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Buvusiam Marijampolės
policijos viršininko
pavaduotojui pareikšti
įtarimai miško vagystės
byloje

Rengiama statutinių valstybės tarnautojų
socialinių garantijų koncepcija
Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas
kartu su ekspertais intensyviai
dirba ruošdamas statutinių
valstybės tarnautojų socialinių
garantijų koncepciją, kurią
netrukus pristatys pagrindinėms institucijoms, pareigūnų
bendruomenei ir visuomenei.
Anot NPPSS pirmininko
Vytauto Bako, daugiau nei
prieš metus protestavę pareigūnai reikalavo darbo užmokesčio ir socialinių garantijų
reformos. Per tą laiką vidaus
Pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas Seimo
socialinių reikalų ir darbo
komitetui pateikė savo pasiūlymus įstatymo projektui.
Pasiūlyta atsižvelgti į pareigūnų darbo specifiką ir
jiems laikinai tapus nedarbingiems dėl tarnybos ypatumų mokėti 100 proc. dydžio ligos pašalpą.
Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas
(NPPSS) kreipėsi į Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetą dėl Vidaus tarnybos statuto
41 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto tobulinimo.
Nors projekto rengėjai teigė,
jog siekiama atkurti iki 2010 m.
rugpjūčio 1 d. galiojusią ir vidaus tarnybos pareigūnų darbo
sąlygas bei riziką atitinkančią
ligos pašalpų mokėjimo tvarką,
tačiau įstatymo projektu siūlomas įtvirtinti teisinis reguliavimas vargu ar padėtų pasiekti šį
tikslą.
Iki 2010 m. liepos mėnesio
laikinojo nedarbingumo bei
nėštumo ir gimdymo atostogų
laikotarpiu pareigūnams buvo
mokamas vidutinis jų darbo
užmokestis, o vaiko priežiūros
atostogų laikotarpiu nuo nėštu-

reikalų ministerija ir Vyriausybė atidėliojo būtinus pokyčius. Net gi priešingai, mažino socialines garantijas ir
atlyginimus prisidengdama
nacionalinį susitarimą su ja
pasirašiusiomis profesinėmis

nacionalinį susitarimą su ja
pasirašiusiomis profesinėmis
sąjungomis. Todėl pareigūnų
profesinės sąjungos nusprendė nelaukti ir pateikti savo
pasiūlymus.
Nukelta į 5 psl.

Seime - apmokėjimo už laikinąjį nedarbingumą
pareigūnams įstatymo projektas
mo ir gimdymo atostogų pabaigos už kiekvieną vaiką, kol
vaikui sueis vieni metai – 100
procentų, kol vaikui sueis
dveji metai – 85 procentai
apskaičiuoto vidutinio jų
darbo užmokesčio.
Tačiau 2010 m. liepą ši teisinė
norma buvo pakeista ir nustatyta, kad pareigūnams kaip ir
visiems kitiems dirbantiesiems
laikinojo nedarbingumo išmokų dydis ir mokėjimo trukmė
nustatoma pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo
įstatymą. Tai reiškia, kad pagal
šį įstatymą ligos pašalpa 2
pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas negali būti
mažesnė negu 80 procentų ir
ne didesnė kaip 100 procentų
pašalpos gavėjo vidutinio
darbo užmokesčio, nuo trečiosios
iki
septintosios
(įskaitytinai) laikinojo nedarbingumo dienos ji siekia 40
procentų, o nuo aštuntosios
laikinojo nedarbingumo dienos – 80 procentų pašalpos
gavėjo
kompensuojamojo
uždarbio dydžio.
Pagal Seimo Socialinių reikalų

ir darbo komiteto pateiktą
įstatymo projektą, siūloma
vidaus tarnybos sistemos
pareigūnų laikinojo nedarbingumo laikotarpiu mokėti 85
procentus vidutinio jų darbo
užmokesčio, o jų nėštumo ir
gimdymo atostogų, motinystės, tėvystės ir motinystės
(tėvystės) atostogų pašalpas
mokėti pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo
įstatymą.
Reikia pripažinti, kad įstatymo
projektas pareigūnams numato didesnę laikinojo nedarbingumo išmoką nei kitiems
dirbantiesiems, tačiau vis
dėlto neatkuria iki 2010 m.
rugpjūčio 1 d. buvusios situacijos.
Be to, įstatymo projekte neaptarti atvejai, kai pareigūnas
suserga dėl su tarnyba susijusių priežasčių.
Nukelta į 3 psl.

Korumpuotus
vadovus demaskavę Kalvarijos kriminalistai pasiekė
dar vieną pergalę.
Klaipėdos
apygardos
prokurorai pareiškė įtarimus
buvusiam Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojui
Edvardui Bukotai bei jo bendrams miško vagystės byloje.
Artimiausiu metu medžiagą
ketinama perduoti teismui.
Primename, kad praėjusių metų
kovą septyni Kalvarijos rajono
policijos kriminalistai kreipėsi į
Generalinį prokurorą, prašydami pradėti ikiteisminį tyrimą dėl
Marijampolės AVPK viršininko
pavaduotojo E.Bukotos, to
paties komisariato viršininko
Kęstučio Kalinausko, Kauno
apygardos vyriausiojo prokuroro Kęstučio Betingio ir Policijos departamento Generalinio
komisaro pavaduotojo Visvaldo Račkausko veiklos ir galimų
ryšių su kontrabandą organizuojančiais asmenimis.
Žinia iš Klaipėdos apygardos
prokuratūros - byloja apie jau
ketvirtą kalvarijiečių pergalę
šiame sudėtingame ir ilgame
procese.
Pirmoji pergalė - kai praėjusių
metų vasarą teismas įpareigojo
Generalinę prokuratūrą, kuri
prieš tai atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, pradėti ikiteisminį
tyrimą pagal Kalvarijos kriminalistų pareiškimą.
Nukelta į 6 psl.
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Viešosios policijos rinktinės „Vytis” pertvarka kelia abejonių
Komercinės apsaugos
funkcijos: atsisakyti ar
perduoti?
Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas kreipėsi į Ministrą Pirmininką dėl
policijos vykdomos komercinės apsaugos funkcijos perdavimo kitoms valstybės ir privačioms institucijoms. Ir priminė,
kad pavyzdžiui viena iš policijai
nebūdingų funkcijų - vairuotojų egzaminavimas - buvo perduota
valstybės
įmonei
„Regitra”, kitas nebūdingas
funkcijas taip pat ketinama
perduoti, taigi, logiška būtų,
jog analogiškai būtų siūloma ne
atsisakyti komercinės apsaugos
Tauragės apskrities vyriausiojo
policijos komisariato viršininkas informavo, jog š.m. vasario
8 d. buvo baigtas tarnybinis
patikrinimas dėl Jurbarko rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Kelių
policijos poskyrio darbo laiko
apskaitos ir patrulių veiklos
organizavimo. Tarnybinio patikrinimo metu buvo konstatuota, kad Jurbarko r. PK VTS
KPP viršininkas I.S. ir specialistas V.T. savo veiksmais pažeidė Darbo kodekso 147
straipsnio 3 dalį, Tauragės
AVPK darbo laiko apskaitos
tvarkos aprašo III skyriaus 16
punktą, taip padarė tarnybinį
nusižengimą, netinkamai vykdė
darbo laiko apskaitą ir patrulių
veiklos organizavimą, todėl
priimtas sprendimas juos įvertinti neeilinės atestacijos metu.
Toks sprendimas priimtas po
to, kai š.m. sausio pabaigoje
Tauragės apskrities vyriausia-

Iškilo problemų darbe, turite klausimų,
norite tapti nariu?

Mūsų tel.
8 (5) 2716118,
8 671 98974

Nacionalinis
pareigūnų profesinių
sąjungų susivienijimas

funkcijos, o ją perduoti.
Tačiau Vidaus reikalų ministerija, kuriai atsakyti į NPPSS
raštą pavedė premjeras, teigia,
jog policijai nebūdingų funkcijų pobūdis nevienodas. Anot VRM
ministro R.Palaičio, komercinės apsaugos rinkoje yra privatūs subjektai, vykdantys šią
funkciją, taigi policijai įmanoma tiek atsisakyti šios funkcijos, tiek ją perduoti kitiems
subjektams. O kadangi komercinės apsaugos funkcijos nėra
priskiriamos viešosioms paslaugoms, todėl, vidaus reikalų
ministro nuomone, ši funkcija
nebūdinga viešajam sektoriui ir
jos teikimas neatitinka valsty-

bės konstitucijų ar įstaigų paskirties.
Vidaus reikalų ministerija priminė, jog konkurencijos tarybos sprendimu ir Lietuvos
vyriausiojo
administracinio
teismo nutartimi pripažinta,
kad policijai vykdant komercinę apsaugos
funkciją pažeidžiamos Konkurencijos įstatymo normos,
kurios sako, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama priimti teisės aktus
arba kitus sprendimus, kurie
teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių
atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų

atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad įstatymai nepagrindžia policijos pareigūnų komercinių saugos funkcijų
vykdymo. Todėl vidaus reikalų ministras suabejojo ar
tokiu atveju, kai policija neturi teisinio pagrindo vykdyti
komercinės apsaugos funkcijos, argalėtų ją perduoti valstybės ar savivaldybės įmonei
ar parduoti privatiems investuotojams.
Nukelta į 4 psl.

Už darbo laiko apskaitos pažeidimus—neeilinė atestacija
jam policijos komisariatui buvo
perduota Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo surašyta pažyma.
Ji buvo parengta po to kai
NPPSS ir Policijos departamento specialistai, reaguodami
į pareigūnų skundus, atliko
patikrinimą Jurbarko rajono
PK - surinko duomenis ir
pateikė pastabas bei pasiūlymus darbo laiko planavimui,
organizavimui ir apskaitai tobulinti. NPPSS nuomone darbo laiko planavimo ir apskaitos
pažeidimai yra itin šiurkštūs,
todėl Tauragės vadovui pasiūlyta pradėti tarnybinį
patikrinimą ir nustačius, kad
buvo padaryti tarnybiniai nusižengimai, taikyti tarnybinę
atsakomybę pažeidimus padariusiems pareigūnams.
Tai svarbus NPPSS kokybinis
veiklos aspektas kontroliuojant
kaip vadovai laikosi įstatymų.
Jurbarko atveju NPPSS specialistai kruopščiai ruošėsi patikrinimui, buvo parengtas patikrinimo planas, pats darbas užtruko dvi dienas, dvi savaites
buvo apdorojama surinkta
medžiaga ir rašomos išvados. Tai žingsnis į nežinybinės
darbo (tarnybos) inspekcijos
kūrimą. Bendradarbiaudami su
centrinių ir teritorinių vidaus

reikalų įstaigų vadovais, šią
veiklą ketiname plėtoti. Dėl
netinkamos darbo laiko apskaitos, darbo organizavimo
pareigūnai netenka nemažos
dalies savo pajamų, tai taip
pat daro žalą atmosferai padalinyje ir rodo nepagarbą savo
darbą dirbantiems žmonėms.
Pasak Vytauto Bako, NPPSS
pirmininko, Tauragės policijos
vadovo sprendimas yra drąsus
ir reikšmingas tuo požiūriu,
kad bene pirmą kartą buvo
principingai aukščiausiu lygmeniu sureaguota į darbo
laiko apskaitos, darbo organizavimo pažeidimus. Beje, Policijos departamento paskirti
darbo grupės nariai situaciją
Jurbarke šiuo požiūriu taip pat
įvertino nepatenkinamai. Būtent darbo organizavimo, darbo laiko apskaitos problemos, buvo svarbiausi veiksniai,
kurie kėlė įtampas kai kuriose
Tauragės apskrities policijos
įstaigose.
Ne paslaptis, kad iki šiol Vidaus reikalų įstaigose pro pirštus buvo žiūrima į tokio pobūdžio
pažeidimus,
pvz. daugelyje įstaigų yra normalu, kad pamainomis dirbantys pareigūnai apie artimiausią
pamainą sužino ne prieš dvi
savaites, kaip nustato įstatymas,

bet prieš dvi arba vieną dieną.
Nemažai piktnaudžiavimu yra
organizuojant darbą nepertraukiamu režimu, rašant išeigines
dienas, nors realiai pareigūnui
jos nesuteikiamos, nustatant
nepertraukiamą dienos, savaitės, mėnesio poilsio režimą,
planuojant budėjimus. Dėl
tokio pobūdžio pažeidimų
dažniausiai nukenčia pirminės
ir viduriniosios grandies pareigūnai, atliekantys tiesiogines
funkcijas ir kaip žinia, labiausiai pažeidžiami. NPPSS specialistai ketina bent kartą per
ketvirtį apsilankyti pasirinktoje
vidaus reikalų įstaigoje.
PRIMENAME, kad apie
darbo laiko apskaitos, darbo
organizavimo pažeidimus
Policijos, Valstybės sienos
apsaugos tarnybos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento įstaigose
Jūs galite pranešti telefonais
852716118, 8671 98974
arba elektroniniu paštu
info@pareigunai.lt
Profesinė sąjunga taip pat
teikia konsultacijas šiais
klausimais.
Pranešėjų konfidencialumą
užtikriname, tačiau anoniminiai pranešimai gali būti
nevertinami.
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Policijos sistemoje pertvarkymai

Lietuvos policijos profesinė
sąjunga kovo mėnesį kreipėsi į
Policijos departamentą, prašydama pateikti informaciją apie
planuojamus 2011 m. policijos
įstaigų pertvarkymus ir galimą
darbuotojų atleidimą.
Policijos departamentas informavo, kad šiuo metu, vykdant
Policijos tarybos posėdyje priimtus sprendimus ir atsižvelgus
į policijos įstaigų vadovų pateiktus siūlymus, įgyvendinami
sprendimai dėl teritorinių policijos įstaigų struktūrinių policijos komisariatų viešosios policijos skyrių, taip pat viešosios
policijos rinktinės „Vytis“ pertvarkymų.
Teritorinių policijos įstaigų
struktūrinių policijos komisariatų viešosios policijos padalinių pertvarkymai numatomi
atlikti nuo 2011-08-01 atsižvelgiant į policijos generalinio
komisaro įsakymu pakeistą
pavyzdinę apskričių vyriausiųjų
policijos komisariatų struktūrinių policijos komisariatų struk-

tūros schemą. Šio pertvarkymo
esmė – perkelti šiuo metu esamus savarankiškus operatyvaus
valdymo, migracijos, patrulių,
kelių policijos ir prevencijos
padalinius į viešosios policijos
skyrių struktūrą, nekeičiant
pareigybėms priskirtų lygių ir
kategorijų, neaukštinant esamų
pareigybių statuso. Policijos
departamento rašte rašoma, jog
pirmiausia siekiama išnaudoti
visas darbuotojų pareigybių
perkėlimo struktūriniuose padaliniuose galimybes, ir tik
nesant tokių galimybių, kai iš
esmės keičiasi pareigūno
(darbuotojo) atliekamos funkcijos ar pareigos, bus atliekami
pareigybių pakeitimai. Pvz.,
įgyvendinant policijos generalinio komisaro įsakymu patvirtintą policijos įstaigų operatyvaus valdymo padalinių veiklos,
valdant policijos pajėgas, optimizavimo koncepciją ir perduodant pajėgų valdymą
AVPK operatyvaus valdymo
padaliniams, rajonų policijos
komisariatų operatyvaus valdymo postinių (vyriausiųjų, vyresniųjų) pareigybės bus perkeliamos į patrulių padalinius pakeičiant pareigybių pa-vadinimus į
patrulius, priskiriant kitas patrulių padaliniui pavestas funkcijas. Visiems darbuotojams,
kurių pareigybės planuojamos
keisti, bus siūloma užimti naujai steigiamas pareigybes.

Nuo 2011 m. liepos 1 d. centralizuojami Kauno AVPK teritorinių policijos komisariatų
migracijos padaliniai. Pertvarkymo metu atsisakoma 17 pareigybių, pareigūnams
(darbuotojams), teisės aktų
nustatyta tvarka, bus siūlomos
tuo metu esančios laisvos pareigos kituose policijos įstaigos
padaliniuose, ir tik tokių pareigų nesant, ar pareigūnams
(darbuotojams) nesutikus užimti jiems siūlomas pareigas, jie
bus atleidžiami iš tarnybos
(darbo).
Atsižvelgus į Kauno AVPK
pateiktus siūlymus ir pertvarkant policijos komisariatų vidinius struktūrinius padalinius,
mažinant administravimo ir
vadovaujančias funkcijas vykdančių pareigūnų ir darbuotojų
skaičių, buvo pasirašyti policijos generalinio komisaro įsakymai dėl 63 užimtų pareigybių
panaikinimo (nuo š.m. gegužės
2 d. naikinama 21 užimta pareigybė, nuo š.m. liepos 1 d.
naikinamos42 užimtos pareigybės).
Anot policijos generalinio komisaro pavaduotojo Algirdo
Stončaičio, kiti struktūriniai
pokyčiai Policijos departamente ir policijos įstaigose bus
vykdomi patvirtinus Policijos
sistemos optimizavimo ir išlaidų mažinimo priemonių planą
2011 metams .

Pertvarkos Valstybės
sienos apsaugos
tarnyboje
Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas generolas Vainius
Butinas informavo Lietuvos
pasienio pareigūnų profesinę
sąjungą apie vykdomas pertvarkas VSAT.
Pagal naujai patvirtiną VSAT
centrinės įstaigos struktūrą,
vietoje buvusių 10 valdybų liks
4, vietoje 5 savarankiškų skyrių
liks 4, vietoje nesavarankiškų 26
skyrių liks 17, tuo pačiu mažės
ir vadovaujančių tarnautojų
skaičius - vietoje 65 vadovų liks
32, o bendrai tarnybos centrinė
įstaiga bus sumažinta apie 50
pareigybių (skaičiuojant nuo
pareigybių buvusių 2011 m.
sausio 1 d.).
Vykdant minėto plano priemones, centrinės įstaigos personalui pradėti teikti įspėjimai apie
galimą atleidimą, pradėtos vykdyti kitos plane numatytos priemonės.
Iki 2012 m. sausio 1 d. pagal
panašų modelį, anot V.Butino,
planuojama atlikti tarnybai pavaldžių įstaigų administracijų
pertvarkymą. Konkretūs sprendimai dėl šių padalinių struktūrų, būsimų pareigybių skaičiaus
ir kt. bus priimti pasibaigus
centrinės įstaigos darbo organizavimo pertvarkai.

Seime - apmokėjimo už laikinąjį nedarbingumą pareigūnams įstatymo projektas
Atkelta iš 1 psl.
Norime priminti, kad NPPSS
praėjusių metų liepą kreipėsi į
Prezidentę ir prašė nepritarti
siūlymui sumažinti pareigūnams
mokamų laikinojo nedarbingumo
laikotarpiu mokamų išmokų dydžius.
Tada Prezidentė informavo, jog
kreipėsi į premjerą, siūlydama
parengti reikiamus teisės aktus,
kurie užtikrintų, kad kariai ir pareigūnai nebūtų diskriminuojami,
o jiems tapus laikinai nedarbingiems dėl tarnybinių pareigų atlikimo būtų mokama ne mažesnio
dydžio ligos pašalpa negu kitoms
socialinėms grupėms dėl nelaimingo atsitikimo darbe.
Tokiems Prezidentės siūlymams
pritarė ir Vyriausybė, net gi parengė įstatymų projektus, pagal ku-

riuos laikinojo nedarbingumo
atveju, kai įvykis susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu, pareigūnams būtų mokama 100 procentų jų vidutinio darbo užmokesčio, o šiems siūlymams pritarė
tiek Socialinės apsaugos ir darbo, tiek ir Teisingumo ministerija.
Nors NPPSS pritaria siūlymui,
jog pareigūnams laikinojo nedarbingumo metu turi būti mokama
85 proc. vidutinio jų darbo užmokesčio, tačiau pasiūlė nepamiršti ir numatyti, jog tada,
kai pareigūnai laikinai nedarbingi
tampa dėl tarnybinių pareigų
atlikimo jiems būtų mokama 100
proc. jų vidutinio darbo užmokesčio ligos pašalpa. Kokie tai
galėtų būti atvejai? Pavyzdžiui,
kai pareigūnas priverstas gydytis

ir neiti į darbą dėl nelaimingo
atsitikimo darbe arba kai pareigūnas suserga profesine liga, taip
pat ir kai jį liga užklumpa dėl
sudėtingų, atšiaurių darbo sąlygų
ir panašiai. Juk ugniagesiai gesindami gaisrą įvairiu metų laiku
gali susirgti peršalimo ligomis,
taip pat ir pasieniečiai patruliuojantys žaliojoje juostoje, policininkai patruliuojantys gatvėje,
kriminalistai atlikdami specialiąsias užduotis.
Todėl Socialinių reikalų ir darbo
komitetui pareigūnų profesinės
sąjungos pasiūlė numatyti, kad
tam tikras pareigas užimantiems
pareigūnams, į kurių pareigas
įeina nuolat dirbti lauke, ypatingomis emocinės ir fizinės įtampos sąlygomis, kai nuolat kyla
rizika patirti traumą, susižaloti ir

pan. visada būtų taikoma nuostata,
jog jų laikinas nedarbingumas
susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu. Anot pareigūnų profesinių
sąjungų, kad nekiltų ginčų ir neaiškumų Vyriausybė turėtų parengti
baigtinį arba pavyzdinį tokių pareigų arba kriterijų sąrašą.
NPPSS taip pat pasiūlė, jog analogiškos normos turėtų galioti ir
valstybės saugumo, ir specialiųjų
tyrimų tarnybos, ir kalėjimų departamento, ir krašto apsaugos pareigūnams ir kariams.
Tik toks teisinis reguliavimas atitiktų vidaus tarnybos ypatumų
kompensavimo, teisėtų lūkesčių ir
pagarbos įgytoms teisėms, asmenų
lygiateisiškumo principus, o kartu
ir konstitucinio teisinės valstybės
principą.
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Viešosios policijos rinktinės „Vytis”
pertvarka kelia abejonių
Atkelta iš 2 psl.

Pertvarkymus siūlo
atidėti
Tuo tarpu, kai vidaus reikalų
ministerija daro viską, kad
viešosios policijos rinktinė
„Vytis“ nebeteiktų komercinių apsaugos funkcijų, Nacionalinis pareigūnų profesinių
sąjungų susivienijimas kreipėsi į Seimo pirmininkę, Seimo
teisės ir teisėtvarkos, Nacionalinio saugumo ir gynybos
komitetus, prašydamas stabdyti arba atidėti šios rinktinės
pertvarkas.
NPPSS siūlo dviem mėnesiams atidėti viešosios policijos rinktinės „Vytis“ pertvarkymus ir sudaryti tarpžinybinę darbo grupę, kuri išsamiai
išanalizuotų galimus pertvarkymų būdus, įvertintų galimybę nustatyti policijos vykdomos komercinės apsaugos
funkcijos rinkos vertę bei
priimtų galutinį labiausiai
valstybės, visuomenės, policijos teikiamas apsaugos paslaugas pasirinkusių vartotojų
bei Lietuvos viešosios policijos rinktinės „Vytis“ darbuotojų teises bei teisėtus interesus atitinkantį sprendimą.

Dėl nesąžiningos
konkurencijos kreipėsi į
konkurencijos tarybą
NPPSS dėl viešosios policijos
rinktinės „Vytis” pertvarkymo proceso bei galimų nesąžiningos konkurencijos veiksmų taip pat kreipėsi į Konkurencijos tarybą.
Pareigūnų profesinės sąjungos Konkurencijos tarybai
priminė, jog šiuo metu vyksta
Lietuvos viešosios policijos
rinktinės „Vytis” teikiamų
atlygintinų apsaugos paslaugų
atsisakymo procedūra ir iki
šių metų pabaigos ši rinktinė
turėtų visiškai atsisakyti šios
paslaugos teikimo. Nors jau
įgyvendintas pirmasis pertvarkymų etapas, tačiau komercinės apsaugos funkcijos vartotojams ir toliau yra teikiama.

Be to, Seime svarstomas Seimo nutarimo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma policijos teikiamų komercinės apsaugos paslaugų vykdymo
terminą pratęsti iki 2015 metų.
Profesinių sąjungų susivienijimą kreiptis į Konkurencijos
tarybą paskatino tai, kad nė
nesulaukusios galutinio Seimo
sprendimo privačios saugos
tarnybos skleidžia tikrovės
neatitinkančią informaciją,
teigdamos, jog jau priimti
galutiniai
ir
neginčijami
sprendimai dėl policijos teikiamų apsaugos funkcijų atsisakymo, ir taip ragina policijos rinktinės „Vytis” teikiamos komercinės apsaugos
funkcijos vartotojus savo
turto apsaugai kuo skubiau
pasirinkti kitą, privačią saugos
tarnybą.
NPPSS nuomone, tokie privačių saugos tarnybų veiksmai, kai pateikiama neteisinga, nepagrįsta informacija
apie rinktinės „Vytis” teisinę
padėtį, yra nesąžiningi.
Tokiais veiksmais privačios
saugos tarnybos kuria įspūdį,
kad rinktinės „Vytis“ teikiamos paslaugos yra laikinos ir
todėl nepatikimos, stengiasi
vartotojams sukelti nepasitikėjimo šia rinktine įspūdį.
Kadangi dėl tokios nepagrįstos informacijos viešoji policijos rinktinė netenka savo
vartotojų ir tokiu būdu patiria
žalą, NPPSS paprašė konkurencinės tarybos ištirti galimai
nesąžiningus privačių saugos
tarnybų veiksmus ir imtis
priemonių juos nutraukti bei
taikyti atitinkamas sankcijas.

Seimo valstybės valdymo ir
savivaldybių komitete kritika
PAGD vadovui
Vakar LR Seimo Valstybės
valdymo ir savivaldybių komitete buvo svartytas Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų
finansavimo ir pavaldumo
klausimas. Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos nuomone, už visuomenės saugumą turi būti atsakingos vidaus
reikalų ministerija ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas. Lietuvos valstybinės priešgaisrinės ir gelbėjimo pajėgos turi būti
„vienose rankose“. Negali
būti taip, kaip dabar – skirtingose savivaldybėse ugniagesiai
gauna skirtingus atlyginimus,
nevienodai aprūpinami darbo
saugos priemonėmis, o jų
tarnyboms vadovauti gali ne
profesionalūs specialistai.
Anot UGPS pirmininko Sauliaus Džiauto, savivaldybės
atlieka tik buhalterio vaidmenį
šiose tarnybose, operatyvųjį
valdymą vis tiek kuruoja
PAGD. UGPS atstovai siūlo
keisti Vietos savivaldos įstatymą, išbraukiant iš jo savivaldybėms valstybės deleguotas
civilinės saugos ir priešgaisrinės apsaugos funkcijas.
Posėdyje
dalyvavęs
P A G D
direktorius
Remigijus
Baniulis
sulaukė
kritikos iš
Seimo narių dėl nesugebėjimo
išsireikalauti reikalingo finansavimo (PAGD trūksta apie
6,5 mln. litų), dėl to,
kad vadovybė privalėjo labiau

pasirūpinti ugniagesiais, tačiau
nuo 1996 metų nesiimta veiksmų pakeisti esamos situacijos.
Direktorius pripažino, kad
tarnybų aprūpinimas ir vadovų
kompetencija kai kuriose savivaldybėse yra netinkami, tačiau
pagal galiojančius teisės aktus
PAGD vadovas negali įtakoti
savivaldybių priešgaisrinių tarnybų darbo.
Savivaldybių asociacijos atstovas Aleksandras Tiaškevičius
teigė, kad dauguma merų pasisako prieš savivaldybių priešgaisrinių tarnybų perdavimą
PAGD žinion. Tačiau UGPS
nestatutinių ugniagesių komiteto pirmininkas pateikė UGPS
surinktus duomenis, kad iš
maždaug 50 savivaldybių už
perdavimą pasisako 12 merų,
16 – prieš, 9 – neturi nuomonės, kiti - neatsakė. Seimo komiteto narių nuomone, mažiau
nei pusei savivaldybių rūpi
ugniagesiai, kitiems - visiškai
vienodai, kam priešgaisrinės
tarnybos bus pavaldžios ir kas
bus jų asignavimų valdytojas.
Komiteto posėdžio pabaigoje
komiteto nariai išreiškė nuomonę, jog situaciją reikia keisti.
Todėl ketinama peržiūrėti taip
ir nesvarstytus, anksčiau pateiktus teisės aktų projektus, ir
atidėjo klausimo svarstymą
mėnesiui. Į kitą šio Seimo komiteto posėdį bus kviečiamas
vidaus reikalų ministras, kuris
turėtų pateikti savo viziją ir
argumentus dėl savivaldybių
priešgaisrinių tarnybų finansavimo ir pavaldumo.
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LR Vyriausybės
nutarimas dėl LRV
2002 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. 1575
„Dėl pareigūnų, tiesiogiai
dalyvavusių
išaiškinant
(nustatant) nusikaltimus ir
kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti
padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo tvarkos“ pakeitimo Nr. 167 (Valstybės
žinios, 2011-02-17, Nr. 20963) Įsigalioja 2011-02-18
Naujoji nutarimo redakcija
numato, kad tiesiogiai dalyvavę
išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus,
kuriais padaryta (galėjo būti
padaryta) turtinė žala valstybei,
Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnybos, Lietuvos policijos, Lietuvos Respublikos
muitinės, Valstybinės mokesčių
inspekcijos, Specialiųjų tyrimų
tarnybos ir prokuratūros pareigūnai ir valstybės tarnautojai
gali būti skatinami vienkartine
pinigine išmoka.
Vienkartinė piniginė išmoka
gali būti mokama išaiškinus
(ištyrus) šiuos nusikaltimus ir
kitus teisės pažeidimus, kuriais
padaryta (galėjo būti padaryta)
turtinė žala valstybei:
- nusikaltimus nuosavybei,
turtinėms teisėms ir turtiniams
interesams;
- nusikaltimus ekonomikai ir
verslo tvarkai;
- nusikaltimus finansų sistemai;
- mokesčių įstatymų pažeidimus, susijusius su mokesčių
slėpimu ir vengimu, buhalterinėje apskaitoje neapskaityto
darbo užmokesčio mokėjimu,
taip pat pažeidimus, susijusius
su neteisėta akcizais apmokestinamų prekių apyvarta.
Numatyta, kad vienkartinė
piniginė išmoka gali būti mokama išaiškinus (ištyrus) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus,
kuriais padaryta (galėjo būti
padaryta) turtinė žala valstybei,
ne mažesnė kaip 35 000 litų bei
tuo pačiu esant vienai iš šių
sąlygų:
- ikiteisminio tyrimo metu

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI
nustatyta valstybei padaryta
turtinė žala (byla kaltinamuoju
aktu ar pareiškimu dėl proceso
baigimo baudžiamuoju įsakymu
perduota teismui);
- savanoriškai atlyginama valstybei padaryta turtinė žala ikiteisminio tyrimo metu arba
ikiteisminis tyrimas nutraukiamas, kai kaltininkas ir valstybės
institucijos atstovas susitaiko
kaltininkui atlyginus padarytą
žalą;
- įsiteisėja mokesčių administratoriaus sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo, o kilus
mokestiniam ginčui Valstybinė
mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos patvirtina vietos
mokesčių
administratoriaus
sprendimą;
- įsiteisėja teismo sprendimas
(nutartis) civilinėje ar administracinėje byloje pagal prokuroro
ginant viešąjį interesą pateiktą
ieškinį, prašymą, pareiškimą, kai
šiuo sprendimu (nutartimi)
tenkinamas prokuroro ieškinys,
pareiškimas, prašymas ir panaikinamas neteisėtas administracinis aktas ar neteisėtas sandoris, kuriuo padaryta (galėjo būti
padaryta) turtinė žala valstybei.
Priimant sprendimą dėl vienkartinės piniginės išmokos
prioritetas teikiamas šiems atvejams, kai:
- išaiškinama organizuotas grupė ar nusikalstamas susivienijimas;
- nusikaltimas ar kitas teisės
pažeidimas, kuriuo padaryta
(galėjo būti padaryta) turtinė
žala valstybei, išaiškinamas
(ištiriamas) bendradarbiaujant
kelioms
šio
nutarimo
1.1 punkte nurodytoms institucijoms;
-nustatomas ir konfiskuojamas
neteisėtai įgytas turtas.
Pažymėtina, kad skatinimui
skiriamos sumos dydis yra 1
procentas padarytos turtinės
žalos ar žalos, kuri galėjo būti
padaryta valstybei.
Jeigu išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo
būti padaryta) turtinė žala valstybei, dalyvauja kelių institucijų
pareigūnai ir valstybės tarnautojai, valstybės biudžeto asignavimai kiekvienai institucijai

skiriami proporcingai jos pareigūnų ir valstybės tarnautojų,
tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (ištiriant) minėtus nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus,
skaičiui.
Teikimą Komisijai dėl pareigūnų ir valstybės tarnautojų, dalyvavusių išaiškinant (ištiriant)
nusikalstamas veikas ir kitus
teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo
(toliau – teikimas) rengia ir
ketvirčiui pasibaigus iki kito
mėnesio 15 dienos Komisijai
pateikia centrinių institucijų
vadovai.
Teikime turi būti:
- siūlomo (-ų) skatinti pareigūno (-ų) ir valstybės tarnautojo (ų) vardas (-ai), pavardė (-ės),
pareigos; jeigu šių asmenų tapatybės atskleisti negalima, –
nurodomas jų skaičius;
- šio nutarimo 1.3 ar 1.5 punkte
nurodytas atvejis ir jo aplinkybės;
- padarytos turtinės žalos valstybei ar žalos, kuri galėjo būti
padaryta, dydis.
Komisijai išnagrinėjus teikimus,
Vyriausybės nutarimo dėl valstybės biudžeto asignavimų
pareigūnams ir valstybės tarnautojams, dalyvavusiems išaiškinant (ištiriant) nusikalstamas
veikas ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo
būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinti paskirstymo projektas Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikiamas svarstyti Vyriausybei.
Sprendimą dėl valstybės biudžeto asignavimų pareigūnams
ir valstybės tarnautojams, dalyvavusiems išaiškinant (ištiriant)
nusikalstamas veikas ir kitus
teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinti pa-

skirstymo priima Vyriausybė,
o vienkartinė piniginė išmoka
konkrečiam pareigūnui ir valstybės tarnautojui mokama jį į
pareigas priėmusio asmens
sprendimu. Vienkartinė piniginė išmoka pareigūnui ir valstybės tarnautojui negali viršyti 4
jo vidutinių darbo užmokesčių.
Jeigu pareigūnų veiklą reguliuojantys statutai nustato kitokius
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vienkartinės piniginės išmokos
dydžius, taikomos šių statutų
nuostatos.
Jeigu išaiškinus (ištyrus) nusikaltimus arba kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo
būti padaryta) turtinė žala valstybei, pareigūnai ir valstybės tarnautojai skatinami piniginėmis
išmokomis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka, už tų pačių nusikaltimų
arba kitų teisės pažeidimų išaiškinimą (ištyrimą) šiame nutarime
nurodytos vienkartinės piniginės
išmokos jiems nemokamos.
Pagal šio nutarimo nuostatas
neskatinami nutarime nurodytų
institucijų ir joms pavaldžių
įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai, taip pat minėtų institucijų
pareigūnai ir valstybės tarnautojai, turintys galiojančias tarnybines (drausmines) nuobaudas.

Rengiama statutinių
valstybės tarnautojų
socialinių garantijų
koncepcija
Atkelta iš 1 psl.
NPPSS tikslas, kad socialinės
garantijos pareigūnams būtų
adekvačios tarnybos ypatumams ir tokios įtvirtintos įstatymais.
„Socialinės garantijos pareigūnams turi būti įgyvendinamos
realiai, turi būti efektyvi jų
kontrolė, ir kad jos būtų pagrįstos ne samprotavimais, o
moksliniais tyrimais ir užsienio
praktika.
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Balandžio mėnesį savo gimtadienius švenčiančius mūsų profesinių sąjungų atstovus:
7 d. Nerijų Grigorevičių, Akmenės rajono policijos komisariatas.
8 d. Iriną Banevičienę, Vilniaus
AVPK Migracijos valdyba.
13 d. Saulių Sinickį , Kėdainių
rajono policijos komisariatas.
15 d. Rimą Pocių, Palangos
miesto policijos komisariatas.
20 d. Jurij Kamčinskij, Vilniaus
kriminalistinių tyrimų skyrius.
25 d. Vitalijų Jagminą, Vilniaus
miesto 1-asis policijos komisariatas.
30 d. Ingą Naudžiūnienę, Pakrančių apsaugos rinktinės
Uosto užkarda.

Patikrinimo Tauragės policijoje ataskaita
policijos departamento intranete
Lietuvos policijos generalinio
komisaro įsakymu yra sudaryta nuolatinė darbo grupė,
kuriai pavesta pateikti siūlymus dėl darbo laiko apskaitos
informacinės sistemos sukūrimo, spręsti analizuoti iškylančias problemas susijusias su
darbo laiko apskaita ir teikti
metodinę pagalbą policijos
įstaigoms. Šios grupės darbe
dalyvauja ir Nacionalinio
pareigūnų profesinių sąjungų
susivienijimo atstovas.
Ši darbo grupė atlikusi patikrinimą Tauragės apskrities
vyriausiajame policijos komisariate ir nustačiusi kai kuriuos darbo ir poilsio laiko
apskaitos pažeidimus, numatė
įvertinusi iš policijos įstaigų

30 d. Galiną Orechovą, Zarasų
rajono policijos komisariatas.

gautas pastabas dėl operatyvinių grupių darbo organizavimo, parengti ir siūlyti Policijos departamento vadovybei
nustatyti vienodą visoms policijos įstaigoms operatyvinių
grupių darbo organizavimo
variantą
Su atlikto patikrinimo Tauragės apskrities vyriausiajame
policijos komisariate ataskaita
supažindinti policijos įstaigų
vadovai, atkreipiant jų dėmesį
į patikrinimo metu nustatytus
darbo ir poilsio laiko apskaitos pažeidimus. Taip pat su
patikrinimo ataskaita gali
susipažinti visi policijos
įstaigų darbuotojai Policijos departamento intranete, rubrikoje „Vidaus kontrolė”.

Paskolos
palankiausiomis
sąlygomis

6 psl.
Buvusiam Marijampolės
policijos viršininko
pavaduotojui pareikšti
įtarimai miško
vagystės byloje
Atkelta iš 1 psl.
Antroji pergalė - kai E.Bukota
buvo atleistas iš tarnybos.
Praėjusių metų liepą Policijos
departamente vyko Marijampolės AVPK viršininko pavaduotojo E.Bukotos neeilinė atestacija. Buvo vertinamas pareigūno
atitikimas eiti užimamas pareigas. Komisija konstatavo, kad
E.Bukota netinka eiti užimamas
pareigas.
Trečioji pergalė - Marijampolės
AVPK viršininko K.Kalinausko
perkėlimas į Trakų rajono PK.
Tačiau ši istorija dar nepasibaigė.
Ne visi pareigūnų iškelti įtarimai
kol kas sulaukė prokurorų įvertinimo.
Pareigūnų siekius rėmė profesinė sąjunga, visuomeninės organizacijos, pareigūnų bendruomenė.

Pradėkite verslą, atnaujinkite būstą, atostogaukite, mokėkite už mokslą, gydymą ir kt.
Jeigu Jums skubiai reikia pinigų, nenumatytoms išlaidoms, greita paskola - gera išeitis.

Tapk vienos iš 5 Nacionaliniam
pareigūnų profesinių sąjungų
susivienijimui priklausančios
profesinės sąjungos nariu!
Mūsų narės:
Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo
įstaigų
profesinė sąjunga
Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo
įstaigų profesinė sąjunga
Lietuvos pasienio pareigūnų profesinė
sąjunga
Lietuvos policijos profesinė sąjunga
Ugniagesių gelbėtojų profesinė sąjunga
Pasirink profesinę sąjungą, kuriai nori priklausyti.
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)

Pareigūnų kredito unija paskoloms netaiko
jokių paslėptų mokesčių.
Palūkanos nuo 8,8 proc.
Kreipkitės:

Pareigūnų kredito unija
V.Mykolaičio-Putino g. 5, Vilnius
tel. 8 (5) 260 89 34
El.paštas: unija@pareigunai.lt

Norite gauti
elektroninį leidinį „Pareigūnai.lt”
į savo elektroninio
pašto dėžutę?
Registruokitės
el. paštu
info@pareigunai.lt
ir naujausias leidinys Jus pasieks
anksčiausiai!
Pareigūnai.lt
www.pareigūnai.lt

El.leidinys Pareigūnai.lt
leidžiamas kartą per mėnesį

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

