

Tyrimo tikslinė grupė – kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, 

Teisingumo ministerijos, teismų, prokuratūrų atstovai. Teisėsaugos institucijų atstovų sąrašas su 

kontaktine informacija tyrimo Vykdytojui buvo pateiktas Perkančiosios organizacijos. 

Tikslinės grupės imtis ir atranka 

Tyrimo metu buvo numatyta apklausti 30 teisėsaugos institucijų atstovų, apklausta 31 teisėsaugos 

institucijų atstovas.  

Tyrimo metu buvo taikomas ištisinės atrankos metodas. Perkančioji organizacija pateikė 48 kontaktus, 

iš kurių ne visi įrašai turėjo pilną apklausai reikalingą kontaktinę informaciją (kontaktinį asmenį, 

telefono nr. ar elektroninio pašto adresą). 

6.4.2. Pasiekti rezultatai  

Apklausa pradėta vykdyti 2014 kovo 19 dieną, planuota baigti – 2014 kovo 25 dieną, baigta 2014 

balandžio 2 dieną. 21 teisėsaugos institucijų atstovas apklaustas apklausos internetu būdu (CAWI), 

10 teisėsaugos institucijų atstovų – telefoninės apklausos būdu (CATI). 

Siekiant surinkti reikiamą tikslinės grupės atstovų skaičių bei padidinti dalyvavimo apklausoje 

aktyvumą, pirmiausia, 2014 m. kovo 18 d. tų teisėsaugos institucijų atstovams, kurie bendradarbiauja 

su Kauno TI ir/ arba Šiaulių TI, Kauno TI atsakingi darbuotojai pagal sąrašą elektroniniu paštu išsiuntė 

raštus su informacija apie vykdomą projektą. Rašte buvo trumpai pristatomi Projekto tikslai, 

pateikiama informacija apie apklausos vykdymo laiką bei apklausos vykdytojus. Kitą dieną po rašto 

siuntimo, 2014 m. kovo 19 d. UAB „Socialinės informacijos centras“ nurodytais elektroninio pašto 

adresais išsiuntė asmeninius pakvietimus dalyvauti apklausoje. Kadangi per nurodytą apklausai laiką, 

į klausimus internetu atsakė 21 teisėsaugos institucijų atstovas, todėl buvo nuspręsta imtis kitų 

priemonių tikslinei grupei apklausti. Planuojant apklausą atlikti internetu ir numatant žemą tikslinės 

grupės dalyvavimo apklausoje lygį, su Perkančiosios organizacijos atstovais buvo numatyta, esant 

poreikiui, teisėsaugos institucijų atstovus apklausti ir telefonu. Pagal turimus duomenis identifikavus į 

apklausos klausimus atsakiusius ir neatsakiusius teisėsaugos institucijų atstovus, su visais į klausimus 

neatsakiusiais atstovais, buvo susisiekta telefonu, siekiant juos apklausti telefonu.  

Toliau pateikiami apklausos atlikimo techniniai parametrai: 

atsisakė bendradarbiauti ir atsakyti į anketos klausimus arba nebendradarbiauja su Kauno TI 

arba Šiaulių TI ...................................................................................................................................... 9 

nurodytu kontaktiniu numeriu niekas neatsiliepė ........................................................................... 8 

užpildė anketas internetu (CAWI) ................................................................................................... 21 

apklausta telefonu (CATI) ................................................................................................................ 10 

VISO apklausta .................................................................................................................................. 31 

Apklausos internetu kontaktų pasiekimo lygis (IR – incidence rate) – 43,8%. 

Bendras IR lygis – 64,6%. 

Toliau lentelėje pateikiamas sąrašas tų teisėsaugos institucijų, kurios dalyvavo apklausoje. 

 

5 lentelė. Apklausoje sudalyvavusių teisėsaugos institucijų sąrašas. 

Nr. Teisėsaugos institucijos pavadinimas 
Užpildytų anketų 

skaičius 

1 Kauno apskr. VPK Kaišiadorių raj. PK 1 

2 Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius–pataisos namai 1 

3 Kauno teritorinė darbo birža 1 

4 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija 1 
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Nr. Teisėsaugos institucijos pavadinimas 
Užpildytų anketų 

skaičius 

5 Šiaulių apygardos administracinis teismas 1 

6 Šiaulių apygardos teismas 1 

7 Šiaulių miesto savivaldybė 1 

8 Šiaulių suaugusiųjų mokykla 1 

9 Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė 1 

10 Viešojo Saugumo tarnyba prie VRM, Kauno dalinys 1 

11 Šiaulių apylinkės teismas 1 

12 Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas 1 

13 Kauno Apygardos teismas 1 

14 Kauno apskr. VPK Kėdainių raj. PK 1 

15 Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 1 

16 Kauno Apygardos prokuratūra 1 

17 Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba 1 

18 Klaipėdos apygardos prokuratūra 1 

19 Kauno apskr. VPK 1 

20 Kauno Apylinkės teismas 1 

21 Šiaulių universitetas 3 

22 Kauno apskr. VPK Kauno raj. PK 1 

23 Kauno Apygardos administracinis teismas 1 

24 Šiaulių apskr. Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 1 

25 Kauno Apygardos probacijos tarnyba 1 

26 STT Šiaulių valdyba 1 

27 Šiaulių apygardos probacijos tarnyba 1 

28 Viešojo Saugumo tarnyba prie VRM, Vilniaus dalinys 1 

29 Kauno apskr. Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 1 

Tyrimo instrumentas 

Atliekant apklausą buvo naudojamas Perkančiosios organizacijos pateiktas ir su paslaugų tiekėju 

suderintas standartizuotas klausimynas (klausimynas nr.2). 

Duomenų kokybės kontrolė ir duomenų analizė 

Apklausos vykdymo ir duomenų kokybei užtikrinti buvo skirtos tokios priemonės: 

 apklausėjams parengta tyrimo atmintinė, kurioje buvo pristatytas Projektas, tyrimų svarba 

bendrame kontekste, metodologiniai apklausos atlikimo principai, sudėtingesnių sąvokų 

paaiškinimas, kontaktiniai asmenys kylantiems neaiškumams išsiaiškinti; 

 prieš apklausos vykdymą buvo surengtas apklausėjų apmokymas; 

 apklausos vykdymo metu buvo teikiamos nuolatinės konsultacijos atrankos ir klausimyno 

pildymo klausimais; 

 duomenų analitikai surinktų duomenų kokybę patikrino naudodamiesi SPSS programos 

teikiamomis galimybėmis. 

Analizuojant respondentų atsakymus į klausimus ataskaitoje pateikiami bendrieji atsakymų 

pasiskirstymai bei vertinimų vidurkiai. Dėl per mažo respondentų skaičiaus, atsakymų pasiskirstymai 

pagal įvairias teisėsaugos institucijų charakteristikas nebuvo nagrinėjami.  

6.4.3. Tikslo pasiekimo lygis  

Visi techninėje užduotyje Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, 

Teisingumo ministerijos, teismų, prokuratūrų atstovų apklausai kelti reikalavimai pasiekti. Detalesnis 

pasiekto tikslo lygio vertinimas pateikiamas žemiau esančioje lentelėje. 
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6 lentelė. Detalus teisėsaugos institucijų apklausos pasiekto tikslo lygio vertinimas. 

Tikslas 
Tikslo pasiekimo 

lygis 
Komentaras  

Apklausos įgyvendinimas, laikantis 

techninėje užduotyje numatytų 

reikalavimų 

100% 
Apklausa įgyvendinta laikantis visų 

numatytų metodologinių reikalavimų 

Tyrimo imties surinkimas 103% 
Apklausta 1 respondentu daugiau, nei 

buvo numatyta 

Duomenų kokybė ir analizė 100% 

Surinkti duomenys patikrinti laikantis 

visų Paslaugų teikėjo procedūrų. 

Atlikta visus techninėje užduotyje 

numatytus reikalavimus atitinkanti 

duomenų analizė 

 

6.5. Bendradarbiaujančių organizacijų apklausa 

6.5.1. Apklausos įgyvendinimas 

Apklausos metodas 

Bendradarbiaujančių ir paslaugas teikiančių ūkio subjektų atstovų (arba bendradarbiaujančių 

organizacijų) apklausa buvo atliekama apklausos internetu būdu. Pirmiausia, 2014 m. kovo 18 d. tų 

bendradarbiaujančių organizacijų atstovams, kurie bendradarbiauja su Kauno TI, Kauno TI atsakingi 

darbuotojai pagal sąrašą elektroniniu paštu išsiuntė raštus su informacija apie vykdomą projektą. 

Rašte buvo trumpai pristatomi Projekto tikslai, pateikiama informacija apie apklausos vykdymo laiką 

bei apklausos vykdytojus. Kitą dieną po rašto siuntimo, 2014 m. kovo 19 d. UAB „Socialinės 

informacijos centras“ nurodytais elektroninio pašto adresais išsiuntė asmeninius pakvietimus dalyvauti 

apklausoje. Kvietimuose buvo trumpai pristatoma informacija apie tyrimą, pateikiama informacija 

apie apklausos vykdymo laiką ir apklausos pildymo internetu instrukcijos.  

Prie tyrimo Vykdytojo serverio bendradarbiaujančių organizacijų atstovai jungėsi per laiške nurodytą 

autorizuotą nuorodą. Į užduodamus klausimus respondentai galėjo atsakinėti jiems patogiu laiku, 

taip pat galėjo bet kurioje vietoje apklausos pildymą nutraukti ir vėliau prie jos prisijungus tęsti nuo to 

vietos, kurioje jie buvo sustoję.  

Tyrimo tikslinė grupė 

Tyrimo tikslinė grupė – su Kauno tardymo izoliatoriumi bendradarbiaujantys ir paslaugas teikiantys 

ūkio subjektų atstovai. Bendradarbiaujančių organizacijų atstovų sąrašas su kontaktine informacija 

tyrimo Vykdytojui buvo pateiktas Perkančiosios organizacijos. 

Tikslinės grupės imtis ir atranka 

Tyrimo metu buvo numatyta apklausti 30 bendradarbiaujančių organizacijų atstovų, apklausti 28 

bendradarbiaujančių organizacijų atstovai.  

Tyrimo metu buvo taikomas ištisinės atrankos metodas. Perkančioji organizacija pateikė 46 kontaktus, 

iš kurių ne visi įrašai turėjo pilną apklausai reikalingą kontaktinę informaciją (kontaktinį asmenį, 

telefono nr. ar elektroninio pašto adresą). 

6.5.2. Pasiekti rezultatai  

Apklausa pradėta vykdyti 2014 kovo 19 dieną, planuota baigti – 2014 kovo 25 dieną, baigta 2014 

balandžio 2 dieną. 9 bendradarbiaujančių organizacijų atstovai apklausti apklausos internetu būdu 

(CAWI), 20 bendradarbiaujančių organizacijų atstovų – telefoninės apklausos būdu (CATI). 

Siekiant surinkti reikiamą tikslinės grupės atstovų skaičių bei padidinti dalyvavimo apklausoje 

aktyvumą, pirmiausia, 2014 m. kovo 18 d. tų bendradarbiaujančių organizacijų atstovams, kurie 

bendradarbiauja su Kauno tardymo izoliatoriumi, Kauno TI atsakingi darbuotojai pagal sąrašą 

elektroniniu paštu išsiuntė raštus su informacija apie vykdomą projektą. Rašte buvo trumpai 

pristatomi Projekto tikslai, pateikiama informacija apie apklausos vykdymo laiką bei apklausos 
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vykdytojus. Kitą dieną po rašto siuntimo, 2014 m. kovo 19 d. UAB „Socialinės informacijos centras“ 

nurodytais elektroninio pašto adresais išsiuntė asmeninius pakvietimus dalyvauti apklausoje. Kadangi 

per nurodytą apklausai laiką, į klausimus internetu atsakė tik 9 bendradarbiaujančių organizacijų 

atstovai, todėl buvo nuspręsta imtis kitų priemonių tikslinei grupei apklausti. Planuojant apklausą 

atlikti internetu ir numatant žemą tikslinės grupės dalyvavimo apklausoje lygį, su Perkančiosios 

organizacijos atstovais buvo numatyta, esant poreikiui, su Kauno TI bendradarbiaujančių 

organizacijų atstovus apklausti ir telefonu. Pagal turimus duomenis identifikavus į apklausos klausimus 

atsakiusius ir neatsakiusius bendradarbiaujančių organizacijų atstovus, su visais į klausimus 

neatsakiusiais atstovais, buvo susisiekta telefonu, siekiant juos apklausti telefonu. Apklausos atlikimo 

techniniai parametrai: 

atsisakė bendradarbiauti ir atsakyti į anketos klausimus arba nebendradarbiauja su Kauno TI 

............................................................................................................................................................ 15 

nurodytu kontaktiniu numeriu niekas neatsiliepė, nepavyko susisiekti ....................................... 2 

užpildė anketas internetu (CAWI) ................................................................................................... 8 

apklausta telefonu (CATI) .............................................................................................................. 20 

VISO apklausta ................................................................................................................................ 28 

Kadangi apklausos vykdytojai, siekdami apklausti reikiamą bendradarbiaujančių organizacijų 

skaičių, išnaudojo visus kontaktus, o naujų bendradarbiaujančių organizacijų kontaktų Kauno TI 

nepateikė, apklausti reikiamą respondentų skaičių – 30 – nebuvo techninių galimybių, buvo nutarta 

apklausą laikyti užbaigta, apklausus 28 bendradarbiaujančias organizacijas. 

Apklausos internetu kontaktų pasiekimo lygis (IR – incidence rate) – 17,4%. 

Bendras IR lygis – 60,9%. 

Toliau lentelėje pateikiamas sąrašas tų bendradarbiaujančių organizacijų, kurios dalyvavo 

apklausoje. 

 

7 lentelė. Apklausoje sudalyvavusių su Kauno TI bendradarbiaujančių organizacijų sąrašas. 

Nr. Bendradarbiaujančios organizacijos pavadinimas 
Užpildytų anketų 

skaičius 

1 AB „LIETUVOS PAŠTAS“ 1 

2 LIETUVOS RESPUBLIKOS IKITEISMINIO TYRIMO ĮSTAIGŲ PROFESINĖ SĄJUNGA 1 

3 UAB „ARMILA“ 1 

4 ADB „BALTIKUMS“ 1 

5 UAB „NIKLITA“ 1 

6 AB „TEO LT“ 1 

7 UAB „TIS“ 1 

8 UAB „ORGMANA“ 1 

9 UAB „ELEKTRUM LIETUVA“ 1 

10 AB „LESTO“ 1 

11 UAB „KAUNO VANDENYS“ 1 

12 UAB „SAKURA“ 1 

13 UAB „OFFICE DAY“ 1 

14 UAB „KAUNO LIFTAI“ 1 

15 VALSTYBINIS PSICHIKOS CENTRAS 1 

16 UAB „AUTIDOS SEVISAS“ 1 

17 UAB „APŠILDYMO IR VENTILIACIJOS AUTOMATIZAVIMO CENTRAS“ 1 

18 UAB „BALTIC PETROLEUM“ 1 

19 
KAUNO APSKRITIES POLICIJOS IR KITŲ TEISĖSAUGOS DARBUOTOJŲ 

PROFESINĖ SĄJUNGA 

1 

20 "EŽERĖLIO" SLAUGOS NAMAI 1 

21 UAB „BITĖ LIETUVA“ 1 

22 UAB „KAUNO PROFILAKTINĖS DEZINFEKCIJOS STOTIS“ 1 

23 UAB „AV INVESTICIJA“ 1 
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Nr. Bendradarbiaujančios organizacijos pavadinimas 
Užpildytų anketų 

skaičius 

24 UAB „GARFUS“ 1 

25 KAUNO TARDYMO IZOLIATORIAUS PROFESINĖ SĄJUNGA 1 

26 VŠĮ KAUNO KOLEGIJA 1 

27 ASOCIACIJA "VYRŲ KRIZIŲ CENTRAS" 1 

28 UAB „SKIRGESA“ 1 

Tyrimo instrumentas 

Atliekant apklausą buvo naudojamas Perkančiosios organizacijos pateiktas ir su paslaugų tiekėju 

suderintas standartizuotas klausimynas (klausimynas nr. 4). 

Duomenų kokybės kontrolė ir duomenų analizė 

Apklausos vykdymo ir duomenų kokybei užtikrinti buvo skirtos tokios priemonės: 

 apklausėjams parengta tyrimo atmintinė, kurioje buvo pristatytas Projektas, tyrimų svarba 

bendrame kontekste, metodologiniai apklausos atlikimo principai, sudėtingesnių sąvokų 

paaiškinimas, kontaktiniai asmenys kylantiems neaiškumams išsiaiškinti; 

 prieš apklausos vykdymą buvo surengtas apklausėjų apmokymas; 

 apklausos vykdymo metu buvo teikiamos nuolatinės konsultacijos atrankos ir klausimyno 

pildymo klausimais; 

 duomenų analitikai surinktų duomenų kokybę patikrino naudodamiesi SPSS programos 

teikiamomis galimybėmis. 

Analizuojant respondentų atsakymus į klausimus ataskaitoje pateikiami bendrieji atsakymų 

pasiskirstymai ir vertinimų vidurkiai. Dėl per mažo respondentų skaičiaus, atsakymų pasiskirstymai 

pagal įvairias bendradarbiaujančių organizacijų charakteristikas nebuvo nagrinėjami.  

6.5.3. Tikslo pasiekimo lygis  

Ne visi techninėje užduotyje su Kauno TI bendradarbiaujančių ir paslaugas teikiančių ūkio subjektų 

atstovų apklausai kelti reikalavimai pasiekti. Detalesnis pasiekto tikslo lygio vertinimas pateikiamas 

žemiau esančioje lentelėje. 

 

8 lentelė. Detalus bendradarbiaujančių organizacijų apklausos pasiekto tikslo lygio vertinimas. 

Tikslas 
Tikslo pasiekimo 

lygis 
Komentaras  

Apklausos įgyvendinimas, 

laikantis techninėje užduotyje 

numatytų reikalavimų 

100% 
Apklausa įgyvendinta laikantis visų 

numatytų metodologinių reikalavimų 

Tyrimo imties surinkimas 93% 
Apklausta 2 respondentais mažiau nei 

buvo numatyta 

Duomenų kokybė ir analizė 100% 

Surinkti duomenys patikrinti laikantis 

visų Paslaugų teikėjo procedūrų. 

Atlikta visus techninėje užduotyje 

numatytus reikalavimus atitinkanti 

duomenų analizė 
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6.6. Šiaulių miesto gyventojų apklausa 

6.6.1. Apklausos įgyvendinimas 

Apklausos metodas 

Savivaldybių gyventojų apklausa buvo atliekama PAPI metodu - tiesioginio interviu būdu 

respondento namuose, naudojant popierinius klausimynus (paper assisted personal interview). 

Tyrimo tikslinė grupė 

Tyrimo metu buvo apklausiami Šiaulių miesto 18-74 metų amžiaus gyventojai. 

Tikslinės grupės imtis ir atranka 

Iš viso apklausos metu buvo apklausti 172 Šiaulių miesto gyventojai.  

Apklausoje dalyvavo Šiaulių miesto gyventojai. Atranka suformuota taip, kad galutinė imtis atitiktų 

statistinį Šiaulių miesto gyventojų pasiskirstymą remiantis naujausiais LR Statistikos departamento 

duomenimis.  

Respondentai tyrimui buvo atrenkami taikant daugiapakopę stratifikuotą atsitiktinę atranką (18 

pradinių atrankos punktų). Namų ūkiuose respondentai buvo atrenkami naudojant jauniausio vyro 

atrankos taisyklę. 

Tyrimo instrumentas 

Atliekant apklausą buvo naudojamas Perkančiosios organizacijos pateiktas ir su paslaugų tiekėju 

suderintas standartizuotas klausimynas (klausimynas nr. 3). 

6.6.2. Pasiekti rezultatai  

Apklausą atliko 5 apklausėjai. 

Apklausa pradėta vykdyti 2014 kovo 19 dieną, planuota baigti – 2014 kovo 27 dieną, baigta 2014 

kovo 26 dieną. 

Apklausos atlikimo techninės charakteristikos: 

Iš viso aplankyta namų ūkių.....................................................................................................................488 

Negyvenamas namas / įmonė.....................................................................................................28 

Nieko nebuvo namie.....................................................................................................................75 

Apklausa neatlikta dėl objektyvių priežasčių..............................................................................28 

Namų ūkio nariai atsisakė bendrauti...........................................................................................60 

Atrinktas asmuo atsisakė bendrauti.............................................................................................39 

Atrinktas asmuo neatitinka apklausos kriterijų.............................................................................80 

Nebaigtas / nutrauktas interviu......................................................................................................6 

Apklausti respondentai.................................................................................................................177 

Po tikrinimo procedūrų anuliuotos anketos...................................................................................5 

Duomenų analizėje panaudotas anketų skaičius ...............................................................................172 

Duomenų kokybės kontrolė ir duomenų analizė 

Apklausos vykdymo ir duomenų kokybei užtikrinti buvo skirtos tokios priemonės: 

 apklausėjams parengta tyrimo atmintinė, kurioje buvo pristatytas projektas, tyrimų svarba 

bendrame kontekste, metodologiniai apklausos atlikimo principai, sudėtingesnių sąvokų 

paaiškinimas, kontaktiniai asmenys kylantiems neaiškumams išsiaiškinti; 

 apklausos vykdymo metu teikiamos nuolatinės konsultacijos atrankos ir klausimyno pildymo 

klausimais telefonu ir/arba elektroniniu paštu; 

 apklausai pasibaigus 10% imties patikrinta telefoniniu būdu (skambinama gyventojams, 

teiraujantis, ar jie tikrai dalyvavo apklausoje; užduodami kontroliniai klausimai iš klausimyno); 
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 surinktos anketos 1 kartą buvo patikrintos fiziškai (tikrinama, ar į visus klausimus atsakyta, 

užpildyta reikiama informacija); 

 duomenų analitikai suvestų duomenų kokybę patikrino naudodamiesi SPSS programos 

teikiamomis galimybėmis.  

Analizuojant respondentų atsakymus į klausimus ataskaitoje pateikiami bendrieji atsakymų 

pasiskirstymai. Atsakymų pasiskirstymai pagal įvairias respondentų charakteristikas pateikiami 

atskirame ataskaitos priede Nr. 2. Statistinės lentelės.  

Statistiškai reikšmingi skirtumai skaičiuojami naudojant statistinių duomenų apdorojimo programą 

SPSS. Kintamieji tarpusavyje yra krostabuliuojami. Tuomet, naudojant 2 kriterijų, tikrinama, ar 

egzistuoja statistiškai reikšmingas ryšys tarp kintamųjų (reikšmingumo koeficientas p ne didesnis nei 

0,05). Jei statistiškai reikšmingas ryšys egzistuoja, tuomet ieškoma, kuriose celėse (atsakymų 

pasiskirstymuose) jis egzistuoja (naudojant funkciją Adjusted Residuals). 

6.6.3. Statistinė duomenų paklaida 

Vertinant Šiaulių visuomenės apklausos rezultatus, būtina kreipti dėmesį į statistinę paklaidą. Ji 

atsiranda dėl to, kad yra daroma respondentų atranka, o ne vykdoma ištisinė apklausa. Ši paklaida 

yra apskaičiuojama matematiškai, naudojant formulę: 

 ss- imties dydis 

 Z – z reikšmė (1,96) 

 p – atsakymo pasirinkimo procentas išreikštas dešimtaine trupmena 

(pasirenkamas nepalankiausias – 0,5)  

 c – statistinė paklaida 

Esant tiriamos visumos dydžiui 86.555 ir apklausus 172 respondentus, maksimali galima paklaida yra 

7,5 procentinio punkto. Analizuojant tyrimo rezultatus mažesnėse tikslinėse grupėse, paklaida didėja 

(žr. 9 lentelę). 

 

9 lentelė. Maksimali statistinė paklaida atsižvelgiant į imties dydį 

Atrankos 
dydis 

Atsakymų pasiskirstymas 

50 45/55 40/60 35/65 30/70 25/75 20/80 15/85 10/90 5/95 

30 17,9 17,8 17,5 17,1 16,4 15,5 14,3 12,8 10,7 7,8 

50 13,9 13,8 13,6 13,2 12,7 12,0 11,1 9,9 8,3 6,0 

100 9,8 9,8 9,6 9,3 9,0 8,5 7,8 7,0 5,9 4,3 

150 8,0 8,0 7,8 7,6 7,3 6,9 6,4 5,71 4,8 3,5 

170 7,5 7,5 7,4 7,2 6,9 6,5 6,0 5,4 4,5 3,3 

 

6.6.4. Tikslo pasiekimo lygis  

Visi techninėje užduotyje Šiaulių gyventojų apklausai kelti reikalavimai pasiekti. Detalesnis pasiekto 

tikslo lygio vertinimas pateikiamas žemiau esančioje lentelėje. 
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10 lentelė. Detalus Šiaulių visuomenės apklausos pasiekto tikslo lygio vertinimas. 

Tikslas Tikslo pasiekimo lygis Komentaras  

Apklausos įgyvendinimas, 

laikantis techninėje užduotyje 

numatytų reikalavimų 

100% 
Apklausa įgyvendinta laikantis visų 

numatytų metodologinių reikalavimų 

Tyrimo imties surinkimas 101% 
Apklausta 2 respondentais daugiau, nei 

buvo numatyta 

Duomenų kokybė ir analizė 100% 

Surinkti duomenys patikrinti laikantis visų 

Paslaugų teikėjo procedūrų. Atlikta visus 

techninėje užduotyje numatytus 

reikalavimus atitinkanti duomenų analizė 

 

6.7. Bendroji viso tyrimo projekto ataskaita 

Apibendrinamoji atliktų tyrimų duomenų ataskaita buvo parengta agreguojant skirtingų tikslinių 

grupių kiekybinio tyrimo metu surinktą informaciją. Ataskaitoje rezultatai buvo analizuojami pagal 

pagrindinius projekto tikslus, atskleidžiant skirtingoms tikslinėms grupėms užfiksuotas elgesio ir nuostatų 

tendencijas. 

Tyrimo metu surinktus rezultatus apibendrinanti ataskaita buvo paruošta pagal su Perkančiąja 

organizacija suderintus kriterijus, atskiruose skyriuose pateikiant Kauno TI bei Šiaulių TI vertinimus pagal 

Tikslines grupes. 

 

  



Visuomenės nuomonės tyrimas. 2014 m. balandis  
 

Puslapis 30 

 

7. Kauno TI vertinimo ataskaita 

7.1. Suimtųjų ir nuteistųjų laikomų Kauno TI apklausa 

7.1.1. Apklausoje dalyvavusių suimtųjų ir nuteistųjų laikomų Kauno TI 

charakteristikos 

Kaip ir buvo minėta 6 skyriuje „Detalūs tyrimų įgyvendinimo eigos, pasiektų rezultatų aprašai“ 6.1.2. 

skirsnyje „Pasiekti rezultatai“, anketas užpildė tik 211 suimtųjų ir nuteistųjų laikomų Kauno TI. Toliau 

ataskaitoje, nagrinėjant apklausos rezultatus, analizuojamos tik šių suimtųjų ir nuteistųjų laikomų 

Kauno TI anketos tam, kad būtų pateikti realūs Kauno TI veiklos vertinimo rezultatai, t.y. nagrinėjamos 

tik užpildytos anketos. 

65% simtųjų ir nuteistųjų laikomų Kauno TI yra suimti iki teismo, dar nenuteisti. 12% Kauno TI šiuo metu 

reziduojančių nuteistųjų yra nuteistieji, palikti ūkio darbams, 9% laukia perkėlimo į pataisos namus, 5% 

yra apieliacijos laukiantys nuteistieji. Laikinai iš pataisos namų perkeltų yra 5% anketas užpildžiusių 

nuteistųjų, 1% yra nuteistieji (tranzitas). 2% anketas užpildžiusių nuteistųjų savo teisinio statuso Kauno TI 

nepažymėjo. 

14% suimtųjų ir nuteistųjų laikomų Kauno TI šioje įstaigoje reziduoja iki 15 parų, 6% - nuo 16 parų iki 

mėnesio. Nuo 1 iki 3 mėnesių Kauno TI laikomi yra 20% apklausoje sudalyvavusių nuteistųjų ir suimtųjų, 

nuo 3 iki 6 mėnesių – 16%, nuo pusmečio iki metų šioje įstaigoje laikomi 18% tyrimo dalyvių. Didžiausia 

dalis nuteistųjų ir suimtųjų – 26% Kauno TI reziduoja daugiau kaip metus. 

Kiek mažiau nei pusė suimtųjų ir nuteistųjų, laikomų Kauno TI, kurie užpildė anketas, pažymėjo, kad jie 

yra pirmą kartą teisiami. Antrą kartą teisiamų Kauno TI laikomų suimtųjų ir nuteistųjų yra 20%, 13% - 

trečią kartą, 10% - 4-5 kartą. 11% tyrimo dalyvių minėjo, kad jie teisiami jau daugiau kaip penktą 

kartą. 

Analizuojant, koks yra tyrime dalyvavusių suimtųjų ir nuteistųjų laikomų Kauno TI pasiskirstymas pagal 

amžių, užfiksuota, kad daugiausia Kauno TI laikomų nuteistųjų, kurie užpildė anketas yra tarp 22-30 

metų – 45%, antra skaitlingiausia grupė – 31-40 metų amžiaus nuteistieji ir suimtieji, laikomi Kauno TI 

(22%). 15% respondentų amžius yra tarp 41-50 metų, 11% - 18-21 metų amžiaus. Pačią vyriausią 

nuteistųjų grupę (daugiau nei 51 metai) sudaro 5%, o pati jauniausia nuteistųjų grupė yra ir 

mažiausiai skaitlinga – iki 18 metų Kauno TI nuteistųjų yra 1%. 

Tarp Kauno TI laikomų nuteistųjų daugiausia turinčių vidurinį išsilavinimą (35%) ar pagrindinį (28%). 17% 

įstaigoje laikomų ir anketas užpildžiusių nuteistųjų ir suimtųjų turi profesinį be vidurinio išsilavinimą. 9% 

nuteistųjų yra aukštesnysis išsilavinimas, 8% - aukštasis (ne universitetinis arba universitetinis). Tik 

nedidelė dalis Kauno TI laikomų nuteistųjų ir suimtųjų turi tik pradinį 4 klasių išsilavinimą – 3%, dar 1% 

užpildžiusiųjų anketas savo išsilavinimo nenurodė (1 pav.). 
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1 paveikslas. Apklausoje dalyvavusių suimtųjų/nuteistųjų laikomų Kauno TI demografinės 

charakteristikos 

 

Pastaba: pateikiamas kiekvienos tikslinės grupės išskleidimas. Kiekvienos TG procentai skaičiuojami 

nuo visų respondentų, N=211. Kiekvienoje TG bendra procentų  suma lygi 100. 

 

7.1.2. Kauno TI veiklos vertinimas 

Toliau esančioje 11 lentelėje pateikiamas kiekvienos grupės darbuotojų vertinimas nuteistųjų ir 

suimtųjų, laikomų Kauno TI akimis. Lentelėje pateikti vertinimų vidurkiai. Tačiau, lyginant rezultatus, 

kreiptinas dėmesys į tai, kad ne visi Kauno TI laikomi nutesitieji ir suimtieji vertino visų skyrių darbuotojus 

(pastaba: buvo atvejų, kai nepateiktas vertinimas ar respondentas nenorėjo savo nuomonės išsakyti 

ar neteisingai užpildė lentelę). Iš tirtų 4 Kauno TI darbuotojų grupių - vadovų (direktorius, jo 

pavaduotojai, skyrių vadovai), pareigūnų (būrių viršininkai, inspektoriai ir kt.), jaunesniųjų pareigūnų 

(prižiūrėtojai ir kt.) bei kitų darbuotojų (medikai, įskaitos skyrius ir kt.), aukščiausiu bendruoju balu – 7,9 

balo iš dešimties galimų, įvertinti pareigūnai - būrių viršininkai, inspektoriai ir kt. Žemiausiu bendruoju 

balu 5,5 balo iš galimų 10 įvertinti kiti darbuotojai - medikai, įskaitos skyrius ir kt. bei jaunesnieji 

pareigūnai (prižiūrėtojai ir kt. – 5,6 balo). Vertinant kompetencijomis, aukščiausius balus nuteistieji 

skyrė už Kauno TI atskirų grupių darbuotojų mandagumą, įstatymų laikymąsi, o žemiausi vertinimai 

buvo skirti darbuotojų išradingumui ir naujovių pomėgiui. Be minėtos savybės, kiek žemiau vertintas 
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Kauno TI darbuotojų teisingumas bei supratingumas. Jauniesniųjų pareigūnų bei kitų darbuotojų 

grupėms pagal įvairias kompetencijas buvo priskiriami bene žemiausi balai, pareigūnų grupei – 

aukščiausi balai (11 lentelė). 

 

11 lentelė. Kaip nuteistieji ir suimtieji, laikomi Kauno TI, vertina šios įstaigos darbuotojus 

 

Vadovai 

(direktorius, jo 

pavaduotojai, 

skyrių vadovai) 

Pareigūnai 

(būrių 

viršininkai, 

inspektoriai ir 

kt.) 

Jaunesnieji 

pareigūnai 

(prižiūrėtojai ir 

kt.) 

Kiti darbuotojai 

(medikai, 

įskaitos skyrius 

ir kt.) 

1. mandagūs 7,5 8,2 5,8 6,0 

2. teisingi 6,4 7,5 5,2 5,3 

3. laikosi duoto žodžio 6,9 7,5 5,1 5,3 

4. greitai reaguoja į skundus 

ir prašymus 
7,0 7,7 5,2 5,4 

5. laikosi įstatymų 7,3 7,9 5,8 5,9 

6. kompetentingi 7,2 7,9 5,1 5,3 

7. principingi 7,2 7,4 5,9 5,7 

8. supratingi 6,6 7,5 5,5 5,2 

9. išradingi, mėgstantys 

naujoves 
6,0 6,9 4,5 4,5 

10. apibendrintas vertinimas 6,9 7,9 5,6 5,5 

Pastaba: Pateikiami vertinimų vidurkiai. Vertinimui buvo naudojama 10 balų skalė, pagal kurią 10 

reiškia geriausią vertinimą, o 1 – blogiausią.  

 

Šalia kitų temų, nuteistųjų ir suimtųjų, laikomų Kauno TI, buvo prašoma įvertinti įvairius aspektus, 

susijusius su laisvalaikio užimtumu ir socialine reabilitacija Kauno TI. Siekiant išlaikyti visų vertintinų 

rodiklių palyginamumą, vertinimui taip pat buvo pasirinkta 10 balų skalė, pagal kurią 10 reiškė, kad 

konkrečios su laisvalaikio užimtumu ir socialine reabilitacija susijusios veiklos yra pilnai, pakankamai, o 

1 – nepakankamai. Iš tirtų 15 veiklų, kurios susijusios su minėta tema, geriausiai įvertinta tai, kad 

įstaigos bibliotekoje pakanka mėgstamos literatūros, o taip pat informacijos apie įstaigos vidaus 

tvarką (po 7,2 balo iš 10 galimų). Taip pat santykinai su kitomis temomis, aukštesniu balu įvertinta 

Kauno TI suteikiama galimybė mokytis (6,6 balo) bei suteikiama galimybė palaikyti ryšį su artimaisiais, 

draugais (pasimatymai, laiškai, paskambinti – 6,1 balo). Žemiausi vertinimai – po 3,7 balo iš 10 galimų 

įvertintas sportinių renginių pakankamumas bei supažindinimas su įdarbinimo galimybėmis, užimtumu 

išėjus į laisvę. Tarp žemesniais balais įvertintų aspektų – taip pat ir socialinės reabilitacijos programų 

pakankamumas (4,0 balo iš 10 galimų), sveiko gyvenimo būdo skatinimas – 4,3 balo, naudingos 

informacijos asmenybės tobulėjimui suteikimas – 4,4 balo (2 pav.). 

  



Visuomenės nuomonės tyrimas. 2014 m. balandis  
 

Puslapis 33 

 

 

2 paveikslas. Suimtųjų/nuteistųjų laikomų Kauno TI laisvalaikio užimtumo ir socialinės 

reabilitacijos vertinimas 

 

Pastaba: Pateikiami vertinimų vidurkiai. Vertinimui buvo naudojama 10 balų skalė, pagal kurią 10 

reiškia geriausią vertinimą, o 1 – blogiausią.  
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Vertindami savo buvimo Kauno TI sąlygas, čia esantys suimieji ir nuteistieji geriausiai vertina konfliktų 

nebuvimą su pareigūnais (būrių viršininkais, pareigūnais) bei vadovybe (atitinkamai 8,9 ir 8,7 balo iš 

10 galimų), kiek žemiau nuteistieji įsivertina tai, kaip jie nekonfliktuoja su kitais darbuotojais (medikais 

ir kt.) bei jaunesniaisiais pareigūnais (atitinkamai 8,1 ir 8,0 balo). Panašiai įvertintas ir aprūpinimo 

patalyne ir indais lygis (8,0 balo). Žemiausiu balu įvertintas higieninių sąlygų suteikimas (4,3 balo iš 10 

galimų). Taip pat prasčiau įvertintas gyvenamojo ploto pakankamumas, reikiamos medicininės 

pagalbos suteikimas (po 5,1 balo), įkalintųjų buitinių sąlygų sudarymas ar gerinimas (atitinkamai 5,4 ir 

5,2 balo, 3 pav.).  

 

3 paveikslas. Suimtųjų/nuteistųjų laikomų Kauno TI buitinių, socialinių, psichologinių sąlygų 

vertinimas 

 

Pastaba: Pateikiami vertinimų vidurkiai. Vertinimui buvo naudojama 10 balų skalė, pagal kurią 10 

reiškia geriausią vertinimą, o 1 – blogiausią.  
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4 paveikslas. Suimtųjų/nuteistųjų laikomų Kauno TI bendras įstaigos veiklos vertinimas 

 

Pastaba: Pateikiami vertinimų vidurkiai. Vertinimui buvo naudojama 10 balų skalė, pagal kurią 10 

reiškia geriausią vertinimą, o 1 – blogiausią. 

 

Bendrai Kauno TI veiklą šioje įstaigoje suimtieji ir nuteistieji įvertino 5,7 balo iš maksimaliai galimų 10 

balų (4 pav.). Teikdami savo pasiūlymus ir pageidavimus, ar minėdami, kas dabartinių Kauno TI 

laikomų nuteistųjų ir suimtųjų netenkina ir ką reikėtų tobulinti ir gerinti – iš esmės respondentai 

nuteistieji ir suimtieji kalbėjo apie tuos pačius dalykus, todėl visi šie paminėjimai apjungti į vieną 

lentelę. Pateiktus suimtųjų ir nuteistųjų esančių Kauno TI atsakymus, kokie yra pasiūlymai ar 

pageidavimai, kas netenkina Kauno TI veikloje ar ką būtų galima pagerinti, galima grupuoti į kelias 

„apjungiančias“ temas, kurių aprašymai pateikti 12 lentelėje. 

 

12 lentelė. Nuteistųjų ir suimtųjų laikomų Kauno TI komentarų bei pasiūlymų atsakymų 

išskleidimas. 

Tema Atsakymų analizė ir citatos 

Komentarai 

dėl personalo 

vertinimo 

Išsakytos pastaboa apie tai, kad bendrai viso personalo ar skyriaus neišeina vertinti, 

nes dirba skirtingi žmonės. Atskirais atvejais buvo giriamas auklėtojų bei būrio 

viršininkų darbas, tačiau itin daug ir dažnos kritikos skiriama medicinos personalui 

(tiek gydytojų, tiek stomatologų), neatsižvelgiama į nusiskundimus, sveikatos būklę, 

ypatingai vyresnių žmonių, o jeigu jie ir tenkinami, tai tik receptais vaistams iš laisvės. 

Abejojama dėl medicinos personalo kvalifikacijos ir išsilavinimo. 

Taip pat kritikuojamas jaunesniųjų pareigūnų elgesys, VTS skyriaus darbas, 

nepagarba, nemandagumas, netolerancija suimtiesiems; bei nuteistųjų ir suimtųjų 

baudimas, atsižvelgiant tik į tarnybinius raštus, kurie, anot nuteistųjų, kartais būna 

neteisingi ar net melagingi; taip pat konfliktinių situacijų provokavimas iš pačių 

pareigūnų pusės. Kelis kartus buvo minima Burbulio, kaip Kauno TI statytinio 

pavardė, neva dėl neadekvataus jo elgesio. Dažnai minimas siūlymas keisti 

personalo požiūrį į nuteistuosius ir suimtuosius, nes kol nesikeis požiūris, niekas 

nesikeis. 

Vadovybei siūlom daugiau skirti dėmesio ir parodyti savo indėlį į izoliatoriuje 

kylančių problemų spredimą, persvarstyti suimtųjų ir nuteistųjų užimtumo programas 

ir problemas. 

Komentarai 

dėl vidaus 

tvarkos ir 

taisyklių 

Visų pirma kritikuojama, kad tos pačios vidaus taisyklės taikomos suimtiesiems, kurie 

dar nenuteisti, ir nuteistiesiems. Siūloma apsvarstyti ir suteikti daugiau paskatinimų 

išėjimui į laisvę, kad nuteistieji būtų labiau motyvuoti, ypatingai kalbant apie tuos, 

kurie gailisi dėl savo praeities ir padarytų nusikaltimų, nori kuo greičiau išeitį į laisvę. 

Apsvarstyti tokio statuso kaip „garbės kalinys“ suteikimą ir pan. ar palengvinti  pirmą 

5,7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

blogiausias

vertinimas

Kauno TI bendras 

veiklos vertinimas

geriausias

vertinimas
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kartą suimtųjų ir nuteistųjų buvimo Kauno TI sąlygas. 

Nuteistieji mano, kad yra per didelis vaujančio personalo skaičius, niekas už nieką 

nėra atsakingas. Tuo tarpu jaunesniuosius pareigūnus siūloma profesionaliau ir 

labiau psichologiškai paruošti. 

Suimtieji ir nuteistieji pageidautų turėtui daugiau ar ilgesnių (ilgalaikių) pasimatymų 

su artimaisiais, ypatingai vaikais turėti fizinio kontakto ar dažnesnio susirašinėjimo 

galimybę; o taip pat profesionaliai, mandagiai ir kultūringai aptarnauti juos. Taip 

pat pageidaujama daugiau galimybių įvairiems personaliniams daiktams (pvz., 

kompiuteriai, audio grotuvai, ausinukai, kompaktiškas sporto inventorius, 

barzdaskutės, laikrodžiai, drabužiai ir avalynė ir pan.), ar jų perdavimo būdui – kad 

nebūtų reikalavimo tik iš artimųjų juos priimti, nes pastarieji ne visi tai turi. Nuteistieji 

aejoja ir daiktų tikrinimo tvarka, kuri užtrunka per ilgai ir yra sąmoningai viskas 

vilkinama. Taip pat pageidaujama, kad būtų leidžiama perduoti pašto ženklus, 

daugiau kanceliarijos, o ne galimybė viską įsigyti tik parduotuvėje, kur kainos žymiai 

aukštesnės.  

Nuteistieji pageidautų platesnių prekių asortimento (pvz., sezoniniai vaisiai, 

užkandžiai, kiaušiniai, mėsa ir pan.), o taip ir „draugiškesnių“ kainų parduotuvėje, 

dažnesnės galimybės apsipirkti, o jai nesant, bent šaldytuvų kamerose, kad 

negestų maisto produktai; kad būtų galimybė maistą gamintis patiems. 

Daug kritikos tam, jog esame ES, o Kauno TI sąlygos ir taisyklės kaip sovietiniais 

laikais (mat dalis suimtųjų ir nuteistųjų turi patirties buvimo ES laisvės atėmimo 

įstaigose, todėl ir galimybes palyginti); smerkiamas nuteistųjų persekiojimas dėl 

politinių pažiūrų. 

Prasto 

higieninės 

sąlygos 

Ypatingai daug kritikos skirta naudojimosi duše tvarkai. Prašoma dušui skirti ne 1, o 

kelis kartus per savaitę (ypatingai karštuoju metų periodu), taip pat leisti ilgiau 

naudotis dušu. Nesuderinamas naudojimosi dušu ir pasivaikščiojimui skirtas laikas. 

Susidėvėję čiužiniai, baldai, sporto įranga, kuriuos rekomenduojama atnaujinti. Per 

daug triukšmo naktį. Sutvarkyti langus, kad būtų galima juos atidaryti ar bent 

ventiliacijas. 

Užimtumas ir 

laisvalaikis 

Sportui skiriamo laiko, sporto inventoriaus trūkumas, nėra, nesudarytos sąlygos žaisti 

krepšinį futbolą; nesudarytos salygos sportuoti; per mažai TV skirto laiko; 

neleidžiama naudotis kompiuteriais; per mažai pasivaikščiojimų lauke arba jie iš viso 

nėra rengiami, nėra užimtumo. Pageidaujama prailginti laiką, kada 

įjungiama/išjungiama elektra, pageidaujama turėti kompiuterius ir internetą. Taip 

pat suteikti galimybę gauti aktualią, savalaikę, o ne savaitės senumo spaudą arba 

jeigu suteikiama galimybė žiūrėti TV, neišjungti per vidurį filmo ar laidos, bent jau 

leidžiant pabaigti žiūrėti. 

Nėra sudarytos sąlygos įgyti aukštesnį (nei turimas) ar aukštąjį išsilavinimą, mokytis 

užsienio (anglų) kalbų, įsigyti specialybę, kompiuterių kursai; nėra reabilitacijų (pvz., 

nuo alkoholizmo) programų; pageidaujama daugiau teisinės literatūros. Nėra 

užimtumo organizavimo, mažai arba jokios galimybės užsiiminėti rankdarbiais. 

Siūloma organizuoti daugiau aktualių, savęs pažinimo, psichologinių paskaitų, 

švietimo. Taip pat rekomenduojama daugiau ne kolektyvinių, o personalių 

susitikimų, abipusių sprendimų ieškojimo. 

Maitinimas Prastas maistas, mažai, neskanus, nekokybiškai pagamintas. Rekomenduojama 

atlikti patikrinimus ar prižiūrėti maisto ruošimo procesą, nes maistas ne pilnai 

termiškai apdorotas, gaminamas iš sgedusių maisto produktų. 
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7.2. Suimtųjų/nuteistųjų artimųjų, giminių, draugų, besikreipiančių 

įvairiais klausimais ar besinaudojančių Kauno TI administracinėmis 

paslaugomis, apklausa 

7.2.1. Apklausoje dalyvavusių respondentų charakteristikos 

Kaip ir buvo minėta 6 skyriuje „Detalūs tyrimų įgyvendinimo eigos, pasiektų rezultatų aprašai“ 6.2.2. 

skirsnyje „Pasiekti rezultatai“, anketas užpildė tik 49 suimtųjų/ nuteistųjų artimieji, kurie naudojasi 

Kauno TI paslaugomis. Toliau ataskaitoje, nagrinėjant apklausos rezultatus, analizuojamos tik šių 

suinteresuotų asmenų anketos tam, kad būtų pateikti realūs Kauno TI veiklos vertinimo rezultatai, t.y. 

nagrinėjamos tik užpildytos anketos. 

Tyrimo metu apklausta 37% vyrų ir 63% moterų (5 pav.). 

 

5 paveikslas. Apklausoje dalyvavusių suimtųjų/nuteistųjų artimųjų, giminių, draugų, 

besikreipiančių įvairiais klausimais ar besinaudojančių Kauno TI admnistracinėmis 

paslaugomis, pasiskirstymas pagal lytį. 

 

Pastaba: % skaičiuojami nuo visų respondentų, N=49. 

 

Suimtųjų/nuteistųjų artimųjų, giminių, draugų, besikreipiančių įvairiais klausimais ar besinaudojančių 

Kauno TI administracinėmis paslaugomis, buvo klausiama, kaip dažnai jie kreipiasi/lankosi Kauno TI 

dėl informacijos ar tam tikrų paslaugų suteikimo. Didžiausia dalis anketas užpildžiusių artimųjų teigė, 

kad Kauno TI jie lankosi pirmą kartą (43%). Kiekvieną dieną ar bent kelis kartus per savaitę Kauno TI 

lankosi 6% suinteresuotų asmenų, kelis kartus per pastaruosius 3 mėnesius Kauno TI lankosi 27% tyrimo 

dalyvių. Bent kelis kartus per pastarąjį pusmetį čia, Kauno TI lankėsi, 14% nuteistųjų/ suimtųjų artimųjų, 

o dar rečiau – kelis kartus per metus paprastai lankosi 8% respondentų. Vienas respondentas (2%) 

neįvardino savo lankymosi Kauno TI dėl informacijos ar tam tikrų paslaugų suteikimo dažnumo (6 

pav.). 

 

 

 

  

Valid Percent Cumulative Percent

37 37

63 100

100

Vyrai

37%

Moterys

63%
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6 paveikslas. Suinteresuotų asmenų lankymosi Kauno TI dažnumas. 

 

Pastaba: % skaičiuojami nuo visų respondentų, N=49. 

 

7.2.2. Kauno TI veiklos vertinimas 

Suimtųjų/nuteistųjų artimieji, giminės, draugai, besikreipę įvairiais klausimais ar besinaudoję Kauno TI 

administracinėmis paslaugomis buvo paprašyti įvardinti į kurį Kauno TI administracinį padalinį ar 

atstovą asmeniškai jie kreipėsi tą kartą, kuomet buvo prašomi užpildyti anketą. Respondentai galėjo 

nurodyti tik vieną padalinį, į kurį kreipėsi šį kartą. Kadangi Kauno TI veiklą įvertino 49 suinteresuoti 

asmenys, 7 paveiksle pateikiamas konkretaus administracinio padalinio paminėjimo dažnumas 

procentais. Dažniausiai minėtas atsakymas, kad suinteresuoti asmenys kreipėsi į Kauno TI apsaugos ir 

priežiūros skyrių, kuris organizuoja ir administruoja pasimatymus, telefoninius pokalbius bei 

siuntų/paketų priėmimą/perdavimą (29 paminėjimai iš 49 arba 59% nuo Kauno TI vertinusių 

suinteresuotų asmenų). 22% suinteresuotų asmenų teigė kreipęsi į administracijos reikalų skyrių, kuris 

priima asmenų prašymus ir skundus, 10% (5 asmenys) kreipėsi į buhalterinės apsklaitos skyrių, 3 

asmenys (6%) – į personalo skyrių ir vienas respondentas (2%) teigė kreipęsis į įskaitos skyrių. Tarp 

besikreipusių suinteresuotų asmenų, apklausos vykdymo metu nepasitaikė tokių, kurie būtų kreipęsi į 

psichologinę grupę, socialinės reabilitacijos skyrių, sveikatos priežiūros tarnybą, ūkio skyrių, vidaus 

tyrimų skyrių, juriskonsultą (teisininką) ar vadovybę (direktorių ar direktoriaus pavaduotojus). 

Suinteresuotų asmenų apklausos rezultatai rodo, kad konkretus Kauno TI skyrius, į kurį suinteresuoti 

asmenys kreipėsi tyrimo metu labai dažnai yra būtent tas, į kurį kreipiamasi dažniausiai. Kiek dažniau 

pagrindinis skyrius yra personalo skyrius, nei į jį buvo kreiptasi apklausos metu (atitinkamai 10% ir 6%), 

taip pat įskaitos skyrius (atitinkamai 6% ir 2%). Tuo tarpu administracijos reikalų bei buhalterinės 

apskaitos skyriai yra tie, į kuriuos dažniausiai kreipiamasi rečiau, nei apklausos metu buvo 

besikreipusių suinteresuotų asmenų. 

 

  

Cumulative Percent

37

100

Pirmą kartą

43%

Kelis kartus per 

savaitę

6%

Kelis kartus per 

past. 3 mėn.

27%

Kelis kartus per 

past. 6 mėn.

14%

Kelis kartus per 

past. 12 mėn.

8%

Neatsakė

2%
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7 paveikslas. Į kurį Kauno TI administracinį padalinį kreiptasi, bei į kurį skyrių suinteresuoti 

asmenys kreipiasi dažniausiai. 

 

Pastaba: % skaičiuojami nuo visų respondentų, N=49. Buvo galima pasirinkti tik vieną atsakymo 

variantą. 

 

Toliau esančioje 13 lentelėje pateikiamas kiekvieno skyriaus, su kuriais apklausos anketas užpildžiusieji 

Kauno TI reziduojančių suimtųjų, nuteistųjų artimieji, kurie lankosi Kauno TI dėl tam tikrų paslaugų 

suteikimo, vertinimas. Lentelėje pateikti vertinimų vidurkiai. Šioje lentelėje pateikiami suminiai 

vertinimai tų skyrių, į kuriuos suinteresuoti asmenys kreipėsi apklausos metu, bei dažniausiai lankomų 

skyrių. Tačiau, lyginant rezultatus, kreiptinas dėmesys į tai, kad apie kiekvieną skyrių kalbėjo 

pakankamai mažas respondentų skaičius: daugiausia – 30 suinteresuotų asmenų vertino apsaugos ir 

priežiūros skyrių, 11 – administracijos reikalų skyrių, tuo tarpu įskaitos skyrių vertino tik 3 respondentai. Iš 

šių skyrių aukštesniais balais įvertintas administracijos reikalų skyrius, tuo tarpu įskaitos skyriaus 

vertinimai yra santykinai žemesni. Vertinant Kauno TI kompetencijomis, aukščiausiais balais 

suinteresuoti asmenys įvertino paslaugų, dėl kurių jie kreipėsi, suteikimą, Kauno TI darbuotojų savo 

darbo išmanymą bei mandagumą ir paslaugumą. Žemiausiais balais suintereusoti asmenys vertino 

paslaugų suteikimo terminą bei informacijos ir paslaugų suteikimo procedūrų biurokratiškumą. 

Vertindami, ar jų pokalbio metu su konkretaus Kauno TI padalinio atstovu/darbuotoju/tarnautoju kilo 

konflitas, absoliučia dauguma atvejų respondentai minėjo, kad konfliktas nekilo. Išimtis – apsaugos ir 

priežiūros skyrius, kur 10% respondentų į šį klausimą neatsakė. Tokie neatsakymai į klausimą gali liudyti 

ir konfliktinių situacijų buvimą, tik galbūt respondentai, nenorėdami aštrinti situacijos ar susilaukti kokių 

nors sankcijų sau ar savo artimiesiems, vietoj atsakymo, kad konfliktas kilo, galbūt pasirinko į klausimą 

visiškai neatsakyti (8 paveikslas). 

Teikdami savo pasiūlymus/pageidavimus dėl konkretaus Kauno TI padalinio/atstovo 

informacijos/paslaugų teikimo kokybės gerinimo, suinteresuoti asmenys dažniau teikė bendro 

pobūdžio pastabas: 

 daugiau suinteresuotiems asmenims skirtos informacijos teikti internete; 

 mažiau biurokratijos, supaprastinti paslaugų teikimo procedūras; 

 atkreipti dėmesį į suimtojo (laukiančio teismo) sveikatos problemas; blogai vertintinas 

sveikatos priežiūros tarnybos darbas; 

59%

22%

6%

10%

2%

57%

18%

10%

8%

6%

Apsaugos ir priežiūros skyrius

Administracijos reikalų skyrius

Personalo skyrius

Buhalterinės apskaitos skyrius

Įskaitos skyrius

Psichologinė grupė

Socialinės reabilitacijos skyrius

Sveikatos priežiūros tarnyba

Ūkio skyrius

Vidaus tyrimų skyrius

Juriskonsultas (teisininkas)

Vadovybė

Kreipėsi šį kartą

Kreipiasi dažniausiai



Visuomenės nuomonės tyrimas. 2014 m. balandis  
 

Puslapis 40 

 

 siūlymas būtų, kad gaunant įvairius reikalingus dokumentus iš jūsų įstaigos, pavaduotų kitas 

dartuotojas, jei atsakingas asmuo serga, išvykęs ir pan.; 

 kad priimtų (būtų galima perduoti) vokus, markutes, atvirutes, nuotraukas.  

 

13 lentelė. Suinteresuotų asmenų Kauno TI padalinių/atstovų vertinimas 

Kauno TI padalinio/atstovo 

vertinimas 

Administra-

cijos reika-

lų skyrius 

Apsaugos 

ir priežiūros 

skyrius 

Buhalterinės 

apskaitos 

skyrius 

Įskaitos 

skyrius 

Personalo 

skyrius 

Vertinusių respondentų skaičius 

(N): 
(11) (30) (5) (3) (5) 

1. darbuotojai yra mandagūs ir 

paslaugūs 
9,5 9,5 9,5 9,0 9,4 

2. gavau informaciją/paslaugas, 

dėl kurių kreipiausi 
9,8 9,4 9,4 9,7 9,4 

3. darbuotojai išmano savo 

darbą 
9,5 9,3 9,3 9,0 10,0 

4. mane tenkina informacijos/ 

paslaugų suteikimo terminas 
9,7 8,9 8,9 5,0 9,8 

5. man suteikta informacija buvo 

tiksli/teisinga 
9,8 9,2 9,2 7,0 9,3 

6. informacijos/paslaugų 

suteikimo procedūros yra 

pernelyg biurokratiškos* 

7,7 6,9 6,9 9,0 9,3 

Pastaba: Pateikiami vertinimų vidurkiai. Vertinimui buvo naudojama 10 balų skalė, pagal kurią 10 

reiškia geriausią vertinimą, o 1 – blogiausią.  

*Lyginant šių savybių vertinimų vidurkius, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad respondentams 

buvo pateiktas negatyvią prasmę turintis teiginys. 

 

8 paveikslas. Konflikų iškilimo dažnumas tarp suinteresuotų asmenų bei Kauno TI konkretaus 

padalinio atstovų/darbuotojų/tarnautojų. 

 

Pastaba: % skaičiuojami nuo suinteresuotų asmenų, kurie bendravo su konkretaus Kauno TI padalinio 

atstovu.  

 

100%

90%

100%

100%

100%

10%

Administracijos reikalų skyrius

(n=11)

Apsaugos ir priežiūros skyrius

(n=30)

Buhalterinės apskaitos skyrius

(n=5)

Įskaitos skyrius (n=3)

Personalo skyrius (n=5)

Kilo konfliktas Konfliktas nekilo Neatsakė
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7.3. Suimtųjų ir nuteistųjų buvusių Kauno TI apklausa 

7.3.1. Apklausoje dalyvavusių suimtųjų ir nuteistųjų buvusių Kauno TI 

charakteristikos 

Kaip ir buvo minėta 6 skyriuje „Detalūs tyrimų įgyvendinimo eigos, pasiektų rezultatų aprašai“ 6.3.2. 

skirsnyje „Pasiekti rezultatai“, anketas užpildė tik 47 suimtieji ir nuteistieji buvę Kauno TI. Toliau 

ataskaitoje, nagrinėjant apklausos rezultatus, analizuojamos tik šių buvusių suimtųjų ir nuteistųjų 

anketos tam, kad būtų pateikti realūs Kauno TI veiklos vertinimo rezultatai, t.y. nagrinėjamos tik 

užpildytos anketos. 

26% buvusių suimtųjų paskutinį sykį Kauno TI buvo prieš 1-3 mėnesius, 19% - prieš 3-6 mėnesius, 13% - 

prieš 6-12 mėnesių. Po 11% buviusių nuteistųjų Kauno TI buvo laikomi prieš 3-5 metus, bei prieš 

daugiau nei 5 metus. Mažiausia dalis anketas užpildžiusių buvusių nuteistųjų – 9% čia buvo laikomi 

mažiau nei prieš mėnesį. 

19% buvusių nuteistųjų Kauno TI praleido iki 15 parų, po 17% - nuo 16 parų iki mėnesio bei nuo 3 iki 6 

mėnesių, 21% - čia praleido nuo 1 menėsio iki 3 mėnesių, nuo 6 mėnesių iki 1 metų paskutinį kartą 

kauno TI praleido 17% anketas užpildžiusių buvusių nuteistųjų. Po 13% respondentų čia buvo nuo 6 

mėnesių iki 1 metų bei daugiau kaip metus. 

Po 2 % Kauno TI rezidavusių nuteistųjų arba nebuvo teisiami visai (buvo tik suimti) arba buvo teisiami 

jau daugiau kaip 5 kartus. 38% buvo teisiami vieną kartą, panaši dalis – 36% buvo teisiami du kartus. 

Tris kartus buvo teisiami 15% anketas užpildžiusių buvusių nuteistųjų, 4-5 kartus – 6%. 

Analizuojant, koks yra tyrime dalyvavusių suimtųjų ir nuteistųjų, buvusių Kauno TI pasiskirstymas pagal 

amžių, užfiksuota, kad daugiausia Kauno TI buvusių nutesitųjų, kurie užpildė anketas yra tarp 31-40 

metų – 38%, antra skaitlingiausia grupė – 22-30 metų amžiaus nuteistieji ir suimtieji, buvę Kauno TI 

(28%). 17% respondentų amžius yra tarp 41-50 metų, po 6% sudaro pati jauniausia ir pati vyriausia 

respondentų grupė – iki 18 metų ir 51-60 metų. Tarp 18-21 metų nuteistųjų ir suimtųjų, buvusių Kauno TI 

yra 4%. 

Maždaug po ketvirtadalį nuteistųjų ir suimtųjų, buvusių Kauno TI išsilavinimas pasiskirsto tarp 

pagrindinio (9 klasės), profesinio be vidurinio išsilavinimo bei vidurinio be profesinio išsilavinimo. 17% 

respondentų turi aukštesnįjį ar technikumo suteiktą išsilavinimą, 6% - aukštąjį neuniversitetinį, kolegijos 

suteiktą išsilavinimą. Mažiausiai skaitlinga pradinį išsilavinimą turinčių nubusių nuteistųjų grupė – 4% (9 

pav.). 
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9 paveikslas. Apklausoje dalyvavusių suimtųjų/nuteistųjų buvusių Kauno TI demografinės 

charakteristikos 

 

Pastaba: pateikiamas kiekvienos tikslinės grupės išskleidimas. Kiekvienos TG procentai skaičiuojami 

nuo visų respondentų, N=47. Kiekvienoje TG bendra procentų  suma lygi 100. 

 

7.3.2. Kauno TI veiklos vertinimas 

Toliau esančioje 14 lentelėje pateikiamas kiekvienos grupės darbuotojų vertinimas nuteistųjų ir 

suimtųjų, buvusių Kauno TI akimis. Lentelėje pateikti vertinimų vidurkiai. Tačiau, lyginant rezultatus, 

kreiptinas dėmesys į tai, kad kiekvienos grupės darbuotojus vertino pakankamai mažas respondentų 

skaičius (daugiausia – 45 respondentai, mažiausiai – 41, t.y. buvo respondentų, kurie negalėjo ar 

nenorėjo įvertinti tam tikrų skyrių darbuotojų konkrečiu balu. Iš tirtų 4 Kauno TI grupių - vadovų 

(direktorius, jo pavaduotojai, skyrių vadovai), pareigūnų (būrių viršininkai, inspektoriai ir kt.), 

jaunesniųjų pareigūnų (prižiūrėtojai ir kt.) bei kitų darbuotojų (medikai, įskaitos skyrius ir kt.), 

aukščiausiu bendruoju balu – 7,7 balo iš dešimties galimų, įvertinti kito skyriaus darbuotojai – medikai, 

įskaitos skyrius ir kt. Žemiausiu bendruoju balu (7,1 balo iš 10 galimų) įvertinti jaunesnieji pareigūnai 

(prižiūrėtojai ir kt.). Vertinant kompetencijomis, aukščiausius balus dažniausiai skiriama už tai, kaip 

Kauno TI atskirų grupių darbuotojai laikosi įstatymų, o žemiausi vertinimai buvo skirti darbuotojų 
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principingumui. Be minėtos savybės, kiek žemiau vertintas Kauno TI darbuotojų teisingumas, duoto 

žodžio laikymasis, išradingumas ir naujovių pomėgis. Jauniesniųjų pareigūnų grupei pagal įvairias 

kompetencijas buvo priskiriami bene žemiausi balai, kitų skyrių darbuotojų grupei – aukščiausi balai 

(14 lentelė). 

 

14 lentelė. Kaip nuteistieji ir suimtieji, buvę Kauno TI, vertina šios įstaigos darbuotojus 

 

Vadovai 

(direktorius, jo 

pavaduotojai, 

skyrių vadovai) 

Pareigūnai 

(būrių 

viršininkai, 

inspektoriai ir 

kt.) 

Jaunesnieji 

pareigūnai 

(prižiūrėtojai ir 

kt.) 

Kiti darbuotojai 

(medikai, 

įskaitos skyrius 

ir kt.) 

1. mandagūs 7,5 7,4 6,7 7,4 

2. teisingi 6,9 7,2 6,6 7,3 

3. laikosi duoto žodžio 6,9 7,1 6,8 7,3 

4. greitai reaguoja į skundus 

ir prašymus 
7,0 7,2 6,8 7,4 

5. laikosi įstatymų 7,5 7,6 7,1 7,9 

6. kompetentingi 7,2 7,1 6,7 7,5 

7. principingi 6,6 6,9 6,7 7,4 

8. supratingi 7,3 7,1 7,2 7,7 

9. išradingi, mėgstantys 

naujoves 
7,1 6,9 6,9 7,2 

10. apibendrintas vertinimas 7,5 7,4 7,1 7,7 

Pastaba: Pateikiami vertinimų vidurkiai. Vertinimui buvo naudojama 10 balų skalė, pagal kurią 10 

reiškia geriausią vertinimą, o 1 – blogiausią.  

 

Šalia kitų temų, nuteistųjų ir suimtųjų, buvusių Kauno TI, buvo prašoma įvertinti įvairius aspektus, 

susijusius su laisvalaikio užimtumu ir socialine reabilitacija Kauno TI. Siekiant išlaikyti visų vertintinų 

rodiklių palyginamumą, vertinimui taip pat buvo pasirinkta 10 balų skalė, pagal kurią 10 reiškė, kad 

konkrečios su laisvalaikio užimtumu ir socialine reabilitacija esančios veiklos yra pilnai, pakankamai, o 

1 – nepakankamai. Iš tirtų 15 veiklų, kurios susijusios su minėta tema, geriausiai įvertinta suteikta 

galimybė palaikyti ryšius su artimaisiai, draugais (7,2 balo iš 10 galimų), suteikta galimybė mokytis (7,0 

balo). Taip pat santykinai aukštesniais balais įvertinta, kaip Kauno TI skatinama laikytis įstatymų ir 

visuomenės moralės normų, bibliotekoje esamos literatūros pakankamumas (po 6,9 balo), taip pat 

kiek aukščiau įvertintas informacijos apie įstaigos vidaus tvarką pakankamumas (6,8 balo). Žemiausi 

vertinimai skirti švietimo bei sporto renginių pakankamumo vertinimui (po 6,0 balo, 10 pav.). 

Vertindami savo buvimo Kauno TI sąlygas, buvę suimieji ir nuteistieji geriausiai vertino konfliktų 

nebuvimą su kitais darbutojais (pvz., medikais), vadovybe, geriau įvertino buvusį bendravimą su 

Kauno TI darbuotojais ar suteiktas sąlygas savo religinių poreikių tenkinimu (7,5-7,3 balo iš 10 galimų). 

Žemiausiais balais įvertintas gyvenamojo ploto pakankamumas, o taip pat higieninių sąlygų 

suteikimas (5,8-6,0 balo iš 10 galimų, 11 pav.).  

Bendrai Kauno TI veiklą šioje įstaigoje buvę suimtieji įvertino 6,5 balais iš maksimaliai galimų 10 balų 

(12 pav.). Teikdami savo atsakymus, kas laubiausiai netenkino, nuteistieji, buvę Kauno TI minėjo tokius 

atsakymus, kaip itin nepagarbų pareigūnų bendravimą, prastą maistą, nepakankamas sąlygas 

higieniškai gyventi, nusiprausti, gyvenamo ploto stoką, taip pat problemas su sveikatos priežiūra bei 

medikų stoką.  
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Teikdami pasiūlymus, ką būtų galima pakeisti Kauno TI veiklai gerinti, šias temas Kauno TI buvę 

nuteistieji ir minėjo, t.y. keisti valdžią, spręsti sveikatos priežiūros problemas ar tiesiog įrengti daugiau 

dušų. 

 

10 paveikslas. Suimtųjų/nuteistųjų buvusių Kauno TI laisvalaikio užimtumo ir socialinės 

reabilitacijos vertinimas 

 

Pastaba: Pateikiami vertinimų vidurkiai. Vertinimui buvo naudojama 10 balų skalė, pagal kurią 10 

reiškia geriausią vertinimą, o 1 – blogiausią.  
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11 paveikslas. Suimtųjų/nuteistųjų buvusių Kauno TI buitinių, socialinių, psichologinių sąlygų 

vertinimas 

 

Pastaba: Pateikiami vertinimų vidurkiai. Vertinimui buvo naudojama 10 balų skalė, pagal kurią 10 

reiškia geriausią vertinimą, o 1 – blogiausią.  

 

12 paveikslas. Suimtųjų/nuteistųjų buvusių Kauno TI bendras įstaigos veiklos vertinimas 

 

Pastaba: Pateikiami vertinimų vidurkiai. Vertinimui buvo naudojama 10 balų skalė, pagal kurią 10 

reiškia geriausią vertinimą, o 1 – blogiausią.   

6,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

blogiausias

vertinimas

Kauno TI bendras 

veiklos vertinimas

geriausias

vertinimas
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7.4. Teisėsaugos institucijų atstovų apklausa 

7.4.1. Apklausoje dalyvavusių teisėsaugos institucijų charakteristikos 

Visų apklausoje dalyvavusių teisėsaugos institucijų atstovų buvo prašoma nurodyti su kuria tardymo 

įstaiga jie bendradarbiauja. Teisėsaugos institucijos galėjo nurodyti arba vieną iš tardymo izoliatorių, 

arba abu. Tik su Kauno TI bendradarbiauja 42% arba 13 apklausoje dalyvavusių teisėsaugos 

institucijų, tik su Šiaulių TI – 32% arba 10 tyrimo dalyvių. Dar 26% arba 8 teisėsaugos institucijos nurodė 

bendradarbiaujančios su abiem tardymo izoliatoriais. Taigi, viso su Kauno TI bendradarbiauja 68% 

tyrime dalyvavusių teisėsaugos institucijų (21 įstaiga), su Šiaulių TI – 58% teisėsaugos institucijų arba 18 

įstaigų (13-14 pav.). 

 

13 paveikslas. Su kuria tardymo įstaiga bendradarbiaujama. 

 

Pastaba: % skaičiuojami nuo visų respondentų, N=31. 

 

14 paveikslas. Su konkrečiu tardymo izoliatoriu bendradarbiaujančių teisėsaugos institucijų 

dalys. 

 

Pastaba: % skaičiuojami nuo visų respondentų, N=31. Bendra % suma viršija 100%, nes buvo galimi keli 

atsakymai. 

 

Visų apklausoje dalyvavusių teisėsaugos institucijų atstovų buvo prašoma nurodyti įstaigą/ instituciją/ 

profesinį statusą, kuriam respondentai atstovauja. Toliau esančiole 15 lentelėje pateikiamas 

apklausos dalyvių atstovaujamos įstaigos/ institucijos ar profesinio statuso išskleidimas. 

 

Tik su Kauno TI

42%

Tik su Šiaulių TI

32%
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68%
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15 lentelė. Įstaigos/ institucijos/ profesinio statuso, kuriam atstovaujama išskleidimas. 

Įstaiga/ institucija/ profesinis 

statusas, kuriam 

atstovaujama 

Viso apklausta Bendradarbiauja su Kauno TI 

Atsakymų 

dažnis 

skaičiais (N) 

Atsakymų 

dažnis 

procentais 

(%)* 

Atsakymų 

dažnis 

skaičiais (N) 

Atsakymų 

dažnis 

procentais 

(%)** 

Teismas 6 19% 5 24% 

Viešoji įstaiga 6 19% 4 19% 

Policijos komisariatas 4 13% 4 19% 

Prokuratūra 3 10% 2 10% 

Švietimo įstaiga 3 10%  - 

Priešgaisrinė gelbėjimo 

tarnyba 
2 6% 1 5% 

Probacijos tarnyba 2 6% 1 5% 

VST 2 6% 2 10% 

STT 1 3%   

Kalėjimų departamentas 1 3% 1 5% 

Teisinės pagalbos tarnyba 1 3% 1 5% 

Pastaba: * % skaičiuojami nuo visų tyrime dalyvavusių teisėsaugos institucijų, N=31; 

  ** % skaičiuojami nuo teisėsaugos institucijų, bendradarbiaujančių su Kauno TI, N=21. 

 

Toliau ataskaitoje pateikiami tyrimo rezultatai, kaip su Kauno TI bendradarbiaujančios teisėsaugos 

institucijos vertina Kauno TI veiklą. 

 

7.4.2. Kauno TI veiklos vertinimas 

Tos teisėsaugos institucijos, kurios bendradarbiauja su Kauno TI atsakė, su kuriuo Kauno TI 

administraciniu padaliniu (ar atstovu) joms tenka bendradarbiauti. Respondentai galėjo nurodyti 

visus padalinius, su kuriais jie bendradarbiauja. Kadangi apie Kauno TI veiklą atsakinėjo tik 21 

teisėsaugos institucija, 15 paveiksle pateikiami konkretaus administracinio padalinio paminėjimo 

kartai. Dažniausiai minėtas atsakymas, teisėsaugos institucijos bendradarbiauja su Kauno TI įskaitos 

skyriumi bei vadovybe (direktorius, direktoriaus pavaduotojai) (po 10 paminėjimų iš 21 arba po 48% 

nuo Kauno TI vertinusių teisėsaugos institucijų), po 5 kartus buvo paminėtas apsaugos ir priežiūros bei 

personalo skyriai (po 24% nuo respondentų), po 3 kartus – administracijos reikalų skyrius, psichologinė 

grupė, socialinės reabilitacijos skyrius, juriskonsultas (teisininkas) (po 14% visų respondentų), 2 

respondentai minėjo, kad bendradarbiauja su sveikatos priežiūros tarnyba (10%), po vieną 

teisėsaugos institucijos atstovą teigė bendradarbiaują su ūkio, vidaus bei kitu skyriumi (1 

respondentas sudaro 5%). Apklausoje dalyvavusios teisėsaugos instutucijos teigė 

nebendradarbiaujančios su buhalterinės apskaitos skyriumi. 
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15 paveikslas. Su kuriuo Kauno TI administraciniu padaliniu bendradarbiaujama. 

 

Pastaba: pateikiami respondentų atsakymai, N. Į klausimą atsakinėjo su Kauno TI 

bendradarbiaujančios teisėsaugos institucijos, N=21. 

 

Toliau esančioje 16 lentelėje pateikiamas kiekvieno skyriaus, su kuriais apklausoje dalyvavusios 

teisėsaugos institucijos bendradarbiauja vertinimas. Lentelėje pateikti vertinimų vidurkiai. Tačiau, 

lyginant rezultatus, kreiptinas dėmesys į tai, kad apie kiekvieną skyrių kalbėjo pakankamai mažas 

respondentų skaičius: daugiausia – 10 teisėsaugos institucijų įvertino įskaitos skyrių, tuo tarpu ūkio 

skyrių ar vidaus tyrimų skyrius vertino tik po 1 respondentą. Iš šių skyrių aukštesniais balais įvertintas 

ūkio skyrius, tuo tarpu vidaus tyrimų skyriaus vertinimai žemesni, netgi vieni žemiausių visų skyrių 

kontekste. Patys aukščiausi vertinimo balai buvo skirti Kauno TI vadovybei (direktoriui, direktoriaus 

pavaduotojams), taip pat santykinai aukštesniais balais įvertinti administracijos reikalų, personalo 

skyriai, taip pat psichologinė grupė. Be minėto vidaus tyrimo skyriaus, žemesniais balais įvertintas ir 

juriskonsultas (teisininkas). 

Vertinant kompetencijomis, aukščiausiais balais įvertinta tai, kad bendradarbiavimas su Kauno TI 

vyksta nepažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo nuostatų, laiko terminų ar dokumentų rengimo 

taisyklių, taip pat kitų savybių kontekste aukštesniais balais įvertintas darbuotojų mandagumas bei 

paslaugumas. Kaip „kritika“ galėtų būti minimos pernelyg biurokratiškos procedūros. Ignoruojant šią 

savybę ir priimant ją kaip būtinybę, visų tirtų kompetencijų kontekste kiek žemesniu balu įvertinta tai, 

kaip Kauno TI darbuotojai atsižvelgia į pastabas ar prieinama kompromiso, kiek bendradarbiavimas 

yra sklandus. Ypatingai tai pasakytina apie vidaus tyrimų skyrių bei juriskonsultą. 
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16 lentelė. Kauno tardymo izoliatoriaus padalinių/atstovų vertinimas 

Bendradarbiavimas su... 
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Vertinusių respondentų 

skaičius (N): 
(3) (5) (10) (5) (3) (3) (2) (1) (1) (3) (6) 

1. sklandus 9,3 8,4 9,0 9,2 9,0 8,7 8,5 9,0 6,0 7,3 9,5 

2. operatyvus 9,3 8,6 8,9 9,2 9,0 9,0 8,5 9,0 7,0 7,3 9,6 

3. vyksta nepažeidžiant 

nustatytų laiko terminų 
9,3 9,0 9,3 9,6 9,3 9,3 9,0 9,0 8,0 7,3 9,4 

4. vyksta nepažeidžiant 

dokumentų rengimo taisyklių 
8,7 9,0 9,3 9,6 9,3 9,3 9,0 8,0 9,0 7,7 9,4 

5. vyksta nepažeidžiant 

Viešojo administravimo 

įstatymo nuostatų 

9,7 9,2 9,4 9,6 9,3 9,7 9,0 9,0 9,0 7,7 9,5 

6. šio padalinio 

darbuotojai/pareigūnai yra 

mandagūs ir paslaugūs 

9,3 8,5 8,8 9,2 9,3 9,0 9,0 9,0 7,0 9,0 9,6 

7. šio padalinio 

darbuotojai/pareigūnai yra 

kompetentingi 

10,0 9,0 8,8 9,5 9,3 7,7 9,0 8,0  7,0 9,9 

8. procedūros yra pernelyg 

biurokratiškos* 
3,3 6,8 6,3 6,0 7,7 6,7 4,5 9,0 5,0 7,0 5,2 

9. sunku susisiekti su 

darbuotojais/pareigūnais 

nustatytu darbo laiku* 

2,0 5,3 5,2 3,5 5,3 5,3 3,5 9,0 3,0 7,7 4,6 

10. yra atsižvelgiama į 

pastabas, prieinama 

kompromiso 

9,0 8,4 8,5 8,6 8,7 8,3 8,5 9,0 5,0 6,7 9,1 

Pastaba: Pateikiami vertinimų vidurkiai. Vertinimui buvo naudojama 10 balų skalė, pagal kurią 10 

reiškia geriausią vertinimą, o 1 – blogiausią.  

*Lyginant šių savybių vertinimų vidurkius, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad respondentams 

buvo pateikti negatyvią prasmę turintys teiginiai. 

 

Įvertinus kiekvieną Kauno TI padalinį ar atstovą, su kuriuo apklausoje dalyvavę teisėsaugos institucijų 

atstovai bendradarbiauja, jų buvo prašoma įvertinti tris bendruosius bendravimo su Kauno TI 

aspektus – 1) suteiktos paslaugos ar bendradarbiavimo atitikimą lūkesčiams, 2) suteiktos paslaugos 

ar gauto sprendimo suprantamumą ir aiškumą bei 3) informacijos pakankamumą. Vertinimui buvo 

naudojama 10 balų skalė, pagal kurią 10 reiškė maksimalų (pozityvų) vertinimą, o 1 – minimalų 

(negatyvų) vertinimą. 16 paveiksle pateikiami šių trijų bendrųjų aspektų vertinimų vidurkiai. 

Pažymėtina tai, kad kaip ir įvairiais aspektais vertinant atskirus Kauno TI padalinius ar jų darbuotojus, 

taip ir vertinant bendruosius aspektus, dažniau priskirti balai yra geri arba labai geri. Aukščiausiu 
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vidutiniu balu – 9,4 balais (iš 10 galimų) įvertintas informacijos, skelbiamos įstaigos interneto 

sveitainėje ir kitoje viešoje erdvėje apie įstaigą, teikiamas paslaugas ir pan. pakankamumas. 

Žemesniu balu (9,0 iš 10 galimų) įvertinta tai, kiek suteikta paslauga (gautas sprendimas) buvo 

suprantamas ir aiškus. Iš tirtų trijų aspektų žemiausiu balu (8,9 balo iš 10 galimų) įvertintas suteiktos 

paslaugos ir bendradarbiavimo atitikimas lūkesčiams. 

 

16 paveikslas. Bendradarbiavimo su Kauno TI bendrųjų aspektų vertinimas. 

 

 

 

 

Pastaba: Pateikiami vertinimų vidurkiai. Vertinimui buvo naudojama 10 balų skalė, pagal kurią 10 

reiškia geriausią vertinimą, o 1 – blogiausią. Į klausimą atsakinėjo su Kauno TI bendradarbiaujančios 

teisėsaugos institucijos, N=21. 
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Prieš užbaigiant apklausą, su Kauno TI bendradarbiaujančių institucijų buvo prašoma pateikti 

pasiūlymų, ką būtų galima pakeisti Kauno TI veiklai gerinti. Dažniausiai respondentai arba neatsakė į 

klausimą visai arba teigė neturintys jokių siūlymų. Atskirais atvejais buvo minimi tokie siūlymai, kaip 

vykdyti nuolatinę įeinančių ir išeinančių asmenų patikrą; susitvarkyti Kauno Ti internetinį puslapį, nes jis 

yra blokuojamas dėl nesaugumo; taip pat buvo siūloma kompetentingesnių ir malonesnių 

darbuotojų. 

Buvo ir pagyrų Kauno tardymo izoliatoriui. Toliau pateikiama vienos respondento citata: „Tobulumui, 

kaip sakoma, ribų nėra... Bet ši įstaigai dirba puikiai, tai viena iš geriausiai dirbančių (arba net 

geriausia) iš Kalėjimų departmantui pavaldžių įstaigų.“ 
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7.5. Bendradarbiaujančių organizacijų apklausa 

 

7.5.1. Apklausoje dalyvavusių bendradarbiaujančių organizacijų 

charakteristikos 

Visų apklausoje dalyvavusių bendradarbiaujančių organizacijų atstovų buvo prašoma nurodyti 

įstaigą/instituciją/profesinį statusą, kuriam respondentai atstovauja. Toliau esančiole 17 lentelėje 

pateikiamas apklausos dalyvių atstovaujamos įstaigos/ institucijos ar profesinio statuso išskleidimas. 

 

17 lentelė. Įstaigos/ institucijos/ profesinio statuso, kuriam atstovaujama išskleidimas. 

Įstaiga/ institucija/ profesinis statusas, kuriam 

atstovaujama 

Viso apklausta 

Atsakymų dažnis 

skaičiais (N) 

Atsakymų dažnis 

procentais (%)* 

Ūkio (verslo) subjektas 20 71 

Profesinė sąjunga 3 11 

Viešoji įstaiga 2 7 

Nevyriausybinė organizacija 1 4 

Švietimo įstaiga 1 4 

Kita (nepatikslintas statusas) 1 4 

Pastaba: * % skaičiuojami nuo visų respondentų, N=28. 

 

7.5.2. Kauno TI veiklos vertinimas 

Su Kauno TI bendradarbiaujančios organizacijos atsakė, su kuriuo Kauno TI administraciniu padaliniu 

(ar atstovu) joms tenka bendradarbiauti. Respondentai galėjo nurodyti visus padalinius, su kuriais jie 

bendradarbiauja. Kadangi Kauno TI veiklą vertino tik 28 bendradarbiaujančios organizacijos, 17 

paveiksle pateikiami konkretaus administracinio padalinio paminėjimo kartai. Dažniausiai minėtas 

atsakymas, kad bendradarbiaujančioms organizacijoms tenka bendradarbiauti su Kauno TI ūkio 

skyriumi (13 paminėjimų iš 28 arba 46% nuo Kauno TI vertinusių bendradarbiaujančių organizacijų), 7 

kartus buvo paminėta vadovybė (direktorius, direktoriaus pavaduotojai) (arba 25% nuo 

respondentų), po 6 kartus buvo paminėtas administracijos reikalų bei buhalterinės apskaitos skyriai 

(po 21%), po 5 kartus - apsaugos ir priežiūros skyrius bei sveikatos priežiūros tarnyba (po 18% nuo 

respondentų), 4 kartus – juristkonsultas (14%), po 3 kartus – personalo skyrius, psichologinė grupė bei 

socialinės reabilitacijos skyrius (po 11%), po kartą minėti įskaitos bei vidaus tyrimų skyriai (po 4% nuo 

visų respondentų). Su Kauno TI bendradarbiaujančių įstaigų apklausoje nebuvo nei vieno tokio 

skyriaus, su kuriuo bent viena įstaiga nebendradarbiautų. 
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17 paveikslas. Su kuriuo Kauno TI administraciniu padaliniu bendradarbiaujama. 

 

Pastaba: pateikiami respondentų atsakymai, N. Į klausimą atsakinėjo su Kauno TI 

bendradarbiaujančios organizacijos, N=28. 

 

Toliau esančioje 18 lentelėje pateikiamas kiekvieno skyriaus, su kuriais apklausoje dalyvavusios 

bendradarbiaujančios organizacijos bendradarbiauja, vertinimas. Lentelėje pateikti vertinimų 

vidurkiai. Tačiau, lyginant rezyltatus, kreiptinas dėmesys į tai, kad apie kiekvieną skyrių kalbėjo 

pakankamai mažas respondentų skaičius: daugiausia – 13 bendradarbiaujančių organizacijų 

įvertino ūkio skyrių, tuo tarpu įskaitos ar vidaus tyrimų skyrius vertino tik po 1 respondentą. Iš šių skyrių 

aukštesniais balais įvertintas vidaus tyrimų skyrius, tuo tarpu įskaitos skyriaus vertinimai yra šiek tiek 

žemesni. Patys aukščiausi vertinimo balai buvo skirti būtent vidaus tyrimų skyriui, psichologinei grupei, 

socialinės reabilitacijos skyriui, taip pat pakankamai aukštais balais įvertintas Kauno TI personalo 

skyrius. Visų tirtų Kauno TI skyrių kontekste, žemesniais balais įvertintas apsaugos skyrius. 

Vertinant kompetencijomis, aukščiausiais balais įvertinta tai, kad bendradarbiavimas su Kauno TI 

vyksta nepažeidžiant dokumentų rengimo taisyklių, Viešojo administravimo įstatymo nuostatų. Taip 

pat santykinai geriau įvertintas Kauno TI darbuotojų mandagumas ir paslaugumas. Beje, skirtingai, 

nei kitų TG apklausose, su Kauno TI bendradarbiaujančios organizacijos ne taip „kritiškai“ vertino ir 

procedūrų biurokratiškumą ar galimybę susisiekti su Kauno TI darbuotojais/pareigūnais nustatytu 

darbo laiku. Šias pastabas dažniau galima „skirti“ apsaugos ir priežiūros, buhalterinės apskaitos, 

personalo bei ūkio skyriams. 
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18 lentelė. Kauno tardymo izoliatoriaus padalinių/atstovų vertinimas 

Bendradarbiavimas su... 

A
d

m
in

is
tr

a
c

ij
o

s 

re
ik

a
lų

 s
k

y
ri

u
s 

A
p

sa
u

g
o

s 
ir

 p
ri

e
ži

ū
ro

s 

sk
y

ri
u

s 

B
u

h
a

lt
e

ri
n

ė
s 

a
p

sk
a

it
o

s 
sk

y
ri

u
s 

Įs
k

a
it
o

s 
sk

y
ri

u
s 

P
e

rs
o

n
a

lo
 s

k
y

ri
u

s 

P
si

c
h

o
lo

g
in

ė
 g

ru
p

ė
 

S
o

c
ia

li
n

ė
s 

re
a

b
il
it
a

c
ij
o

s 
sk

y
ri

u
s 

S
v

e
ik

a
to

s 
p

ri
e

ži
ū

ro
s 

ta
rn

y
b

a
 

Ū
k

io
 s

k
y

ri
u

s 

V
id

a
u

s 
ty

ri
m

ų
 s

k
y

ri
u

s 

J
u

ri
sk

o
n

su
lt
a

s 

V
a

d
o

v
y

b
ė

 

Vertinusių respondentų 

skaičius (N): 
(6) (5) (6) (1) (3) (3) (3) (5) (13) (1) (4) (7) 

1. sklandus 8,7 8,6 9,7 9,0 10,0 10,0 10,0 9,3 9,4 10,0 8,0 9,6 

2. operatyvus 8,4 8,8 9,5 9,0 10,0 10,0 10,0 9,3 9,0 10,0 8,0 9,7 

3. vyksta nepažeidžiant 

nustatytų laiko terminų 
9,8 8,8 9,6 9,0 10,0 10,0 10,0 9,8 9,5 10,0 9,0 9,5 

4. vyksta nepažeidžiant 

dokumentų rengimo 

taisyklių 

9,8 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,8 9,8 10,0 10,0 9,6 

5. vyksta nepažeidžiant 

Viešojo administravimo 

įstatymo nuostatų 

10,0 8,8 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,8 9,8 10,0 10,0 9,5 

6. šio padalinio 

darbuotojai/pareigūnai 

yra mandagūs ir 

paslaugūs 

9,7 8,6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,2 9,6 10,0 10,0 9,6 

7. šio padalinio 

darbuotojai/pareigūnai 

yra kompetentingi 

8,4 9,0 9,8 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 10,0 10,0 9,7 

8. procedūros yra 

pernelyg biurokratiškos* 
2,8 4,8 5,7 1,0 4,7 2,0 1,5 1,5 3,4 1,0 2,3 3,6 

9. sunku susisiekti su 

darbuotojais/ 

pareigūnais nustatytu 

darbo laiku* 

2,8 7,0 7,6 1,0 4,3 1,0 1,0 1,3 5,3 1,0 1,0 5,2 

10. yra atsižvelgiama į 

pastabas, prieinama 

kompromiso 

9,2 8,6 9,6 10,0 9,3 10,0 10,0 9,0 9,5 10,0 10,0 9,4 

Pastaba: Pateikiami vertinimų vidurkiai. Vertinimui buvo naudojama 10 balų skalė, pagal kurią 10 

reiškia geriausią vertinimą, o 1 – blogiausią.  

*Lyginant šių savybių vertinimų vidurkius, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad respondentams 

buvo pateikti negatyvią prasmę turintys teiginiai. 

 

Įvertinus kiekvieną Kauno TI padalinį ar atstovą, su kuriuo apklausoje dalyvavusios 

bendradarbiaujančių organizacijų atstovai bendradarbiauja, jų buvo prašoma įvertinti tris 

bendruosius bendravimo su Kauno TI aspektus – 1) suteiktos paslaugos ar bendradarbiavimo 

atitikimą lūkesčiams, 2) suteiktos paslaugos ar gauto sprendimo suprantamumą ir aiškumą bei 3) 

informacijos pakankamumą. Vertinimui buvo naudojama 10 balų skalė, pagal kurią 10 reiškė 
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maksimalų (pozityvų) vertinimą, o 1 – minimalų (negatyvų) vertinimą. 18 paveiksle pateikiami šių trijų 

bendrųjų aspektų vertinimų vidurkiai. Pažymėtina tai, kad kaip ir įvairiais aspektais vertinant atskirus 

Kauno TI padalinius ar jų darbuotojus, taip ir vertinant bendruosius aspektus, dažniau priskirti balai yra 

geri arba labai geri. Aukščiausiu vidutiniu balu – 9,5 balais (iš 10 galimų) įvertinta tai, kiek suteikta 

paslauga (gautas sprendimas) buvo suprantamas ir aiškus; 9,4 balo iš 10 galimų įvertintas 

informacijos, skelbiamos įstaigos interneto svetainėje ir kitoje viešojoje erdvėje, apie įstaigą, 

teikiamas paslaugas ir pan. pakankamumas. Iš tirtų trijų aspektų žemiausiu balu (9,0 balo iš 10 

galimų) įvertintas suteiktos paslaugos ir bendradarbiavimo atitikimas lūkesčiams. 

 

18 paveikslas. Bendradarbiavimo su Kauno TI bendrųjų aspektų vertinimas. 

 

 

 

Pastaba: Pateikiami vertinimų vidurkiai. Vertinimui buvo naudojama 10 balų skalė, pagal kurią 10 

reiškia geriausią vertinimą, o 1 – blogiausią. Į klausimą atsakinėjo su Kauno TI bendradarbiaujančios 

organizacijos, N=28. 

 

Prieš užbaigiant apklausą, su Kauno TI bendradarbiaujančių institucijų buvo prašoma pateikti 

pasiūlymų, ką būtų galima pakeisti Kauno TI veiklai gerinti. Dažniausiai respondentai arba neatsakė į 

9,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

visiškai 

neatitiko

Suteiktos paslaugos ir 

bendradarbiavimo 

atitikimas lūkesčiams 

pilnai 

atitiko

9,6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

visiškai 

nesuprantamas, 

neaiškus

Kiek suteikta paslauga 

(gautas sprendimas) 

buvo suprantamas ir 
aiškus

pilnai 

suprantamas,

aiškus

9,6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

visiškai 

nepakanka

Informacijos, skelbiamos 

įstaigos interneto 

svetainėje ir kitoje 
viešojoje erdvėje, apie 

įstaigą, teikiamas 

paslaugas ir pan. 

pakankamumas

pilnai 

pakanka
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klausimą visai arba teigė neturintys jokių siūlymų. Atskirais atvejais buvo minimi tokie siūlymai, kaip 

dažniau teikti fizinės pagalbos ar kitokią paramą, gerinti sveikatos ir psichologinę atmosferą, kad 

įstaigoje neturėtų taip dažnai keistis darbuotojai, buvo siūlymų kelti atlyginimus žemiausios grandies 

darbuotojams; pastebėta, kad tardymo izoliatoriaus darbuotojai yra per daug apkrauti biurokratinių 

raštų rengimu. Buvo siūlymų daugiau teikti visuomenei informacijos apie save, labiau užsiimti 

švietėjiška veikla ir prevencija; labiau skatinti bendradarbiavimą su įmonėmis. Taip pat buvo 

pastebėjimas ir siūlymas Kauno TI atstovams dalyvauti organizacijos rengiamuose renginiuose, didinti 

studentų atliekamos praktikos efektyvumą, teikti pasiūlymus, kaip geriau paruošti studentus. 
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8. Šiaulių TI vertinimo ataskaita 

 

8.1. Suimtųjų ir nuteistųjų laikomų Šiaulių TI apklausa 

8.1.1. Apklausoje dalyvavusių suimtųjų ir nuteistųjų laikomų Šiaulių TI 

charakteristikos 

Kaip ir buvo minėta 6 skyriuje „Detalūs tyrimų įgyvendinimo eigos, pasiektų rezultatų aprašai“ 6.1.2. 

skirsnyje „Pasiekti rezultatai“, anketas užpildė 285 suimtieji ir nuteistieji laikomi Šiaulių TI. Toliau 

ataskaitoje, nagrinėjant apklausos rezultatus, analizuojamos tik šių buvusių suimtųjų ir nuteistųjų 

anketos tam, kad būtų pateikti realūs Šiaulių TI veiklos vertinimo rezultatai, t.y. nagrinėjamos tik 

užpildytos anketos. 

55% simtųjų ir nuteistųjų, laikomų Šiaulių TI yra suimti iki teismo, dar nenuteisti. 13% Šiaulių TI šiuo metu 

reziduojančių nuteistųjų yra nuteistieji, palikti ūkio darbams, 7% laukia perkėlimo į pataisos namus, 

15% yra apieliacijos laukiantys nuteistieji. Po 4% anketas užpildžiusių nuteistųjų yra nuteistieji (tranzitas) 

ar laikinai perkelti iš pataisos namų, 2% anketas užpildžiusių nuteistųjų yra nuteisti arešto bausme, 1% 

savo teisinio statuso Šiaulių TI nepažymėjo. 

13% suimtųjų ir nuteistųjų laikomų Šiaulių TI šioje įstaigoje reziduoja iki 15 parų, 11% - nuo 16 parų iki 

mėnesio. Po 16% apklausoje sudalyvavusių nuteistųjų ir suimtųjų čia yra laikomi nuo 1 iki 3 mėnesių 

bei nuo 3 iki 6 mėnesių, o nuo pusmečio iki metų šioje įstaigoje laikomi 21% tyrimo dalyvių. Didžiausia 

dalis nuteistųjų ir suimtųjų – 24% Šiaulių TI reziduoja daugiau kaip metus. 

46% suimtųjų ir nuteistųjų, laikomų Šiaulių TI, kurie užpildė anketas, pažymėjo, kad jie yra pirmą kartą 

teisiami. Antrą kartą teisiamų Šiaulių TI laikomų suimtųjų ir nuteistųjų yra 19%, 15% - trečią kartą, 9% -  

4-5 kartą. 11% tyrimo dalyvių minėjo, kad jie teisiami jau daugiau kaip penktą kartą, o vienas anketą 

užpildęs nuteistasis nepažymėjo, kelintą kartą jis yra teisiamas. 

Analizuojant, koks yra tyrime dalyvavusių suimtųjų ir nuteistųjų, laikomų Šiaulių TI pasiskirstymas pagal 

amžių, užfiksuota, kad daugiausia Kauno TI laikomų nutesitųjų, kurie užpildė anketas yra tarp 22-30 

metų – 33%, antra skaitlingiausia grupė – 31-40 metų amžiaus nuteistieji ir suimtieji, laikomi Šiaulių TI 

(27%). 16% respondentų amžius yra tarp 18-21 metų, 15% - 41-50 metų amžiaus. Pačią vyriausią 

nuteistųjų grupę (daugiau nei 51 metai) sudaro 5%, o pati jauniausia nuteistųjų grupė yra ir 

mažiausiai skaitlinga – iki 18 metų Šiaulių TI nuteistųjų yra 2%. 

Tarp Šiaulių TI laikomų nuteistųjų daugiausia turinčių pagrindinį išsilavinimą (35%) ar vidurinį be 

profesinio išsilavinimo (30%). 16% įstaigoje laikomų ir anketas užpildžiusių nuteistųjų ir suimtųjų turi 

profesinį be vidurinio išsilavinimą. 8% nuteistųjų yra aukštesnysis išsilavinimas, 7% - aukštasis (ne 

universitetinis arba universitetinis). Tik nedidelė dalis Šiaulių TI laikomų nuteistųjų ir suimtųjų turi tik 

pradinį 4 klasių išsilavinimą – 5%, dar 1 anketą užpildęs nuteistasis ar suimtasis laikomas Šiaulių TI, savo 

išsilavinimo nenurodė (19 pav.). 
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19 paveikslas. Apklausoje dalyvavusių suimtųjų/nuteistųjų laikomų Šiaulių TI demografinės 

charakteristikos 

 

Pastaba: pateikiamas kiekvienos tikslinės grupės išskleidimas. Kiekvienos TG procentai skaičiuojami 

nuo visų respondentų, N=285. Kiekvienoje TG bendra procentų  suma lygi 100. 

 

8.1.2. Šiaulių TI veiklos vertinimas 

Toliau esančioje 19 lentelėje pateikiamas kiekvienos grupės darbuotojų vertinimas nuteistųjų ir 

suimtųjų, laikomų Šiaulių TI akimis. Lentelėje pateikti vertinimų vidurkiai. Tačiau, lyginant rezultatus, 

kreiptinas dėmesys į tai, kad ne visi Šiaulių TI laikomi nutesitieji ir suimtieji vertino visų skyrių darbuotojus 

(pastaba: buvo atvejų, kai nepateiktas vertinimas ar respondentas nenorėjo savo nuomonės išsakyti 

ar neteisingai užpildė klausimyno lentelę). Iš tirtų 4 Šiaulių TI darbuotojų grupių - vadovų (direktorius, jo 

pavaduotojai, skyrių vadovai), pareigūnų (būrių viršininkai, inspektoriai ir kt.), jaunesniųjų pareigūnų 

(prižiūrėtojai ir kt.) bei kitų darbuotojų (medikai, įskaitos skyrius ir kt.), aukščiausiu bendruoju balu – 8,1 

balo iš dešimties galimų, įvertinti pareigūnai - būrių viršininkai, inspektoriai ir kt. Žemiausiu bendruoju 

balu 6,0 balo iš galimų 10 įvertinti jaunesnieji pareigūnai (prižiūrėtojai ir kt.). Vertinant 

kompetencijomis, aukščiausius balus nuteistieji ir suimtieji dažniausiai skyrė už tai, kad Šiaulių TI atskirų 
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grupių darbuotojai yra mandagūs, laikosi įstatymų, yra principingi, o žemiausi vertinimai buvo skirti 

darbuotojų išradingumui ir naujovių pomėgiui. Be minėtos savybės, kiek žemiau vertintas Šiaulių TI 

darbuotojų supratingumas bei greita reakcija į skundus ir prašymus. Jauniesniųjų pareigūnų grupei 

pagal įvairias kompetencijas buvo priskiriami žemiausi balai, pareigūnų grupei – aukščiausi balai. 

 

19 lentelė. Kaip nuteistieji ir suimtieji, laikomi Šiaulių TI, vertina šios įstaigos darbuotojus 

 

Vadovai 

(direktorius, jo 

pavaduotojai, 

skyrių vadovai) 

Pareigūnai 

(būrių 

viršininkai, 

inspektoriai ir 

kt.) 

Jaunesnieji 

pareigūnai 

(prižiūrėtojai ir 

kt.) 

Kiti darbuotojai 

(medikai, 

įskaitos skyrius 

ir kt.) 

1. mandagūs 7,3 8,1 6,1 7,4 

2. teisingi 7,0 7,8 6,1 6,8 

3. laikosi duoto žodžio 6,9 7,9 6,0 6,9 

4. greitai reaguoja į skundus 

ir prašymus 
6,9 7,8 6,0 6,6 

5. laikosi įstatymų 7,3 8,1 6,4 7,0 

6. kompetentingi 7,2 8,0 6,1 6,8 

7. principingi 7,2 7,7 6,6 6,8 

8. supratingi 6,7 7,8 5,7 6,7 

9. išradingi, mėgstantys 

naujoves 
6,4 7,4 5,4 6,0 

10. apibendrintas vertinimas 7,0 8,1 6,0 6,7 

Pastaba: Pateikiami vertinimų vidurkiai. Vertinimui buvo naudojama 10 balų skalė, pagal kurią 10 

reiškia geriausią vertinimą, o 1 – blogiausią.  

 

Šalia kitų temų, nuteistųjų ir suimtųjų, laikomų Šiaulių TI, buvo prašoma įvertinti įvairius aspektus, 

susijusius su laisvalaikio užimtumu ir socialine reabilitacija Šiaulių tardymo izoliatoriuje. Siekiant išlaikyti 

visų vertintinų rodiklių palyginamumą, vertinimui taip pat buvo pasirinkta 10 balų skalė, pagal kurią 

10 reiškė, kad konkrečios su laisvalaikio užimtumu ir socialine reabilitacija esančios veiklos yra pilnai, 

pakankamai, o 1 – nepakankamai. Iš tirtų 15 veiklų, kurios susijusios su minėta tema, geriausiai 

įvertinta tai, kad pakanka informacijos apie įstaigos vidaus tvarką (6,9 balai iš 10 galimų), suteikiama 

galimybė palaikyti ryšius su artimaisiais, draugais bei suteikiama galimybė mokytis (po 6,8 balo iš 10 

galimų). Taip pat santykinai su kitomis temomis, aukštesniu balu įvertinta Šiaulių TI mėgiamos 

literatūros pakankamumas (6,1 balo), įstatymų ir visuomenės normų laikymosi skatinimas (6,0 balo). 

Žemiausias vertinimas – 4,8 balo iš 10 galimų skirtas supažindinimui su įdarbinimo galimybėmis išėjus į 

laisvę. Tarp žemesniais balais įvertintų aspektų – tai sportinių renginių pakankamumas bei naudingos 

informacijos asmenybės tobulėjimui suteikimas (po 5,1 balo iš 10 galimų, 20 pav.). 
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20 paveikslas. Suimtųjų/nuteistųjų laikomų Šiaulių TI laisvalaikio užimtumo ir socialinės 

reabilitacijos vertinimas 

 

Pastaba: Pateikiami vertinimų vidurkiai. Vertinimui buvo naudojama 10 balų skalė, pagal kurią 10 

reiškia geriausią vertinimą, o 1 – blogiausią.  
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Vertindami savo buvimo Šiaulių TI sąlygas, čia esantys suimieji ir nuteistieji geriausiai vertina konfliktų 

nebuvimą su kitais darbuotojais (medikais ir kt.), pareigūnais (būrių viršininkais, pareigūnais), 

vadovybe bei jaunesniais pareigūnais (atitinkamai 8,2, 8,1, 7,9 ir 7,7 balo iš 10 galimų). Kiek žemiau 

nuteistieji vertina tai, kaip jiems pateikiami paaiškinimai, atsakymai į prašymus ir skundus (7,3 balo), 

galimybes apskųsti įstaigos administracijos veiksmus (7,2 balo), Šiaulių TI sudarytas sąlygas naudotis 

asmeniniais daiktais (7,1 balo), kaip įstaigos administracija reaguoja į įkalintų asmenų prašymus, 

skundus, pasiūlymus (7,0 balo). Žemiausiu balu įvertintas gyvenamojo ploto pakankamumas (4,6 

balo), Šiaulių TI sudarytos buitinės sąlygos (5,2 balo), maudymosi duše laikas bei galimybės higieniškai 

gyventi (5,5 balo). Taip pat prasčiau įvertinta, kaip įstaigos administracija stengiasi gerinti įkalintųjų 

buitines sąlygas (5,6 balo), medicininės pagalbos suteikimas (5,7 balo), pasivaikšiojimams skirto laiko 

pakankamumas (5,9 balo, 21 pav.).  

 

21 paveikslas. Suimtųjų/nuteistųjų laikomų Šiaulių TI buitinių, socialinių, psichologinių sąlygų 

vertinimas 

 

Pastaba: Pateikiami vertinimų vidurkiai. Vertinimui buvo naudojama 10 balų skalė, pagal kurią 10 

reiškia geriausią vertinimą, o 1 – blogiausią.  
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22 paveikslas. Suimtųjų/nuteistųjų laikomų Šiaulių TI bendras įstaigos veiklos vertinimas 

 

Pastaba: Pateikiami vertinimų vidurkiai. Vertinimui buvo naudojama 10 balų skalė, pagal kurią 10 

reiškia geriausią vertinimą, o 1 – blogiausią. 

 

Bendrai Šiaulių TI veiklą šioje įstaigoje suimtieji ir nuteistieji įvertino 6,0 balo iš maksimaliai galimų 10 

balų (22 pav.). Teikdami savo pasiūlymus ir pageidavimus, ar minėdami, kas dabartinių Šiaulių TI 

laikomų nuteistųjų ir suimtųjų netenkina ir ką reikėtų tobulinti ir gerinti – iš esmės respondentai 

nuteistieji ir suimtieji, tiek laikomi Kauno TI, tiek ir Šiaulių TI kalbėjo apie tuos pačius dalykus, todėl visi 

šie paminėjimai apjungti į vieną lentelę. Pateiktus suimtųjų ir nuteistųjų esančių Šiaulių TI atsakymus, 

kokie yra pasiūlymai ar pageidavimai, kas netenkina Šiaulių TI veikloje ar ką būtų galima pagerinti, 

galima grupuoti į kelias „apjungiančias“ temas, kurių aprašymai pateikti 20 lentelėje. 

 

20 lentelė. Nuteistųjų ir suimtųjų laikomų Šiaulių TI komentarų bei pasiūlymų atsakymų 

išskleidimas. 

Tema Atsakymų analizė 

Komentarai 

dėl personalo 

vertinimo 

Atskirais atvejais buvo giriamas auklėtojų, būrio vado ar auklėtojo, psichologo 

darbas, tačiau itin dažnai kritikuojamas aplaidus medikų, ypatingai jaunesniųjų 

pareigūnų, vadovybės, APS ir VTS skyrių, prižiūrėtojų darbas - nepagarba, 

nemandagumas, netolerancija suimtiesiems ir supratingumo stoka, psichologinis 

teroras; bei nuteistųjų ir suimtųjų baudimas, siūloma keisti požiūrį į nuteistuosius ir 

suimtuosius. Siūloma daugiau ieškoti įvairių kompromisų, o ne vadovautis vien 

taisyklėmis; kad būtų reaguojama į nuteistųjų prašymus suteikti kvalifikuotą pagalbą 

(ypatingai medicininę, rekomenduotama suteikti specializuotą med. pagalbą, 

pvz., odos, gydytojai, chirurgai, vidaus ligų ir kt.). Nuteisieji rekomenduoja tikrinti 

pareigūnų kompetenciją dirbti, taip pat rekomenduojama jiems daugiau tobulintis. 

Komentarai 

dėl vidaus 

tvarkos ir 

taisyklių 

Siūloma daugiau lankstumo laikantis izoliatoriuje vidaus tvarkos, pvz., jeigu šalta, 

kad būtų galimybė turėti pledus; suteikti galimybę gauti mokamas paslaugas, pvz., 

mokamos stomatologinės paslaugos. 

Siūloma siekti ir įdiegti daugiau naujovių, kurios būtų naudingos ne tik pareigūnams, 

bet ir nuteistiesiems. 

Siūloma persvarstyti maitinimo režimą (pavėlinti pusryčius / pietus / vakarienę). Taip 

pat nekiloti nuteistųjų nuolatos iš vienos į kitą kamerą dėl sudėtingos adaptacijos. 

Pageidaujama daugiau asmeninių pokalbių, skatinimų, patarimų kaip elgtis; 

rekomenduojama, kad įstaigos vadovas pats bent kartą per mėnesį vizituotų 

suimtuosius, kad būtų atestuojami pareigūnai, būtų konroliouojamas jų darbas 

(ypatingai jaunesnieji pareigūnai), kalbos kultūra. Siūloma įdiegti pasiūlymų ir 

6,0
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pageidavimų teikimo mechanizmą ar kad į skundų tyrimo komisiją būtų įtraukiami ir 

nuteistieji. Kad nuteistųjų problemas spręstų ne vien auklėtojai, bet ir kitas 

personalas; kad kiekvienas dirbtų sąžiningai, kokybiškai ir atsakingai. 

Manoma, kad parduotuvėje yra gerokai per didelės kainos; pageidaujama, kad 

būtų galimybė apsipirkti parduotuvėje dažniau, būtų didesnis ir įvairesnis prekių 

asortimentas. 

Suimtieji ir nuteistieji pageidautų turėtui daugiau ar ilgesnių (ilgalaikių) pasimatymų 

su artimaisiais, ypatingai su vaikais, daugiau ir ilgesnių telefoninių pokalbių su jais. 

Kritikuojama tvarka, kad su įtariamaisiais elgiamasi taip pat kaip ir su nuteistaisiais; 

taip pat kad suimtiesiems ir nuteistiesiems neskiriama tai, kas jiems priklauso pagal 

įstatymus. 

Taip pat buvo išsakytas pageidavimas, kad „sodinant nuteistuosius į tam tikras 

kameras“ būtų atsižvelgiama į žmonių „suderinamumą“, galimybes sutarti, 

psichologinį mikroklimatą, tam kad būtų išvengta vidinių konfliktų ir nesutarimų; t.y. 

sIūloma individualiai vertinti nuteistuosius, žiūrėti, ar gali jie gyventi, sutarti vienoje 

kameroje 

Prastos 

higieninės 

sąlygos 

Ypatingai daug kritikos skirta naudojimosi duše tvarkai. Prašoma dušui skirti ne 1, o 

kelis kartus per savaitę, taip pat kad būtų prailgintas naudojimosi dušu laikas; 

pageidaujama, kad būtų įrengti WC (sėdimi tualetai), karštas vanduo. 

Siūloma atremontuoti izoliatoriaus patalpas arba statyi naujas, suteikti geresnes 

gyvenimo sąlygas, geresnes kameras, nes dabar gyvenama antisanitarinėmis, 

nežmoniškomis sąlygomis, susidėvėję čiužiniai, tarakonai, drėgnos ir šaltos patalpos, 

nėra ventiliacijos; pageidaujama turėti antklodes (bent jau asmenines), kad čia 

laikomiems suimtiesiems ar nuteistiesiems būtų suteikta galimybė gerinti savo buitį. 

Užimtumas ir 

laisvalaikis 

Pageidaujama daugiau organizuoti užimtumo, veiklos, įvairių užsiėmimų daugiau 

sporto turnyrų bei skirti daugiau laiko sportui, suteikti daugiau galimybės sportuoti, 

žaisti krepšinį, tenisą, vestų į sporto sąlę, komandinių žaidimų ar sporto turnyrų ir 

pan., daugiau veiklos lauke, dažnai kritikuojamas per trumpas išvedimo į lauką 

laikas bei sąlygos (ant stogo); pageidaujama daugiau bendravimo, taip pat su 

psichologais, įskaitos skyriumi, daugiau laiko skirti TV žiūrėjimui, ypatingai 

savaitgaliais ar bent atsižvelgti į tai, kada baigiasi rodoma laida ar filmas. Taip pat 

buvo išreikštas pageidavimas dažniau lankyti bažnyčią. 

Daugiau informacijos, kas teisiškai priklauso nuteistiesiems, koks TI darbuotojų 

elgesys leistinas ir toleruotinas, o koks jau nebe. Taip pat pageidaujama turėti 

daugiau laiko ir galimybių socialinei reabilitacijai, įvairiems užsiėmimams, 

paskaitoms, suteikti galimybę įsigyti išsilavinimą ar profesiją; taip pat labiau parengti 

nuteistuosius išėjimui į laisvę – kaip prisitaikyti, kaip gyventi toliau; pageidaujama 

daugiau psichologinės pagalbos. 

Maitinimas Daugiau, kokybiškesnio ir įvairesnio maisto. 
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8.2. Suimtųjų/nuteistųjų artimųjų, giminių, draugų, besikreipiančių 

įvairiais klausimais ar besinaudojančių Šiaulių TI administracinėmis 

paslaugomis, apklausa 

 

8.2.1. Apklausoje dalyvavusių respondentų charakteristikos 

Kaip ir buvo minėta 6 skyriuje „Detalūs tyrimų įgyvendinimo eigos, pasiektų rezultatų aprašai“ 6.2.2. 

skirsnyje „Pasiekti rezultatai“, anketas užpildė tik 12 suimtųjų/ nuteistųjų artimieji, kurie naudojasi 

Šiaulių TI paslaugomis. Toliau ataskaitoje, nagrinėjant apklausos rezultatus, analizuojamos tik šių 

suinteresuotų asmenų anketos tam, kad būtų pateikti realūs Šiaulių TI veiklos vertinimo rezultatai, t.y. 

nagrinėjamos tik užpildytos anketos. 

Tyrimo metu anketas užpildė 42% vyrų (5 asmenys) ir 58% moterų (7 asmenys) (23 pav.). 

 

23 paveikslas. Apklausoje dalyvavusių suimtųjų/nuteistųjų artimųjų, giminių, draugų, 

besikreipiančių įvairiais klausimais ar besinaudojančių Šiaulių TI admnistracinėmis 

paslaugomis, pasiskirstymas pagal lytį. 

 

Pastaba: % skaičiuojami nuo visų respondentų, N=12. 

 

Suimtųjų/nuteistųjų artimųjų, giminių, draugų, besikreipiančių įvairiais klausimais ar besinaudojančių 

Šiaulių TI administracinėmis paslaugomis, buvo klausiama, kaip dažnai jie kreipiasi/lankosi Šiaulių TI 

dėl informacijos ar tam tikrų paslaugų suteikimo. Po keturis respondentus minėjo, kad jie Šiaulių TI 

lankosi pirmą kartą arba paprastai čia lankosi kelis kartus per pastaruosius 6 mėn. (po 33%). Po kelis 

kartus per pastaruosius 3 mėnesius arba per pastarąjį pusmetį čia lankėsi po 2 respondentus (po 

17%) (24 pav.). 

 

 

 

  

Valid Percent Cumulative Percent

37 37

63 100

Vyrai

42%

Moterys

58%
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24 paveikslas. Suinteresuotų asmenų lankymosi Šiaulių TI dažnumas. 

 

Pastaba: % skaičiuojami nuo visų respondentų, N=12. 

 

8.2.2. Šiaulių TI veiklos vertinimas 

Suimtųjų/nuteistųjų artimieji, giminės, draugai, besikreipę įvairiais klausimais ar besinaudoję Šiaulių TI 

administracinėmis paslaugomis buvo paprašyti įvardinti į kurį Šiaulių TI administracinį padalinį ar 

atstovą asmeniškai jie kreipėsi tą kartą, kuomet buvo prašomi užpildyti anketą. Buvo keli 

respondentai, kurie kreipėsi į Šiaulių TI pirmą kartą ir iškart į kelis skyrius, todėl abu paminėti atsakymai 

palikti. Kadangi Šiaulių TI veiklą įvertino tik 12 suinteresuotų asmenų, 25 paveiksle pateikiamas 

konkretaus administracinio padalinio paminėjimo kartai. Dažniausiai minėtas atsakymas, kad 

suinteresuoti asmenys kreipėsi į Šiaulių TI apsaugos ir priežiūros skyrių, kuris organizuoja ir administruoja 

pasimatymus, telefoninius pokalbius bei siuntų/paketų priėmimą/perdavimą (9 paminėjimai iš 12 

arba 75% nuo Šiaulių TI vertinusių suinteresuotų asmenų). 2 suinteresuoti asmenys teigė kreipęsi į 

administracijos reikalų skyrių, kuris priima asmenų prašymus ir skundus, po vieną asmenį – į 

buhalterinės apskaitos skyrių, sveikatos priežiūros tarnybą, personalo skyrių. Tarp besikreipusių 

suinteresuotų asmenų, kurie užpildė anketas apklausos vykdymo metu, nepasitaikė tokių, kurie būtų 

kreipęsi į įskaitos skyrių, psichologinę grupę, ūkio skyrių, vidaus tyrimų skyrių, juriskonsultą (teisininką) ar 

vadovybę (direktorių ar direktoriaus pavaduotojus). 

Suinteresuotų asmenų apklausos rezultatai rodo, kad konkretus Šiaulių TI skyrius, į kurį suinteresuoti 

asmenys kreipės tyrimo metu labai dažnai yra būtent tas, į kurį kreipiamasi dažniausiai.  

 

  

Cumulative Percent

37

100

Pirmą kartą

33%

Kelis kartus per 

past. 3 mėn.

17%

Kelis kartus per 

past. 6 mėn.

33%

Kelis kartus per 

past. 12 mėn.

17%
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25 paveikslas. Į kurį Šiaulių TI administracinį padalinį kreiptasi, bei į kurį skyrių suinteresuoti 

asmenys kreipiasi dažniausiai. 

 

Pastaba: Patekti atsakymų paminėjimų dažnumai. 

 

Toliau esančioje 21 lentelėje pateikiamas kiekvieno skyriaus, su kuriais apklausos anketas užpildžiusieji 

Šiaulių TI reziduojančių suimtųjų, nuteistųjų artimieji, kurie lankosi Šiaulių TI dėl tam tikrų paslaugų 

suteikimo, bendrauja, vertinimas. Lentelėje pateikti vertinimų vidurkiai. Šioje lentelėje pateikiami 

suminiai vertinimai tų skyrių, į kuriuos suinteresuoti asmenys kreipėsi apklausos metu, bei dažniausiai 

lankomų skyrių. Tačiau, lyginant rezultatus, kreiptinas dėmesys į tai, kad apie kiekvieną skyrių kalbėjo 

labai mažas respondentų skaičius: daugiausia – 9 suinteresuoti asmenys vertino apsaugos ir priežiūros 

skyrių, po 2 – administracijos reikalų bei buhalterinės apskaitos skyrius, tuo tarpu personalo, socialinės 

reabilitacijos skyrius bei sveikatos priežiūros tarnybą vertino tik po 1 asmenį. Akcentuotina tai, kad 

daugumos skyrių vertinimai yra pakankamai aukšti, personalo skyrius daugumos aspektų atžvilgiu 

įvertintas bene geriausiai. Vertinant Šiaulių TI kompetencijomis, aukščiausiais balais suinteresuoti 

asmenys įvertino paslaugų suteikimo terminą, bene prasčiausiai įvertintas suteiktos informacijos 

tikslumas, teisingumas. Vertinant informacijos/ paslaugų suteikimo procedūros biurokratiškumą, 

pastabas pareikšti sunku, nes daug vertinimų 10-čia balų gali taip pat reikšti pozityvų, o ne negatyvų 

vertinimą. Esant mažai anketų, sunku pamatuoti vertinimų tendencingumą. 

Vertindami, ar jų pokalbio metu su konkretaus Šiaulių TI padalinio atstovu/darbuotoju/tarnautoju kilo 

konflitas, visais atvejais respondentai minėjo, kad konfliktas nekilo. Teikdami savo 

pasiūlymus/pageidavimus dėl konkretaus Šiaulių TI padalinio/atstovo informacijos/paslaugų teikimo 

kokybės gerinimo, suinteresuoti asmenys dažniau teikė bendro pobūdžio pastabas: 

 suteikti platesnę informaciją; 

 geresnio maisto nuteistiesiems; 

 dėl paskiriamų pasimatymų motinoms su mažamečiais vaikais neversti laukti eilės, priimti be 

eilės ar bent šią paslaugą teikti telefonu kaip išankstinę registraciją, kai paskambinus galima 

būtų iš anksto suderinti  paskirto pasimatymo laiką. 

 

9

2

1

1

1

8

1

1

1

1

Apsaugos ir priežiūros skyrius

Administracijos reikalų skyrius

Buhalterinės apskaitos skyrius

Sveikatos priežiūros tarnyba

Personalo skyrius

Socialinės reabilitacijos skyrius

Įskaitos skyrius

Psichologinė grupė

Ūkio skyrius

Vidaus tyrimų skyrius

Juriskonsultas (teisininkas)

Vadovybė

Kreipėsi šį kartą

Kreipiasi dažniausiai
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21 lentelė. Suinteresuotų asmenų Šiaulių TI padalinių/atstovų vertinimas 

Šiaulių TI padalinio/atstovo vertinimas 
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Vertinusių respondentų skaičius (N): (2) (9) (2) (1) (1) (1) 

1. darbuotojai yra mandagūs ir paslaugūs 10 9,1 9,5 9  9 

2. gavau informaciją/paslaugas, dėl kurių 

kreipiausi 9 9,4 9,5 10  9 

3. darbuotojai išmano savo darbą 9 9,3 9,5 10  9 

4. mane tenkina informacijos/ paslaugų 

suteikimo terminas 9 9,2 9,5 10 10 9 

5. man suteikta informacija buvo tiksli/teisinga 8 9,4 9,5   9 

6. informacijos/paslaugų suteikimo 

procedūros yra pernelyg biurokratiškos* 7 7,0 10 8  9 

Pastaba: Pateikiami vertinimų vidurkiai. Vertinimui buvo naudojama 10 balų skalė, pagal kurią 10 

reiškia geriausią vertinimą, o 1 – blogiausią.  

*Lyginant šių savybių vertinimų vidurkius, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad respondentams 

buvo pateiktas negatyvią prasmę turintis teiginys. 
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8.3. Suimtųjų ir nuteistųjų buvusių Šiaulių TI apklausa 

8.3.1. Apklausoje dalyvavusių suimtųjų ir nuteistųjų buvusių Šiaulių TI 

charakteristikos 

Kaip ir buvo minėta 6 skyriuje „Detalūs tyrimų įgyvendinimo eigos, pasiektų rezultatų aprašai“ 6.3.2. 

skirsnyje „Pasiekti rezultatai“, anketas užpildė tik 79 suimtieji ir nuteistieji buvę Šiaulių TI. Toliau 

ataskaitoje, nagrinėjant apklausos rezultatus, analizuojamos tik šių buvusių suimtųjų ir nuteistųjų 

anketos tam, kad būtų pateikti realūs Šiaulių TI veiklos vertinimo rezultatai, t.y. nagrinėjamos tik 

užpildytos anketos. 

25% buvusių simtųjų paskutinį sykį Šiaulių TI buvo prieš 3-5 metus, po 16% - prieš 1-3 mėnesius, 3-6 

mėnesius ar 6-12 mėnesių. 13% buviusių nuteistųjų Kauno TI buvo laikomi prieš 3-5 metus, 9% - prieš 

daugiau nei 5 metus. Mažiausia dalis anketas užpildžiusių buvusių nuteistųjų – 4% čia buvo laikomi 

mažiau nei prieš mėnesį. 

32% buvusių nuteistųjų Šiaulių TI praleido iki 15 parų, 18% - nuo 16 parų iki mėnesio, 15% - čia praleido 

nuo 1 menėsio iki 3 mėnesių, nuo 3 iki 6 mėnesių Šiaulių TI praleido 10% apklaustųjų, o nuo 6 mėnesių 

iki 1 metų paskutinį kartą Šiaulių TI praleido 16% anketas užpildžiusių buvusių nuteistųjų. 9% 

respondentų čia buvo jau daugiau nei kaip prieš metus. 

18% Šiaulių TI rezidavusių nuteistųjų nebuvo teisiami visai (buvo tik suimti), 49% atsakė, kad jie buvo 

teisiami tik vieną kartą, du kartus buvo teisiami 14% respondentų, tris kartus – 6%, 4-5 kartus – 8% ir dar 

5% anketas užpildžiusių buvusių nuteistųjų pažymėjo, kad jie buvo teisiami daugiau kaip penkis 

kartus. 

Analizuojant, koks yra tyrime dalyvavusių suimtųjų ir nuteistųjų, buvusių Šiaulių TI pasiskirstymas pagal 

amžių, užfiksuota, kad daugiausia Šiaulių TI buvusių nutesitųjų, kurie užpildė anketas, yra tarp 18-21 

metų – 41%, antra skaitlingiausia grupė – 22-30 metų amžiaus nuteistieji ir suimtieji, buvę Šiaulių TI 

(29%). 11% respondentų amžius yra iki 18 metų, po 9% sudaro 31-40 bei 41-50 metų amžiaus grupės. 

Patys vyriausi respondentai – 51-60 metų amžiaus tuo pačiu yra ir mažiausia nuteistųjų ir suimtųjų, 

buvusių Šiaulių TI amžiaus grupė - 1%. 

Tarp anketas užpildžiusių nuteistųjų daugiausia tokių, kurie turi pagrindinį (9 klasių) išsilavinimą (39%). 

24% respondentų turi vidurinį be profesinio išsilavinimą, 14% - atsakė, kad jų išsilavinimas tik pradinis. 

Profesinį be vidurinio išsilavinimo turi 13% tyrimo dalyvių, aukštesnįjį – 6% ir aukštąjį – 4% (26 pav.). 
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26 paveikslas. Apklausoje dalyvavusių suimtųjų/nuteistųjų buvusių Šiaulių TI demografinės 

charakteristikos 

 

Pastaba: pateikiamas kiekvienos tikslinės grupės išskleidimas. Kiekvienos TG procentai skaičiuojami 

nuo visų respondentų, N=79. Kiekvienoje TG bendra procentų  suma lygi 100. 

 

8.3.2. Šiaulių TI veiklos vertinimas 

Toliau esančioje 22 lentelėje pateikiamas kiekvienos grupės darbuotojų vertinimas nuteistųjų ir 

suimtųjų, buvusių Šiaulių TI akimis. Lentelėje pateikti vertinimų vidurkiai. Tačiau, lyginant rezultatus, 

kreiptinas dėmesys į tai, kad kiekvienos grupės darbuotojus vertino pakankamai mažas respondentų 

skaičius (daugiausia – 58 respondentai, mažiausiai – 33, t.y. buvo respondentų, kurie negalėjo ar 

nenorėjo įvertinti tam tikrų skyrių darbuotojų konkrečiu balu, tai dažniau pasakytina apie vadovus. Iš 

tirtų 4 Kauno TI grupių - vadovų (direktorius, jo pavaduotojai, skyrių vadovai), pareigūnų (būrių 

viršininkai, inspektoriai ir kt.), jaunesniųjų pareigūnų (prižiūrėtojai ir kt.) bei kitų darbuotojų (medikai, 

įskaitos skyrius ir kt.), aukščiausiu bendruoju balu – 7,0 balo iš dešimties galimų, įvertinti vadovai bei 

kito skyriaus darbuotojai – medikai, įskaitos skyrius ir kt. Žemiausiu bendruoju balu (6,5 balo iš 10 

balimų) įvertinti jaunesnieji pareigūnai (prižiūrėtojai ir kt.). Vertinant kompetencijomis, aukščiausi balai 

dažniausiai buvo skiriami už mandagumą bei tai, kaip Šiaulių TI atskirų grupių darbuotojai laikosi 
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įstatymų, o žemiausi vertinimai buvo skirti darbuotojų išradingumui ir polinkiui į naujoves, taip pat 

greitas reagavimas į skundus. Be minėtų savybių, taip pat žemiau vertintas Šiaulių TI darbuotojų 

supratingumas ir duoto žodžio laikymasis. Jauniesniųjų pareigūnų grupei pagal įvairias 

kompetencijas buvo priskiriami bene žemiausi balai, vadovų grupei – aukščiausi balai. 

 

22 lentelė. Kaip nuteistieji ir suimtieji, buvę Šiaulių TI, vertina šios įstaigos darbuotojus 

 

Vadovai 

(direktorius, jo 

pavaduotojai, 

skyrių vadovai) 

Pareigūnai 

(būrių 

viršininkai, 

inspektoriai ir 

kt.) 

Jaunesnieji 

pareigūnai 

(prižiūrėtojai ir 

kt.) 

Kiti darbuotojai 

(medikai, 

įskaitos skyrius ir 

kt.) 

1. mandagūs 7,3 7,2 6,9 7,6 

2. teisingi 6,8 6,8 6,4 7,0 

3. laikosi duoto žodžio 6,6 6,7 6,5 7,1 

4. greitai reaguoja į 

skundus ir prašymus 
6,6 6,6 6,1 6,8 

5. laikosi įstatymų 7,4 7,3 6,9 7,2 

6. kompetentingi 7,3 7,0 6,5 7,1 

7. principingi 7,1 6,8 7,0 6,9 

8. supratingi 7,0 6,6 6,4 6,9 

9. išradingi, mėgstantys 

naujoves 
6,4 5,9 5,7 6,0 

10. apibendrintas 

vertinimas 
7,1 7,0 6,4 7,0 

Pastaba: Pateikiami vertinimų vidurkiai. Vertinimui buvo naudojama 10 balų skalė, pagal kurią 10 

reiškia geriausią vertinimą, o 1 – blogiausią.  

 

Šalia kitų temų, nuteistųjų ir suimtųjų, buvusių Šiaulių TI, buvo prašoma įvertinti įvairius aspektus, 

susijusius su laisvalaikio užimtumu ir socialine reabilitacija Šiaulių TI. Siekiant išlaikyti visų vertintinų 

rodiklių palyginamumą, vertinimui taip pat buvo pasirinkta 10 balų skalė, pagal kurią 10 reiškė, kad 

konkrečios su laisvalaikio užimtumu ir socialine reabilitacija esančios veiklos yra pilnai, pakankamai, o 

1 – nepakankamai. Iš tirtų 15 veiklų, kurios susijusios su minėta tema, geriausiai įvertinta suteikta 

galimybė palaikyti ryšius su artimaisiais, draugais, informacijos pakankamumas apie įstaigos vidaus 

tvarką (po 7,1 balo iš 10 galimų. Bene visu balu žemiau įvertintas įvairios informacijos suteikimas ar 

pakankamas mėgiamos literatūros, ar teisinės informacijos kiekis. Žemiausi vertinimai skirti sporto 

renginių pakankamumo vertinimui (4,9 balo), sveiko gyvenimo būdo skatinimui (5,2 balo), taip pat 

švietimo renginiams ar informacijai apie įdarbinimo galimybes (27 pav.). 

Vertindami savo buvimo Šiaulių TI sąlygas, buvę suimieji ir nuteistieji geriausiai vertino konfliktų 

nebuvimą su vadovybe, kitais darbuotojais (pvz., medikais) bei pareigūnais, bendravimą su įstaigos 

darbuotojais (7,8-7,5 balo iš 10 galimų). Praščiausiai įvertintas gyvenamojo ploto kameroje 

pakankamumas (4,8 balo), taip pat įstaigoje sudarytos buitinės sąlygos ar tai, kaip įstaigos 

administracija stengėsi jas gerinti, kaip ir tai, kiek įstaigos administracija stengėsi, kad įkalinti asmenys 

sutartų tarpusavyje (5,3-5,6 balo, 28 pav.).  
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27 paveikslas. Suimtųjų/nuteistųjų buvusių Šiaulių TI laisvalaikio užimtumo ir socialinės 

reabilitacijos vertinimas 

 

 

 

Pastaba: Pateikiami vertinimų vidurkiai. Vertinimui buvo naudojama 10 balų skalė, pagal kurią 10 

reiškia geriausią vertinimą, o 1 – blogiausią.  
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28 paveikslas. Suimtųjų/nuteistųjų buvusių Šiaulių TI buitinių, socialinių, psichologinių sąlygų 

vertinimas 

 

Pastaba: Pateikiami vertinimų vidurkiai. Vertinimui buvo naudojama 10 balų skalė, pagal kurią 10 

reiškia geriausią vertinimą, o 1 – blogiausią.  
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29 paveikslas. Suimtųjų/nuteistųjų buvusių Šiaulių TI bendras įstaigos veiklos vertinimas 

 

Pastaba: Pateikiami vertinimų vidurkiai. Vertinimui buvo naudojama 10 balų skalė, pagal kurią 10 

reiškia geriausią vertinimą, o 1 – blogiausią. 

 

Bendrai Šiaulių TI veiklą šioje įstaigoje buvę suimtieji įvertino 6,0 balais iš maksimaliai galimų 10 balų 

(29 pav.). Pateiktus suimtųjų ir nuteistųjų buvusių Šiaulių TI atsakymus, kokie yra pasiūlymai ar 

pageidavimai, kas netenkina Šiaulių TI veikloje ar ką būtų galima pagerinti, galima grupuoti į kelias 

„apjungiančias“ temas – tai prastos gyvenimo/higieninės sąlygos; nepagarbus pareigūnų elgesys su 

nuteistaisiais, prastai organizuojamas laisvalaikis bei blogas maitinimas (23 lentelė). 

 

23 lentelė. Nuteistųjų ir suimtųjų buvusių Šiaulių TI komentarų bei pasiūlymų atsakymų 

išskleidimas. 

Tema Atsakymų citatos 

Prasto higieninės 

sąlygos 

Prastos gyvenimo sąlygos ir aplinka; kameros neatitinka higienos normų; 

daugiau tvarkos, remonto, labai viskas apleista, nehigieniška; drėgna, 

antisanitarinės sąlygos; nepakanka gyvenamojo ploto; per daug žmonių 

kamerose; netenkina kartą per savaitę dušas ar jam skirtas laikas; neduodama 

patalynė, trūksta ventiliacijos ir pan. 

Pareigūnų elgesys Medikų nekompetencija ir nereagavimas į iškylančias problemas ar sveikatos 

sutrikimus; medicinos priežiūros sistema ir abejingumas; nepagarbus ar netgi 

agresyvus pareigūnų elgesys su nuteistaisias; prižiūrėtojams reikia mandagumo, 

išsakytos pastabos dėl nuteistųjų įžeidinėjimo. 

Užimtumas ir 

laisvalaikis 

Sportui skiriamo laiko, sporto inventoriaus trūkumas; nesudarytos salygos 

sportuoti; per mažai TV skirto laiko; per mažai pasivaikščiojimų, nėra užimtumo. 

Skirti laiko sportui, mokslui, savęs pažinimui, psichologo konsultacijoms; daugiau 

renginių, viktorinų; daugiau atpalaiduoti nuo darbo, kad tą laiką asmuo skirtų 

dvasinei ar psichologinei praktikai. 

Pastas maistas Prastas maistas, mažai, neskanus 

 

Teikdami pasiūlymus, ką būtų galima pakeisti Šiaulių TI veiklai gerinti, būtent šias 23 lentelėje išskleistas 

temas ar atsakymus Šiaulių TI buvę nuteistieji ir minėjo. 
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8.4. Teisėsaugos institucijų atstovų apklausa 

8.4.1. Apklausoje dalyvavusių teisėsaugos institucijų charakteristikos 

Kaip jau bubvo minėta 7.4.1. skyriuje „Apklausoje apie Kauno TI dalyvavusių teisėsaugos institucijų 

charakteristikos“, visų apklausoje dalyvavusių teisėsaugos institucijų atstovų buvo prašoma nurodyti 

su kuria tardymo įstaiga jie bendradarbiauja. Teisėsaugos institucijos galėjo nurodyti arba vieną iš 

tardymo izoliatorių, arba abu. Tik su Kauno TI bendradarbiauja 42% arba 13 apklausoje dalyvavusių 

teisėsaugos institucijų, tik su Šiaulių TI – 32% arba 10 tyrimo dalyvių. Dar 26% arba 8 teisėsaugos 

institucijos nurodė bendradarbiaujančios su abiem tardymo izoliatoriais. Taigi, viso su Kauno TI 

bendradarbiauja 68% tyrime dalyvavusių teisėsaugos institucijų (21 įstaiga), su Šiaulių TI – 58% 

teisėsaugos institucijų arba 18 įstaigų (13-14 pav., 40 psl.). 

Visų apklausoje dalyvavusių teisėsaugos institucijų atstovų buvo prašoma nurodyti 

įstaigą/instituciją/profesinį statusą, kuriam respondentai atstovauja. Toliau esančioje 24 lentelėje 

pateikiamas apklausos dalyvių atstovaujamos įstaigos/ institucijos ar profesinio statuso išskleidimas. 

 

24 lentelė. Įstaigos/ institucijos/ profesinio statuso, kuriam atstovaujama išskleidimas. 

Įstaiga/ institucija/ profesinis 

statusas, kuriam 

atstovaujama 

Viso apklausta Bendradarbiauja su Šiaulių TI 

Atsakymų 

dažnis 

skaičiais (N) 

Atsakymų 

dažnis 

procentais 

(%)* 

Atsakymų 

dažnis 

skaičiais (N) 

Atsakymų 

dažnis 

procentais 

(%)** 

Teismas 6 19% 3 17% 

Viešoji įstaiga 6 19% 5 28% 

Policijos komisariatas 4 13%   

Prokuratūra 3 10% 1 6% 

Švietimo įstaiga 3 10% 3 17% 

Priešgaisrinė gelbėjimo 

tarnyba 
2 6% 1 6% 

Probacijos tarnyba 2 6% 1 6% 

VST 2 6% 2 11% 

STT 1 3% 1 6% 

Kalėjimų departamentas 1 3% 1 6% 

Teisinės pagalbos tarnyba 1 3% - - 

Pastaba: * % skaičiuojami nuo visų respondentų, N=31; 

  ** % skaičiuojami nuo teisėsaugos institucijų, bendradarbiaujančių su Šiaulių TI, N=18. 

 

Toliau ataskaitoje pateikiami tyrimo rezultatai, kaip su Šiaulių TI bendradarbiaujančios teisėsaugos 

institucijos vertina Šiaulių TI veiklą. 

 

8.4.2. Šiaulių TI veiklos vertinimas 

Tos teisėsaugos institucijos, kurios bendradarbiauja su Šiaulių TI atsakė, su kuriuo Šiaulių TI 

administraciniu padaliniu (ar atstovu) joms tenka bendradarbiauti. Respondentai galėjo nurodyti 

visus padalinius, su kuriais jie bendradarbiauja. Kadangi apie Šiaulių TI veiklą atsakinėjo tik 18 

teisėsaugos institucijų, 30 paveiksle pateikiami konkretaus administracinio padalinio paminėjimo 

kartai. Dažniausiai minėtas atsakymas, teisėsaugos institucijos bendradarbiauja su Šiaulių TI įskaitos 

skyriumi (8 paminėjiai iš 18 arba 44% nuo Šiaulių TI vertinusių teisėsaugos institucijų), po 6 kartus buvo 
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paminėtas administracijos reikalų skyrius bei vadovybės skyrius (direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai) (po 33% nuo 18 respondentų), 5 kartus – apsaugos ir priežiūros skyrius (28% visų 

respondentų), po 2 teisėsaugos institucijas paminėjo personalo, socialinės reabilitacijos, vidaus 

tyrimų skyrius (po 11% nuo 18 respondentų), po vieną kartą buvo minimi ūkio skyrius, juriskonsultas bei 

kitas skyrius, su kuriais bendradarbiauja klausimynus užpildžiusios teisėsaugos institucijos (1 

respondentas sudaro 6%). Apklausoje dalyvavusios teisėsaugos instutucijos teigė 

nebendradarbiaujančios su Šiaulių TI buhalterinės apskaitos skyriumi, psichologine grupe bei 

sveikatos priežiūros tarnyba. 

 

30 paveikslas. Su kuriuo Šiaulių TI administraciniu padaliniu bendradarbiaujama. 

 

 

Pastaba: pateikiami respondentų atsakymai, N. Į klausimą atsakinėjo su Šiaulių TI 

bendradarbiaujančios teisėsaugos institucijos, N=18. 

 

Toliau esančioje 25 lentelėje pateikiamas kiekvieno skyriaus, su kuriuo apklausoje dalyvavusios 

teisėsaugos institucijos bendradarbiauja, vertinimas. Lentelėje pateikti vertinimų vidurkiai. Tačiau, 

lyginant rezultatus, kreiptinas dėmesys į tai, kad apie kiekvieną skyrių kalbėjo pakankamai mažas 

respondentų skaičius: daugiausia – 8 teisėsaugos institucijos įvertino įskaitos skyrių, tuo tarpu ūkio 

skyrių ar juriskonsultą vertino tik po 1 respondentą. Pastarieji skyriai įvertinti itin aukštais balais. 

Santykinai aukštesni vertinimai buvo skirti administracijos reikalų, taip pat personalo skyriams, tuo 

tarpu kiek žemesniais balais įvertinti apsaugos ir priežiūros, įskaitos bei vidaus tyrimų skyriai. 

Vertinant kompetencijomis, aukščiausiais balais įvertinta tai, kad bendradarbiavimas su Šiaulių TI 

vyksta nepažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo nuostatų, laiko terminų ar dokumentų rengimo 

taisyklių, taip pat kitų savybių kontekste aukštesniais balais įvertinta darbuotojų kompetencija. Kaip 

„kritika“ galėtų būti minimos pernelyg biurokratiškos procedūros ar galimybė susisiekti su 

darbuotojais/pareigūnais nustatytu darbo laiku, o dėl objektyvių Šiaulių TI veiklos specifikos priežasčių 

ignoruojant šias savybes, kiek prasčiau buvo vertinama tai, kaip Šiaulių TI atskirų skyrių darbuotojai 

atsižvelgia į pastabas, ir kaip prieinama kompromiso. Ypatingai tai pasakytina apie vidaus tyrimų, o 

taip pat apie apsaugos ir priežiūros, vadovybės bei įskaitos skyrius. 
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25 lentelė. Šiaulių tardymo izoliatoriaus padalinių/atstovų vertinimas 

Bendradarbiavimas su... 
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Vertinusių respondentų skaičius (N): (6) (5) (8) (2) (2) (1) (2) (1) (6) 

1. sklandus 9,3 8,2 8,3 8 9 10 8,5 10 8,8 

2. operatyvus 9,3 8 8 8,5 8,5 10 8,5 10 8,8 

3. vyksta nepažeidžiant nustatytų 

laiko terminų 
9,3 8,4 8,4 9,5 8,5 10 9 10 9,2 

4. vyksta nepažeidžiant dokumentų 

rengimo taisyklių 
9,2 8,3 8,4 9,5 8,5 10 9 10 9,2 

5. vyksta nepažeidžiant Viešojo 

administravimo įstatymo nuostatų 
9,3 8,3 8,3 10 8,5 10 9 10 9,2 

6. šio padalinio 

darbuotojai/pareigūnai yra 

mandagūs ir paslaugūs 

9,8 8,2 8,3 8,5 8,5 10 8 10 8,8 

7. šio padalinio 

darbuotojai/pareigūnai yra 

kompetentingi 

9,7 8,3 8,3 10 8,5 10 - 10 9,2 

8. procedūros yra pernelyg 

biurokratiškos* 
6,2 5,4 6,3 9 2 10 5 2 6,2 

9. sunku susisiekti su 

darbuotojais/pareigūnais nustatytu 

darbo laiku* 

6,2 5 6,3 5,5 7,5 9 6,5 1 5,8 

10. yra atsižvelgiama į pastabas, 

prieinama kompromiso 
9,8 7,5 7,9 9,5 9 10 5 10 7,7 

Pastaba: Pateikiami vertinimų vidurkiai. Vertinimui buvo naudojama 10 balų skalė, pagal kurią 10 

reiškia geriausią vertinimą, o 1 – blogiausią.  

*Lyginant šių savybių vertinimų vidurkius, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad respondentams 

buvo pateikti negatyvią prasmę turintys teiginiai. 

 

Įvertinus kiekvieną Šiaulių TI padalinį ar atstovą, su kuriuo apklausoje dalyvavę teisėsaugos institucijų 

atstovai bendradarbiauja, jų buvo prašoma įvertinti tris bendruosius bendravimo su Šiaulių TI 

aspektus – 1) suteiktos paslaugos ar bendradarbiavimo atitikimą lūkesčiams, 2) suteiktos paslaugos 

ar gauto sprendimo suprantamumas ir aiškumas bei 3) informacijos pakankamumas. Vertinimui buvo 

naudojama 10 balų skalė, pagal kurią 10 reiškė maksimalų (pozityvų) vertinimą, o 1 – minimalų 

(negatyvų) vertinimą. 31 paveiksle pateikiami šių trijų bendrųjų aspektų vertinimų vidurkiai. 

Pažymėtina tai, kad kaip ir įvairiais aspektais vertinant atskirus Šiaulių TI padalinius ar jų darbuotojus, 

taip ir vertinant bendruosius aspektus, dažniausiai priskirti balai yra geri arba labai geri. Aukščiausiu 

vidutiniu balu – 9,2 balais (iš 10 galimų) įvertintas suteiktos paslaugos (gauto sprendimo) 

suprantamumas ir aiškumas. Kiek žemesniais balais – po 8,9 balo įvertinti suteiktos paslaugos ir 

bendradarbiavimo atitikimas lūkesčiams bei informacijos pakankamumas. 
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31 paveikslas. Bendradarbiavimo su Šiaulių TI bendrųjų aspektų vertinimas. 

 

 

 

 

Pastaba: Pateikiami vertinimų vidurkiai. Vertinimui buvo naudojama 10 balų skalė, pagal kurią 10 

reiškia geriausią vertinimą, o 1 – blogiausią. Į klausimą atsakinėjo su Šiaulių TI bendradarbiaujančios 

teisėsaugos institucijos, N=18. 
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Prieš užbaigiant apklausą, su Šiaulių TI bendradarbiaujančių institucijų buvo prašoma pateikti 

pasiūlymų, ką būtų galima pakeisti Šiaulių TI veiklai gerinti. Dažniausiai respondentai arba neatsakė į 

klausimą visai arba teigė neturintys jokių siūlymų. Atskirais atvejais buvo minimi tokie siūlymai, kaip 

vykdyti nuolatinę įeinančių ir išeinančių asmenų patikrą; gerinti psichologinę aplinką; supaprastinti ir 

pagreitinti procedūras ruošiant sulaikytus (suimtus) asmenis etapavimui tyrimo veiksmams. Taip pat 

buvo pastebėta, kad Šiaulių tardymo izoliatoriuje trūksta mokymosi patalpų. 
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8.5. Šiaulių miesto gyventojų apklausa 

8.5.1. Apklausoje dalyvavusių gyventojų charakteristikos 

Tyrimo metu apklausta 45% vyrų ir 55% moterų ir ši vyrų bei moterų proporcija atitinka 18-74 metų 

amžiaus Šiaulių miesto gyventojų pasiskirstymą pagal lytį. 

Apklaustų gyventojų pasiskirstymas pagal amžių taip pat atitinka Šiaulių miesto gyventojų 

pasiskirstymą: apklausos metu apklausta 23% jauniausių (18-29 metų amžiaus) žmonių, 17% brandaus 

jaunimo (30-39 metų amžiaus) ir po 20% vidutinio amžiaus žmonių (40-49 metų), vyresnio amžiaus 

žmonių (50-59 metų) bei senjorų (60-74 metų). 

Šiuo metu dirbančių 18-74 metų amžiaus apklaustų Šiaulių gyventojų dalis (53%) kiek viršija 

nedirbančiųjų dalį (47%). Tarp dirbančiųjų daugiausia yra pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų 

(41%). Po 6% yra valstybės tarnautojų ar pareigūnų bei individualia veikla užsiimančių žmonių. 

Didžiausią nedirbančiųjų dalį sudaro pensinio amžiaus asmenys (24%) arba tiesiog darbo neturintys 

darbingo amžiaus Šiaulių miesto gyventojai (11%). Dar 10% Šiaulių gyventojų šiuo metu mokosi ar 

studijuoja, 2% respondentų yra vaiko priežiūros atosogose ar namų šeiminikės (32 pav.). 

 

32 paveikslas. Apklausoje dalyvavusių gyventojų charakteristikos. 

 

 

Pastaba: pateikiamas kiekvienos tikslinės grupės išskleidimas. Kiekvienos TG procentai skaičiuojami 

nuo visų respondentų, N=172. Kiekvienoje TG bendra procentų  suma lygi 100. 
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8.5.2. Informuotumas apie Šiaulių TI 

Gyventojų dalys, kurie yra ką nors girdėję/ skaitę apie Šiaulių tardymo izoliatorių, ir tų, kurie nieko 

nėra girdėję, yra beveik vienodos (atitinkamai 51% ir 49%, 33 pav.). 

 

33 paveikslas. Ar Šiaulių gyventojai yra ką nors girdėję/ skaitę apie Šiaulių tardymo 

izoliatorių. 

 

Pastaba: % skaičiuojami nuo visų respondentų, N=172. 

 

Lyginant kaip skiriasi informuotumo apie Šiaulių TI lygis priklausomai nuo socialinių demografinių 

charakteristikų, pastebėta, kad aukštąjį universitetinį išsimokslinimą turintys respondentai statistiškai 

reikšmingai dažniau nei turintys nebaigtą vidurinį ar vidurinį išsimokslinimą yra girdėję arba skaitę apie 

Šiaulių TI (atitinkamai 67% ir 40%), ir atvirkščiai, turintieji žemiausią išsimokslinimą statistiškai reikšmingai 

dažniau teigė nieko negirdėję apie Šiaulių TI nei aukštąjį išsimokslinimą turinti Šiaulių visuomenės dalis 

(atitinkamai 60% ir 33%, žr. ataskaitos Priedą Nr.2 Statistinės lentelės, Lentelę Nr. 27). 

 

Tų šiauliečių, kurie yra ką nors girdėję arba skaitę apie Šiaulių tardymo izoliatorių, buvo prašoma 

nurodyti, kokio pobūdžio informaciją apie minėtą įstaigą jie yra girdęję arba skaitę. Vertinant 

girdėtos informacijos pobūdį procentine dalimi, akcentuotina tai, kad neigiamo arba neutralaus 

pobūdžio informacija apie Šiaulių TI minėta vienodu dažnumu (atitinkamai 42% ir 43%), tačiau 

vertinant konkrečiomis temomis, neigiami Šiaulių TI aspektai minėti dažniausiai. Dažniausiai 

respondentai teigė girdėję apie problemines suimtųjų, nuteistųjų laikymo sąlygas (43%), darbuotojų 

ar tarnautojų darbo drausmės pažeidimus (31%) ar nepatenkinamas darbo sąlygas (26%).  

Tarp neutralios informacijos daugiau girdėta apie įstaigos vykdomą projektinę veiklą (18%), darbo 

užmokesčio dydį (16%) ar Šiaulių TI darbuotojų socialines garantijas (15%), mažiausiai girdėta apie 

karjeros galimybes (1%).  

Teigiamos informacijos apie Šiaulių TI girdėta mažiausiai (15%). Dažniausiai tai geros darbo sąlygos 

(11%), gerėjančios suimtųjų ar nuteistųjų laikymo sąlygos (9%), įstaigos darbuotojų pasiekimai sporto 

srityje (5%) (34, 35 paveikslai). 

 

  

yra girdėję, 

skaitę apie 

Šiaulių TI

51%

nėra girdėję, 

skaitę apie 

Šiaulių TI

49%
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34 paveikslas. Kokio pobūdžio informacija girdima apie Šiaulių TI. 

 

Pastaba: % skaičiuojami nuo respondentų, kurie yra ką nors girdę arba skaitę apie Šiaulių TI, N=88. 

 

 

35 paveikslas. Kokia informacija girdima apie Šiaulių TI. 

 

Pastaba: % skaičiuojami nuo respondentų, kurie yra ką nors girdę arba skaitę apie Šiaulių TI, N=88. 

Bendra % suma viršija 100%, nes buvo galimi keli atsakymai.  

 

V6. Kokio pobūdžio informaciją apie Šiaulių tardymo izoliatorių Jūs esate girdėjęs 
(-usi)/skaitęs (-čiusi)? 

pozityvi
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43%

31%

26%

18%

16%

15%

11%
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26 lentelė. Apie Šiaulių TI kito pobūdžio girdėtos informacijos išskleidimas. 

Minėti atsakymai „Kita“ 

Atsakymų 

dažnis 

skaičiais (N) 

Atsakymų 

dažnis 

procentais (%) 

Tiesiog žino, girdėjo, kad tokia įstaiga yra 9 10% 

Girdėjo, kad Šiaulių TI bus iškeliamas į kitą vietą, už miesto 3 3% 

Girdėjo, kad nuteistiesiems, kurie gerai elgiasi, nori įsteigti atskirą 

kalėjimą 
2 1% 

Girdėjo, kad planuojama statyti privatų kalėjimą Šiauliuose 1 1% 

Konkrečiai nenurodyta, kokią informaciją girdėjo apie Šiaulių TI  4 4% 

Pastaba: % skaičiuojami nuo respondentų, kurie yra ką nors girdę arba skaitę apie Šiaulių TI, N=88. 

 

Lyginant, kaip skiriasi respondentų atsakymai apie tai, kokio pobūdžio informaciją apie Šiaulių TI jie 

yra girdėję priklausomai nuo socialinių demografinių charakteristikų, skirtumų pastebėta nedaug: 

apie darbo užmokesčio dydį šioje įstaigoje moterys yra girdėjusios daugiau nei vyrai (atitinkamai 25% 

ir 7%), o turintieji pradinį ar pagrindinį išsilavinimą rečiau teigė girdėję apie projektinę veiklą (3%, žr. 

ataskaitos Priedą Nr.2 Statistinės lentelės, Lentelę Nr. 28). 

 

15% Šiaulių visuomenės teigė, kad jiems būtų aktualu gauti daugiau informacijos apie Šiaulių TI 

veiklą. Dar panaši dalis respondentų (16%) atsakė, kad jiems pakanka gaunamos/prieinamos 

informacijos apie Šiaulių TI veiklą. Didesnės Šiaulių miesto visuomenės dalies (69%) tokia informacija 

nedomina. Akcentuotina tai, kad ta visuomenės dalis, kuri kažką apie Šiaulių TI jau buvo girdėjusi, 

statistiškai reikšmingai dažniau pageidautų, jiems būtų aktualu gauti daugiau informacijos apie 

Šiaulių TI veiklą (24%) nei tie, kurie anksčiau nieko apie Šiaulių TI nebuvo girdėję (5%). Atitinkamai 

nieko negirdėjusieji dažniau ir nenori nieko papildomai sužinoti apie Šiaulių TI (84%) nei tie, kurie 

anksčiau buvo girdėję apie Šiaulių TI (55%) (36 paveikslas). 

 

Lyginant, kaip skiriasi respondentų atsakymai apie tai, ar jiems būtų aktualu gauti daugiau 

informacijos apie Šiaulių tardymo izoliatorių priklausomai nuo socialinių demografinių charakteristikų, 

skirtumas fiksuojamas tik tarp dirbančių respondentų. Pastarieji dažniau nei nedirbatys ar pensinio 

amžiaus tyrimo dalyviai teigė, kad jiems būtų aktualu gauti papildomosinformacijos (22%) ir rečiau 

teigė, kad tokia informacija jų nedomina (62%, žr. ataskaitos Priedą Nr.2 Statistinės lentelės, Lentelę 

Nr. 29). 
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36 paveikslas. Ar būtų aktualu gauti daugiau informacijos apie Šiaulių TI veiklą. 

 

Pastaba: % skaičiuojami nuo TG. 

 

Tų respondentų, kuriems būtų aktualu, kuriuos domina gauti daugiau informacijos apie Šiaulių TI 

veiklą, buvo klausiama, kokia konkrečiai informacija apie Šiaulių TI juos domina. Kadangi į klausimą 

atsakė tik 25 respondentai (15% tyrime dalyvavusios Šiaulių visuomenės), 37 paveiksle pateikiami 

konkretaus atsakymo paminėjimo kartai. Dažniausiai minėtas atsakymas, kad visuomenę domina 

nuteistųjų/suimtųjų laikymo sąlygos (16 paminėjimų arba 9% nuo visų respondentų), 14 kartų buvo 

paminėtas atsakymas, kad domina įstaigos vykdoma projektinė veikla (8% nuo visų respondentų), 11 

apklausos dalyvių domintų karjeros galimybės Šiaulių TI (6% visų respondentų), bendradarbiavimą su 

NVO paminėjo 9 respondentai (5% tyrimo dalyvių). Mažiausiai visuomenę domina informacija apie 

viešuosius pirkimus – šį atsakymą viso paminėjo 5 respondentai arba 3% apklausoje dalyvavusios 

Šiaulių visuomenės. 
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37 paveikslas. Kokia informacija apie Šiaulių TI domina visuomenę. 

 

Pastaba: pateikiami respondentų atsakymai, N. Į klausimą atsakinėjo tie respondentai, kuriems būtų 

aktualu, kuriuos domina gauti daugiau informacijos apie Šiaulių TI veiklą, N=25. 

 

Tų respondentų, kuriuos domina arba kuriems pakanka informacijos apie Šiaulių TI veiklą, buvo 

paklausta, koks būdas jiems yra arba būtų priimtiniausias pageidaujamą informaciją apie Šiaulių TI 

gauti ar pasiekti. Beveik pusė į klausimą atsakiusių šiauliečių minėjo įstaigos internetinę svetainę 

(47%), trečdalis – regioninę televiziją (35%). Kiek rečiau buvo minimi vietos regioninis dienraštis bei 

atvirų durų dienos Šiaulių TI (atitinkamai 18% ir 14%), o tokio informacijos šaltinio kaip informaciniai 

stendai seniūnijose nepaminėjo nei veinas į klausimą atsakinėjęs respondentas (38 paveikslas). 

 

38 paveikslas. Patogiausias būdas gauti/pasiekti informaciją apie Šiaulių TI. 

 

Pastaba: % skaičiuojami nuo respondentų, kuriuos domina arba kuriems pakanka informacijos apie 

Šiaulių TI veiklą, N=53. Bendra % suma viršija 100%, nes buvo galimi keli atsakymai. 

 

Lyginant, kaip skiriasi respondentų atsakymai apie tai, kokiais būdais jiem yra arba būtų patogiausia 

gauti/pasiekti pageidaujamą informaciją apie Šiaulių TI, priklausomai nuo socialinių demografinių 

charakteristikų, jokių statistiškai reikšmingų skirtumų nefiksuota (žr. ataskaitos Priedą Nr.2 Statistinės 

lentelės, Lentelę Nr. 30). 
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PRIEDAS Nr.1. Klausimynai 

1. Suimtųjų ir nuteistųjų reziduojančių Kauno TI/Šiaulių TI apklausos 

klausimynas Nr. 5 
 

Anketa, skirta suimtiesiems ir nuteistiesiems, laikomiems 
Kauno/Šiaulių tardymo izoliatoriuje 
 

Kauno tardymo izoliatorius kartu su partneriais – Kalėjimų departamentu prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos, ir Šiaulių tardymo izoliatoriumi įgyvendina projektą 

„Kokybės vadybos sistemos diegimas Kauno tardymo izoliatoriuje ir Šiaulių tardymo 

izoliatoriuje“. 

Maloniai prašome Jūsų skirti 5-7 minutes laiko ir atsakyti į mūsų klausimus. Apklausa yra 

anonimiška ir Jūsų atsakymai bus panaudoti tik apibendrintai statistinei analizei. Atsakydami į 

klausimus Jūs prisidėsite prie Šiaulių tardymo izoliatoriaus veiklos efektyvumo didinimo. 
 

Anketos pildymo instrukcija: Jums tinkamą atsakymą pažymėkite: X arba įrašykite savo 

vertinimą (pažymį). 
 

S1. Pažymėkite savo teisinį statusą įstaigoje (pažymėkite tik vieną atsakymo variantą): 

1.  Suimtasis (suimtas iki teismo, dar nenuteistas)  

2.  Nuteistasis (nuteistas, paliktas ūkio darbams)  

3.  Nuteistasis (laukiantis perkėlimo į pataisos namus)  

4.  Nuteistasis (laukiantis apeliacijos)  

5.  Nuteistasis (tranzitas)  

6.  Nuteistasis (laikinai perkeltas iš pataisos namų)  

7.  Nuteistasis arešto bausme   

8.  Kitas statusas  

 

S2. Kiek laiko esate šiame Kauno/Šiaulių tardymo izoliatoriuje (dabartiniu metu)? 

(pažymėkite tik vieną atsakymo variantą) 

1.  Iki 15 parų  

2.  Nuo 16 parų iki 1 mėn.  

3.  Nuo 1 mėn. iki 3 mėn.  

4.  Nuo 3 mėn. iki 6 mėn.  

5.  Nuo 6 mėn. iki 1 metų  

6.  Daugiau kaip 1 metai  

 

S3. Kelintą kartą esate teisiamas (nuteistas) laisvės atėmimo bausme (arba Jums 
skiriamas suėmimas)? (pažymėkite tik vieną atsakymo variantą) 

1.  Pirmą kartą  

2.  Antrą kartą  

3.  Trečią kartą  

4.  4-5 kartą  

5.  Daugiau kaip 5 kartus  
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S4. Koks Jūsų amžius? (pažymėkite tik vieną atsakymo variantą) 

1.  Iki 18 m.  

2.  18-21 m.  

3.  22-30 m.  

4.  31-40 m.  

5.  41-50 m.  

6.  51-60 m.  

7.  Daugiau kaip 60 m.  

 

S5. Koks Jūsų aukščiausias įgytas išsimokslinimas (išsilavinimas)? (pažymėkite tik 

vieną atsakymo variantą) 

1.  Pradinis (4 klasės)  

2.  Pagrindinis (9 klasės)  

3.  Profesinis be vidurinio išsilavinimo   

4.  Vidurinis be profesinio išsilavinimo  

5.  Aukštesnysis, technikumas  

6.  Aukštasis neuniversitetinis (kolegija)  

7.  Aukštasis universitetinis  

 

S6. Kaip Jūs įvertintumėte Kauno TI/Šiaulių TI darbuotojų darbo kokybę, indėlį į 

įstaigos veiklą ir kitais aspektais? Vertinimui naudokite 10 balų skalę, pagal kurią 10 

reiškia geriausią vertinimą, o 1 – blogiausią (įrašykite balą (pažymį) į tuščius langelius nuo 

1 iki 10). Įvertinkite kiekvienos grupės darbuotojus pagal pateiktus teiginius (turi būti 
užpildyti visi laukeliai). Vertinimo skalė: 

Blogiausias  
vertinimas 

Geriausias 
vertinimas 

Nežinau 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

 Vadovai 
(direktorius, jo 

pavaduotojai, 
skyrių vadovai) 

Pareigūnai (bū-rių 
viršininkai, 

inspektoriai ir kt.) 

Jaunesnieji 
pareigūnai 

(prižiūrėtojai ir kt.) 

Kiti darbuotojai 
(medikai, Įskai-tos 

skyriaus ir kt.) 

1. Mandagūs     

2. Teisingi     

3. Laikosi duoto žodžio     

4. Greitai reaguoja į skundus ir 
prašymus 

    

5. Laikosi įstatymų     

6. Kompetentingi     

7. Principingi     

8. Supratingi     

9. Išradingi, mėgstantys 

naujoves 
    

10. Apibendrintai įvertinkite 
nurodytų skyrių/ darbuotojų/ 
pareigūnų darbo kokybę  
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S6.14. Jūsų pasiūlymai ir pageidavimai (įrašykite)  

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

S7. Įvertinkite savo laisvalaikio užimtumą ir socialinę reabilitaciją Kauno TI/Šiaulių 

TI. Vertinimui naudokite 10 balų skalę, pagal kurią 10 reiškia geriausią vertinimą, o 1 

– blogiausią. Toliau pateiktas įvairių teiginių sąrašas, o Jūs įvertinkite kiekvieną 
teiginį – t. y. įrašykite atitinkamą vertinimą (pažymį).  Vertinimo skalė: 

Nepakan- 
kamai 

Pilnai, 
 pakankamai 

Nežinau 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

 Įrašykite savo 

vertinimą (pažymį) 

1. Pakanka sportinių renginių    

2. Pakanka švietimo renginių (paskaitų, mokymų, informacijos)  

3. Pakanka teisinės informacijos  

4. Pakanka informacijos apie įstaigos vidaus tvarką  

5. Supažindinama su alkoholizmo, narkomanijos pasekmėmis, ŽIV/AIDS ir kitų 
užkrečiamų ligų prevencija 

 

6. Skatinamas įstatymų ir visuomenės moralės normų laikymasis  

7. Supažindinama su įsidarbinimo galimybėmis, užimtumu išėjus į laisvę   

8. Skatinamas sveikas gyvenimo būdas  

9. Įstaigoje pakanka socialinės reabilitacijos programų  

10. Suteikiama daug naudingos informacijos asmenybės tobulėjimui  

11. Suteikiama galimybė mokytis  

12. Bibliotekoje pakanka mano mėgiamos (reikalingos) literatūros  

13. Suteikiama galimybė palaikyti ryšius su artimaisiais, draugais (pasimatymai, 
laiškai, paskambinti) 

 

14. Pakanka intelektualių ir kitų renginių (viktorinų, įvairių konkursų, varžybų ir 
kt. renginių) 

 

15. Patenkintas sudarytomis sąlygomis tobulėti dvasiškai ir morališkai, 
pakankamai paruošiamas išėjus į laisvę grįžti į normalų gyvenimą 

 

 

S8. Įvertinkite sąlygas Kauno TI /Šiaulių TI (buitines, socialines, psichologines ir kt.). 

Vertinimui naudokite 10 balų skalę, pagal kurią 10 reiškia geriausią vertinimą, o 1 – 

blogiausią. Toliau pateiktas įvairių teiginių sąrašas, o Jūs įvertinkite kiekvieną teiginį 
– t. y. įrašykite atitinkamą vertinimą (pažymį).  Vertinimo skalė: 

Nesutinku 
Pilnai, 

 sutinku 
Nežinau 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

 

 Vertinimas 
(pažymys) 

1. Pakanka (bent minimaliai) gyvenamojo ploto gyvenimui kameroje  

2. Įstaigos administracija stengiasi, kad įkalinti asmenys sutartų tarpusavyje  

3. Nekonfliktuoju su vadovybe   

4. Nekonfliktuoju su pareigūnais (būrių viršininkais, inspektoriais ir kt.)   
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 Vertinimas 

(pažymys) 

5. Nekonfliktuoju su jaunesniaisiais pareigūnais (prižiūrėtojais ir pan.)  

6. Nekonfliktuoju su kitais darbuotojais (medikais ir kt.)  

7. Esu patenkintas bendravimu su įstaigos darbuotojais  

8. Esu pakankamai aprūpintas patalyne ir indais  

9. Man sudarytos pakankamos galimybės apsipirkti parduotuvėje  

10. Užtenka laiko pasivaikščioti  

11. Sudarytos sąlygos man tenkinti savo religinius poreikius   

12. Įstaigoje sudarytos pakankamos buitinės sąlygos  

13. Įstaigoje teikiama kokybiška psichologinė pagalba  

14. Įstaigoje suteikiama reikiama medicininė pagalba  

15. Man pakanka maudymosi duše laiko, turiu galimybes higieniškai gyventi, nusiprausti ir 
apsišvarinti 

 

16. Įstaigos administracija stengiasi gerinti įkalintųjų buitines sąlygas  

17. Įstaigoje sudarytos sąlygos naudotis savo asmeniniais daiktais (televizoriais, 
kompiuteriais ir kt.) 

 

18. Įstaigos administracija reaguoja į įkalintų asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus  

19. Turiu galimybes apskųsti įstaigos administracijos veiksmus  

20. Prireikus, man pateikiami paaiškinimai, atsakymai į prašymus ir skundus  

 

S9. Prašytumėme įvertinti Kauno TI/Šiaulių TI veiklą bendrai 10 balų sistema, pagal 

kurią 10 reiškia geriausią vertinimą, o 1 – blogiausią (pažymėkite atitinkamą vertinimą) 
 
Blogiausias  
vertinimas 

Geriausias  
vertinimas 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 

S10. Gal galėtumėte įrašyti, kas labiausiai Jūsų netenkina Kauno TI/Šiaulių TI 

veikloje?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

S11. Ar turėtumėte pasiūlymų, ką būtų galima pakeisti Kauno TI/Šiaulių TI veiklai 

gerinti?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Dėkojame Jums už bendradarbiavimą ir Jūsų 

atsakymus. 
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2. Suimtųjų/nuteistųjų artimųjų, giminių, draugų, besikreipiančių 

įvairiais klausimais ar besinaudojančių Kauno TI/Šiaulių TI 

administracinėmis paslaugomis, apklausos klausimynas Nr. 1 

 

Anketa, skirta suimtųjų/nuteistųjų artimiesiems, giminėms, 
draugams apie Kauno/Šiaulių tardymo izoliatorių 
 

Kauno tardymo izoliatorius kartu su partneriais – Kalėjimų departamentu prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos, ir Šiaulių tardymo izoliatoriumi įgyvendina projektą 

„Kokybės vadybos sistemos diegimas Kauno tardymo izoliatoriuje ir Šiaulių tardymo 

izoliatoriuje“.  
 

Maloniai prašome Jūsų skirti kelias minutes laiko ir atsakyti į klausimus. Apklausa yra 

anonimiška ir Jūsų atsakymai bus panaudoti tik apibendrintai statistinei analizei. Atsakydami į 

klausimus Jūs prisidėsite prie Kauno tardymo izoliatoriaus veiklos efektyvumo didinimo. 

 

A1. Jūsų lytis: 

1. vyras   

2. moteris 

 

A2. Kaip dažnai Jūs kreipiatės/lankotės Kauno/Šiaulių tardymo izoliatoriuje dėl 

informacijos ar tam tikrų paslaugų suteikimo? (pažymėkite tik vieną atsakymo 

variantą) 

1. pirmą kartą 

2. kelis kartus per pastaruosius 3 mėnesius 

3. kelis kartus per pastaruosius 6 mėnesius 

4. kelis kartus per pastaruosius 12 mėnesių 

5. kita (įrašykite atsakymą) ______________________________________________ 

 

A3. Į kurį Kauno/Šiaulių tardymo izoliatoriaus administracinį padalinį ar atstovą 

asmeniškai Jūs kreipėtės šį kartą? (pažymėkite tik vieną atsakymo variantą) 

1. Administracijos reikalų skyrius (priima asmenų prašymus ir skundus) 
2. Apsaugos ir priežiūros skyrius (organizuoja ir administruoja pasimatymus, telefoninius 

pokalbius bei siuntų/paketų priėmimą/perdavimą) 
3. Buhalterinės apskaitos skyrius 

4. Įskaitos skyrius 

5. Personalo skyrius 
6. Psichologinė grupė 
7. Socialinės reabilitacijos skyrius 
8. Sveikatos priežiūros tarnyba 
9. Ūkio skyrius 
10. Vidaus tyrimų skyrius  

11. Juriskonsultas (teisininkas) 
12. Vadovybė (direktorius, direktoriaus pavaduotojai) 
13. Kita (įrašykite atsakymą) ___________________________________________ 

 

A4. Kaip įvertintumėte A3 klausime pasirinktą Kauno/Šiaulių tardymo izoliatoriaus 

padalinį/atstovą? Vertinimui naudokite 10 balų skalę, pagal kurią 10 reiškia geriausią 
vertinimą, o 1 – blogiausią (apveskite balą (pažymį) kiekvienoje eilutėje): 

Blogiausias  
vertinimas 

Geriausias 
vertinimas 

Nežinau 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 
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1. darbuotojai yra mandagūs ir paslaugūs 1    2   3     4    5    6    7    8    9   10 0 

2. gavau informaciją/paslaugas, dėl kurių kreipiausi 1    2   3     4    5    6    7    8    9   10 0 

3. darbuotojai išmano savo darbą 1    2   3     4    5    6    7    8    9   10 0 

4. mane tenkina informacijos/paslaugų suteikimo 
terminas 

1    2   3     4    5    6    7    8    9   10 0 

5. man suteikta informacija buvo tiksli/teisinga 1    2   3     4    5    6    7    8    9   10 0 

6. informacijos/paslaugų suteikimo procedūros yra 
pernelyg biurokratiškos 

1    2   3     4    5    6    7    8    9   10 0 

7. kita (įrašykite atsakymą) __________________________________________________________ 

 

A4.A. Ar Jūsų pokalbio metu su A3 klausime pasirinkto Kauno/Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus padalinio atstovu/darbuotoju/tarnautoju kilo konfliktas? (pažymėkite tik 

vieną atsakymo variantą) 

1. taip, kilo konfliktas 

2. ne, konfliktas nekilo 

3. Kita (įrašykite savo atsakymą) _____________________________________________ 

 

A4.B. Jūsų pasiūlymai/pageidavimai dėl šio padalinio/atstovo informacijos/paslaugų 

teikimo kokybės gerinimo: 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

A5. Į kurį Kauno/Šiaulių tardymo izoliatoriaus administracinį padalinį ar atstovą Jūs 

asmeniškai kreipiatės DAŽNIAUSIAI? (pažymėkite tik vieną atsakymo variantą) 

1. Administracijos reikalų skyrius (priima asmenų prašymus ir skundus) 

2. Apsaugos ir priežiūros skyrius (organizuoja ir administruoja pasimatymus, telefoninius 
pokalbius bei siuntų/paketų priėmimą/perdavimą) 

3. Buhalterinės apskaitos skyrius 
4. Įskaitos skyrius 
5. Personalo skyrius 
6. Psichologinė grupė 
7. Socialinės reabilitacijos skyrius 

8. Sveikatos priežiūros tarnyba 
9. Ūkio skyrius 

10. Vidaus tyrimų skyrius  
11. Juriskonsultas (teisininkas) 
12. Vadovybė (direktorius, direktoriaus pavaduotojai) 
13. Kita (įrašykite atsakymą) ___________________________________________ 

14. Šiandien kreipiausi pirmą kartą / nėra tokio padalinio, į kurį kreipiuosi dažniausiai 

 

A6 klausime atsakymus žymėkite tik tuo atveju, jeigu A3 ir A5 klausimuose pažymėjote 

skirtingus padalinius, t.y. jeigu dažniausiai kreipiatės į kitą Kauno/Šiaulių tardymo izoliatoriaus 

padalinį, nei kreipėtės šiandien. 

 

A6. Kaip įvertintumėte A5 klausime pasirinktą Kauno/Šiaulių tardymo izoliatoriaus 

padalinį/atstovą? Vertinimui naudokite 10 balų skalę, pagal kurią 10 reiškia geriausią 

vertinimą, o 1 – blogiausią (apveskite balą (pažymį) kiekvienoje eilutėje): 

Blogiausias  
vertinimas 

Geriausias 
vertinimas 

Nežinau 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 
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1. darbuotojai yra mandagūs ir paslaugūs 1    2   3     4    5    6    7    8    9   10 0 

2. gavau informaciją/paslaugas, dėl kurių kreipiausi 1    2   3     4    5    6    7    8    9   10 0 

3. darbuotojai išmano savo darbą 1    2   3     4    5    6    7    8    9   10 0 

4. mane tenkina informacijos/paslaugų suteikimo 

terminas 
1    2   3     4    5    6    7    8    9   10 

0 

5. man suteikta informacija buvo tiksli/teisinga 1    2   3     4    5    6    7    8    9   10 0 

6. informacijos/paslaugų suteikimo procedūros yra 
pernelyg biurokratiškos 

1    2   3     4    5    6    7    8    9   10 
0 

7. kita (įrašykite atsakymą) _________________________________________________________ 

 

A6.A. Ar Jūsų pokalbio metu su A5 klausime pasirinkto Kauno/Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus padalinio atstovu/darbuotoju/tarnautoju kilo konfliktas? (pažymėkite tik 

vieną atsakymo variantą) 

1. taip, kilo konfliktas 

2. ne, konfliktas nekilo 

3. Kita (įrašykite savo atsakymą) _____________________________________________ 

 

A6.B. Jūsų pasiūlymai/pageidavimai dėl šio padalinio/atstovo informacijos/paslaugų 

teikimo kokybės gerinimo 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Dėkojame Jums už bendradarbiavimą ir Jūsų atsakymus. 
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3. Suimtųjų ir nuteistųjų buvusių Kauno TI/Šiaulių TI apklausos 

klausimynas Nr. 6 
 

Anketa, skirta buvusiems suimtiesiems ir nuteistiesiems, 
laikytiems Kauno/Šiaulių tardymo izoliatoriuje 
 

Kauno tardymo izoliatorius kartu su partneriais – Kalėjimų departamentu prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos, ir Šiaulių tardymo izoliatoriumi įgyvendina projektą 

„Kokybės vadybos sistemos diegimas Kauno tardymo izoliatoriuje ir Šiaulių tardymo 

izoliatoriuje“. 

Maloniai prašome Jūsų skirti 5-7 minutes laiko ir atsakyti į mūsų klausimus. Apklausa yra 

anonimiška ir Jūsų atsakymai bus panaudoti tik apibendrintai statistinei analizei. Atsakydami į 

klausimus Jūs prisidėsite prie Kauno tardymo izoliatoriaus veiklos efektyvumo didinimo. 
 

Anketos pildymo instrukcija: Jums tinkamą atsakymą pažymėkite: X arba įrašykite savo 

vertinimą (pažymį). 
 

S1. Pažymėkite prieš kiek laiko paskutinį kartą buvote laikomas Kauno/Šiaulių 

tardymo izoliatoriuje (toliau – įstaigoje) (pažymėkite tik vieną atsakymo variantą): 

1.  Mažiau kaip prieš mėnesį  

2.  Nuo 1 iki 3 mėnesių  

3.  Nuo 3 iki 6 mėnesių  

4.  Nuo 6 mėnesių iki 1 metų  

5.  Nuo 1 m. iki 3 metų  

6.  Nuo 3 metų iki 5 metų  

7.  Daugiau kaip prieš 5 metus   

 

S2. Kiek laiko praleidote tardymo izoliatoriuje (paskutinį kartą, paskutiniu teistumu)? 

(pažymėkite tik vieną atsakymo variantą) 

1. Iki 15 parų  

2. Nuo 16 parų iki 1 mėn.  

3. Nuo 1 mėnesio iki 3 mėnesių  

4. Nuo 3 mėnesių. iki 6 mėnesių  

5. Nuo 6 mėnesių. iki 1 metų  

6. Daugiau kaip 1 metus  

 

S3. Kiek kartų iš viso buvote teisiamas (nuteistas) laisvės atėmimo bausme (arba 

Jums skiriamas suėmimas)? (pažymėkite tik vieną atsakymo variantą) 

1. Nebuvau, buvau tik suimtas  

2. Vieną kartą  

3. Du kartus  

4. Tris kartus  

5. 4-5 kartus  

6. Daugiau kaip 5 kartus  
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S4. Koks Jūsų amžius? (pažymėkite tik vieną atsakymo variantą) 

1.  Iki 18 m.  

2.  18-21 m.  

3.  22-30 m.  

4.  31-40 m.  

5.  41-50 m.  

6.  51-60 m.  

7.  Daugiau kaip 60 m.  

 

S5. Koks Jūsų aukščiausias įgytas išsimokslinimas (išsilavinimas)? (pažymėkite tik 

vieną atsakymo variantą) 

1.  Pradinis (4 klasės)  

2.  Pagrindinis (9 klasės)  

3.  Profesinis be vidurinio išsilavinimo   

4.  Vidurinis be profesinio išsilavinimo  

5.  Aukštesnysis, technikumas  

6.  Aukštasis neuniversitetinis (kolegija)  

7.  Aukštasis universitetinis  

 

S6. Kaip Jūs įvertintumėte Kauno TI/Šiaulių TI darbuotojų darbo kokybę, indėlį į 

įstaigos veiklą ir kitais aspektais? Vertinimui naudokite 10 balų skalę, pagal kurią 10 

reiškia geriausią vertinimą, o 1 – blogiausią (įrašykite balą (pažymį) į tuščius langelius nuo 

1 iki 10). Įvertinkite kiekvienos grupės darbuotojus pagal pateiktus teiginius (turi būti 

užpildyti visi laukeliai). Vertinimo skalė: 

Blogiausias  
vertinimas 

Geriausias 
vertinimas 

Nežinau 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

 Vadovai 
(direktorius, jo 
pavaduotojai, 

skyrių vadovai) 

Pareigūnai (bū- 
rių viršininkai, 

inspektoriai ir kt.) 

Jaunesnieji 
pareigūnai 

(prižiūrėtojai  
ir kt.) 

Kiti darbuotojai 
(medikai, Įskai- 

tos skyriaus ir kt.) 

1. Mandagūs     

2. Teisingi     

3. Laikosi duoto žodžio     

4. Greitai reaguoja į skundus ir 
prašymus 

    

5. Laikosi įstatymų     

6. Kompetentingi     

7. Principingi     

8. Supratingi     

9. Išradingi, mėgstantys 
naujoves 

    

10. Apibendrintai įvertinkite 
nurodytų skyrių/ darbuotojų/ 
pareigūnų darbo kokybę  
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S6.14. Jūsų pasiūlymai ir pageidavimai (įrašykite)  

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

S7. Įvertinkite savo laisvalaikio užimtumą ir socialinę reabilitaciją Kauno TI/Šiaulių 

TI. Vertinimui naudokite 10 balų skalę, pagal kurią 10 reiškia geriausią vertinimą, o 1 

– blogiausią. Įrašykite atitinkamą vertinimą (pažymį) prie kiekvieno teiginio): 

Nepakan- 
kamai 

Pilnai, 
 pakankamai 

Nežinau 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

 Vertinimas 
(pažymys) 

1. Pakanka sportinių renginių    

2. Pakanka švietimo renginių (paskaitų, mokymų, informacijos)  

3. Pakanka teisinės informacijos  

4. Pakanka informacijos apie įstaigos vidaus tvarką  

5. Supažindinama su alkoholizmo, narkomanijos pasekmėmis, ŽIV/AIDS ir kitų 
užkrečiamų ligų prevencija 

 

6. Skatinamas įstatymų ir visuomenės moralės normų laikymasis  

7. Supažindinama su įsidarbinimo galimybėmis, užimtumu išėjus į laisvę   

8. Skatinamas sveikas gyvenimo būdas  

9. Įstaigoje pakanka socialinės reabilitacijos programų  

10. Suteikiama daug naudingos informacijos asmenybės tobulėjimui  

11. Suteikiama galimybė mokytis  

12. Bibliotekoje pakanka mano mėgiamos (reikalingos) literatūros  

13. Suteikiama galimybė palaikyti ryšius su artimaisiais, draugais (pasimatymai, laiškai, 

paskambinti) 
 

14. Pakanka intelektualių ir kitų renginių (viktorinų, įvairių konkursų, varžybų ir kt. 
renginių) 

 

15. Patenkintas sudarytomis sąlygomis tobulėti dvasiškai ir morališkai, pakankamai 

paruošiamas išėjus į laisvę grįžti į normalų gyvenimą? 
 

 

S8. Įvertinkite sąlygas Kauno TI/Šiaulių TI (buitines, socialines, psichologines ir kt.). 

Vertinimui naudokite 10 balų skalę, pagal kurią 10 reiškia geriausią vertinimą, o 1 – 

blogiausią. Toliau pateiktas įvairių teiginių sąrašas, o Jūs įvertinkite kiekvieną teiginį 
– t. y. įrašykite atitinkamą vertinimą (pažymį).  Vertinimo skalė: 

Nesutinku 
Pilnai, 

 sutinku 
Nežinau 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

 Vertinimas 

(pažymys) 

1. Pakako (bent minimaliai) gyvenamojo ploto gyvenimui kameroje  

2. Įstaigos administracija stengėsi, kad įkalinti asmenys sutartų tarpusavyje  

3. Nekonfliktavau su vadovybe   

4. Nekonfliktavau su pareigūnais (būrių viršininkais, inspektoriais ir kt.)   
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5. Nekonfliktavau su jaunesniaisiais pareigūnais (prižiūrėtojais ir pan.)  

6. Nekonfliktavau su kitais darbuotojais (medikais ir kt.)  

7. Buvau patenkintas bendravimu su įstaigos darbuotojais  

8. Buvau pakankamai aprūpintas patalyne ir indais  

9. Man buvo sudarytos pakankamos galimybės apsipirkti parduotuvėje  

10. Užteko laiko pasivaikščioti  

11. Man buvo sudarytos sąlygos man tenkinti savo religinius poreikius   

12. Įstaigoje sudarytos pakankamos buitinės sąlygos  

13. Įstaigoje teikiama kokybiška psichologinė pagalba  

14. Įstaigoje suteikiama reikiama medicininė pagalba  

15. Man pakako maudymosi duše laiko, turėjau galimybes higieniškai gyventi, nusiprausti ir 
apsišvarinti 

 

16. Įstaigos administracija stengėsi gerinti įkalintųjų buitines sąlygas  

17. Įstaigoje sudarytos sąlygos naudotis savo asmeniniais daiktais (televizoriais, 

kompiuteriais ir kt.) 
 

18. Įstaigos administracija reagavo į įkalintų asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus  

19. Turėjau galimybes apskųsti įstaigos administracijos veiksmus  

20. Man visada buvo pateikiami paaiškinimai, atsakymai į prašymus ir skundus  

 

S9. Prašytumėme įvertinti Kauno TI/Šiaulių TI veiklą bendrai 10 balų sistema, pagal 

kurią 10 reiškia geriausią vertinimą, o 1 – blogiausią (pažymėkite atitinkamą 

vertinimą) 
 
Blogiausias  
vertinimas 

Geriausias  
vertinimas 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 

E10. Gal galėtumėte įrašyti, kas labiausiai Jūsų netenkino Kauno/Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus veikloje?  
 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

E11. Ar turėtumėte pasiūlymų, ką būtų galima pakeisti Kauno TI/Šiaulių TI veiklai 

gerinti?  
 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Dėkojame Jums už bendradarbiavimą ir Jūsų 

atsakymus. 
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4. Teisėsaugos institucijų atstovų apklausos klausimynas Nr. 2 

 

Anketa, skirta teisėsaugos institucijoms 
 

 

Kauno tardymo izoliatorius kartu su partneriais – Kalėjimų departamentu prie Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos, ir Šiaulių tardymo izoliatoriumi įgyvendina projektą „Kokybės vadybos sistemos 
diegimas Kauno tardymo izoliatoriuje ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje“.  

 

Maloniai prašome Jūsų skirti 3-5 minutes laiko ir atsakyti į mūsų klausimus. Apklausa yra anonimiška ir 

Jūsų atsakymai bus panaudoti tik apibendrintai statistinei analizei. Atsakydami į klausimus Jūs prisidėsite 
prie Kauno tardymo izoliatoriaus veiklos efektyvumo didinimo. 

 

 

T1. Pažymėkite įstaigą/instituciją/profesinį statusą, kuriai atstovaujate: 

1. teismas 

2. prokuratūra 

3. policijos komisariatas 

4. nevyriausybinė organizacija 

5. profesinė sąjunga 

6. viešoji įstaiga 

7. asociacija 

8. švietimo įstaiga 

9. advokatas (-ė) 

10. kita (įrašykite) ______________________________________________________ 

 

T1A. Su kuria tardymo įstaiga Jūs bendradarbiaujate? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus: 

1. Kauno tardymo izoliatorius 

2. Šiaulių tardymo izoliatorius 

 

T2K-T7K užduoti tiems, kurie bendradarbiauja su Kauno tardymo izoliatoriumi, Kl. T1A – 1. 

T2K. Su kuriuo Kauno tardymo izoliatoriaus administraciniu padaliniu (ar atstovu) Jums tenka 
bendradarbiauti? Pažymėkite visus padalinius, su kuriais Jums tenka bendradarbiauti: 

1. Administracijos reikalų skyrius 

2. Apsaugos ir priežiūros skyrius  

3. Buhalterinės apskaitos skyrius 

4. Įskaitos skyrius 

5. Personalo skyrius 

6. Psichologinė grupė 

7. Socialinės reabilitacijos skyrius 

8. Sveikatos priežiūros tarnyba 

9. Ūkio skyrius 

10. Vidaus tyrimų skyrius  

11. Juriskonsultas (teisininkas) 

12. Vadovybė (direktorius, direktoriaus pavaduotojai) 

 

T3K. Kaip apibūdintumėte bendradarbiavimą su prieš tai klausime pasirinktais Kauno tardymo 

izoliatoriaus padaliniais/atstovais? Kiekvieną pasirinktą padalinį/atstovą 
įvertinkite/apibūdinkite atskirai. Vertinimui naudokite 10 balų skalę, pagal kurią 10 reiškia 
geriausią vertinimą, o 1 – blogiausią: 
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T3.1K-T3.3K. Bendradarbiavimas/bendradarbiaujant su _______________ (padalinys/atstovas iš 

T2K klausimo) Pirmiausia klausti visų teiginių apie vieną atstovą, po to apie kitą, po to apie trečią... 

(Rotuoti teiginius) T3.1K T3.2K T3.3K 

1. sklandus 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2. operatyvus 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3. vyksta nepažeidžiant 
nustatytų laiko terminų 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4. vyksta nepažeidžiant 
dokumentų rengimo taisyklių 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

5. vyksta nepažeidžiant 
Viešojo administravimo 
įstatymo nuostatų 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

6. šio padalinio 
darbuotojai/pareigūnai yra 
mandagūs ir paslaugūs 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

7. šio padalinio 

darbuotojai/pareigūnai yra 
kompetentingi 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

8. procedūros yra pernelyg 
biurokratiškos 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

9. sunku susisiekti su 

darbuotojais/pareigūnais 
nustatytu darbo laiku 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

10. yra atsižvelgiama į 
pastabas, prieinama 
kompromiso 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

11. kita (įrašyti) (įrašyti) (įrašyti) 

12. Jūsų 
pasiūlymai/pageidavimai dėl 
bendradarbiavimo su šiuo 
padaliniu/atstovu 

(įrašyti) (įrašyti) (įrašyti) 

 

Dabar Jums bus pateikti dar keli bendradarbiavimo su Kauno tardymo izoliatoriumi aspektai 
bendrai. Kiekvieną jų įvertinkite naudodamiesi 10 balų skalę, pagal kurią 10 reiškia geriausią 
vertinimą, o 1 – blogiausią: 
 

T4K. Įvertinkite, kiek suteiktos paslaugos ir bendradarbiavimas atitiko Jūsų lūkesčius: 
 

Visiškai  

neatitiko 

Pilnai  

atitiko 

(NN) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

T5K. Įvertinkite, kiek suteikta paslauga (gautas sprendimas) buvo suprantamas ir aiškus 
 

Visiškai  
nesuprantamas, neaiškus 

Pilnai  
suprantamas, aiškus 

(NN) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

T6K. Įvertinkite, ar pakanka informacijos, skelbiamos įstaigos interneto svetainėje ir kitoje 
viešojoje erdvėje, apie įstaigą, teikiamas paslaugas ir pan.? 
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Visiškai  

nepakanka 

Pilnai  

pakanka 

(NN) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

T7K. Ar turėtumėte pasiūlymų, ką būtų galima pakeisti Kauno TI veiklai gerinti? 

_______________________________________________________________________________  

 

 

T2S-T7S užduoti tiems, kurie bendradarbiauja su Šiaulių tardymo izoliatoriumi, Kl. T1A – 2. 

T2S. Su kuriuo Šiaulių tardymo izoliatoriaus administraciniu padaliniu (ar atstovu) Jums tenka 
bendradarbiauti? Pažymėkite visus padalinius, su kuriais Jums tenka bendradarbiauti: 

1. Administracijos reikalų skyrius 

2. Apsaugos ir priežiūros skyrius  

3. Buhalterinės apskaitos skyrius 

4. Įskaitos skyrius 

5. Personalo skyrius 

6. Psichologinė grupė 

7. Socialinės reabilitacijos skyrius 

8. Sveikatos priežiūros tarnyba 

9. Ūkio skyrius 

10. Vidaus tyrimų skyrius  

11. Juriskonsultas (teisininkas) 

12. Vadovybė (direktorius, direktoriaus pavaduotojai) 

 

T3S. Kaip apibūdintumėte bendradarbiavimą su prieš tai klausime pasirinktais Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus padaliniais/atstovais? Kiekvieną pasirinktą padalinį/atstovą 
įvertinkite/apibūdinkite atskirai. Vertinimui naudokite 10 balų skalę, pagal kurią 10 reiškia 
geriausią vertinimą, o 1 – blogiausią: 

 

T3.1S-T3.3S. Bendradarbiavimas/bendradarbiaujant su _______________ (padalinys/atstovas iš 
T2S klausimo) Pirmiausia klausti visų teiginių apie vieną atstovą, po to apie kitą, po to apie trečią... 

 

(Rotuoti teiginius) T3.1S T3.2S T3.3S 

1. sklandus 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2. operatyvus 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3. vyksta nepažeidžiant 
nustatytų laiko terminų 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4. vyksta nepažeidžiant 
dokumentų rengimo taisyklių 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

5. vyksta nepažeidžiant 
Viešojo administravimo 
įstatymo nuostatų 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

6. šio padalinio 
darbuotojai/pareigūnai yra 
mandagūs ir paslaugūs 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

7. šio padalinio 

darbuotojai/pareigūnai yra 
kompetentingi 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

8. procedūros yra pernelyg 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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biurokratiškos 

9. sunku susisiekti su 
darbuotojais/pareigūnais 
nustatytu darbo laiku 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

10. yra atsižvelgiama į 

pastabas, prieinama 
kompromiso 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

11. kita (įrašyti) (įrašyti) (įrašyti) 

12. Jūsų 
pasiūlymai/pageidavimai dėl 

bendradarbiavimo su šiuo 
padaliniu/atstovu 

(įrašyti) (įrašyti) (įrašyti) 

 

Dabar Jums bus pateikti dar keli bendradarbiavimo su Šiaulių tardymo izoliatoriumi aspektai 
bendrai. Kiekvieną jų įvertinkite naudodamiesi 10 balų skalę, pagal kurią 10 reiškia geriausią 

vertinimą, o 1 – blogiausią: 
 

T4K. Įvertinkite, kiek suteiktos paslaugos ir bendradarbiavimas atitiko Jūsų lūkesčius: 
 

Visiškai  
neatitiko 

Pilnai  
atitiko 

(NN) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

T5K. Įvertinkite, kiek suteikta paslauga (gautas sprendimas) buvo suprantamas ir aiškus 
 

Visiškai  

nesuprantamas, neaiškus 

Pilnai  

suprantamas, aiškus 

(NN) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

T6K. Įvertinkite, ar pakanka informacijos, skelbiamos įstaigos interneto svetainėje ir kitoje 
viešojoje erdvėje, apie įstaigą, teikiamas paslaugas ir pan.? 
 

Visiškai  
nepakanka 

Pilnai  
pakanka 

(NN) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

T7K. Ar turėtumėte pasiūlymų, ką būtų galima pakeisti Šiaulių TI veiklai gerinti? 

_______________________________________________________________________________  

 

Dėkojame Jums už bendradarbiavimą ir Jūsų 
atsakymus. 
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5. Bendradarbiaujančių organizacijų apklausos klausimynas Nr. 4 

 

Anketa skirta bendradarbiaujančioms įstaigoms 
 

Kauno tardymo izoliatorius kartu su partneriais – Kalėjimų departamentu prie Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos, ir Šiaulių tardymo izoliatoriumi įgyvendina projektą „Kokybės vadybos sistemos 
diegimas Kauno tardymo izoliatoriuje ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje“.  

Maloniai prašome Jūsų skirti 3-5 minutes laiko ir atsakyti į mūsų klausimus. Apklausa yra anonimiška ir 
Jūsų atsakymai bus panaudoti tik apibendrintai statistinei analizei. Atsakydami į klausimus Jūs prisidėsite 
prie Kauno tardymo izoliatoriaus veiklos efektyvumo didinimo. 

 

E1. Pažymėkite įstaigą/instituciją/profesinį statusą, kuriai atstovaujate: 

1. nevyriausybinė organizacija 

2. profesinė sąjunga 

3. viešoji įstaiga 

4. asociacija 

5. švietimo įstaiga 

6. ūkio (verslo) subjektas 

10. kita (įrašykite) ______________________________________________________ 

 

E2. Su kuriuo Kauno tardymo izoliatoriaus administraciniu padaliniu (ar atstovu) Jums tenka 
bendradarbiauti? Pažymėkite visus padalinius, su kuriais Jums tenka bendradarbiauti: 

1. Administracijos reikalų skyrius 

2. Apsaugos ir priežiūros skyrius  

3. Buhalterinės apskaitos skyrius 

4. Įskaitos skyrius 

5. Personalo skyrius 

6. Psichologinė grupė 

7. Socialinės reabilitacijos skyrius 

8. Sveikatos priežiūros tarnyba 

9. Ūkio skyrius 

10. Vidaus tyrimų skyrius  

11. Juriskonsultas (teisininkas) 

12. Vadovybė (direktorius, direktoriaus pavaduotojai) 

 

E3. Kaip apibūdintumėte bendradarbiavimą su prieš tai klausime pasirinktais Kauno tardymo 

izoliatoriaus padaliniais/atstovais? Kiekvieną pasirinktą padalinį/atstovą 
įvertinkite/apibūdinkite atskirai. Vertinimui naudokite 10 balų skalę, pagal kurią 10 reiškia 
geriausią vertinimą, o 1 – blogiausią: 

 

E3.1-E3.3. Bendradarbiavimas/bendradarbiaujant su _______________ (padalinys/atstovas iš 
T2K klausimo) Pirmiausia klausti visų teiginių apie vieną atstovą, po to apie kitą, po to apie trečią... 
 

(Rotuoti teiginius) E3.1 E3.2 E3.3 

1. sklandus 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2. operatyvus 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3. vyksta nepažeidžiant 

nustatytų laiko terminų 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4. vyksta nepažeidžiant 
dokumentų rengimo 
taisyklių 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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5. vyksta nepažeidžiant 

Viešojo administravimo 
įstatymo nuostatų 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

6. šio padalinio 
darbuotojai/pareigūnai yra 
mandagūs ir paslaugūs 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

7. šio padalinio 
darbuotojai/pareigūnai yra 
kompetentingi 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

8. procedūros yra pernelyg 
biurokratiškos 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

9. sunku susisiekti su 
darbuotojais/pareigūnais 

nustatytu darbo laiku 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

10. yra atsižvelgiama į 

pastabas, prieinama 
kompromiso 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

11. kita (įrašyti) (įrašyti) (įrašyti) 

12. Jūsų 
pasiūlymai/pageidavimai dėl 

bendradarbiavimo su šiuo 
padaliniu/atstovu 

(įrašyti) (įrašyti) (įrašyti) 

 

Dabar Jums bus pateikti dar keli bendradarbiavimo su Kauno tardymo izoliatoriumi aspektai 

bendrai. Kiekvieną jų įvertinkite naudodamiesi 10 balų skalę, pagal kurią 10 reiškia geriausią 

vertinimą, o 1 – blogiausią: 

 

E4. Įvertinkite, kiek suteiktos paslaugos ir bendradarbiavimas atitiko Jūsų lūkesčius: 

Visiškai  

neatitiko 

Pilnai  

atitiko 

(NN) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

E5. Įvertinkite, kiek suteikta paslauga (gautas sprendimas) buvo suprantamas ir aiškus 

Visiškai  
nesuprantamas, neaiškus 

Pilnai  
suprantamas, aiškus 

(NN) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

E6. Įvertinkite, ar pakanka informacijos, skelbiamos įstaigos interneto svetainėje ir kitoje 
viešojoje erdvėje, apie įstaigą, teikiamas paslaugas ir pan.? 

Visiškai  
nepakanka 

Pilnai  
pakanka 

(NN) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

E7. Ar turėtumėte pasiūlymų, ką būtų galima pakeisti Kauno TI veiklai gerinti? 

_______________________________________________________________________________  

 

Dėkojame Jums už bendradarbiavimą ir Jūsų atsakymus.    
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6. Šiaulių miesto gyventojų apklausos klausimynas Nr. 3. 

 

Anketa, skirta Šiaulių miesto gyventojams 
 

Kauno tardymo izoliatorius kartu su partneriais – Kalėjimų departamentu prie Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos, ir Šiaulių tardymo izoliatoriumi įgyvendina projektą „Kokybės vadybos sistemos 
diegimas Kauno tardymo izoliatoriuje ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje“.  

 

Maloniai prašome Jūsų skirti 3-5 minutes laiko ir atsakyti į klausimus. Apklausa yra anonimiška ir Jūsų 
atsakymai bus panaudoti tik apibendrintai statistinei analizei. 

 

 

V1. Lytis:  

1. Vyras  

2. Moteris  

 

V2. Kiek Jums metų:    ________ (įrašyti pilnai suėjusių metų skaičių) 

 

V3. Jūsų išsilavinimas: 

1. nebaigtas vidurinis 

2. vidurinis 

3. vidurinis ir įgyta profesinė kvalifikacija 

4. aukštasis neuniversitetinis (koleginis) 

5. aukštasis universitetinis 

6. kita (įrašykite) ____________________________________________________________ 

 

V4. Jūs esate: 

1. studentas (-ė) 

2. bedarbis (-ė) 

3. valstybės tarnautojas (-a)/ pareigūnas (-ė) 

4. darbuotojas (-a) , dirbantis (-i) pagal darbo sutartį 

5. asmuo, užsiimantis (-i) individualia veikla 

6. moksleivis (-ė) 

7. pensininkas (-ė), taip pat gaunantis neįgalumo pašalpą 

8. kita (įrašykite) ______________________________________________________________ 

 

V5. Ar Jūs esate ką nors girdėjęs/skaitęs apie Šiaulių tardymo izoliatorių? 

1. taip 

2. ne (pereiti prie V7 klausimo) 

 

V6. Kokio pobūdžio informaciją apie Šiaulių tardymo izoliatorių Jūs esate girdėjęs  
(-usi)/skaitęs (-čiusi)? (galimi keli atsakymai). Rotuoti teiginių skaitymo tvarką 

1. įstaigos vykdoma projektinė veikla 

2. darbuotojų/tarnautojų pasiekimai sporto srityje 

3. darbuotojų/tarnautojų darbo drausmės pažeidimai  

4. geros darbo sąlygos 

5. darbo užmokesčio dydis 

6. darbuotojų/tarnautojų socialinės garantijos 

7. nepatenkinamos darbo sąlygos 

8. probleminės suimtųjų/nuteistųjų laikymo sąlygos 
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9. gerėjančios suimtųjų/nuteistųjų laikymo sąlygos 

10. karjeros galimybės (parašykite, kas konkrečiai Jums yra žinoma) ___________________ 

11. kita (įrašykite) _____________________________________________________________ 

 

V7. Ar Jums būtų aktualu gauti daugiau informacijos apie Šiaulių tardymo izoliatoriaus veiklą? 

1. taip, mane tai domina 

2. gaunamos/prieinamos informacijos man pakanka (pereiti prie V9 klausimo)  

3. tokia informacija manęs nedomina (baigti apklausą) 

4. kita (įrašykite) __________________________________________________________ 

 

V8. Kokia konkrečiai informacija apie Šiaulių tardymo izoliatorių Jus domina? Galimi keli 
atsakymai 

1. karjeros galimybės 

2. įstaigos vykdoma projektinė veikla 

3. viešieji pirkimai 

4. nuteistųjų/suimtųjų laikymo sąlygos 

5. bendradarbiavimas su NVO, savanoriais, religinėmis organizacijomis 

6. kita (įrašykite) _____________________________________________________________  

 

V9. Koks būdas Jums yra/būtų patogiausias gauti/pasiekti pageidaujamą informaciją apie 
Šiaulių tardymo izoliatorių? 

1. įstaigos internetinė svetainė 

2. vietos/regiono dienraštis 

3. atvirų durų dienos 

4. informaciniai stendai seniūnijose 

5. regioninė televizija (pvz., Šiaulių TV, „Splius“ ir pan.) 

5. kita (įrašykite) ______________________________________________________________ 

 

 

 

Dėkojame Jums už bendradarbiavimą ir Jūsų 

atsakymus. 
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PRIEDAS Nr.2. Statistinės lentelės 

Šiame Sociologinių tyrimų paslaugų ataskaitos priede pateikiamos Šiaulių miesto gyventojų 

apklausos statistinės lentelės. Šiose lentelėse pateikiami atsakymų į klausimus pasiskirstymai pagal 

respondentų socialines-demografines charakteristikas. Lentelėse pateikiamas eilutės procentas. 

Duomenų analizė atliekama, taip pat statistiškai reikšmingi skirtumai skaičiuoti naudojant statistinių 

duomenų apdorojimo programą SPSS/PC. Kryžminėse lentelėse (kintamieji tarpusavyje yra 

krostabuliuojami) naudojant ϰ2 kriterijų tikrinama, ar egzistuoja statistiškai reikšmingas ryšys tarp 

kintamųjų (reikšmingumo koeficientas p ne didesnis nei 0,05). Jei statistiškai reikšmingas ryšys 

egzistuoja, tuomet ieškoma, kuriose celėse (atsakymų pasiskirstymuose) jis egzistuoja (naudojant 

funkciją Adjusted Residuals). Statistiškai reikšmingas ryšys celėse nustatomas tikrinant atsakymų 

pasiskirstymus stulpeliu sąryšyje su imties celėje dydžiu. Statistiškai reikšmingai didesnės reikšmės 

celėse žymimos žalia spalva, o statistiškai reikšmingai mažesnės – pilka spalva.  

Šiaulių miesto gyventojų apklausos statistinėse lentelėse pateikiami atsakymų pasiskirstymai pagal 

šias TG respondentų charakteristikas: lytis, amžiaus grupės, išsimokslinimas, užsiėmimas. 

 

27 lentelė. V5 kl. Ar Jūs esate ką nors girdėjęs/skaitęs apie Šiaulių tardymo izoliatorių? 

 

  

y r a  g i r d ė ję , s k a i t ę  

a p ie  Š ia u l ių  T I

n ė r a  g i r d ė ję , s k a i t ę  

a p ie  Š ia u l ių  T I

B e n d ra s p ro c e n ta s 1 0 0 5 1 % 4 9 %

B e n d ra s re sp o n d e n tų  sk a ič iu s 1 7 2 8 8 8 4

Ly tis :

V yr a i 7 7 5 7 % 4 3 %

M o t e r ys 9 5 4 6 % 5 4 %

A m ž iu s :

2 0 -2 9  m e t a i 3 9 4 8 % 5 2 %

3 0 -3 9  m e t a i 2 9 6 1 % 3 9 %

4 0 -4 9  m e t a i 3 4 4 7 % 5 3 %

5 0 -5 9  m e t a i 3 5 6 1 % 3 9 %

6 0 -7 4  m e t a i 3 5 4 0 % 6 0 %

I šs im o k s l in im a s:

N e b a ig t a s  v id u r in i s , v id u r in i s 6 6 4 0 % 6 0 %

S p e c . v id u r in i s , k o le g in i s 6 2 5 1 % 4 9 %

A u k š t a s i s  u n iv e r s i t e t in i s 4 4 6 7 % 3 3 %

U ž s iė m im a s:

D i r b a n t ys 9 2 5 6 % 4 4 %

N e d i r b a n t ys 4 0 4 8 % 5 2 %

P e n s in in k a i  ( -ė ), t a ip  p a t  

g a u n a n t ys  n e įg a lu m o  p a š a lp ą
4 1

4 2 % 5 8 %

P a t e i k ia m a s  e i lu t ė s  p r o c e n t a s

S t a t i s t i š k a i  r e i k š m in g i  s k i r t u m a i  t a r p  g r u p ių  žym im i  s k i r t i n g o m i s  s p a lv o m i s . 

S t a t i s t i š k a i  r e i k š m in g a i  d id e s n ė s  r e i k š m ė s  žym im o s  ža lia i , m a že s n ė s  -  p i lk a i .
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28 lentelė. V6 kl. Kokio pobūdžio informaciją apie Šiaulių tardymo izoliatorių Jūs esate  

girdėjęs(-usi)/skaitęs (-čiusi)? 

 

 

 

 

  

B e n d ra s p ro c e n ta s 1 8 % 5 % 3 1 % 1 1 % 1 6 % 1 5 % 4 3 % 4 3 % 9 % 1 % 2 0 %

B e n d ra s re sp o n d e n tų  sk a ič iu s 8 8 1 6 4 2 7 1 0 1 4 1 3 3 7 3 7 8 1 1 7

Ly tis :

V yr a i 4 4 9 % 8 % 3 1 % 1 0 % 7 % 1 2 % 3 0 % 4 4 % 5 % 2 3 %

M o t e r ys 4 4 2 7 % 2 % 3 1 % 1 3 % 2 5 % 1 8 % 2 3 % 4 2 % 1 3 % 2 % 1 6 %

A m ž iu s:

2 0 -2 9  m e t a i 1 9 1 8 % 1 4 % 2 3 % 2 5 % 2 3 % 3 0 % 3 2 % 1 6 % 2 3 %

3 0 -3 9  m e t a i 1 8 2 4 % 1 4 % 3 7 % 1 5 % 1 5 % 5 % 2 4 % 4 2 % 5 % 2 0 %

4 0 -4 9  m e t a i 1 6 1 4 % 6 % 4 2 % 8 % 1 4 % 1 4 % 1 8 % 4 6 % 8 % 1 2 %

5 0 -5 9  m e t a i 2 1 1 7 % 4 % 4 0 % 4 % 1 0 % 2 2 % 2 2 % 4 5 % 9 % 5 % 2 0 %

6 0 -7 4  m e t a i 1 4 2 0 % 1 7 % 7 % 2 0 % 7 % 4 1 % 5 1 % 7 % 2 4 %

I šs im o k slin im a s:

N e b a ig t a s  v id u r in i s , v id u r in i s 2 6 3 % 3 % 2 0 % 8 % 1 2 % 1 5 % 3 3 % 4 1 % 1 1 % 2 2 %

S p e c . v id u r in i s , k o le g in i s 3 2 2 8 % 8 % 3 3 % 1 4 % 1 9 % 1 6 % 2 2 % 3 8 % 7 % 1 4 %

A u k š t a s i s  u n iv e r s i t e t in i s 3 0 2 2 % 3 % 3 8 % 1 0 % 1 7 % 1 3 % 2 6 % 4 9 % 1 0 % 3 % 2 5 %

U ž s iė m im a s:

D i r b a n t ys 5 2 1 4 % 6 % 3 9 % 7 % 1 1 % 1 3 % 2 7 % 4 3 % 4 % 2 4 %

N e d i r b a n t ys 1 9 3 3 % 5 % 1 1 % 2 0 % 2 9 % 2 5 % 2 3 % 2 8 % 2 5 % 5 % 4 %

P e n s in in k a i  ( -ė ), t a ip  p a t  

g a u n a n t ys  n e įg a lu m o  p a š a lp ą
1 7 1 6 % 2 8 % 1 3 % 1 7 % 1 0 % 3 0 % 5 6 % 5 % 2 3 %

P a t e ik ia m a s  e i lu t ė s  p r o c e n t a s .  G a lim i  k e li  a t s a k ym a i , t o d ė l e i lu t ė s  p r o c e n t ų  s u m a  d id e s n ė , n e i  1 0 0 % .

S t a t i s t i š k a i  r e i k š m in g i  s k i r t u m a i  t a r p  g r u p ių  žym im i  s k i r t i n g o m is  s p a lv o m i s . S t a t i s t i š k a i  r e i k š m in g a i  d id e s n ė s  
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29 lentelė. V7 kl. Ar Jums būtų aktualu/ ar domina gauti daugiau informacijos apie Šiaulių 

tardymo izoliatoriaus veiklą? 

 

 

  

d o m in a

in fo r m a c i jo s  

p a k a n k a n e d o m in a

B e n d ra s p ro c e n ta s 1 0 0 1 5 % 1 6 % 6 9 %

B e n d ra s re sp o n d e n tų  sk a ič iu s 1 7 2 2 5 2 8 1 1 9

Ly tis :

V yr a i 7 7 17% 15% 67%

M o t e r ys 9 5 13% 17% 71%

A m ž iu s:

2 0 -2 9  m e t a i 3 9 16% 21% 63%

3 0 -3 9  m e t a i 2 9 17% 24% 59%

4 0 -4 9  m e t a i 3 4 22% 20% 58%

5 0 -5 9  m e t a i 3 5 15% 8% 78%

6 0 -7 4  m e t a i 3 5 5% 8% 87%

I šs im o k slin im a s:

N e b a ig t a s  v id u r in i s , v id u r in i s 6 6 8% 18% 74%

S p e c . v id u r in i s , k o le g in i s 6 2 22% 12% 66%

A u k š t a s i s  u n iv e r s i t e t in i s 4 4 14% 19% 67%

U ž s iė m im a s:

D i r b a n t ys 9 2 22% 16% 62%

N e d i r b a n t ys 4 0 6% 21% 72%

P e n s in in k a i  ( -ė ), t a ip  p a t  

g a u n a n t ys  n e įg a lu m o  p a š a lp ą
4 1

6% 12% 82%

P a t e ik ia m a s  e i lu t ė s  p r o c e n t a s

S t a t i s t i š k a i  r e i k š m in g i  s k i r t u m a i  t a r p  g r u p ių  žym im i  s k i r t i n g o m is  s p a lv o m i s . 

S t a t i s t i š k a i  r e i k š m in g a i  d id e s n ė s  r e i k š m ė s  žym im o s  ža lia i , m a že s n ė s  -  p i lk a i .
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30 lentelė. V9 kl. Koks būdas Jums yra/būtų patogiausias gauti/pasiekti pageidaujamą 

informaciją apie Šiaulių tardymo izoliatorių? 

 

 

 

 

P a t e ik ia m a s  e i lu t ė s  p r o c e n t a s .  G a lim i  k e li  a t s a k ym a i , t o d ė l e i lu t ė s  p r o c e n t ų  s u m a  d id e s n ė , n e i  1 0 0 % .

į s t a ig o s  

in t e r n e t in ė  

s v e t a in ė

v ie t o s / r e g io n o  

d ie n r a š t i s

a t v i r ų  d u r ų  

d ie n o s

r e g io n in ė  

t e le v i z i ja  

B e n d ra s p ro c e n ta s 4 7 % 1 8 % 1 4 % 3 5 %

B e n d ra s re sp o n d e n tų  sk a ič iu s 5 3 2 5 9 7 1 8

Ly tis :

V yr a i 7 7 3 1 % 1 8 % 1 6 % 4 4 %

M o t e r ys 9 5 6 1 % 1 7 % 1 2 % 2 6 %

A m ž iu s:

2 0 -2 9  m e t a i 3 9 4 1 % 3 0 % 2 0 % 4 1 %

3 0 -3 9  m e t a i 2 9 6 6 % 0 % 1 5 % 1 8 %

4 0 -4 9  m e t a i 3 4 5 7 % 1 6 % 7 % 2 9 %

5 0 -5 9  m e t a i 3 5 3 4 % 2 4 % 2 1 % 4 5 %

6 0 -7 4  m e t a i 3 5 2 1 % 5 8 %

I šs im o k slin im a s:

N e b a ig t a s  v id u r in i s , v id u r in i s 6 6 4 6 % 6 % 2 3 % 3 5 %

S p e c . v id u r in i s , k o le g in i s 6 2 4 6 % 2 5 % 8 % 3 8 %

A u k š t a s i s  u n iv e r s i t e t in i s 4 4 4 8 % 2 0 % 1 3 % 3 0 %

U ž s iė m im a s:

D i r b a n t ys 9 2 4 6 % 1 8 % 1 5 % 3 8 %

N e d i r b a n t ys 4 0 6 9 % 1 9 % 1 2 % 7 %

P e n s in in k a i  ( -ė ), t a ip  p a t  

g a u n a n t ys  n e įg a lu m o  p a š a lp ą
4 1 1 7 % 1 4 % 1 1 % 6 0 %

S t a t i s t i š k a i  r e i k š m in g i  s k i r t u m a i  t a r p  g r u p ių  žym im i  s k i r t i n g o m is  s p a lv o m i s . S t a t i s t i š k a i  r e i k š m in g a i  


