
Kadaise mums pavyko vieniems, dabar esame kartu su visuomene. 

 
MIELAS PAREIGŪNE,  

Dėl mažinamo finansavimo kitąmet mūsų pajamos mažės mažiausiai dešimtadaliu, bus taupoma 
socialinių garantijų, atostogų, viršvalandžių sąskaita. Taupoma tiek neadekvačiai, kad iškyla grės-
mė neturėti darbo net tiems, kurie šiuo metu mokosi.  
 
Lietuvos vyriausybė sunkmečiu labiausiai apleido teisėsaugą. Pasak Europos policijos profesinių 
sąjungų konfederacijos (EUROCOP), labiausiai finansavimas buvo mažinamas Lietuvoje, Latvijoje 
ir Airijoje; 

Esamos sąlygos patogios žmonėms, veikiantiems šešėlyje - besiverčiantiems kontra-
banda, prekyba narkotikais, kitiems verteivoms. Kriminalinė kultūra sėkmingai ski-
nasi kelią į politiką. Išplūsti  „gaidžiu“ pareigūną tampa norma bei šou biznio atributu.  
Mitinge 2009-12-12 dieną kartu su NPPSS strateginiu partneriu—Jungtiniu demokra-
tiniu judėjimu, reikalausime veržti diržus ne pareigūnams, pensininkams, studentams 
ir verslininkams, o oligarchams. Reikalausime, kad būtų taupoma pertvarkant išsipū-
tusią Vidaus reikalų ministeriją, sutramdant išsikerojusią biurokratiją ir korupciją . 

 

Tuo pat metu kai Vyriausybė veržia diržus mums, iš valstybės biudžeto 
išmokami šimtai milijonų asmenims, kurie dalyvavo kuriant neteisėta 
LEO LT sandorį. Beveik 700 mln. litų, kuriuos prieš kelias dienas iš-

mokėjo valstybė yra ta suma, kurios pakaktų tam, kad dar penkioli-

ka metų nė vienas pareigūnas neprarastų  nė cento, palyginus su tomis pajamo-

mis.  Dar labiau  pasak Valstybės investicijų programos projekto, valstybė šiemet ketina 
įsigyti transporto lėktuvus už 31 mln.,  rekonstruoti Vilniaus miesto prokuratūros pasta-
tą už beveik 12 mln., statyti kalėjimus už 6,5 mln. 

 

Mitinge dalyvaus NPPSS vadovai Vytautas Bakas, Tomas Vaitkunskas, Vytautas 

Lamauskas, Vladimir Banel, Saulius Džiautas, advokatas Kęstutis  Čilinskas, akade-

mikas Antanas Kudzys, aktorius Regimantas Adomaitis, ekonomistė dr. Aušra Mal-

deikienė, medicinos profesorius Juozas Žilinskas ir visi tie, kurie nėra abejingi mūsų valstybės 

ateičiai.   

KARTU SU VISUOMENE REIKALAUSIME: 

• vykdyti pažadus- užtikrinti deramą finansavimą teisėsaugai, taupyti pertvarkant 
Vidaus reikalų sistemą, sutramdant biurokratiją ir korupciją, o ne mažinant paja-
mas; 

• reikalausime reformuoti pareigūnų darbo užmokesčio sistemą ir soc. garantijas; 
VISUS PAREIGŪNUS IR JŲ ŠEIMOS NARIUS KVIEČIAME DALYVAUTI MITINGE!!! 

Išsamesnė informacija: 
Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS), V. Mykolaičio-Putino 5, Vilnius, 
tel. 8 671 98974, el. p. info@pareigunai.lt 
Jungtinis demokratinis judėjimas (JDJ): Laisvės pr. 60, LT-05120, Vilnius; tel. 8 670 13927; el.p. – 
info@demokratija.eu 
   
Išsami ir tikra informacija apie mitingą skelbiama : www.pareigunai.lt, www.demokratija.eu,  
Atvykimą organizuoja ITĮPS, LPPS, LPPPS, UGPS skyriai. Detalesnę informaciją apie mitingą suteiks sky-

rių vadovai arba paskambinę į profesinių sąjungų būstinę.  

TAI, KĄ DAROME ŠIANDIEN, LEMS, KAIP GYVENSIME RYTOJ! 

Visi, kurie neabejingi  savo ir vaikų ateičiai, atvykite ir pakvieskite kaimynus  į mitingą 2009 m. 

gruodžio 12 d. 13 val. prie Vilniaus koncertų ir sporto rūmų (Rinktinės g. 1).  


