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aiškiai girdima, kaip E. Bukota 
bei E. D. derina medžių vagys-
tės veiksmus, vėliau koordinuo-
ja ir vykdo pagrobtos medienos 
gabenimą. Pateikiame Jums 
ištrauką: E.Bukota sako E.D.: 
„Man reikia mašinos malkų. Ką 
siūlai?― Po to vyksta pašnekovų 
tarimasis dėl laiko ir E.Bukota 
sako: „Nu tai gerai, tai kada gali 
atbogyt? Tai aš pats atvažiuo-
čiau pasi pasi pasitvarkyčiau“.  
2009 m. kovo 9 d. E.Bukota 
vėl kviečia E.D. važiuoti į 
mišką malkų: „Malkų, blet, 
nuvažiuot, ką?― E.D. sutikus, 
E.Bukota  patvirtina, kad ir jis 
dalyvaus: „Na, tai mes atvažiu-
osim pasi-pisim ir bus pada-
ryta.... Tiktai pas tave jas reikia 
suvežt, a ne? Ką į tai? Į 
kaimą...Palauk, štilių kiek? Du? 
Tai kuo daugiau štilių tuo 
daugiau supjausto, aišku‖. 
Iš kovo 11-osios dienos po-
kalbių matyti, kad E.D. su E.Bu
-kota viename automobilyje 
kon-troliuoja situaciją, kad E.D. 
su vogtų malkų mašina saugiai  

Aktualija   Kalvarijos kriminalistai metė iššūkį  

Septyni Marijampolės apskr. 
VPK Kalvarijos PK pareigūnai 
seniai įtarė, kad įtariamieji 
bylose, susijusiose su kontra-
banda, vagystėmis turi 
„stogą“ mažų mažiausiai 
aukščiausiuose Marijampolės 
teisėsaugos sluoksniuose. 
Dabar aiškėja, kad jie neklydo. 
Tik tas „stogas―, rodos, žymiai 
solidesnis nei manė daugiau kaip 
prieš metus tyrimą pradėję parei-
gūnai. Ir geografija gerokai pla-
tesnė.  
Nacionalinis pareigūnų profesi-
nių sąjungų susivienijimas inici-
juoja socialinį projektą „NE 
blizgučiams teisėsaugoje―.  
Pateikiame įvykių chronologi-
ją Marijampolėje: 
2008 m. gruodžio 17 d. Vėlai 
vakare, Kalvarijos kriminalinės 
policijos pareigūnai, gavę opera-
tyvinės informacijos apie didelį 
kontrabandinių prekių kiekį, 
surengė pasalą Kalvarijos rajone, 
vienoje iš sodybų, priklausančių 
vietos medžiotojų būrelio vado-
vui E.D.   
Informacija pasitvirtino. Sulaiko-
mi kontrabandinių prekių dėžes į 
automobilį krovusieji asmenys 
pasipriešino, pareigūnai panau-
dojo kovinius ginklus, persekiojo 
įtariamųjų furgoną. 
Netrukus atlikta krata E.D. sody-
boje –surasta kontrabandinių 
cigarečių, šovinių. Kriminalistus 

nustebino neįprastas radinys - 
naktinio matymo žiūronai - 
priklausantys Marijampolės 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Operatyvinės veik-
los skyriui. E.D. paaiškino, kad 
šiuos žiūronus jam davė 
E.Bukota (Marijampolės AVPK 
viršininko pavaduotojas krimi-
nalinei policijai). E.D. leido 
suprasti, kad pareigūnai turės 
rimtų nemalonumų jei šiuos 
žiūronus paims kratos metu. 
(Po minėtų įvykių praėjus me-
tams Policijos departamento 
Vidaus tyrimų pareigūnus Mari-
jampolės policijos vadovybė 
įtikins, kad šiuos žiūronus pali-
ko eilinis budėtojų dalies parei-
gūnas, jau išėjęs į pensiją ir 
todėl nenorįs nieko daugiau 
aiškinti).  
2009 m. kovo 5, 9, 11 dienos. 
Kontrabandos bylą tiriantys 
pareigūnai užfiksuoja pokalbius 
tarp jau minėtojo apskrities 
kriminalinės policijos vadovo 
kontrabandą savo sodyboje 
saugojusio E.D. Pokalbiuose 

Pareigūnai.lt 
Mes giname tuos, kurie gina ir 

saugo kitus 

Balandžio 14 d. Vilniuje įvyko Pareigūnų ir karių veteranų asociacijos steigiamasis 
susirinkimas. Jame dalyvavo per 50 buvusių teisėsaugos įstaigų pareigūnų. Asociaci-
jos tikslas - pasirūpinti pareigūnų ir karių, išleistų į pensiją, integraciją į visuomenę 
bei adaptaciją prie kintančių ar pakitusių gyvenimo sąlygų ar aplinkos; ginti pareigū-
nų ir karių, išleistų į pensiją, socialines garantijas. 
Buvusieji pareigūnai ir kariai išrinko asociacijos prezidentą – Gintarą Motiejūną, 
taip pat 11 narių valdybą. Patvirtino asociacijos įstatus.  
Susirinkusieji vienbalsiai pritarė strateginei partnerystei su Nacionaliniu pareigūnų 
profesinių sąjungų susivienijimu. 
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nuvažiuotų į vietą. 
Kovo12-d dienos pokalbyje 
tarp E.D. ir E.Bukotos šis sako: 
„Vyrai, slabakai jūs. Lygintis da 
jiem prie manęs. Slabakų bla. 
Visą mišką išpjoviau nuvažiavęs, 
blia. O jie nepaeina girtukai blia-
cha.―  
2009 m. balandžio 16 d. Kal-
varijos PK padėtas ikiteisminis 
tyrimas dėl medžių vagystės.  
Pagrindiniais įtariamaisiais tapo 
įtariamasis kontrabandos byloje 
E.D., Edvardas Bukota ir dar 
keli asmenys.  
2009 m. balandžio 24 d. Kal-
varijos PK pareigūnai įtarimus 
E. Bukotai dėl vagystės suderino 
su Marijampolės apylinkės 
vyriausiuoju prokuroru Rimu 
Bradūnu, tačiau netikėtai proku-
rorui paskambino Kauno apy-
gardos vyriausiasis prokuroras 
Kęstutis Betingis bei nurodė ne-
delsiant bylą pateikti jam. 
Pokalbio metu K.Betingis, iš-
klausęs kriminalistų pranešimo 
apie bylą ir joje esančius įrody-
mus, uždraudė Kalvarijos PK 
tyrėjams atlikti bet kokius tyri-
mo veiksmus, neatsižvelgdamas 
net į tai, kad buvo būtina atlikti 
kai kuriuos ikiteisminio tyrimo 
teisėjo sankcionuotus veiksmus. 
Pasak pokalbyje dalyvavusio vie-
no iš pareigūnų Dainiaus Gai-
žausko,  „bylos net susiūti nelei-
do―. 
Po kelių mėnesių bylą teismas 
baigė baudžiamuoju įsakymu. 
Medžiotojų būrelio vadovas 
E.D. pripažintas kaltu dėl me-
džių vagystės (suprask - vienas 
pavogė 20 medžių) ir nubaustas 
kelių šimtų litų bauda. Nei 
E.Bukotos, nei kitų įtariamųjų 
veikos negalėjo būti net bylos 
nagrinėjimo dalyku. 
2009 m. spalio 28 d. Dauguma 
Kalvarijos kriminalinės policijos 
pareigūnų kreipėsi į Policijos 
departamentą bei Marijampolės 
AVPK viršininką ir pareiškė 
nepasitikėjimą Marijampolės 
AVPK Kriminalinės policijos 
vadovu E.Bukota.  
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Dėl maitinimosi išlaidų 

kompensacijų 
Į pasienio pareigūnų profesinę 
sąjungą kreipėsi pareigūnai, tei-
raudamiesi, kodėl nemokamos 
maitinimosi išlaidų kompensa-
cijos tam tikras pareigas einan-
tiems pareigūnams.  
Kovo 22 d. Lietuvos pasienio parei-
gūnų profesinė sąjunga (LPPPS) 
kreipėsi į Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos vadą V.Butiną dėl Valsty-
bės sienos apsaugos tarnybos vado 
2010-02-17 įsakymo Nr.4-113 „Dėl 
maitinimosi išlaidų piniginės kom-
pensacijos mokėjimo Valstybės sie-
nos apsaugos tarnybos prie  LR 
VRM pareigūnams tvarkos aprašo 
patvirtinimo― pakeitimo― priėmimo 
teisėtumo ir pagrįstumo.LPPPS 
analizuodama šį įsakymą nustatė, jog 
jis priimtas nenurodant jokio teisinio 
ar kitokio įsakymo priėmimą pa-
teisinančio pagrindo.  
Neseniai gautas VSAT atsakymas į šį 
raštą. Jame rašoma, jog įsakymas pri-
imtas atsižvelgiant į VSAT skiriamus 
biudžetinius asignavimus. „Atsižvel-
giant į suformuotą teismų praktiką, 
analizuojamu klausimu, darytina pa-
grįsta išvada, kad maitinimosi išlaidų 
kompensacija nėra siejama su kon-
krečiomis funkcijomis, o siejama su 
garantija pareigūnui sudaryti galimy-
bę pavalgyti darbo metu,ir tik tuo at-
veju, kai tokios galimybės darbdavys 
negali suteikti dėl specialios užduo-
ties pobūdžio, ar dėl to, kad vykdy-
damas tarnybą lauko sąlygomis pa-
reigūnas neturi galimybės pavalgyti, 
turi būti mokama kompensacija. Įs-
tatymai nedraudžia darbdaviui savo 
darbuotojams taikyti didesnes socia-
lines garantijas nei numato teisės ak-
tai, tačiau, atsižvelgiant į šiuo metu 
susiklosčiusią finansinę padėtį VSAT 
neturi galimybės pareigūnams, ku-
riems tarnybos metu sudaromos 
sąlygos pavalgyti, papildomai mokėti 
maistpinigius. Atkreipiame dėmesį, 
jog artimiausiu metu maistpinigiai 
bus mokami tik tiems pareigūnams, 
kurie negali pasinaudoti galimybe 
pavalgyti darbo laiku‖, - rašoma 
VSAT rašte. 
LPPPS pirmininko Vladimir Ba-
nel komentaras: „VSAT neturi aiš-
kios pozicijos maistpinigių mokėji-
mo klausimu.  Prieš kelis metus 
VSAT auditas buvo konstatavęs, kad 
maistpinigiai dirbantiems PKP pa-
reigūnams turi būti mokami. Maist-
pinigiai buvo mokami iki šių metų 
pradžios, dabar nebemokami. Būtų 
labai bloga praktika, jei sunkmečiu 
eilinių pareigūnų finansinė padėtis 
dar sunkėtų, o finansinės problemos 
būtų sprendžiamos jų sąskaita. Tai 
tikrai nėra efektyviausias taupymo 
būdas. 

Dėl Policijos įstaigų operatyvaus valdymo padalinių veiklos, 
valdant policijos pajėgas, optimizavimo koncepcijos 

Policijos įstaigų operatyvaus 
valdymo padalinių veiklos, 
valdant policijos pajėgas, opti-
mizavimo koncepcija buvo 
patvirtinta 2009 m. gegužės 14 d. 
policijos generalinio komisaro į-
sakymu. Policijos departamento 
pozicija, kad policijos pajėgų val-
dymo pasikeitimus sąlygoja poli-
cijos įsigyjamos ir pradėtos nau-
doti techninės priemonės - skait-
meninis mobilusis radijo ryšys, 
Policijos registruojamų įvykių 
registro ir vieningos pajėgų valdy-
mo sistemos sukūrimas. Pradėjus 
naudoti minėtas technines prie-
mones atsirado galimybė policijos 
pajėgas valdyti iš vieno ar kelių 
policijos pajėgų valdymo centrų, 
o atsilaisvinusias pareigybes nau-
doti kitoms funkcijoms vykdyti. 
Policijos departamentas nuspren-
dė, kad policijos pajėgų valdymo 
centrus atitinka apskričių vyriau-
sieji policijos komisariatai, kurių 
operatyvaus valdymo padaliniai 
palaipsniui turi perimti valdyti 
policijos pajėgas teritorinės poli-
cijos įstaigos prižiūrimoje teritori-
joje. Todėl skambučiai trumpai-
siais pagalbos telefono numeriais 
(112, 02) bus nukreipiami iš ati-
tinkamos savivaldybės į Bendrąjį 
pagalbos centrą, iš kurio automa-
tiškai – į apskrities VPK, kurio 
pareigūnai valdys policijos pajė-
gas apskrities teritorijoje. Konce-
pcijoje nustatyta, kad apskričių 
vyriausieji policijos komisariatai 
policijos pajėgų valdymą visų  

Pirma perima iš tų policijos ko-
misariatų, kurių pajėgas valdyti 
leidžia techninės skaitmeninio 
mobiliojo radijo ryšio, mobiliojo 
radijo ryšio galimybės (t.y. užtik-
rintas kokybiškas ryšys tarp poli-
cijos pajėgų - patruliuojančių 
automobilių). 
Anot generalinio komisaro pava-
duotojo A.Stončaičio, pažymėti-
na, kad kitos operatyvaus valdy-
mo padalinių funkcijos (išskyrus 
pajėgų valdymą ir pagalbos skam-
bučių trumpaisiais pagalbos tele-
fono numeriais priėmimą) išlieka. 
Apskrities vyriausiajam policijos 
komisariatui perėmus apskrities 
policijos komisariatų policijos 
pajėgų valdymą, yra peržiūrimas 
policijos komisariatų operatyvaus 
valdymo padalinio darbo organi-
zavimas. Atsižvelgiant į Koncep-
cijos 20 punkte numatytus kriteri-
jus, AVPK policijos komisariato 
operatyvaus valdymo padalinio 
pareigūnų darbas gali būti organi-
zuojamas a) policijos komisariato 
patalpose; b) policijos komisaria-
to patalpose ir nustatytu paros 
laiku vykdyti patruliavimą polici-
jos komisariato prižiūrimoje teri-
torijoje. Be to, AVPK policijos 
komisariate operatyvaus valdymo 
padalinys gali būti nesteigiamas 
(gali būti panaikintas), jei polici-
jos komisariato funkcijas gali vy-
kdyti AVPK operatyvaus valdy-
mo padalinio ar kito AVPK poli-
cijos komisariato policijos komi-
sariato operatyvaus valdymo pa- 

dalinio pareigūnai. Taip pat 
atsižvelgiama ir į kitas vykdo-
mas funkcijas ir galimybę funk-
cijas vykdyti pavesti kitų padali-
nių pareigūnams. 
Koncepcijos tikslas, anot depar-
tamento atstovų, yra užtikrinti 
tinkamą policijos pajėgų reaga-
vimą į gaunamą informaciją 
apie įvykius ir nusikalstamas 
veikas, efektyviai ir racionaliai 
naudojant policijos pajėgas, 
atsižvelgiant į tai Koncepcijos 
28 punkte numatyta, kad 
„Koncepcijos vykdymo metu 
atsilaisvinusios pareigybės nau-
dojamos nusikalstamų veikų 
prevencijai ir siekiant užtikrinti 
reagavimą laiku į gautą informa-
ciją apie įvykius ir nusikalstamas 
veikas―. 
Pasak A.Stončaičio, įgyvendi-
nant Koncepcijos pirmąjį etapą 
pareigūnai nebuvo atleisti. Ge-
neralinio komisaro pavaduoto-
jas užtikrino, kad pareigūnams, 
kurių pareigybės bus naikina-
mos, teritorinių policijos įstaigų 
vadovai siūlys lygiavertes parei-
gas policijos įstaigoje. Pareigū-
nams, kuriems bus siūlomos 
pareigos kituose padaliniuose, 
planuojama organizuoti papil-
domus kvalifikacijos tobulinimo 
kursus. Apie pareigybių pasikei-
timus darbuotojai bus infor-
muojami iš anksto, teisės aktų 
nustatyta tvarka. 
 

 

NPPSS Teisės grupės vadovė 
Raimonda Vainoraitė:  
Policijos departamente vykusia-
me susitikime profesinės sąjun-
gos atstovai norėjo išsiaiškinti 
kaip vyks pertvarkymai, koks jų 
tikslas ir priežastys, kokias gali 
kelti neigiamas pasekmes dar-
buotojams. Profesinės sąjungos 
tikslas—užtikrinti, kad pertvarkų 
metu nebūtų pažeisti darbuotojų 
teisėti interesai. Pateikėme  poli-
cijos komisariatų darbuotojų iš-
keltas pastabas, siūlymus, grės-
mes, į kuriuos PD atstovai patei-
kė trumpus atsakymus bei paža-
dėjo atsakyti išsamiau raštu į 
kiekvieną jų. 
Jau dabar išaiškėjo pagrindinė 
problema, kad apskričių ir rajonų 
policijos komisariatų vadovai 
savaip interpretuoja koncepciją ir 
jos įgyvendinimą. O trūkstant 
aiškios informacijos iš PD tarp 
pareigūnų kyla baimės. Todėl  

paprašėme, kad PD atstovai 
koncepcijos viziją perduotų ne 
tik vadovams, bet ir žemesnių 
grandžių pareigūnams tiesiogiai.  
Susitikime PD atstovai teigė, jog 
koncepcijos įgyvendinimą paliko 
apskričių vadovams, pagal jų su-
pratimą ir darbo organizavimo 
specifiką, tačiau profesinė sąjun-
ga jau gavo signalų, kad apskričių 
vadovai iškraipo koncepciją, to-
dėl paprašė departamento kont-
roliuoti šį procesą, konkretizuoti 
ir aiškiai nustatyti koncepcijos 
įgyvendinimo gaires.  
Turėtų būti aiškiai suformuluoti 
ir nustatyti tikslai bei uždaviniai 
dėl OVP darbo organizavimo ir, 
manome, tai būtina įtvirtinti 
rengiamoje OVP darbo organi-
zavimo instrukcijoje. Todėl šiuo 
metu profesinė sąjunga rengia 
pasiūlymus Policijos departa-
mentui dėl rengiamos instrukci-
jos projekto. Beje, profesinės są- 

jungos siūlymus formuoja atsi-
žvelgdamos į profesinės sąjun-
gos narių pateiktus siūlymus ir 
pastabas. 
 
Esame nuoširdžiai dėkingi 
visiems mūsų nariams, kurie 
ne tik išnagrinėjo projektą, 
bet ir įvertino situaciją iš savo 
pozicijos. Kadangi pareigūnai 
nuolat dirba šį darbą, pateik-
tos  pastabos, pasiūlymai ir 
galimos grėsmės yra aktualios 
dėl praktinio pertvarkymo 

įgyvendinimo. 



Aktualūs teisės aktai 
litų.  
2010-02-17 Lietuvos policijos 
Generalinio komisaro įsaky-
mas dėl policijos pareigūnų 
tarnybinės ir specialiosios 
uniformos dėvėjimo normų 
patvirtinimo Nr. 5-V-157 
(Valstybės žiniose neskelbia-
mas) 
Siekiant taupyti policijai skiria-
mas biudžeto lėšas, patvirtintos 
Policijos pareigūnų tarnybinės ir 
specialiosios uniformos dėvėji-
mo normas, kuriose detaliai nu-
rodyti tarnybinių uniformų pa-
vadinimai, jų kiekiai, dėvėjimo 
terminai, pradedant aukščiausios 
grandies pareigūnų tarnybinėmis 
uniformomis ir baigiant Policijos 
mokyklos kursantų specialiosio-
mis uniformomis.  
 

2010-02-17 Lietuvos policijos 
Generalinio komisaro įsaky-
mas dėl piniginės kompen-
sacijos už tarnybinę uniformą 
nemokėjimo Nr. 5-V-154
(Valstybės žiniose neskelbia-
mas) 
Pakeitimais nustatyta, kad atsi-
žvelgiant į asignavimus, patvir-
tintus Policijos departamentui, 
2010 metais policijos pareigū-
nams piniginės kompensacijos 
už tarnybinę uniformą pagal pa-
tvirtintas dėvėjimo normas ne-
bus mokamos. 

2009-12-21 LR Darbo kodekso 
87, 88 straipsnių pakeitimo, 90 
strai-psnio pripažinimo nete-
kusiu ga-lios ir  kodekso prie-
do papildymo įstatymas Nr. XI
-589 (Valstybės žinios, 2010-01-
05, Nr. 1-4)  
Įsigalioja  2010-01-05 
Pakeitimais išplėstas ir sukonkre-
tintas subjektų, galinčių teikti 
įdarbinimo paslaugas, ratas. Jas 
gali teikti valstybė, savivaldybė 
arba Lietuvos Respublikoje įsteig-
tas juridinis asmuo, valstybėje 
narėje įsteigtas juridinis asmuo ar 
kita organizacija, ar jų filialai, įs-
teigti Lietuvos Respublikoje ar ki-
toje valstybėje narėje, arba Lietu-
vos Respublikos ar kitos valstybės 
narės pilietis, kitas fizinis asmuo, 
kuris naudojasi Europos Sąjungos 
teisės aktuose jam suteiktomis ju-
dėjimo valstybėse narėse teisėmis, 
padedantys ieškančiam darbo as-
meniui įsidarbinti.. Tarpininkavi-
mo įdarbinant paslaugas ieškan-
tiems darbo asmenims nemoka-
mai teikia: 1) Lietuvos darbo birža 
prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos; 2) Lietuvos Respub-
likoje įsteigtas juridinis asmuo ar 
jo filialai, kurių steigimo doku-
mentuose nurodytas veiklos tiks-
las – tarpininkavimo įdarbinant 
paslaugų teikimas; 3) valstybėje 
narėje įsteigtas juridinis asmuo ar 
kita organizacija, ar jo filialai, įs-
teigti Lietuvos Respublikoje ar 
kitoje valstybėje narėje, kuriems 

tokia teisė suteikta pagal tos vals-
tybės narės teisės aktus;  4) Lie-
tuvos Respublikos ar kitos vals-
tybės narės pilietis, kitas fizinis 
asmuo, kuris naudojasi Europos 
Sąjungos teisės aktuose jam su-
teiktomis judėjimo valstybėse 
narėse teisėmis ir verčiasi šia 
veikla. 
 

2009-12-29 Lietuvos Respubli-
kos administracinių teisės pa-
žeidimų kodekso 17313 straips-
nio pakeitimo įstatymas Nr. 
XI-590 (Valstybės žinios, 2010-
01-05, Nr. 1-5) 
 Įsigalioja  2010-01-05 
Pasikeitus Darbo kodekso nor-
moms, liečiančioms tarpininkavi-
mo įdarbinant paslaugas,  atitin-
kamai pakito ir Administracinių 
teisės pažeidimų kodekso nuo-
statos, nebeliko sąvokos -  netei-
sėtas tarpininkavimas įdarbinant 
užsienyje, vietoj jos naudojama 
sąvoka – tarpininkavimo įdarbi-
nant paslaugų teikimo reikalavi-
mų, nustatytų Lietuvos Respubli-
kos darbo kodekse, pažeidimas – 
užtraukia baudą nuo vieno tūks-
tančio iki trijų tūkstančių litų. 
Tokie pat veiksmai, padaryti 
asmens, bausto administracine 
nuobauda už šio straipsnio pir-
mojoje dalyje numatytus pažeidi-
mus, – užtraukia baudą nuo trijų 
tūkstančių iki penkių tūkstančių 

Kalvarijos kriminalistai metė iššūkį  
dinę pagalbą Kalvarijos pareigū-
nams. 
2010 kovo mėn. 28 d. Pasirašy-
ta trišalė teisinės pagalbos sutar-
tis su advokatu Kęstučiu Čilins-
ku. Septyni Kalvarijos kriminali-
nės policijos pareigūnai pasirašė 
pareiškimą generaliniam proku-
rorui, Specialiųjų tyrimų tarny-
bai, Valstybės saugumo departa-
mentui, prašydami pradėti iki-
teisminį tyrimą Marijampolės 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato viršininko Kęstučio 
Kalinausko atžvilgiu pagal Bau-
džiamojo kodekso 229 str., Ma-
rijampolės apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato viršininko 
pavaduotojo Edvardo Bukotos 
atžvilgiu pagal Baudžiamojo 
kodekso 178 str., 228 str. 2 d., 
231 str., Kauno apygardos vy-
riausiojo prokuroro Kęstučio 
Betingio atžvilgiu pagal BK 228 
str.,  Policijos departamento 229 
procesą baudžiamuoju įsakymu 
užbaigtoje Marijampolės teismo 
baudžiamoje byloje Nr.36- 

Atkelta iš 1 psl. 
Rašte aukščiausiems policijos va-
dovams kalvarijiečiai informavo 
vadovus apie su tarnyba nesuderi-
namą E.Bukotos elgesį, apie truk-
dymą atlikti ikiteisminį tyrimą, 
apie kardomosios priemonės pa-
žeidimus.  
2010 m. sausio 20 d. Policijos ge-
neralinis komisaras V.Telyčėnas 
patvirtino tarnybinio patikrinimo 
išvadą (nepatvirtintais duomeni-
mis tarnybinį patikrinimą akylai 
globojo Visvaldas Račkauskas). 
Pagrindiniai tarnybinio patikrini-
mo išvados teiginiai: 
1.Kalvarijos pareigūnų teiginiai 
paremti teisėtai gautais duomeni-
mis; 
2.E.Bukotos tarnybinė atsakomy-
bė negalima, nes operatyvinė in-
formacija negali būti naudojama 
kaip įrodymas tarnybinio patikri-
nimo medžiagoje; 
3.Nesant pakankamo pagrindo 
E.Bukotos tarnybinėn atsakomy-
bėn netraukti; 
4.Tarnybinio patikrinimo medžia-

gą apsvarstyti Policijos departa-
mente pasitarimo metu, o su pa-
čia medžiaga supažindinti depar-
tamento Korupcijos kontrolės 
valdybą. 
2010 m. kovas. Lietuvos polici-
jos profesinė sąjunga kreipėsi į 
Generalinį komisarą, prašydama 
įvertinti E.Bukotos elgesį parei-
gūno profesinės etikos aspektu, 
kreiptis į prokuratūrą, prašant į-
vertinti K.Betingio darytą spaudi-
mą pareigūnams bei neleisti E. 
Bukotai vadovauti kriminalinės 
policijos pareigūnams dėl jo 
elgesio, nesuderinamo su tarny-
ba. 
2010 m. kovas. Lietuvos polici-
jos profesinė sąjunga gavo infor-
maciją apie tai, kad ketinama 
atleisti visus, šiuos įvykius at-
skleidusius pareigūnus, todėl 
buvo nuspręsta nedelsiant pasi-
telkti advokatą, Nacionalinio 
pareigūnų profesinių sąjungų 
susivienijimo administracijos 
darbuotojus bei teikti neatidėlio-
tiną teisinę, organizacinę ir meto-

3 psl. Pareigūnai.lt 
NPPSS teisės skyriaus naujie-
nos  
 

Dėl neišmokėtos darbo       
užmokesčio dalies 

NPPSS Teisės skyrius administruo-
ja 31 bylą dėl neišmokėtos darbo 
užmokesčio dalies. Vien šiemet dėl 
70 proc. priedų ir priemokų riboji-
mo pradėta dar 20 naujų bylų. 
Pareigūnai kreipėsi tiek ir į admi-
nistracinius, tiek ir į bendrosios 
kompetencijos teismus. Iš viso į 
teismus kreipėsi 283 nariai, vien 
šiemet kreipėsi per 150. 

Siekia kolektyvinės  
sutarties  

Ugniagesių gelbėtojų profesinė 
sąjunga kreipėsi į Premjerą prašyda-
ma, kad jis tarpininkautų pasirašant 
kolektyvinę sutartį tarp UGPS ir 
Kalvarijos savivaldybės. Derybų su 
šios savivaldybės meru ir Tarybos 
nariais metu UGPS pasiūlė pritarti 
kolektyvinei sutarčiai, kuri numaty-
tų kompensavimo mechanizmą. 
Kalvarijos meras ir Tarybos nariai 
teigė pasirašysiantys tokią sutartį, 
jeigu tarpininkaus Vyriausybė ar jos 
įgaliota Finansų ministerija, kaip 
garantas, kad bus skirtas reikiamas 
finansavimas 2011 ir 2012 metams.   
Sutartyje numatyta, kad 2010 m. 
aštuoniems mėnesiams bus taiko-
mas indeksavimo koeficientas 0,75, 
t.y. ugniagesiai gautų 75 proc. pri-
skaičiuoto atlyginimo, 2011 m.- 100 
proc., o per 2012 m. kompensuotų 
negautą atlyginimą, t.y. taikant koe-
ficientą 1,125. Taip būtų užtikrintas 
pakankamas ugniagesių skaičius, ne-
reikėtų imtis drastiškų priemonių: 
ugniagesių atleidimo, atlyginimų 
mažinimo su nežinoma perspekty-
va, ar tas mažinimas bus laikinas.  

100146-09, kurioje, kita vertus,  
E.Bukotos veika nebuvo nagrinėta. 
Taip pat prašoma priimti reikiamus 
sprendimus dėl minėtų asmenų 
nušalinimo nuo pareigų, kol bus 
priimtas galutinis sprendimas.str. 
E.Bukotos patraukimui atsakomy-
bėn pagal BK 178 str. spręsti dėl 
būtinumo atnaujinti Generalinio 
komisaro pavaduotojo Visvaldo 
Račkausko atžvilgiu pagal Baudžia-
mojo kodekso 229 str. E.Bukotos 
patraukimui atsakomybėn pagal BK 
178 str. spręsti dėl būtinumo atnau-
jinti procesą baudžiamuoju įsakymu 
užbaigtoje Marijampolės teismo 
baudžiamoje byloje Nr.36-100146-
09, kurioje, kita vertus,  E.Bukotos 
veika nebuvo nagrinėta. Taip pat 
prašoma priimti reikiamus spren-
dimus dėl minėtų asmenų nuša-
linimo nuo pareigų, kol bus priim-
tas galutinis sprendimas. 



Paskutiniai tarybinės armijos šauktiniai viliasi, 
jog tarnybos laikas bus įskaitytas į vidaus 

tarnybos stažą 

25 Lietuvos pasienio pareigūnų 
profesinės sąjungos ir Lietuvos 
Respublikos Ikiteisminio tyrimo 
įstaigų profesinės sąjungos narių 
vardu į Nacionalinį pareigūnų 
profesinių sąjungų susivienijimą 
kreipėsi tarybos narys Bernardas 
Radžiukynas. Jis prašo, atsižvelgti 
į VSAT Ignalinos AE apsaugos 
rinktinės 25 pareigūnų prašymus, 
ir inicijuoti teisminius procesus 
ar teisės aktų pakeitimus dėl 
tarnybos TSRS ginkluotose pajė-
gose po 1990 m. kovo 11 d. laiko 
įskaičiavimo į vidaus tarnybos 
stažą pareigūnų pensijai gauti.  
Pareigūnų nuomone, Lietuvos 

vyriausiojo administracinio teis-
mo 2005 m. kovo 24 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. P14-
77-05 yra pažeidžianti jų teisėtus 
lūkesčius, o nuostata, kad po 
1990 m. kovo 11 d. Lietuvos 
Respublikos įstatymai Lietuvos 
piliečiams nedraudė tarnauti kitų 
valstybių ginkluotose pajėgose, ir 
kiekvienas Lietuvos Respublikos 
pilietis, nelaikantis  savęs TSRS 
p i l i e -
č i u , 
b u v o 
laisvas 
a p s i -
spręsti, 

stoti ar nestoti tarnauti ne Lietu-
vos Respublikos kariuomenėje yra 
niekinė, nes pašaukti atlikti priva-
lomąją tarnybą, dauguma buvo 
prievarta laikomi. Pabėgę iš jos 
būtų grąžinti į TSRS kariuomenę 
arba nuteisti TSRS karinio tribu-
nolo. 
Tuo pačiu jie nebūtų galėję ateiti 
tarnauti į Lietuvos Respublikos 
karinius ar statutiniais pagrindais 
besiremiančius padalinius kaip 
neatlikę būtinosios privalomosios 
karo tarnybos arba būtų laikomi 
teistais. Remiantis TSRS prezi-
dento 1991 m. rugsėjo 19 d. įsaky-
mu Nr. УП-2588 asmenys, pa-
šaukti iš karinių Lietuvos teritori-
joje buvusių komisariatų, nuo 
tarnybos TSRS ginkluotose pajė-
gose atleisti turėjo būti tik 1991 
m. rugsėjo – spalio mėnesiais.  

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  
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Trumpai 
 

Tarnybinis patikrinimas dėl nu-
sišovusio pareigūno tęsiamas 

NPPSS vasario 26 d. kreipėsi į Po-
licijos departamentą, prašydamas 
perimti Kaišiadorių r. PK parei-
gūno žūties tyrimą ir pavesti jį 
atlikti PD Vidaus tyrimų valdybai. 
Anot generalinio komisaro pava-
duotojo S.Skvernelio, siekiant nus-
tatyti ar šio pareigūno mirtis susi-
jusi su tarnybinių pareigų atlikimu 
ar pareigūno statusu, generalinis 
komisaras sudarė komisiją, kuriai 
pavedė atlikti tarnybinį patikrini-
mą. bus sprendžiamas Kauno 
AVPK viršininko A.Kaminsko at-
sakomybės klausimas.  
 

Nedalyvaus  etikos komisijoje 
NPPSS pirmininkas V.Bakas praė-
jusią savaitę kreipėsi į Policijos ge-
neralinį komisarą V.Telyčėną, 
prašydamas išbraukti jį iš PD Tar-
nybinės etikos komisijos narių.  

Naujai „iškepti” pareigūnai sistemai nereikalingi? 

Policijos departamentas kreipėsi į vidaus reika-
lų ministrą dėl Vidaus tarnybos statuto ir kitų 
teisės aktų pakeitimo ir papildymo. 
Vidaus tarnybos statuto 10 straipsnio 1 dalyje nusta-
tyta, kad asmeniui baigusiam vidaus reikalų profesi-
nio mokymo įstaigą, kitą švietimo įstaigą ar vidaus 
reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio moky-
mo kursus, teisės aktų nustatyta tvarka išduodamas 
atitinkamas baigimo dokumentas ir, atsižvelgiant į 
įgytą profesiją, vidaus reikalų profesinio mokymo 
įstaigos ar kitos švietimo įstaigos vadovo įsakymu 
asmuo siunčiamas į vidaus reikalų centrinę įstaigą, 
su kuria buvo sudaręs trišalę stojimo į vidaus tarny-
bą sutartį. Vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovas 
ar jo įgaliotas atitinkamos vidaus reikalų įstaigos va-
dovas, jei įstatymai nenustato kitaip, ne vėliau kaip 
per 5 darbo dienas vidaus reikalų profesinio moky-
mo įstaigos vadovui pasirašius įsakymą dėl kursanto 
siuntimo priėmimo privalo savo įsakymu paskirti 
asmenį į pareigas konkrečioje vidaus reikalų  įstaigo-
je. 
Dėl susidariusios sunkios valstybės finansinės padė-
ties policijos sistemai 2010-2012 metais numatoma 
sumažinti valstybės biudžeto asignavimų išlaidoms 
dydį, todėl policijos sistemai kyla sunkumų iš karto 
po mokslų baigimo priimant į tarnybą policijoje 
visus naujus asmenis, dėl to galimi teisminiai ginčai 
ir papildomos finansinės išlaidos (atstovavimas 
teismuose, galimų kompensacijų mokėjimas ir pan.). 
Policijos departamentas siūlo pakeisti Statuto ir  
Taisyklių nuostatas dėl asmenų, baigusių vidaus rei-
kalų profesinio mokymo įstaigas, kitas švietimo 
įstaigas ar vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų 
įvadinio mokymo kursus, priėmimo į vidaus tarnybą 
ir nustatyti, kad minėtus asmenis į vidaus tarnybą 
būtų galima priimti atsižvelgiant į vidaus reikalų 
įstaigos poreikius ir atsilaisvinus atitinkamai pareigy-
bei vidaus tarnybos sistemoje, arba apsvarstyti klau-
simą dėl trišalių stojimo į vidaus tarnybą sutarčių 
pasirašymo tikslingumo (policijos departamentas 
siūlo jų atsisakyti).  

 Profesinė sąjunga tokiems siūlymams 
kategoriškai nepritaria 

Giedrius Krilavičius, Teisės komiteto seniūnas: 
Siuntimų studijuoti išdavimas (CMEK reikalavimai, 
fizinis pasirengimas, biografijos skaidrumas), studijų 
programoms skirtų reglamentų bei standartų rengi-
mas turėtų būti siejami ir su valstybės finansuoja-
momis studijomis, ir su įsidarbinimo bei įdarbinimo 
įsipareigojimais. Sudarant trišales sutartis atsižvel-
giama į mokymo įstaigos galimybes rengti kursan-
tus, taip pat į konkrečios įstaigos galimybes juos 
įdarbinti, tai atsispindi išduodamuose siuntimuose 
mokytis. Kiekviena vidaus reikalų įstaiga gali sava-
rankiškai planuoti darbuotojų poreikį, jį derinant su  

mokymo įstaigomis, taip sprendžiamas kursantų 
įdarbinimo klausimas. Pritarus Policijos departa-
mento siūlymams galimas netinkamas valstybės 
biudžeto lėšų panaudojimas, t.y. kursanto parengi-
mas kainuoja, jei baigęs studijas jis neįdarbinimas 
tam tikrą laikotarpį (kad ir vienerius metus) mažėja 
jo kvalifikacija, kompetencija ir žinios. Tokiu būdu 
priimant tokį asmenį į vidaus reikalų įstaigą kada 
nors vėliau, be reikalo švaistomos lėšos jo pirmi-
niam parengimui, nes po to vis vien reikės papildo-
mų  lėšų kvalifikacijai kelti. Toks trumpalaikis po-
žiūris iš esmės iškreiptų visą vidaus reikalų sistemos 
kadrų prognozavimo ir planavimo politiką, taip pat 
pažeistų asmenų, pasiųstų mokytis teisėtų lūkesčių 
ir teisinio tikrumo principus. Dengiantis ekonomi-
niu sunkmečiu toks sprendimas netikslingas ir tuo 
požiūriu, kad ekonominio augimo metu privačiame  

Prenumerata 

Norite nuolat gauti elektroninį 
leidinį „Pareigūnai.lt”? 

Atsiųskite žinutę el.paštu  

media@pareigunai.lt  

ir naujausios žinios visada Jus 
pasieks laiku! 

sektoriuje atlyginimai augs žymiai 
sparčiau nei valstybiniame. Atsi-
gavus ekonomikai tokie asmenys 
gali būti labiau motyvuojami 
pasirinkti kitą darbinę veiklą, o ne 
karjerą valstybiniame sektoriuje - 
vidaus reikalų sistemoje. 
Toks trumpalaikis sprendimas, ne 
tik neišspręstų finansavimo klau-
simų, tačiau sudarytų kliūtis vi-
daus sistemos kadrų politikos 
formavimui ateityje.  


