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Pagrindiniai apklausų duomenys 

•  Gyventojų apklausa  
–  atlikta 2014 m. rugpjūčio–spalio mėn. Visose šalies 

savivaldybėse individualių interviu būdu buvo apklausti 
15–75 metų gyventojai (atlikti 3007 interviu).  

•  Pareigūnų apklausa  
–  atlikta 2014 m. rugsėjo–lapkričio mėn. Iš viso buvo 

apklausa 9410 policijos pareigūnų (5545), pasieniečių 
(1497), ugniagesių gelbėtojų (1723), prokurorų (308) ir 
teisėjų (337), t. y. daugiau nei pusė visų pareigūnų.  



Pagrindiniai tyrimo klausimai 

Gyventojai Teisėjai 

Profesijos prestižo 
vertinimas 

Požiūris į savo profesiją  

Veiklos vertinimas Pasitenkinimas darbu 
 

Korupcijos suvokimas   Darbo sąlygų vertinimas 
 

Požiūris į pokyčius (reformas) 
 



Ar darbas šiose institucijose prestižinis?  



Ar darbas šiose institucijose prestižinis? 
(skirtumas tarp teigiamų ir neigiamų reikšmių) 



Darbo prestižo institucijose vertinimas 
Gyventojų nuomonė          Savo profesijos vertinimas 

Gyventojai daug palankiau vertino atskirų institucijų darbo prestižą nei jose dirbantys pareigūnai.  



Institucijų darbo vertinimas 2005-2014 m. 
(tik teigiami vertinimai) 

Gyventojai turėję reikalų su teismais, jų veiklą vertina šiek tiek geriau, nei tie, kurie su teismais asmeniškai nesusidūrė. 



Ar šiose srityse dirbantys pareigūnai yra 
korumpuoti? 

(skirtumas tarp visiškai nekorumpuotų ir visiškai korumpuotų) 

Palyginti su 2012 m., teisėjai buvo vertinami palankiau.  



Kyšininkavimo indeksai 2014 m. 

2014 m. palyginti su 2013 m. nepakito teismų kyšininkavimo indeksai 

2013 m.  



Pagrindiniai teisėjų apklausos 
duomenys 



Kodėl pasirinkote šią profesiją? 

Palyginti su ankstesniais metais, mažai keitėsi teisėjų nurodyti profesijos pasirinkimo motyvai. 



Pasitenkinimas  
dabartinėmis pareigomis ir atlyginimu 

Palyginti su 2008 m., išaugo teisėjų pasitenkinimas darbu teismuose ir einamomis pareigomis. 



Nepasitenkinimo darbu teisme priežastys 



Kas jus labiausiai motyvuoja likti 
darbe? 



Kaip jūs vertinate darbo sąlygas? 
(skirtumas tarp teigiamų ir neigiamų reikšmių)  



Kaip jūs vertinate darbo sąlygas? 
(skirtumas tarp teigiamų ir neigiamų reikšmių)  

Palyginti su 2008 m. teismuose pagerėjo daugelio sričių (ypač darbo užmokesčio ir socialinių garantijų) 
vertinimas, išskyrus – santykius su vadovais 



Situacijos tarnyboje suvokimas 
(tik teigiami vertinimai) 



Ar Jums tenka dirbti viršvalandžius? 

Palyginti su ankstesniais metais situacija šiek tiek pagerėjo  



Ar Jums moka už viršvalandžius?  

Palyginti su 2008 m. teismuose nuo 89 iki 25 proc. sumažėjo tų, kuriems nesumoka už viršvalandžius 



Ar dažnai darbe patiriate stresą? 



Ankstesnių pokyčių (reformų) 
vertinimas 



Teiginių, susijusių su pokyčiais, vertinimas 
(tik teigiami vertinimai)  



Pagrindinės įžvalgos 
•  Padaugėjo gyventojų, teigiamai vertinančių teismų veiklą. 

Turėję reikalų su teismais, jų veiklą vertina palankiau. 
•  Teisėjo profesija prestižine laiko gyventojai, bet ne teisėjai. 
•  Išaugo teisėjų pasitenkinimas darbu teismuose ir 

pareigomis. Pagrindinės nepasitenkinimo priežastys – 
didelis darbo krūvis ir nepasitenkinimas vadovais. 

•  Pagerėjo daugelio sričių (ypač darbo užmokesčio ir 
socialinių garantijų) vertinimas, išskyrus – santykius su 
vadovais. Ypač gerai vertinama galimybė kelti kvalifikaciją. 

•  Palyginti su kitomis pareigūnų grupėmis, teisėjai gana 
dažnai dirba viršvalandžius ir patiria darbe stresą. 



Ačiū už dėmesį 
 


