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gali maţėti nedarbingumo 
išmokos bei pareigūnų so-
cialinės garantijos. 
 

 Ugniagesiai liks be but-
pinigių ir kelionpinigių 

PAGD direktorius Remigi-
jus Baniulis patikino, kad 
2010-aisiais nemokamų 
atostogų, taupant lėšas, ug-
niagesiams eiti nereikės, 
tačiau, vėl teks atsisakyti 
dalies socialinių garantijų -  
butpinigių ir kelionpinigių. 
Pasak generolo, kitų metų 
biudţetas toks, kad  nebus 
galima kelti kvalifikacinių 
kategorijų, taip pat nebus 
komplektuojamos neuţim-
tos pareigybės. Ne komplek-

tas bus toks kaip ir šiemet 
apie  7-8 proc. 

Nuo 1998 metų PAGD 
buvo sumaţinta daugiau nei 
300 etatų. 2010-aisiais 
PAGD neteks dar apie 300 
etatų. Taigi, nors PAGD 
pajėgos maţėja, ugniagesiai 
dirba ne keturiomis kaip 
anksčiau, o trimis pamaino-
mis. Ugniagesių trūksta. Tai 
dar labiau pasijautė, kai Ug-
niagesių gelbėtojų mokykla 
pailgino šių pareigūnų pa-
ruošimą nuo kelių mėnesių 
iki visų mokslo metų. Paste-
bima, kad išeinančių iš tar-
nybos ugniagesių nėra kam 
pakeisti. 

Aktualija  Pareigūnai nemokamomis 
atostogomis lopys biudžeto skyles 

   
Lapkričio mėnesį mū-
sų profesinių sąjungų 
atstovai buvo susitikę 
su aukščiausiais poli-
cijos, valstybės sienos 
apsaugos, priešgaisri-
nės apsaugos gelbėji-
mo tarnybos vadovais. 
Deja, ateinantys metai 
nebus lengvi. 
 
Truks kuro ir automobilių 
Pagal policijos departamento 
informaciją, bendrieji asigna-
vimai policijos departamentui 
maţės 64 mln.Lt: iš jų darbo 
uţmokesčiui – 7,1 proc. arba 
15 mln.Lt; prekėms ir paslau-
goms – apie 13 proc. arba 30 
mln.Lt, socialinėms išmo-
koms – apie 40 proc. 
Tad ir 2010-aisiais policijos 
departamentas prašys visų 
pareigūnų eiti nemokamų 
atostogų, nebekomplektuos 
naujų pareigybių, neatnaujins 
uniformų, neremontuos tar-
nybinio transporto priemo-
nių. Jeigu šiais metais trūko 

kuro, kitais – policija gali 
pritrūkti vaţiuojančių auto-
mobilių. 
 
Nepakankamas ateinančiųjų 
metų policijos biudţetas turės 
įtakos viršvalandinio bei nak-
tinio darbo apmokėjimui. 
Anot generalinio komisaro 

pavaduotojo A.Stončaičio, 
darbo organizavimo ypatu-
mai bus palikti spręsti pa-
čioms įstaigoms. Tai gali 
reikšti, kad uţ papildomą 
darbą naktį, pvz. tykant nu-
sikaltėlio pasalose, nebus 
mokama.  
Policijos departamentas 
išsakė nuogąstavimus, kad 
jeigu nemokamų atostogų 
sąskaita nepavyks sutaupyti 
trūkstamų lėšų, teks griebtis 
nepopuliaraus, tačiau neiš-
vengiamo – ţmonių atleidi-
mo. 
 

Mažės socialinių garanti-
jų 
Valstybės sienos apsaugai 
ateinančiais metais, pagal 
parengtą biudţeto projektą, 
planuojama skirti tik apie 
160 mln. Lt, t.y. apie 16 mln. 
Lt maţiau nei šiais metais.  
Trūkstamas lėšas nemoka-
momis atostogomis, kurių 
kiekvienam VSAT sistemoje 
dirbančiajam turės eiti nuo 7 
iki 14 dienų per metus, 
„padengs“ patys pareigūnai. 
Be šios taupymo priemonės 
VSAT vadovybė mano, kad 
gali nesugebėti išmokėti 
2010 m. gruodžio mėnesio 
atlyginimo. Jeigu susiklostys 
tokia situacija atlyginimas 
bus sumokėtas 2011-ųjų 
sausį.  
Anot  VSAT vadovo 
S.Stripeikos kol kas nenu-
matoma kitų taupymo būdų.  
Lietuvos pasienio pareigūnų 
profesinės sąjungos vadovas 
V.Banel mano, kad dėl aiš-
kiai per menko valstybės 
sienos apsaugos sistemai 
planuojamo skirti biudţeto 

Pareigūnai.lt 
Mes giname tuos, kurie gina ir 

saugo kitus 

Mieli  

kolegos, 
 

Sveikinu Jus ir Jūsų šei-
mas su artėjančiais Nau-

jaisiais metais. 

Linkiu , kad jie būtų 
laimingi, prasmingi ir 

džiaugsmingi. 

Susikaupimo, tvirtybės ir 
ryžto! 

 

Nacionalinio pareigūnų 
profesinių sąjungų susivie-

nijimo pirmininkas 

Vytautas Bakas 
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U g n i a g e s i ų 
balsas išgirstas? 
 

VRM parengė teisės aktų 
projektus Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė nutarimo Dėl 
Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. 
nutarimo Nr. 940 "Dėl darbo 
staţo skaičiavimo tvarkos iš 
valstybės ar savivaldybių 
b iud ţe tų  f i nansuojamose 
į m o n ė s e ,  į s t a i g o s e  i r 
o r g a n i z a c i j o s e  a p r a š o 
patvirtinimo" pakeitimo” (Nr. 
3 4 4 7 - 0 1 )  b e i  L i e t u v o s 
Respub l i kos  Vyr iau sybės 
nutarimo ,,Dėl Vyriausybės 2003 
m. balandţio 22 d. nutarimo Nr. 
497 "Dėl kasmetinių papildomų 
atostogų trukmės, suteikimo 
sąlygų ir tvarkos patvirtinimo" 
papildymo (Nr. 3447-02). Šie 
projektai parengti po to, kai 
Lietuvos ugniagesių gelbėtojų 
profesinių sąjungų susivienijimo 
atstovai susitiko su vidaus reikalų 
ministru, atsiţvelgiant į LUGPSS 
iškeltą problemą dėl socialinių 
garantijų dėl nepertraukiamojo 
d a r b o  s t a ţ o  a p s k r i č i ų 
priešgaisrinių gelbėjimo valdybų, 
savivaldybių priešgaisrinių 
tarnybų ir ugniagesių susitarimu 
ugniagesius (dirbančius pagal 
darbo sutartis) perkeliant iš 
nurodytų valdybų į savivaldybių 

tarnybas.  
P a g a l  p r o j e k t u s 
nepertraukiamasis darbo stažas ir 
ilgalaikis nepertraukiamasis 
d a r b a s  n e n u t r ū k s ,  k a i 
darbuotojas dėl darbovietės 
struktūrinių ar  funkcinių 
pertvarkymų bus darbdavių 
susitarimu perkeltas iš vienos 
valstybės ar savivaldybės įmonės, 
įstaigos ar organizacijos į kitą. 
Šiuos projektus LUGPSS prašys 
Vyriausybės priimti skubos tvarka. 

NPPSS suvažiavimas  
Lapkričio 28 d. NPPSS 
va ldybos  posėd y je -
konferencijoje apiben-
drinti pirmieji susivieni-
jimo veiklos metai, per 
kuriuos organizacija 
sustiprėjo, išryškėjo nauji 
lyderiai.  
Pasak Vytauto Bako, NPPSS 
šiemet buvo vienintelė organi-
zacija, kuri atsidūrė tiek savo 
partnerių (profesinių sąjungų), 
tiek politikų opozicijoje nepri-
tardama nacionaliniam susitari-
mui ir valdţios politikai viešojo 
saugumo srityje. Šie metai 
parodė, kad pareigūnai ir or-
ganizacija sugeba apginti savo 
teises, daryti tai solidţiai ir orga 
nizuotai. Išryškėjo lyderiai, 
atsirado naujų iniciatyvų. 
„Organizacija sutvirtėjo. Tai pa- 

Užregistruoti teisės aktų projektai 

rodo ir tai, kad gyny-
bos kampanijos buvo 
reng iamos sava-
rankiškai. Susiradome 
draugų,  bendraţygių 
ir tai mus padarė dar 
stipresnius”, - sakė  
V.Bakas.  
Konferencijoje priim-
tas nutarimai dėl 
strateginės partnerys-
tės su Aktyvių mamų 
sambūriu ir Jungtiniu 
d e m o k r a t i n i u -
judėjimu.   

Tarnybos Kalėjimų depar-

tamente prie Lietuvos Res-

publikos teisingumo minis-

terijos statuto pakeitimo 

įstatymo 1 straipsnio pakei-

timo ĮSTATYMO PRO-

JEKTAS Nr. XIP-1428(2). 

Projektu siūloma Kalėjimų de-
partamento arba jam paval-
džios įstaigos ar valstybės 
įmonės pareigūnams ekonomi-
nės krizės laikotarpiu laikinai, 
iki 2010 m. gruodžio 31 d., 
nekeisti pareiginės algos prie-
dų už turimus rangus apskaičiavi-
mo pagal pareiginės algos bazinį 
dydį koeficientus ( past. Lietuvos 
Respublikos tarnybos Kalėjimų 
departamente prie Lietuvos Res-
publikos teisingumo ministerijos 
statuto redakcija (įsigaliojanti 
2010 m. sausio 1 d.), buvo numa-
tyta ţenkliai padidinti šios tarny-
bos pareigūnams pareiginės algos 
priedų uţ turimus rangus koefi-
cientas) ir atidėti važiavimo 
išlaidų vykstant į tarnybos 
vietą ir iš jos kompensacijos  

mokėjimą. Kartu suderinti Lie-
tuvos Respublikos Tarnybos 
Kalėjimų departamente prie Lie-
tuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos statuto pakeitimo 
įstatymo (Žin., 2008, Nr. 135-
5230) nuostatas su Lietuvos Res-
publikos valstybės tarnybos įsta-
tymo 23 straipsnio 1 dalimi, į 
darbo uţmokestį įtraukiant ir 
apmokėjimą uţ darbą poilsio ir 
švenčių dienomis, nakties bei 
viršvalandinį darbą ir budėjimą. 
Svarstant šį projektą Lietuvos 
Respublikos Seimo Socialinių 
reikalų ir darbo (Pagrindinis) 
komitetas 2009 m. gruodţio 2 d. 
pateikė Išvadas Nr. 58 pritarti 
projektui ir,  vadovaujantis kons-
tituciniais proporcingumo ir 
lygiateisiškumo principais, siūlyti 
Vyriausybei parengti ir pateikti 
Seimui įstatymo (įstatymų) pro-
jektą (projektus), kuriuo (kuriais) 
būtų siūloma nustatyti  vienin-
gą (grindžiama tais pačiais krite-
rijais) valstybės pareigūnų ir 
tarnautojų priedų už tarnybi-
nius laipsnius ar tarnybinius 
rangus apskaičiavimo 

pagal pareiginės algos bazinį 

dydį koeficientų apskaičiavi-

mo sistemą. Kadangi palyginus 

tarpusavyje įvairių tarnybų pa-

reigūnams, kuriems vadovau-

jantis įstatymais ar statutais gali 

būti skiriami priedai uţ rangus 

ar laipsnius, tokių priedų uţ 

rangus/laipsnius dydţius, matyti 

ženklūs skirtumai:  pvz. žemiau-

sio rango Vidaus tarnybos ir 

Kalėjimo departamento parei-

gūnui taikomas priedas uţ rangą 

– 0,1 pareiginės algos bazinio 

dydţio,   muitinės pareigūnui – 

0,3, valstybės saugumo departa-

mento pareigūnui – 1,5, diplo-

matui – 1,8 ir t.t. Specialiųjų 

tyrimų tarnybos pareigūnams 

taikoma net gi skirtinga, lygi-

nant su minėtomis tarnybomis, 

priedo uţ tarnybinį rangą ap-

skaičiavimo tvarka – visiems 

pareigūnams nustatomas vieno-

das - 10 procentų nuo pareigi-

nės algos – priedo dydis.  

Posėdyje - konferencijoje nutarta įkurti teisės, 
.informacinių technologijų, ikiteisminio 

tyrimo, laisvalaikio, 
tarptautinių santykių 
komitetus. 
Koferencijoje iš trijų 
kandidatų buvo išrink-
tas NPPSS valdybos 
pirmininkas. Juo tapo 
Šiaulių apskrities VPK 
Šiaulių rajono PK 

patrulių būrio vadas Saulius Baltakis. 
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Aktualūs teisės aktai 
Įsigalioja  2009-11-06. Pakeiti-
mais įtvirtinta, kad vidaus tarny-
bos sistemos pareigūnai uţ 
nepriekaištingą tarnybą, pasiek-
tus rezultatus kovojant su nusi-
kalstamumu, palaikant viešąją 
tvarką ir stiprinant teisėtvarką 
bei ištarnavę vidaus tarnybos 
sistemoje ne maţiau kaip pen-
kiolika metų gali būti apdovano-
jami Vidaus reikalų ministerijos 
pasiţymėjimo ţenklu „Uţ pa-
vyzdingą tarnybą“. Vidaus reika-
lų ministerijos pasiţymėjimo 
ženklu „Už pavyzdingą tarnybą“ 
taip pat gali būti apdovanojami 
kiti asmenys, aktyviai talkinantys 
policijos ir kitoms vidaus reikalų 
statutinėms įstaigoms palaikant 
viešąją tvarką ir uţkertant kelią 
nusikaltimams bei padedantys 
juos atskleisti, ir uţsienio šalių 
piliečiai – uţ tarptautinę paramą 
vidaus reikalų statutinėms įstai-
goms ir pareigūnams bei tarp-
tautinio bendradarbiavimo plė-
tojimą. Iki šiol galiojusi įsakymo 
redakcija numatė, kad vidaus 
tarnybos sistemos pareigūnai 
galėjo būti skatinami vidaus 
reikalų ministro ar vidaus reikalų 
statutinės įstaigos vadovo padė-
ka, šios skatinimo formos atsisa-
kyta. 

2009- 1 1 -
18 LR 
v i d a u s 
r e i k a l ų 
ministro 
įsakymas 
dėl LR 
v i d a u s 
r e i k a l ų 
ministro 
2003 m. 
rugpjūčio 
27 d. 

įsakymo Nr.1V-308 „Dėl tarny-
binių patikrinimų atlikimo bei 
tarnybinių nuobaudų skyrimo 
ir panaikinimo tvarkos“ pakei-
timo Nr. 1V-612 (Valstybės 
žinios, 2009-11-24, Nr. 13-
612).Įsigalioja  2009-11-25  

 Pakeitimais įtvirtinta, kad Vidaus 
tarnybos sistemoje atliktų tarnybi-
nių patikrinimų išvadų teisėtumą 
ir pagrįstumą vidaus reikalų mi-
nistro ar viceministro pavedimu 
vertina Vidaus reikalų ministeri-

jos Personalo departamentas. 
Vidaus reikalų ministras ar vice-
ministras gali pavesti Vidaus 
reikalų ministerijos Personalo 
departamentui atlikti tarnybinį 
patikrinimą dėl pareigūno pada-
ryto tarnybinio nusiţengimo. Kai 
tuo tarpu sena įsakymo redakcija 
numatė, kad  Vidaus tarnybos 
sistemoje atliktų tarnybinių pa-
tikrinimų išvadų teisėtumą ir 
pagrįstumą Vidaus reikalų minis-
terijos vadovybės pavedimu 
vertino ministerijos Generalinio 
inspektoriaus skyriaus vedėjas, 
kuris taip pat galėjo atlikti tarny-
binį patikrinimą dėl bet kurio 
pareigūno padaryto tarnybinio 
nusiţengimo – šių nuostatų 
naujojoje redakcijoje nebeliko. 

2009-11-30 LR Vidaus reikalų 
ministro įsakymas dėl LR 
vidaus reikalų ministro 2003 
m. rugpjūčio 25 d. įsakymo 
Nr.1V-299 „Dėl vidaus tarny-
bos sistemos pareigūnų skati-
nimo ir apdovanojimo taisyk-
lių bei vidaus reikalų ministe-
rijos žinybinių ženklų nuosta-
tų patvirtinimo“ pakeitimo 
Nr.1V-575 (Valstybės ži-
nios, 2009-11-05, Nr. 132-
5778).  

Dėl įgaliojimų vykdyti eismo priežiūros funkcijas 

ruliams, vykdantiems eismo 
prieţiūrą, keliamų papildomų 
reikalavimų, tarp kurių, paste-
bėtina, taip pat nėra reikalavi-
mo kasmet išlaikyti ţinių įverti-
nimo įskaitas. Be to, PS nuo-
mone, pareigūnas konkrečius 
įgaliojimus įgyja su paskyrimu į 
konkrečias pareigas. Taigi kyla 
abejonių dėl tokio žinių įver-
tinimo ir tokiu būdu 
suteiktų/panaikintų įgalioji-
mų teisinio pagrindo bei 
Projekte numatytų pasekmių 
teisėtumo. 

Siekiant gerinti policijos parei-

gūnų, vykdančių eismo prieţiū-
ros funkcijas, veiklos kokybę, jų 
profesinę kompetenciją, maţin-
ti korupcijos apraiškų paplitimą 
tarp policijos pareigūnų, Polici-
jos departamente  parengtas 
Lietuvos policijos generalinio 
komisaro įsakymo „Dėl Lietu-
vos policijos generalinio komi-
saro 2007 m. geguţės 17 d. 
įsakymo Nr. 5-V-327 „Dėl 
įgaliojimų policijos pareigū-
nams vykdyti eismo prieţiūros 
funkcijas suteikimo ir panaikini-
mo tvarkos aprašo patvirtini-
mo“pakeitimo“ projektas, ku-
riame numatyta, kad įgalioji-
mai policijos pareigūnams 
vykdyti eismo priežiūros 
funkcijas, suteikti iki šio 
įsakymo įsigaliojimo, galios 
iki 2010-09-01 ir iki šios datos 
turi būti organizuotos pakar-
totinos žinių įvertinimo 
įskaitos šiems pareigūnams. 
Tačiau, LPPS išanalizavusi 

pateiktą projektą atkreipė PD 
dėmesį, jog Projekte nenurody-
tas teisinis jo priėmimo pagrin-
das. Be to, reglamentuotas ţinių 

v e r t i -
n i m a s 
i r 
t o k i u 
b ū d u 
įgalio-
j i m ų 
s u t e i -
kimas, 
panai-

kinimas nėra įtvirtintas Vidaus 
tarnybos statute, kuriame yra 
detaliai reglamentuoti visi atve-
jai, kada gali būti vertinamos 
pareigūno ţinios. O pagal Pat-
rulių veiklos instrukcijos, pat-
virtintos Lietuvos policijos 
generalinio komisaro 2002 m. 
gruodţio 24 d. įsakymu Nr. 
660, (toliau – Instrukcija) 4.5 p. 
vykdyti eismo prieţiūrą yra 
vienas iš patrulių uţdavinių. 
Instrukcijos 9 p. ir 10 p. yra 
įtvirtintas baigtinis sąrašas pat-

3 psl. 

Profesinės sąjungos nariai gali 
kreiptis į NPPSS teisininkus 
konsultacijos visais su darbu 
(tarnyba) susijusiais klausimais. 
Taip pat pagal kompetenciją 
teisininkai teikia konsultacijas 
admin i s t r a c i n ė s ,  c i v i l i n ė s , 
baudžiamosios teisės klausimais. 

Pareigūnai.lt 

NPPSS teisės skyriaus 
naujienos  
 

Konsultuoja 
Iki gruodţio 1 d. suteikta apie 
600 konsultacijų. Pareigūnams 
NPPSS teisininkų pagalbos pri-
reikė  dėl tarnybinės atsakomybės 
bei tarnybinių paaiškinimų pako-
regavimo, kitais, tiesiogiai su 
darbo santykiais nesusijusias 
klausimais, galimo atleidimo bei 
darbo organizavimo ir darbo 
laiko apskaitos klausimais. 
 

Administruojamos bylos 
Parengti 155 procesiniai do-

kumentai. Šiuo metu teisininkai 

administruoja - 99 bylas. 2009-

aisiais pradėtos 92 naujos bylos: 

dėl tarnybinių nuobaudų  - 17, 

priedų ir priemokų ribojimo – 15, 

staţų – 11, kompensacijų – 8. 

Uţbaigtos 57 bylos. 
 

Teisiniai procesai 
NPPSS teisininkai laimėjo 24 

bylas. Dėl kompensacijos - 1, 

atostogų - 1 (prisiteista papildo-

mų 10 d. kasmetinių atostogų), 

darbo uţmokesčio - 1  (priteista 

4444,50 Lt), tarnybinių nuobaudų 

- 8 (panaikintos nuobaudos: 1 

grieţtas papeikimas; 4 papeiki-

mai; 3 pastabos), tarnybinių uni-

formų -  1, leidimo dirbti kitą 

darbą - 1, staţo - 9  (į pareigū-

nų vidaus tarnybos staţą įtraukti 

laikotarpiai, kai de facto dirbo 

pareigūnų darbą), pareigūnų 

pensijos - 1, materialinės atsako-

mybės  - 1  (iš pareigūno neiš-

reikalauta 4809 Lt). 
 

Taikos sutartys 

Taikiai išspręsti pavyko 3 bylose 

kilusius teisminius ginčus dėl 

nepagrįsto pareigybės aprašymo 

pakeitimo -1, dėl neišmokėtų 

butpinigių – 1  (išmokėta apie 

490 Lt), dėl mokymosi išlaidų 

grąţinimo - 1 (institucija atsiėmė 

skundą dėl 3375 Lt išreikalavimo) 

 

NPPSS teisininkų administruojamos bylos pagal įstaigas, 
kurios yra proceso šalis (pareiškėjas ar atsakovas):  
Policijos departamentas – 5;Vilniaus AVPK – 12; Utenos AVPK – 10; 
Tauragės AVPK – 9; Šiaulių AVPK – 7; Alytaus AVPK – 6; Kauno 
AVPK - 5; Marijampolės AVPK – 3; Telšių AVPK –  2; Klaipėdos 
AVPK - 2; VSAT – 1; VSAT Varėnos r. – 4; VSAT Vilniaus r.  - 2; 
VSAT Ignalinos r. – 1; VSAT Šiaulių r. –  1; Pakrančių apsaugos rink-
tinė - 1; CMEK – 4; Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras - 
3; Paslapčių apsaugos koordinavimo komisija - 3; RM – 2; Pravieniškių 
1  PN -  3. 



Svarbiausi NPPSS metų įvykiai 
Sausio 13 d.  
Profesinių sąjungų lyderiai 
susitiko su vidaus reikalų 
ministru bei įteikė kreipimą-
si, kuriame - pareigūnų  
reikalavimai Vyriausybei. 
Vasario 11 d.  
Pareigūnų profesinių sąjun-
gų lyderiai susitiko su Prem-
jeru, Vyriausybės nariais. 
Aptarta ekonominė padėtis 
vidaus reikalų įstaigose. 
Kovo 7 d. 
Vyko neeilinis į NPPSS įei-
nančių profesinių sąjungų, 
taip pat Lietuvos ugniagesių 
gelbėtojų profesinių sąjungų 
bei Muitinės darbuotojų 
profesinės sąjungos delegatų 
suvaţiavimas.  
Balandžio 2 d.  
Vilniuje ir visuose apskričių 

c e n t -
r u o s e 
sureng-
t o s 
į spė ja -
m o s 
protes-

to akcijos „Basas pareigūnas 

– nesaugūs žmonės“, kurio-
mis siekiama sustabdyti tei-
sėsaugos sistemos griovimą.  
Balandžio 10 d.  
Pareigūnus vienijančios pro-
fesinės sąjungos parengė ir 
Vyriausybės atstovams įteikė 
teisės aktų projektus, ku-
riuos priėmus ir įgyvendi-
nus, iš esmės pasikeistų tei-
sėsaugos sistemos įstaigų 
būklė.  
Balandžio 22 d.  
Profesinių sąjungų ir Vyriau-
sybės vadovai sutarė dėl 
bendrų veiksmų. 
Birželio 3 d. 
Pasirašytas bendradarbiavi-
mo susitarimas tarp Policijos 
departamento ir pareigūnų 
profesinių sąjungų. 
Birželio 25 d.  
NPPSS Tarybos posėdyje 
nuspręsta atnaujinti aktyvius 
protestus prieš Vyriausybės 
vykdomą teisėsaugos siste-
mos griovimą.  
Liepos 3 d. 
Policininkai, pataisos namų 
priţiūrėtojai, valstybės sieną 
saugantys pasienio bei muiti-
nės pareigūnai, ugniagesiai 
tęsia protesto akciją „Basas 
pareigūnas – nesaugūs ţmo-
nės“. Jie pareigas vykdo 
segėdami akcijos simbolika 
papuoštais ţenkliukais.  
Liepos 16 d.  
Pareigūnus vienijančių pro-
fesinių sąjungų atstovai pri-
statė ţurnalistams 9 kaltini-
mus vidaus reikalų ministrui 
R.Palaičiui. 
Rugsėjo 2 d. 
Kauno m. Ţaliakalnio PK 
tyrėjos, pareigūnų profesinės 
sąjungos atstovės kabinete 
surasta pasiklausymo apara-
tūra. Vėliau pradėtas ikiteis-
minis tyrimas, pareigūnė 
pripaţinta nukentėjusiąja. 
Rugsėjo 3 d. 
NPPSS ir UGPS pasirašė 
sutartį, kuria ugniagesių 
gelbėtojų profesinė sąjunga 
įstojo į NPPSS. 
Rugsėjo 14 d.  
Policijos pareigūnai Kaune 

Trumpai 
 
Taikinimo komisija 
Birţelio 3 d. pasirašytas Ben-
dradarbiavimo susitarimas. 
Pagal šio susitarimo 9 str. 1 
d. sutarta sukurti PD pataria-
mojo pobūdţio ikiteisminę 
ginčus nagrinėjančią Tai-
kinimo Komisiją, skirtą po-
licijos darbuotojų skundams, 
susijusiems su vidaus tarny-
bos santykiais, nagrinėti.  
Taikinimo komisija su-
daroma iš vienodo skaičiaus 
PD ir PS deleguotų atstovų.  
 

Darbo laiko apskaita 
Š.m. geguţės 18 d. Lietuvos 
policijos generalinio komisa-
ro įsakymu sudaryta nuolati-
nė darbo grupė, į kurios 
sudėtį taip pat yra įtrauktas 
NPPSS teisininkas,  iki 2010 
m. kovo 1 d. parengti Dar-
bo laiko apskaitos polici-
jos įstaigose tvarkos apra-
šą bei pateikti siūlymus 
dėl darbo laiko apskaitos 
informacinės sistemos 
sukūrimo. Minėtu teisės 
aktu siekiama išspęsti šiuo 
metu policijos įstaigose išky-
lančias problemas  bei uţtik-
rinti vienodą darbo ir poilsio 
laiko apskaitos tvarką. 

protestavo prieš „blakes“ 
darbo vietose. 
Rugsėjo 23 d.  
Vyko Prezidentės patarėjų ir 
NPPSS vadovų susitikimas. 
Aptartos aktualiausios vi-
daus reikalų sistemos parei-
gūnų problemos ir jų spren-
dimo būdai. 
Spalio 1 d.  
Surengta protesto akcija. Tai 
balandį vy-
kusios pro-
testo akcijos 
„Basas pa-
reigūnas – 
n e s a u g ū s 
ž m o n ė s “ 
tąsa. Reika-
lauta vidaus reikalų ministro 
atsistatydinimo. 
Spalio 28 d.  
NPPSS nepritarė ir nepasira-
šė Nacionalinio pasitarimo. 
Lapkričio 28 d. 
Įvyko NPPSS suvažiavimas. 
Aptarti organizacijos metai. 
Dalyviai pritarė NPPSS ben-
dradarbiavimui su NVO 
Jungtinis demokratinis judė-
jimas  bei Aktyvių mamų 
sambūriu. 

Gruodžio 12 d. 
Pareigūnai dalyvavo JDJ 

mitinge „Ir šviesa, ir tiesa!“. 

Įmonės kodas 302301973 
Tel. +370 (5) 2716118,  
+370 671 98974 
Faksas +370 (5) 2123273 
V.Mykolaičio-Putino g. 5, 
LT-03106 Vilnius  
el. paštas 
info@pareigunai.lt 
www.pareigunai.lt  

Pareigunai.lt 

El.leidinys Pareigūnai.lt 
leidžiamas kartą per ketvirtį 

Sieksime žalos atlyginimo 
LR Konstitucinis Teismas priėmė nutarimą, kad Valstybės 
tarnybos įstatymo skyrius „Darbo uţmokestis”, kuriame 
nebuvo nustatyta teisinio reguliavimo, pagal kurį buvę gali-
ma teisingai atlyginti uţ darbą vidaus tarnybos sistemos 
pareigūnams, dirbusiems poilsio bei švenčių dienomis, nak-
ties metu, atlikusiems papildomas uţduotis viršijant nustaty-
tą darbo trukmę, kai jiems išmokėtinų priedų ir priemokų 
suma viršijo Valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio 2 
dalyje nustatytą ribą, prieštaravo Konstitucijos 48 str. 1 
dalies nuostatai (kiekvienas ţmogus turi teisę gauti teisingą 
apmokėjimą uţ darbą) ir konstituciniam teisinės valstybės 
principui. 

Dėl Konstitucijai prieštaraujančio įstatymo, pareigūnams 
nebuvo mokama dalis teisėtai priklausiusio atlyginimo, kas 

mėnesį jie prarasdavo iki 400 Lt.. Labiau-
siai nukentėjo ţemiausios ir viduriniosios 
grandies pareigūnai. 

NPPSS iniciatyva teismuose nagrinėjama 
apie 30 tokių bylų.  

Pasak NPPSS vadovo V.Bako, sieksime, 
kad būtų nustatytas pareigūnams, neteku-
siems dalies pajamų, grąţinimo mechaniz-
mas. 


