
Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Šiaulių tardymo izoliatoriuje kokybė 
 

Siekiant išsiaiškinti piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Šiaulių tardymo izoliatoriuje 

kokybę, nustatyti trūkumus organizuojama ši apklausa. Apklausos duomenys bus išanalizuoti ir 

panaudoti asmenų aptarnavimo kokybei Šiaulių tardymo izoliatoriuje gerinti. 

Apklausa anoniminė, nereikės nurodyti nei vardo nei pavardės nei kitų asmenį 

identifikuojančių duomenų. 

Prašome atsakyti į visus anketoje pateiktus klausimus. Jums tinkančius atsakymus 

pažymėkite          .   

 

1. Ar Jūs pakankamai informuoti apie Šiaulių TI darbo laiką? 

1.1. I  1.3. Apie įstaigos darbo laiką informacijos 

 

  

 

2. Ar Jums patogus Šiaulių TI nustatytas priėmimo laikas? 

 2.3. Pastabos (įrašyti) ________________________ 

________________________________________ 

 ________________________________________ 

 

3. Ar Jums tenka ilgai laukti priėmimo pas pareigūnus? 

  

  

 

4. Ar mandagiai Jūs buvote aptarnaujami? 

 4.3. Neturiu nuomonės  

4.2.   

 

5. Ar Jums rūpimi klausimai buvo išspręsti pakankamai kvalifikuotai? 

5.1. Taip, esu patenkintas (-  5.3.Kita (įrašyti) ___________________________ 

5.2.  _______________________________________ 

 

6. Ar Jus patenkino atsakymų į prašymus ir skundus pateikimo terminai? 

6.1. Taip, atsakymą (-  6.3  

  

 

7. Ar jūs buvote informuoti apie veiksmus, kurių įstaiga ėmėsi klausimams spręsti? 

7.1. Taip, apie rezultatus esu informuotas (-  

 

7.3.  

7.4. Kita (įrašyti) ______________ 

 

8. Ar lankėtės Šiaulių tardymo izoliatoriaus interneto svetainėje http://www.siauliuti.lt ? Jeigu 

taip, tai kaip vertinate joje pateiktą informaciją? 

8.1. Nesilankiau        8.3. Ne, reikiamos informacijos neradau  

8.2.  8.4. Kita (įrašyti)_______________________________ 

            

9. Prašome trumpai parašyti kokios informacijos pasigendate Šiaulių tardymo izoliatoriaus 

interneto svetainėje. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

http://www.siauliuti.lt/


10. Ar kreipėtės į Šiaulių tardymo izoliatoriaus darbuotojus telefonu? Jeigu taip, tai kaip 

vertinate klientų aptarnavimą telefonu Šiaulių TI? 

10.1. Nesikreipiau   

10.2. Aptarnavimu esu patenkintas (-  10.4. Nepateikė norimos informacijos arba ją  

 

 

11. Kaip vertinate piliečių aptarnavimo kokybę Šiaulių tardymo izoliatoriuje ?                          

(5 puikiai, 1 labai blogai) 

5            4                3                       2          1  
 

12. Ar dažnai lankotės mūsų įstaigoje? 

12.1. Lankausi pirmą kartą  12.3. Lankiausi 3 – 5 kartus  

12.2. Lankiausi 1 ar 2 kartus  12.4. Lankiausi daugiau kaip 5 kartus  

 

13. Jūsų amžius? 

13.1. iki 21 m. imtinai            13.3. nuo 31 iki 40 m.                   13.5. nuo 51 iki 60 m.  

13.2. nuo 22 iki 30 m.            13.4. nuo 41 iki 50 m.                   13.6. daugiau kaip 60 m.  

 

14. Jūsų lytis?  

14.1. vyras  14.2. moteris  
 

 

Dėkojame už bendradarbiavimą. Tikimės, kad Jūsų atsakymai padės pagerinti piliečių aptarnavimo 

kokybę Šiaulių tardymo izoliatoriuje. 

 

Linkime sėkmės! 


