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Tarnybinius patikrinimus atliekantys pareigūnai nebaudžiami.
Formuojasi nauja išrinktųjų kasta?
Anot Lietuvos Respublikos
ikiteisminio tyrimo įstaigų
profesinės sąjungos pirmininko Tomo Vaitkunsko, Lietuvos policijos pirminės grandies pareigūnų atţvilgiu atliktos apklausos duomenimis,
tarnybinio patikrinimo pradėjimas pareigūno atţvilgiu –
vienas labiausiai jam įtampą
tarnyboje keliančių veiksmų*,
kas kartu yra ir vienas iš pagrindinių demotyvuojančių
kuo ilgiau likti tarnyboje pagrindų. Tad T.Vaitkunskas
mano, jog turi būti imtasi
ryţtingų veiksmų siekiant
gerinti tarnybinių patikrinimų
atlikimo procedūros kokybę,
kuri pastaruoju metu ėmė
kelti abejonių.
Profesinės sąjunga atkreipė
dėmesį, kad gan daţnai tarnybinių patikrinimų išvadas, o
tiksliau, jų pagrindu skirtas
tarnybines nuobaudas apskundus teismui, teismas priima sprendimą jas panaikinti.
Todėl kyla pagrįstas klausimas, kokios atsakomybės
sulaukia tie tikrintojai, dėl
kurių nepagrįstų sprendimų
pareigūnai priversti varstyti
teismų duris, kad įrodytų savo
teisumą?
Neseniai profesinė sąjunga
kreipėsi į policijos generalinį
komisarą prašydama įvertinti
narių atţvilgiu tarnybinius
patikrinimus atlikusių Visagino ir Zarasų policijos komisariatų (Utenos apsk. VPK)
pareigūnų veiksmų teisėtumą.
Kad jau atėjo metas kreiptis į
policijos generalinį komisarą
rodo tai, jog daugėja atvejų,
kai pareigūnų atţvilgiu atlie* citata iš E.Misiūno daktaro disertacijos
„Policijos pareigūnų teisinis statusas”

kamų tarnybinių patikrinimų
išvados teismų pripaţįstamos
kaip nepagrįstos ir neteisėtos.
Štai pavyzdţiui, Visagino policijos komisariato viršininkas
dar 2009 m. rugpjūčio 21 dieną patvirtino tarnybinio patikrinimo išvadą, kurioje buvo
konstatuota, jog Utenos apsk.
VPK Visagino PK Viešosios
tvarkos skyriaus areštinės viršininkas S.N ir postinis S.A.,
vykdydami administracinį
areštą atliekančio asmens pristatymą į Visagino miesto
apylinkės teismą, paţeidė
Konvojavimo taisyklių nuostatas. Remiantis šio patikrinimo
nuostata Utenos AVPK viršininkas paskyrė pareigūnams
S.N. ir S.A. tarnybines nuobaudas grieţtą papeikimą ir
papeikimą.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. balandţio 12 d. nutartimi. Administracinėje byloje buvo konstatuota, jog tarnybinė nuobauda minėtiems pareigūnams
buvo paskirta nepagrįstai ir
neteisėtai. Teismas nutartimi
pripaţino, jog Visagino policijos komisariatas netinkamai
kvalifikavo pareigūnų veiką,
netinkamai nustatė Konvojavimo taisyklių reguliavimo sritį
ir dėl to nepagrįstai bei neteisėtai nubaudė minėtus pareigūnus. Dėl to pareigūnai buvo
priversti savo paţeistas teises
ginti teisme.
Profesinė sąjunga teikdama
sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą minėtiems pareigūnams
raštu atkreipė Visagino policijos vadovybės dėmesį į galimai
neteisingai pritaikytą teisės
aktą, tačiau pareigūnams nuobaudos vis viena skirtos. Net

tada, kai Panevėţio apygardos
administracinis teismas priėmė sprendimą, kuriuo konstatavo, jog tarnybinė atsakomybė pritaikyta neteisėtai,
komisariatas nesiėmė priemonių padarytam teisės aktų
paţeidimui pašalinti bei nepagrįstai nubaustų pareigūnų
teisėms atkurti, bet gi pirmosios instancijos teismo sprendimą apskundė ir taip vilkino
procesą dar labiau apsunkindama neteisėtai nubaustų
pareigūnų teisinę padėtį. Teisminiai ginčai truko iš viso
1,5 metų.
Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga mano, jog tokia
situacija neteisėta, nepagrįstai
suvarţanti pareigūnų teises
bei teisėtus interesus.
Panaši situacija susiklostė ir
2010 m. kovo 16 d. kai buvo
patvirtinta tarnybinio patikrinimo išvada, kurioje buvo
konstatuotas Zarasų policijos
komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio tyrėjo V.V. padarytas
tarnybinis nusiţengimas. Remiantis šio tarnybinio patikrinimo išvada 2010 m. balandţio 7 d. pareigūnui V.V.
paskirta tarnybinė nuobauda
– pastaba. Tačiau ir šiuo atveju Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m.

balandţio 28 d. sprendimu šią
tarnybinę nuobaudą panaikino
ir konstatavo, kad atliekant
tarnybinį patikrinimą buvo
padarytas esminis procedūrinis
paţeidimas, atliekant tarnybinį
patikrinimą buvo paţeista tarnybinių patikrinimų atlikimo
tvarka. Tad ir šiuo atveju pareigūnui nepagrįstai buvo pritaikyta tarnybinė atsakomybė,
net visapusiškai neišnagrinėjus
visų tyrimui reikšmingų aplinkybių ir vienareikšmiškai bei
pagrįstai nenustačius visų būtinųjų tarnybinio nusiţengimo
elementų jo veikoje buvimo,
t.y. neatlikus išsamaus tyrimo.
Nors profesinė sąjunga ir šiuo
atveju informavo Zarasų PK
vadovybę dėl padarytų procedūros paţeidimų, nebuvo imtasi jokių taikių problemos
sprendimo būdų, o pareigūnas
paţeistas teises buvo priverstas
ginti teisme.
Profesinė sąjunga
paprašė
generalinio komisaro
S.Skvernelio atlikti tarnybinį
patikrinimą ir išspręsti uţ neteisėtą pareigūnų nubaudimą
atsakingų asmenų tarnybinės
atsakomybės klausimą. Kadangi nuo neteisėtų veiksmų padarymo jau yra praėję daugiau
nei vieneri metai ir tarnybinės
nuobaudos pareigūnams paskirti negalima, vis dėlto yra
galimybė tarnybinius patikrinimus atlikusių pareigūnų atţvilgiu surengti neeilinę atestaciją,
kurios metu įvertinti jų kvalifikaciją.
Nukelta į 3 psl.

Pareigūnai.lt

2 psl.
Lietuvos pasienio pareigūnų
profesinė sąjunga (LPPPS)
birţelio pradţioje kreipėsi į
Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą dėl paţeidimų vykdant atrankas.
Profesinė sąjunga atkreipė dėmesį, jog galimai atrankos vykdomos neskaidriai, o naujos
pareigybės priskirtos statutinėms, nors jas eisiantys pareigūnai nedalyvaus uţtikrinant
viešąjį saugumą.
Pavyzdţiui, VSAT vykdė atranką į svarbias A lygio 17 kategorijos Bendrųjų reikalų valdybos
viršininko, atsakingo uţ teisės,
personalo, viešųjų pirkimų ir
kitas sritis, pareigas, tačiau į šią
vietą pretendavo tik viena pretendentė. LPPPS atstovas paprašė nutraukti atrankos procedūrą ir iš naujo skelbti atranką,
kad joje galėtų dalyvauti pareigūnai ir tarnautojai, turintys
tinkamų įgūdţių vadovauti. Be
to, profesinė sąjunga pastebėjo,
jog šios atrankos komisija buvo
suformuota taip, kad dviejų iš
keturių komisijos narių karjera
tiesiogiai priklauso nuo atranką
laimėjusios pretendentės.

Norėdami pritraukti žmonių į atrankas sumažino reikalavimus?
Profesinės sąjungos atstovas
paprašė šių narių nusišalinti.
Profesinei sąjungai keista pasirodė ir tai, kad dviejų atrankų į
Sienos kontrolės organizavimo
valdybos viršininko bei Bendrųjų reikalų valdybos viršininko pareigybių aprašymai pasirodė tarsi pritaikyti atrankose
dalyvavusiems konkretiems
pretendentams.
Kodėl tokios asociacijos kilo?
O gi todėl, kad Sienos kontrolės organizavimo viršininko
pareigybės aprašyme numatyta
tik vienerių metų vadovaujamo
darbo patirtis, t.y. lygiai tiek,
kiek tos patirties turėjo viena iš
pretendenčių. Keista, kad tik
tokios patirties reikalauta pareigybei, kuriai patikėta šalies
mastu koordinuoti paieškos ir
gelbėjimo, teršimo incidentų,
jonizuojančios spinduliuotės
kontrolės koordinavimo darbai.
Kad reikalavimai gali būti priderinti specialiai konkretiems
pretendentams rodo tai, kad to
paties lygio nors ir skirtingų

Beveik prieš metus Lietuvos pasienio pareigūnų profesinė sąjunga,
Lietuvos Respublikos ikiteisminio
tyrimo įstaigų profesinė sąjunga,
Vilniaus apskrities ikiteisminio
tyrimo įstaigų profesinė sąjunga
pasirašė bendradarbiavimo sutartį
su Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus rinktine.
Susitarta plėtoti dalykiškus tarpusavio santykius, keistis informacija,
formuoti bendrą poziciją dėl rinktinės bei jos struktūrinių padalinių
darbuotojų profesinių, socialinių,
ekonominių teisių ir teisėtų interesų uţtikrinimo. Bene svarbiausias
sutarties tikslas - sukurti mechanizmą, kuris leistų paprasčiau ir
greičiau išspręsti ginčus tarp rinktinės ir jos struktūrinių padalinių bei
jų darbuotojų.
Visos susitarimą pasirašiusios šalys
sutarė, kad bendradarbiaus rengiant teisės aktus, susijusius su
rinktinės darbuotojų profesinėmis,
ekonominėmis ir socialinėmis
garantijomis. Profesinių sąjungų
įgalioti atstovai galės dalyvauti
komisijų posėdţiuose, kuriuose

valdybų vadovams keliamas
skirtingas reikalavimas mokėti
uţsienio kalbą. Vienu atveju
reikalaujama mokėti A2 lygiu,
kitu atveju B1 lygiu anglų,
prancūzų, vokiečių ar rusų
kalbas.
Į profesinės sąjungos pastabas
VSAT vadas Vainius Butinas
atsakė, jog LPPPS nuogąstavimai neturi pagrindo. Anot jo,
atrankų procedūra nepaţeista,
o apie atrankas informacija
paskelbta tinkamai, todėl visi
norintys dalyvauti joje – tikrai
tai galėjo padaryti.
Vadas paaiškino, jog atrankose
į aukštesnes pareigas, pagal
Vidaus tarnybos statutą, gali
dalyvauti ţemesnes pareigas
einantys tos pačios ar kitos
vidaus reikalų įstaigos pareigūnai. Kodėl nedalyvavo daugiau
pretendentų, sunku pasakyti.
Anot V.Butino, atrankos komisija sudaryta nepaţeidţiant
atrankos į aukštesnes pareigūno pareigas aprašo nuostatų,
todėl abejoti jos narių kompetencija nėra pagrindo. Grieţtai

laikantis šio aprašo reikalavimų atrinkti ir atrankų laimėtojai.
Lietuvos pasienio pareigūnų
profesinių sąjungų nuogąstavimus dėl pretendentams
keltos darbo patirties VSAT
vadovas paneigė, nes pagal
rekomendacijas didţiausia ne
įstaigos vadovui rekomenduojama darbo patirtis – 3
metai, vadovaujamo darbo
patirtis – 1 metai. Anot vado,
tokie neuţaukštinti reikalavimai sudaro sąlygas dalyvauti
atrankose didesniam ratui
pretendentų.
Tik štai kyla klausimas, jeigu
tokios sąlygos sudarė galimybę dalyvauti didesniam ratui
pretendentų, kodėl atsirado
vos vienas pretendentas,
norintis tapti vadovu?

Sutartis veikia: ginčas išspręstas
pasienietės naudai
kuriuose svarstomi svarbūs
darbuotojams klausimai, taip
pat tuose, kur bus aptariami
rinktinės padalinių pertvarkymo, reorganizavimo ir
likvidavimo klausimai.
Po sutarties pasirašymo buvo sudaryta tarnybinių ginčų
nagrinėjimo komisija, nagrinėti padalinių darbuotojų
skundus dėl atsisakymo suteikti aukštesnį laipsnį; atrankos į laisvas aukštesnes pareigūno pareigas rezultatų;
pareigūnų atestavimo; tarnybinių nuobaudų ir kt.
Anot LPPPS pirmininko
Vladimir Banel, tokios sutartys – šiuolaikiškas, modernus, greitas ir efektyvus būdas spręsti tarnybinius ginčus tarp darbdavio ir darbuotojų.
Nepraėjus ir metams po
sutarties pasirašymo, ginčų

komisija susirinko spręsti
nuobaudos pasienietei skyrimo pagrįstumo. Ginčų komisijos posėdį iniciavo Lietuvos pasienio pareigūnų profesinė sąjunga.
Kenos uţkardos pareigūnei
nuobauda - pastaba buvo
siūloma skirti uţ VSAT centrinės įstaigos, teritorinių ir
kitų struktūrinių padalinių
budėtojų pamainos darbo
tvarkos taisyklių punkto bei
patvirtintos tarnybinės dokumentacijos, susijusios su
tarnybos organizavimu ir
vykdymu, tvarkymo instrukcijos reikalavimų paţeidimų.
Tačiau, profesinei sąjungai
išanalizavus gautus dokumentus ir tarnybinio patikrinimo medţiagą kilo abejonių
kodėl baudţiama tik ši vienintelė pareigūnė, taip pat
buvo matyti, jog pareigūnės

paţeidimas padarytas, nes yra
spragų tarnybos organizavime
ir planavime, kurie yra ne šios
pareigūnės prerogatyva.
Ginčų komisija atsiţvelgė į
LPPPS išdėstytus argumentus
ir nuogąstavimus ir priėmė
sprendimą siūlyti Vilniaus
rinktinės vadui vis dėlto ne
bausti pareigūnės. Nors ginčų
komisijos sprendimai yra
patariamojo pobūdţio, Vilniaus rinktinės vadovas atsižvelgė į jį ir komisijos siūlymui nebausti pareigūnės neprieštaravo. Tad pasienietei
nuobauda nepaskirta.
Anot LPPPS pirmininko
V.Banel, dţiugu, kad vienas
kertinių sutarties tikslų tarp
profesinės sąjungos ir VSAT
Vilniaus rinktinės - spręsti
ginčus iki teismo – įgyvendinama realiai.
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Nepakankamas finansavimas grėsmė saugumui!
Savivaldybių priešgaisrinėms
tarnyboms 2011-iesiems metams patvirtintas neatitinkantis
lėšų poreikio finansavimas.
Ugniagesių gelbėtojų profesinė sąjunga kreipėsi į vyriausybę, finansų ministeriją bei
Seimo Valstybės valdymo ir
savivaldybės komitetą, kuo
skubiau iš rezervinių, privatizavimo ar kitų fondų skirti
daugiau lėšų, atsiţvelgiant į
tarnybų poreikį.
Finansų ministerija, skirdama
lėšas neatsiţvelgiant į realų
poreikį, uţprogramavo ugniagesių komandų skaičiaus maţinimą ir taupymą nemokamų
atostogų sąskaita. .
Pastebima tendencija, kai dėl
lėšų stygiaus ugniagesių prašoma sutikti su atlyginimo maţinimu iki minimalios algos.
Anot UGPS pirmininko Sauliaus Dţiauto, Vietos savivaldos įstatymo 50 straipsnio 5
dalis numato, kad „jeigu savivaldybių biudžetų pajamos ar išlaidos dėl valstybės institucijų priimtų
teisės aktų keičiasi, pasikeitusios
sumos <....> kompensuojamos

3 psl.
Tarnybinius patikrinimus atliekantys
pareigūnai nebaudžiami.
Formuojasi nauja išrinktųjų kasta?
Atkelta iš 1 psl.

atitinkamai iš valstybės ar savivaldybių biudžetų.
Kompensuojamos sumos nustatomos Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo
nustatyta tvarka. Jeigu kyla ginčas, galutinį sprendimą priima
teismas“. Nors ir graţiai skamba minėta Vietos savivaldos
įstatymo dalis, vilčių, kad
priešgaisrinėms tarnyboms
bus kompensuotos nepriemokos, maţai. Tačiau, pasak
S.Dţiauto, valstybėje neturi
susidaryti situacija, kai visuomenės saugumui uţtikrinti ir
ugniagesių atlyginimams
skiriama maţiau lėšų negu
reikia.
Nestatutinių ugniagesių komitetas artimiausiu metu
ketina surengti posėdį, kuriame bus nuspręsta, kokių
priemonių imsis.

Deja, generalinis komisaras
mano, jog pareigūnams , kurie
atlieka tarnybinius patikrinimus nekokybiškai, priima
neteisėtus ir neteisingus
sprendimus, atlikti tarnybinių
patikrinimų ar surengti neeilinės atestacijos nėra teisinio
pagrindo. Mat teisės doktrinoje ir susiformavusioje praktikoje laikomasi pozicijos, kad
sprendimai priimami vadovaujantis teisine sąmone ir
vidiniu įsitikinimu, pagrįstu
galiojančiomis teisės normomis ir nustatytomis faktinėmis
aplinkybėmis, o jeigu aukštesnė pagal teisinę galią institucija ţemesnės sprendimus panaikina, tai
nesudaro pagrindo traktuoti
sprendimą priėmusio pareigūno veiksmus kaip teisės aktų
paţeidimą, juo labiau taikyti
kokias nors sankcijas. Tad ir
neeilinės atestacijos pareigūnams, anot S.Svernelio, nėra
pagrindo surengti.

Seimo komitetas nepritarė siūlymui savivaldybių ugniagesiams
suteikti valstybės tarnautojo statusą
UGPS pirmininkas Saulius
Dţiautas dalyvavo Seimo komiteto posėdyje, kuriame buvo svarstomas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
įstatymo 3 priedo pakeitimo
įstatymo projektas, kurį iniciavo Seimo narys Valerijus Simulik ir Ugniagesių gelbėtojų
profesinė sąjunga. Šiuo įstatymo projektu siekiama savivaldybių ugniagesiams gelbėtojams suteikti valstybės tarnautojo statusą ir priskirti C1 –
C2 kategoriją.
Tačiau tokiems siūlymams
nepritarė nei Vyriausybė, nei
Seimo biudţeto ir finansų
komitetas.
Pagrindinis argumentas dėl ko
nepritarta , anot Vyriausybės,
šio projekto įgyvendinimui
reikia 32 mln. litų.

Tačiau UGPS skaičiavimu lėšų
reikėtų perpus maţiau, o reorganizuojant savivaldybių tarnybas ir perduodant jas
PAGD pavaldumui, papildomai būtų sutaupyta administracijos, kurios tokiu atveju
savivaldybėse nereikėtų, sąskaita.
Jeigu toks projektas būtų priimtas, anot Seimo nario
V.Simulik, sudarys teisinius
pagrindus uţbaigti PAGD ir
savivaldybėms tiesiogiai pavaldţių Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo tarnybų pertvarką,
pateisins savivaldybių priešgaisrinių tarnybų darbuotojų
teisėtus lūkesčius ir lygias galimybes. Sustiprins visuomenės
saugumą, nes visą valstybės
priešgaisrinę apsaugą kontroliuos, administruos, aprūpins

reikiama technika ir įranga
vienas vadovas – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas. Priėmus tokį
įstatymą pagerėtų dabar
tikrai nepavydėtina savivaldybių ugniagesių situacija: jų
atlyginimas nuo 800
(popieriuje) pakiltų iki 1350
(popieriuje); valstybės tarnautojais negalėtų tapti pensinio
amţiaus darbuotojai, kurie
jau yra nepajėgūs greitai
reaguoti į situaciją ir tinkamai atlikti ugniagesio pareigą.
Iš viso Lietuvoje yra apie
2500 savivaldybių ugniagesių.
Tačiau Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas

T a i g i ,
p a s ir od o ,
kad tai, kas
taikoma
eiliniam
pareigūnui,
netaikoma
tikrintojui.
Akivaizdu, kad panorus susidoroti su pareigūnu tai padaryti yra puiki galimybė ir tam
neprieštarauja policijos departamentas! Galima tiesiog nepatikusiam pareigūnui surengti tarnybinį patikrinimą, jo
pagrindu skirti tarnybinę nuobaudą, po kiek laiko dar vieną
– kol vyks teismų maratonai ir
kol bus atstatyta teisybė, pareigūną galima netgi atleisti iš
darbo. Kaţin ar po to pareigūnas norės į sistemą sugrįţti?
Konstatuojame, policijos
sistemoje yra įteisinta neliečiamųjų kasta – t.y. patikrinimimus atliekantieji .
Jie gali būti ramūs, nesvarbu teisingi jų sprendimai ar
ne atsakyti nereikės.

laikosi kitokios pozicijos, anot
PAGD direktoriaus pavaduotojo Vyto Kaziliūno, reikia
stengtis, kad savivaldybių ugniagesių pajėgas sustiprintų
ugniagesiai savanoriai. Tačiau
pripaţino, kad iki šiol nėra
sukurta teisinė bazė, kuri garantuotų savanoriams atlygį uţ
faktinį darbą , suteiktų socialines garantijas, padengtų nuostolius darbdaviams.
Vis dėlto,
šį projektą dar
svarstys Seimas.

Iškilo problemų darbe,
turite klausimų, norite
tapti nariu? Mūsų tel.
8 (5) 2716118,
8 671 98974

Nacionalinis
pareigūnų profesinių
sąjungų susivienijimas
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Lietuvos pasienio pareigūnų
profesinė sąjunga geguţės
mėnesį kreipėsi į Valstybės
sienos apsaugos tarnybos
vadą dėl Pakrančių apsaugos
rinktinės pareigūnės R.K.
vidaus tarnybos staţo skaičiavimo. Nors besimokydama
universitete pareigūnė įstojo į
vidaus tarnybą, pusė mokymosi laiko į tarnybos staţą jai
nebuvo įskaitytas. Pasienietė
kreipėsi į savo tiesioginį vadovą, Pakrančių apsaugos tarnybos vadą, 2011 m. balandį,
tačiau jau po mėnesio gavo
atsakymą, jog sudaryta komisija vienbalsiai nusprendė
neįskaičiuoti į vidaus tarnybos
staţą pusę mokymosi Klaipėdos universitete laiko.
Profesinės sąjungos nuomone
Vidaus tarnybos statuto 37
straipsnio 1 dalies 9 punktas
numato, jog vidaus tarnybos
staţas pareigūnui

„Geros nuotaikos” paskolos

Visi turime neuţbaigtų darbų,
neįgyvendintų svajonių. Geros
nuotaikos paskolos – tai tiek,
kiek Jums trūksta iki šypsenos.
Jeigu Jūsų poreikiams patenkinti reikia nuo kelių šimtų iki
kelių tūkstančių litų, Geros
nuotaikos paskolos kaip tik tai,
ko Jums reikia! Pareigūnų kredito unija teikia paskolas stambiam pirkiniui, atostogoms,
būsto remontui, ekstra atvejo
paskolas taip pat paskolas studijoms, automobiliui įsigyti.
Pareigūnams ir NPPSS nariams
taikomos išskirtinės sąlygos:
Netaikomas
paskolos
sutarties administravimo mokestis (rinkoje svyruoja apie 60
Lt)
Dalyvaujate palūkanų
maţinimo programoje
Imant 10000 Lt ir didesnę
paskolą, nemokamai išduodama kreditinė kortelė „Master
Card“ su 1000 Lt limitu.

Klientų istorijos

„Gyvenu Vievyje, darbas Vilniuje. Į dieną tenka nuvaţiuoti 40 km. Sugedus mašinai,
skubiai prireikė pinigų neatidėliotinam remontui. Kadangi ir
anksčiau teko bendrauti su
Pareigūnų kredito unija, pasis-

Pareigunai.lt
Ginčas dėl vidaus tarnybos stažo išspręstas be teismų

skaičiuojamas tarnybos pradţia laikant jo priėmimo į
vidaus tarnybą datą, į vidaus
tarnybos staţą papildomai
įskaitant pusę mokymosi kitose aukštosiose švietimo įstaigose laiko, jeigu jas baigę
asmenys yra priimti į vidaus
tarnybą per tris mėnesius.
Profesinės sąjungos nuomone, tam, kad į pareigūno vidaus tarnybos staţą papildomai būtų įskaitoma pusė jo
mokymosi laiko, būtina sąlyga, kad pareigūnas į vidaus
tarnybą įstotų per laikotarpį,
ne ilgesnį nei 3 mėnesiai po
mokslų baigimo.

Tačiau Statutas nenumato
minimalaus laikotarpio, kuris
turi būti praėjęs tarp mokslų
baigimo ir įstojimo į vidaus
tarnybą. Dėl to darytina išvada, jog į vidaus tarnybos staţą
pusė mokymosi laiko turėtų
būti įskaitoma ne tik tuo atveju, kai mokymosi laikas ir
įstojimas į vidaus tarnybą eina
nuosekliai vienas po kito, bet
taip pat ir tuo atveju, kai pareigūnas į vidaus tarnybą įstoja dar besimokydamas ir
mokslus baigia jau būdamas
pareigūnu.
Lietuvos pasienio pareigūnų
profesinė sąjunga paprašė

VSAT vado V.Butino panaikinti
Pakrančių apsaugos
rinktinės vado administracinį
sprendimą dėl R.K. vidaus
tarnybos staţo ir įpareigoti į
minėtos pareigūnės vidaus
tarnybos staţą įskaityti pusę
jos mokymosi aukštojoje mokykloje laiko.
VSAT vadas įsiklausė į profesinė sąjungos argumentus,
įvertino situaciją ir nusprendė
į R.K. tarnybos stažą įskaičiuoti pusė mokymosi laiko
nuo įstojimo į universitetą
dienos iki priėmimo į vidaus
tarnybą dienos.
Šis ginčas išspręstas apsieinant be ilgų ir varginančių
teismų procesų, taikiai susitarus pareigūnės atstovui Lietuvos pasienio pareigūnų profesinei sąjungai ir Valstybės
sienos apsaugos tarnybai.

Pareigūnų kredito unijoje - „Geros nuotaikos” paskolos
kambinau ir buvau maloniai
nustebintas, kad unija teikia iki
3000 Lt „Ekstra paskolas“ terminui nuo kelių dienų
iki vienerių metų. Taigi, per 2
val. pinigai jau buvo kortelėje.
Pasiskolinau 800 Lt šešių mėnesių laikotarpiui, kas mėnesį
moku 141 Lt. Kadangi paskolą
ėmiau antrą kartą, buvo pritaikyta nuolaida palūkanoms.
Palūkanos unijoje daugiau nei
dešimt kartų maţesnės nei
greitųjų kreditų bendrovėse.
Taigi, likau labai patenkintas“,
– pasidalino įspūdžiais p. Juozas
K. iš Vievio.
Ponia Ona L. Iš Vilniaus: „Su
vyru pradėjome buto remontą
pavasario pradţioje, bet pritrūkome pinigų jam pabaigti. Vyras - pareigūnas, tad kreipėmės
į Pareigūnų kredito uniją. Vadybininkė maloniai papasakojo
apie paskolos sąlygas ir taikomas nuolaidas pareigūnams.
Mums nereikėjo mokėti administravimo mokesčio, o kituose
bankuose tai sudaro apie 60 Lt.
Pasiskolinome 10 000 Lt 5
metams. Per mėnesį mokame
219 Lt, paskolos pabrangimas
– 52 Lt/mėn. Dovanų gavome „Master Card“ kreditinę

kortelę su 1000 Lt limitu, metinis mokestis tik 15 Lt, o palūkanos 19 proc., taip pat pigiau
nei bankuose. Juk gali bet kada
prireikti pinigų“.

mo
paraiška
(paskoloms
virš
3000 Lt).

Studentė Jolanta P. iš Vilniaus:
„Praeitais metais su drauge
nusprendėme pakeliauti atostogų metu. Kadangi reikiamos
pinigų sumos kelionei neturėjau, nutariau paimti paskolą
atostogoms Pareigūnų kredito
unijoje. Dėl šios paskolos galėjau su „Neoturu“ išvykti į Ispaniją ir puikiai pailsėti. Jau baigiu
grąţinti 3000 Lt paskolą, per
mėnesį moku 270 Lt, paskolos
pabrangimas – 20 Lt/mėn. Ir
todėl sakau, kad verta imti paskolą ir keliauti, nes per metus
įmanoma ją grąžinti. Be to,
gerai pailsėjus ir darbas produktyvesnis! Šią vasarą keliausiu į
Kroatiją, pritrūkus pinigų, ţinau kur kreiptis!“.

Jei jau esate unijos arba Profesinių sąjungų (NPPSS) narys ekstra
paskolas
iki
3000
Lt/
metams suteiksime per 2 val.,
visais kitais atvejais – per vieną
darbo dieną.
Esant didesnei nei 3000 Lt paskolai ir ilgesniam negu 1 metų
terminui, sprendimas dėl paskolos suteikimo priimamas antradieniais.

Kokius dokumentus reikia
pateikti?
Pareigūnams ir NPPSS nariams
reikia pateikti asmens, darbo ir
priklausančios PS nario dokumentus. Kredito unijos būstinėje (V.Mykolaičio_Putino g. 5)
uţpildomi prašymai tapti unijos
nariu, paskolai gauti, ir laidavi-

Kaip greitai galiu
gauti paskolą?

Kas gali kreiptis dėl paskolos?

Jei gyvenate, dirbate arba studijuote Vilniaus regione ir gaunate
pastovias pajamas, galite kreiptis
dėl paskolos Pareigūnų kredito
unijos telefonais:
8 (5) 260 8934, 8 673 98414.
Klausimus galite rašyti el. paštu
unija@pareigunai.lt
Pareigūnų kredito unijos
darbo laikas:

I-IV 8.00-18.00; V 8.00-17.00.
Geros Jums nuotaikos!

Pareigūnai.lt
2011-05-17
Lietuvos policijos generalinio komisaro
įsakymas dėl
tarnybinių
nusižengimų
ir teisės pažeidimų prevencijos Nr. 5-V4 3 7 .
(Valstybės žiniose neskelbiamas) Įsigalioja 2011-05-17
Šiuo įsakymu teritorinių, specializuotų policijos įstaigų vadovai
įpareigojami sudaryti specialiuosius priemonių planus dėl tarnybinių nusiţengimų ir teisės paţeidimų prevencijos, kuriais numatytinos viešo (mokymai, susitikimai su medicinos darbuotojais,
psichologais, prevencinio pobūdţio pokalbiai ir pan.) ir neviešo
(netikėti patikrinimai, stebėjimas
ir paţeidimų fiksavimas techninėmis priemonėmis ir pan.) pobūdţio priemonės tarnybinių
nusiţengimų, darbo drausmės
paţeidimų prevencijai, juos uţkardyti ir išaiškinti.
Akcentuojama skirti ypatingą
dėmesį apsvaigusių nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar
kitų svaigiųjų medţiagų darbuotojų daromų teisės paţeidimų
prevencijai, juos uţkardyti ir
išaiškinti. Vadovai įpareigotini
asmeniškai kontroliuoti planuose
numatytų priemonių vykdymą.
Įsakyme nurodyta darbuotojo
neblaivumą (girtumą) ar apsvaigimą tarnybos metu vertinti kaip
šiurkštų tarnybos drausmės pažeidimą, už kurį Vidaus tarnybos
statute ir Valstybės tarnybos
įstatyme numatyta galimybė
skirti grieţčiausią sankciją – atleidimą iš pareigų; taip pat numatoma darbuotojo transporto priemonės vairavimą apsvaigus nuo
alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medţiagų
vertinti kaip pareigūno vardo
paţeminimą ar šiurkštų tarnybos
drausmės paţeidimą, uţ kurį
Vidaus tarnybos statute ir Valstybės tarnybos įstatyme numatyta
galimybė skirti grieţčiausią sankciją – atleidimą iš pareigų.
Dėl kitų Kelių eismo taisyklių
paţeidimų, uţ kuriuos Administracinių teisės paţeidimų kodekso
ypatingosios dalies straipsnių
sankcijoje numatyta nuobauda –
teisės vairuoti transporto priemonę atėmimas, ar uţ transporto
priemonių vairavimą neturint
teisės spręsti klausimą dėl darbuotojų tarnybinės atsakomybės.

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI
Nurodoma uţtikrinti, kad policijos pareigūnai, paţeminę pareigūno vardą, nebūtų atleisti iš
tarnybos kitais pagrindais, nepatikrinus jiems iškeltų kaltinimų ir
neišsprendus jų tarnybinės atsakomybės klausimo.
Atliekant tarnybinius patikrinimus sudaryti sąlygas išsamiai ir
nešališkai ištirti darbuotojų nusižengimų aplinkybes ir priežastis,
įvertinti tiesioginių vadovų vaidmenį stiprinant tarnybinę drausmę bei vykdant tarnybinių nusižengimų prevenciją.
Taip pat nurodoma imtis priemonių nustatyti policijos pareigūnus galimai piktnaudţiaujančius alkoholiu, narkotinėmis,
psichotropinėmis ar kitomis
svaigiosiomis medţiagomis, o
nustačius atlikti prevencinį pokalbį su policijos pareigūnu arba
siųsti jį į pokalbį su psichologu ir
priimti sprendimą dėl policijos
pareigūno siuntimo į Centrinę
medicinos ekspertizės komisiją
jo tinkamumui tolesnei vidaus
tarnybai nustatyti (įvertinti).
Pagal kompetenciją, atliekant
policijos įstaigų ar jų padalinių
vidaus kontrolės procedūras,
vertinti šiuose padaliniuose atliekamas kontrolės ir prevencines
priemones uţtikrinant darbuotojų drausmę ir veiksmų teisėtumą.
Vadovo gebėjimą realizuoti prevencines priemones ir jo principingumą, vertinant paţeidimus
padariusių darbuotojų veiksmus,
laikyti vienu iš jo veiklą apibūdinančių vertinimo kriterijų.
Numatyta, kad jei darbuotojo
tarnybinį nusiţengimą ar teisės
paţeidimą, padarytą jam esant
apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medţiagų, išaiškina kitos
policijos įstaigos pareigūnai ar
kitos policijos įstaigos pareigūnai, vykdydami priemones, kurių
nederino su tos įstaigos, kurioje
dirba paţeidimą padaręs darbuotojas, vadovybe, tuomet gali būti
sprendţiamas klausimas dėl pažeidimą padariusio darbuotojo
vadovų išklausymo pas policijos
generalinį komisarą apie specialiųjų priemonių plano vykdymą.
Tokios pačios priemonės gali
būti taikomos, kai darbuotojas
padaro neteisėtą veiką būdamas
apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medţiagų ir dėl to kyla
neigiamų padarinių (pvz., eismo
įvykis ir pan.).

2011-06-08 LR Vyriausybės
nutarimas Nr. 672 Dėl LR
Vyriausybės 1994 m. sausio 31
d. nutarimo Nr. 62 „Dėl piniginės kompensacijos vietoj
uniformos mokėjimo vidaus
reikalų ministerijos sistemos
pareigūnams” pripažinimo
netekusiu galios (Valstybės
žinios, 2011-06-11, Nr. 71-3417)
Įsigalioja 2011-06-12
Šiuo nutarimu pripaţintas netekusiu galios LR Vyriausybės
1994 m. sausio 31 d. nutarimas
Nr. 62 „Dėl piniginės kompensacijos vietoj uniformos mokėjimo
Vidaus reikalų ministerijos sistemos pareigūnams“, atitinkamai
nuo šiol Vidaus reikalų ministerijos sistemos pareigūnams neliko
galimybės vietoj uniformos gauti
piniginę kompensaciją.
2011-05-26 LR Vidaus tarnybos statuto 23, 26 straipsnių
pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-1424 (Valstybės
žinios, 2011-06-14, Nr. 723474) Įsigalioja 2011-09-01
3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2011
m. birţelio 14 d.
Pareigūnams aktualūs Vidaus
tarnybos statuto 26 straipsnio 3,
6 ir 7 dalių pakeitimai, liečiantys
tarnybinių nusiţengimų tyrimo
tvarką. Pakeitimais numatoma,
kad negalima skirti tarnybinės
nuobaudos, jei nuo tarnybinio
nusiţengimo padarymo dienos
praėjo vieni metai išskyrus atvejus, kai tarnybinio nusiţengimo
tyrimas sustabdomas šio straipsnio 7 dalyje numatytais atvejais
arba kai tarnybinis nusiţengimas
nustatomas atliekant auditą,
piniginių ar kitokių vertybių
inventorizaciją arba kompetentingos institucijos atliekamą tarnybinį ar kitą patikrinimą. Šiais
atvejais tarnybinė nuobauda turi
būti paskirta ne vėliau kaip per 3
metus nuo tarnybinio nusiţengimo padarymo dienos.
Taip pat pakeitimai numato
galimybę atliekamo tarnybinio
patikrinimo kontrolę perimti
Vidaus reikalų ministerijai: Vidaus reikalų ministras, gavęs
duomenų apie galimą pareigūno
tarnybinį nusiţengimą, gali pavesti Vidaus reikalų ministerijos
administracijos padaliniui, atliekančiam tarnybinius tyrimus ir
patikrinimus (toliau – tyrimų
padalinys), atlikti tarnybinį patikrinimą dėl galimo pareigūno
tarnybinio nusiţengimo. Jeigu
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dėl šio tarnybinio nusiţengimo
vidaus reikalų įstaigoje, kurioje
pareigūnas eina pareigas, jau yra
pradėtas tarnybinis patikrinimas,
vidaus reikalų ministro pavedimu
šis tarnybinis patikrinimas perduodamas atlikti tyrimų padaliniui. Šiuo atveju tarnybinis patikrinimas vidaus reikalų įstaigoje
nebeatliekamas. Vidaus reikalų
ministras gali pavesti tyrimų padaliniui įvertinti vidaus reikalų įstaigose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadų teisėtumą ir pagrįstumą. Pareigūną į pareigas skiriantis
vadovas, priimdamas sprendimą
dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo pareigūnui, atsiţvelgia į vidaus
reikalų ministro patvirtintą tyrimų
padalinio atlikto tarnybinio patikrinimo išvadą arba į vidaus reikalų
įstaigose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadų teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimą, kuriam pritarė
vidaus reikalų ministras.Taip pat
numatoma, kad jeigu paaiškėja,
kad tarnybinis nusiţengimas turi
nusikalstamos veikos ar administracinio teisės paţeidimo poţymių,
tarnybinių nuobaudų skyrimo
procedūra sustabdoma ir tarnybinio patikrinimo medţiaga perduodama tirti kompetentingai institucijai. Tarnybinio nusiţengimo
tyrimas sustabdomas ir paaiškėjus, kad dėl šios pareigūno veikos
yra pradėtas baudţiamasis procesas arba bylos dėl administracinio
teisės paţeidimo teisena. Jeigu
atsisakoma pradėti ikiteisminį
tyrimą, bylos dėl administracinio
teisės paţeidimo teiseną arba
pasibaigia baudţiamasis procesas
ar bylos dėl administracinio teisės
paţeidimo teisena, tarnybinės
nuobaudos skyrimo procedūra
tęsiama ir tarnybinė nuobauda
turi būti paskirta ne vėliau kaip
per vieną mėnesį nuo šių sąlygų
atsiradimo. Kai pareigūno veika
turi savarankiško tarnybinio nusižengimo požymių, pagal kuriuos
akivaizdţiai galima šį tarnybinį
nusiţengimą atriboti nuo nusikalstamos veikos ar administracinio teisės paţeidimo, tarnybinio
nusiţengimo tyrimas tęsiamas
neatsiţvelgiant į baudţiamojo
proceso ar bylos dėl administracinio teisės paţeidimo teisenos eigą.
Nebeliko iki šiol buvusios nuostatos, ribojančios tarnybinės nuobaudos paskyrimo terminą per 1
metų laikotarpį nuo kompetentingos institucijos sprendimo atlikti
ikiteisminį tyrimą ar tirti administracinio teisės paţeidimo bylą.

Pareigūnai.lt
SVEIKINAME
birželio ir liepos mėnesiais
gimtadienį švenčiančius mūsų
atstovus ir linkime jiems sėkmės darbe bei sveikatos!
Birželis
15 d. Georgij Maksimov, Viešojo saugumo tarnyba Vilniaus dalinys.
15 d. Vladimir Tarmasevič, Vilniaus 1
pataisos namai.
23 d. Ingą Matuizienę, Varėnos r.
pataisos inspekcija.
Liepa
5 d. Antaną Pažerecką, Tauragės
AVPK.
9 d. Darių Bagdoną, Kauno nepilnamečių TI-PN.
13 d. Rasą Tumasonienę, Vilniaus m. 2
PK.
14 d. Rasą Jakaitienę, Klaipėdos apsk.
VMI.
19 d. Natalją Skripnik, Vilniaus m. 5
PK.
20 d. Elytę Lukšienę, Klaipėdos
AVPK.
21 d. Sigitą Šatienę, Marijampolės
AVPK.
23 d. Miroslav Brazovskij, Visagino r.
PK.

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

Pirmasis sąskrydis pranoko lūkesčius
Birţelio pabaigoje prie
Guostos eţero įvyko pirmasis Nacionalinio pareigūnų
profesinių sąjungų susivienijimo sąskrydis. Per 300 mūsų narių su šeimomis drauge
ilsėjomės,
pramogavome,
sportavome. Iš skirtingų
Lietuvos vietovių suguţėjo
pasieniečiai,
policininkai,
ugniagesiai pabūti kartu,
pasėdėti prie lauţo, pabendrauti. Atvyko ir mūsų kolegos iš uţsienio: Latvijos
vidaus reikalų sistemos profesinės sąjungos pirmininkas
ir keli nariai bei Lenkijos
pasieniečių profesinės sąjungos pirmininkas Bialystoke.
Įsikūrę, susipažinę su kaimynais greit įsitraukėme į pramogas ir ţaidimus. Mėgstantys pamiklinti protą – dalyvavo protų kovose. Tuo
tarpu sporto aikštelėse vyko
atkakli kova dėl geriausios
krepšinio ir tinklinio komandos vardo, sportiškiausios šeimynėlės titulo. Varžytis buvo dėl ko, nes mūsų
partneriai PZU draudimas
įsteigė 10 prizų, t.y. dešimt
kuponų po 10 tūkst. Lt
draudimo polisams įsigyti.
Kam patinka šokis - mokėsi
šokti salsą, o pramokę, varžėsi kam tai pavyksta geriau-

siai. Prizus – sombrero skrybėles, šampaną ir marškinėlius šiai rungčiai įsteigė Pareigūnų kredito unija.
Vaikai vieni stebėjo ir sirgo
uţ besirungiančius tėvelius,
kiti galėjo save išmėginti
kūrybinėse dirbtuvėlėse.
Didţiulė sodybos teritorija
knibţdėjo. Visi rado, ką
veikti. Liūdinčių - nebuvo.
Ir oras buvo geras. Lengvas
ir šiltas lietus nulijo kaip tik
tada, kai to labiausiai reikėjo
– pasibaigus sporto varžyboms, tad jis ne tik atgaivi-

no, nuplovė prakaitą , bet ir
suginė visus į būrį po pavėsinės stogu. Tad tie, kurie
dar nebuvo pasilabinę ir
susipaţinę, netruko susibičiuliauti.
Atgaivinti sielą ir kūną kvietė pirtis ir karšto bei šalto
vandens kubilai.
Trumpas atokvėpis, vėlyvi
pietūs ir pramogų maratonas tęsėsi, mat, arčiau scenos pakvietė kapitonas Flintas, perėmęs sąskrydţio
vadeles į savo rankas. Tai
buvo tikra šventė maţie-

siems: su dainelėmis, ţaidimais, linksmybėmis ir staigmenomis.
Linksmybės tęsėsi. Koncertavo Vudis, Bartas, 69 danguje merginos. Puikus koncertas, gera nuotaika ir uţvedanti muzika, tad niekas
nesiruošė anksti gultis. Diskoteka prasidėjo iškart po
nepakartojamų maudynių
putose, nors tiesą pasakius,
ji prasidėjo gerokai anksčiau,
vos išgirdus pirmuosius
atlikėjų akordus. Dieninės
salsa pamokos labai pravertė. Šoko, trypė kas kaip mokėjo. Ištvermingiausi šokėjai
ilsėtis išsiskirstyti brėkštant
rytui.
Perpasakoti tą nuotaiką, kuri
mus sujungė – neįmanoma,
vis dėlto teisingai sakoma:
geriau kartą pamatyti nei
dešimt kartų išgirsti. Ir jeigu
jūs gailitės, kad suabejojote,
pabūgote lietaus ar tiesiog
patingėjote atvykti, esate
teisūs, Vasara prie lauţų su
profesine sąjunga nepakartojama, kitais metais ji jau
bus kitokia!
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Naujienos trumpai
Gins advokatai
Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas
pasirašė sutartį su advokatų
kontora Ţičkus, Ţiedas ir
partneriai. Šios kontoros advokatų paslaugomis galės
pasinaudoti NPPSS nariai
Šiaulių apskrityje, jeigu jie bus
įtariami dėl nusikalstamų veikų padarymo ar kitais būdais
jų atţvilgiu bus pradėtas baudţiamasis persekiojimas, suvarţoma laisvė,
apklausiami apie galimai padarytą nusikalstamą veiką ir jei šios veikos susijusios su tarnybinių
pareigų atlikimu ar pareigūno
statusu.
NPPSS šiuo metu derasi su
kitomis advokatų kontoromis
ir advokatais visoje šalyje.
Siekiama, kad sutartys, ginti
pareigūnus baudţiamuosiuose
procesuose, būtų sudarytos su
advokatais visose apskrityse.

Dėl pažeidimų vykdant
atrankas kreipėsi į
Generalinę prokuratūrą
Lietuvos pasienio pareigūnų
profesinė sąjunga dėl paţeidimų vykdant atrankas į pareigas Valstybės sienos apsaugos
tarnyboje kreipėsi į Generalinę prokuratūrą.
Profesinė sąjunga manydama,
kad generalinė prokuratūra
yra kompetentinga uţkirsti
kelią paţeidimams, paprašė
jos pradėti ikiteisminį tyrimą
dėl piktnaudţiavimo ir imtis
kitų priemonių įspėti VSAT
atsakingus pareigūnus dėl
paţeidimų.
Tapk vienos iš penkių
NPPSS priklausančios
profesinės
sąjungos
nariu!
Kaip tapti nariu sužinosi
paskambinęs
tel. 8 (5) 2716118
arba užsukęs į mūsų buveinę
V.Mykolaičio-Putino g. 5, Vilnius
(buvusiųjų profesinių sąjungų
rūmai ant Tauro kalno, II aukštas,
centrinis įėjimas)

