
 

 

 

 

NACIONALINIO PAREIGŪNŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSIVIENIJIMO DELEGATŲ 

SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJA 

 

2012 m. balandžio 27 d., Vilnius 

2008-2012 metų laikotarpiu nesiimta jokių esminių ir veiksmingų politinių priemonių, kurios spręstų 

ekonomines-  socialines statutinių pareigūnų problemas.Finansavimas vidaus reikalų ir kitoms statutinėms 

įstaigoms mažėjo  daugiau kaip 350 mln. litų, iš jų darbo užmokesčiui – daugiau negu 150 mln. litų. Tai vyko ne 

tik dėl biudžeto karpymo, bet ir dėl banko „Snoras“ bankroto, kai kurių viešųjų paslaugų privatizavimo bei 

naujų funkcijų delegavimo. 

Per šį laiką statutinėse įstaigose neįgyvendinamos įstatymo laiduojamos socialinės bei veiklos garantijos, 

iš esmės sustabdytas kvalifikacinių kategorijų suteikimo, karjeros procesai, į tarnyba nepriimami nauji žmonės. 

Dėl kuro, žmogiškųjų išteklių stokos pareigūnai negali tinkamai atlikti pareigų, užtikrinti visuomenės saugumo, 

išaugo grėsmė jų pačių saugumui.  

Pareigūnams iki šiol neatlyginta už darbą iki 2009 metų – nesumokėtas visas darbo užmokestis už 

viršvalandinį darbą, darbą poilsio ir švenčių dienomis. Seimas ir Vyriausybė vengia atlyginti pareigūnams 

padarytą žalą nepaisydami net dviejų Konstitucinio teismo nutarimų, kuriais Seimo priimti įstatymai, leidę 

nemokėti dalies darbo užmokesčio statutiniams pareigūnams, pripažinti antikonstituciniais. Toks vengimas  

mažina pačių pareigūnų pasitikėjimą valstybe ir teise. 

Vis dažniau pilietiškus, sąžiningai vykdančius savo pareigas pareigūnus ima persekioti į korupcinius 

santykius įsipainioję, nekompetentingi  vadovai, aukšti teisėsaugos pareigūnai.  Išpuolius bei nepaklusnumo 

akcijas prieš teisėsaugos pareigūnus rengia politikai, kuriems netaikoma teisinė atsakomybė. Taip skatinama 

agresija prieš teisėsaugos pareigūnus, kuriama nebaudžiamumo atmosfera.   

Teisėsaugos pareigūno profesija tapo nekonkurencinga, sumenko jos patrauklumas, tarnybą palieka 

rekordinis pareigūnų skaičius – geriausi ir labiausiai patyrę žmonės. Dėl to didėja darbo krūviai liekantiems 

tarnyboje pareigūnams, blogėja psichologinė atmosfera padaliniuose, krenta motyvacija. Viešojo saugumo 

paslaugos koncentruojamos reprezentatyviose vietose, o tai mažina mažesnių miestelių ir atokesnių vietovių 

gyventojų saugumą, o tuo pačiu pasitikėjimą teisėsauga. 

 

Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo delegatai mano, kad būtina kuo greičiau imtis 

priemonių tam, kad tarnyba statutinėje įstaigoje būtų patraukli darbo vieta ir atitiktų visuomenės lūkesčius. 

Būtina atkurti tarnybos patrauklumą, kompensuoti joje dirbantiems už tarnybos ypatumus (padidėjęs pavojus 



gyvybei, ekstremalios tarnybos sąlygos ir pan.), užtikrinti pareigūnų motyvaciją bei jų fizinį, ekonominį ir 

socialinį saugumą. Būtina rūpintis tuo, kad  patyrę, profesionalūs, tarnybai pasišventę pareigūnai būtų 

suinteresuoti likti tarnyboje.  

Atsižvelgdami į tai, raginame  įgyvendinti šias neatidėliotinas priemones: 

 

 Užtikrinti  finansavimą Kalėjimų departamentui, Policijai, Valstybės sienos apsaugos tarnybai, Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamentui ir kitoms statutinėms vidaus reikalų įstaigoms ne mažesnį, nei jis buvo 

2008 metų biudžete, padidinti darbo užmokestį minėtų institucijų pareigūnams ne mažiau kaip trečdaliu bei 

kasmet jį indeksuoti proporcingai infliacijos dydžiui;    

 Grąžinti iki 2009 metų nesumokėtą darbo užmokesčio dalį statutiniams pareigūnams (nesumokėta darbo 

užmokesčio dalis atsirado  pagal Valstybės tarnybos įstatymo 23 str. 2 d., kuri 2009 m. gruodžio 11 d. Lietuvos 

Respublikos Konstitucinio teismo nutarimu pripažinta prieštaravusia Konstitucijos 48 str. 1 d.  ir konstituciniam 

teisinės valstybės principui); 

 Įstatymuose įtvirtinti 40 val. darbo savaitę statutiniams pareigūnams, o už laiką, kuomet viršijama 40 val.  

savaitės darbo laiko norma, visais atvejais mokėti kaip už viršvalandinį darbą; 

 Teisės aktuose įtvirtinti nuostatas, kurios pozityviai skatintų pareigūnus, kurių tarnybos stažas yra didesnis nei 

20 metų, likti tarnyboje ir ją tęsti.  

 Užtikrinti principingų ir sąžiningų pareigūnų teisinį  saugumą. 

 

Suvažiavimo delegatų vardu, 

 

Vytautas Bakas,  

Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo 

pirmininkas                                              

 

 

 

 

 

Mes giname tuos, kurie gina ir saugo kitus! 


