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mą“ specialiąją policijos 
įrangą, apie vieno iš komisa-
rų vaidmenį miško vagystės 
byloje, apie daromą spaudi-
mą kai kuriose bylose.  
    Visi, kas susidurdavo su 
šia byla, negalėjo suprasti, 
kas stovi uţ Bukotos, kodėl 
tyrėjams, nusprendusiems 
pasidomėti šio asmens veik-
la, praeina noras daryti išva-
das dar tyrimo stadijoje. 
    Neabejoju, kad Policijos 
departamente  veikėjų iš 
Marijampolės veikla būtų 
įvertinta jei ne viena aplinky-
bė - kaip paaiškėjo vėliau, šia 
situacija nuolat domėjosi 
Kauno apygardos vyriausia-
sis prokuroras Kęstutis Be-
tingis. 
Jau dabar ţinoma, kad nea-
bejingas šiai istorijai buvo ir 
Visvaldas Račkauskas. Dar 
vėliau paaiškėjo, kad tyrimu 
neoficialiai domėjosi Gene-
ralinės prokuratūros Organi-
zuotų nusikaltimų ir korup-
cijos tyrimų departamento 
vyriausiasis prokuroras Algi-
mantas Kliunka.  
 

Nukelta į 5 psl.   

Vytautas Bakas 
NPPSS pirmininkas 

 
     Liepos 19 d. įvyko Mari-
jampolės apskrities vyriausio-
jo policijos komisariato virši-
ninko pavaduotojo Edvardo 
Bukotos neeilinė atestacija. 
Komisija konstatavo, kad  E. 
Bukota netinka eiti uţimamų 
pareigų. Tiesa, Lietuvos parei-
gūnai neišgirdo Policijos ge-
neralinio komisaro sprendimų 
šią išvadą realizuojant, bet 
reikia tikėtis procesas neuţ-
truks. 
     Tokį scenarijų sunku buvo 
įsivaizduoti šių metų pradžio-
je, kai Kalvarijos pareigūnai, 
laikydamiesi subordinacijos, 
apie nederamą E.Bukotos 
elgesį pranešė Marijampolės 
apskrities vadovui K.Ka-
linauskui, informavo Policijos 
generalinio komisaro pava-
duotoją Visvaldą Račkauską, 
lankėsi net generalinėje pro-
kuratūroje.  
     Pareigūnų pateikta infor-
macija tuokart buvo verta tik 
tiek, kad šių  metų sausio 20 
d. Policijos departamente 
buvo atliktas tarnybinis patik-
rinimas, o išvadoje, ant kurios 
puikuojasi Policijos generali-
nio komisaro parašas, nutarta 
netraukti E.Bukotos tarnybi-
nėn atsakomybėn, o patikrini-
mo medţiagą perduoti ap-
svarstyti Policijos departa-
mente pasitarimo metu. 
     Nenorom kyla klausimas, 
kodėl netikėtai pasikeitė Poli-
cijos departamento pozicija, 
kodėl sausio mėnesio tarnybi-
nio patikrinimo išvadoje net 
žodeliu bijoma užsiminti apie 

sankcijas bent uţ etikos 
paţeidimus, o dabar nu-
sprendţiama, kad E. Bukota 
netinka eiti pareigų? Kodėl 
prokurorai vengia pradėti 
tyrimą dėl skandalą sukėlu-
sių Kalvarijos pareigūnų 
pareiškimų, nors tūkstančiai 
visiškai beprasmių tyrimų 
pradedami ir dulka prokuro-
rų ir tyrėjų stalčiuose? Paga-
liau ar Policijos departamen-
tas galėjo ką nors daryti 
sausį ir kuo tai baigtųsi? 
    Atsakant į šiuos klausi-
mus reiktų priminti, kad 
priešingai nei viešai bando 
uţsiminti aukščiausi polici-
jos departamento vadovai, 
Kalvarijos kriminalinės poli-
cijos pareigūnai nuo 2008 
m., kai paaiškėjo neleistini jų 
vadovų ryšiai su nusikalsta-
mo pasaulio atstovais, infor-
mavo visus aukščiausius 
šalies policijos pareigūnus, 
supaţindino su surinktais 
įrodymais. Policijos vadovy-
bė buvo informuota apie 
galimą jų vadovų bendradar-
biavimą su kontrabanda 
besiverčiančiais asmenimis, 
apie nusikaltėliams „skolina-
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Svarbiausios naujienos 
 

Kalvarijos pareigūnams 
pasieniečių palaikymas 
    Lietuvos pasienio pareigūnų 
profesinės sąjungos atstovai 
kreipėsi į generalinį prokurorą 
ir generalinį komisarą, kad būtų 
pradėtas ikiteisminis tyrimas 
dėl Kalvarijos pareigūnų iškeltų 
faktų bei, kad būtų imtasi prie-
monių, jog policijos sistemą 
kompromituojantys pareigūnai 
negalėtų tęsti tarnybos. Rezo-
liucijai pritarė visi LPPPS dele-
gatai ir atstovai, vykusiame 
ataskaitiniame susirinkime. 
 

Suvažiavimas vyks  
rugsėjį 

Lietuvos policijos profesinės 
sąjungos suvaţiavimas vyks 
rudenį – rugsėjo 15 d. kartu su 
Nacionalinio pareigūnų profe-
sinių sąjungų susivienijimo 
suvaţiavimu.  
 

Piketavo prie  
Prezidentūros 

Liepos 12 d.  prie prezidentū-
ros piketavo ugniagesiai, polici-
ninkai ir pasieniečiai. Pareigū-
nai taip išreiškė nepritarimą 
Seimo priimtam Vidaus tarny-
bos statuto 41 straipsnio pakei-
timo įstatymui. (plačiau - 2 psl.) 
  

Nepartinis demokratinis 
judėjimas 

Teisininkas Kęstutis Čilinskas 
įsteigė Nepartinį demokratinį 
judėjimą. Toks sprendimas pri-
imtas JDJ susirinkime, kai ne-
pavyko pakeisti įstatų ir uţdra-
usti organizacijoje dalyvauti  
partijų nariams. Tarp svarbiau-
sių judėjimo tikslų -  demono-
polizacija ekonomikoje ir refor-
mos teisėsaugos institucijų 
sistemoje.  
Prie K.Čilinsko prisijungė ir 
naują organizaciją kuria akto-
rius R.Adomaitis, NPPSS pir-
mininkas V.Bakas, ekonomistė 
A.Maldeikienė, akademikas 
A.Kudzys, doc. K.Stoškus.  

Aktualija    E.Bukotos atestacija - 
  tik didelio proceso pradžia   

Kalvarijos kriminalistai ir jų advokatas K.Čilinskas bei NPPSS pirmininkas V.Bakas po 
teismo posėdţio 
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Prezidentės veto pareigūnų bendruomenė nesulaukė 
    Seimui skubotai priėmus Vi-
daus tarnybos statuto 41 straips-
nio pakeitimo įstatymą, pareigū-
nų profesinių sąjungų atstovai 
kreipėsi į prezidentę, prašydami 
vetuoti pareigūnų socialines 
garantijas atimantį įstatymą. 
Pareigūnų profesinių sąjungų 
atstovai buvo pakviesti susitikti 
su prezidentės patarėjais.  
Prezidentės patarėjams profesi-
nių sąjungų atstovai pateikė pa-
siūlymą, kad Vidaus tarnybos 
statute galėtų būti nustatytas 
sąrašas pareigybių, kurias einan-
tys pareigūnai ligos laikotarpiu 
gautų visą darbo uţmokestį, o ne 
80 ir 40 procentų, kaip pasiūlė 
Seimas. Tai galėtų būti patruliai, 
ugniagesiai, pasieniečiai, operaty-
vinį darbą dirbantys pareigūnai ir 
kiti, kurie susiduria su padidėju-
sio pavojaus sąlygomis. Taip pat 
aiškiai apibrėţė ir įvardijo, kodėl 
Seimo priimtas įstatymas ţalin-
gas. Tačiau prezidentė profesinių 
sąjungų balso neišgirdo ir įstaty-
mo ne vetavo. Tad pareigūnai 
susirgę tarnybos metu nebegaus 
vidutinio darbo uţmokesčio 
nedarbingumo išmokos. Išmoka 
maţės daugiau nei perpus.  
 
Ką apie tai mano profesinių 
sąjungų vadovai? 
 

NPPSS pirmininkas Vytautas 
Bakas: „Šis Seimo ir Preziden-

tės sprendi-
mas yra pir-
masis, kuriuo 
buvo iš esmės 
pan a i k i n to s 
s o c i a l i n ė s 
g a r a n t i j o s 
ne nu m a t an t 

net laikinumo kriterijaus. Iki šiol 
kalba ėjo tik apie darbo uţmo-
kesčio maţinimą. Tuo tarpu šis 
sprendimas gali tapti precedentu, 
po kurio bus imtasi karpyti kitas 
pareigūnų socialines ir veik-
los garantijas. Šiuo sprendimu 
tarsi perţengtas psichologinis 
barjeras, nes iki šiol socialinių 
garantijų karpyti politikai nedrįso 
dėl aktyvios pareigūnų bendruo-
menės reakcijos. Neabejoju,  kad 
dar šį rudenį, išgirsime diskusijas 
apie kitų socialinių garantijų 
atsisakymą (ankstesnės pensijos, 
atskiros pareigūnų sveikatos 
prieţiūros sistemos)”.  
 

tarnauti Lietuvai ir gelbėti 
žmones, tikėjosi, kad atsitikus 
nelaimingam atsitikimui ar  
susirgus, bus garantuotas šim-
taprocentinis apmokėjimas. 
Dar 1990 metais Aukščiausio-
sios Tarybos pirmininkas ga-
rantavo, kad VRM pareigū-
nams  išliks visos socialinės 
garantijos. Tačiau po 20 metų 
jo bendrapartiečiai paţadus 
pamiršo. Dabartinė valdančioji 
dauguma pamiršo ir duotus 
paţadus Lietuvos piliečiams, 
kad po „naktinių posėdţių“ 
daugiau nebemaţins išmokų, o 
visus įstatymų pakeitimus de-
rins su visuomeninėmis organi-
zacijomis. 
Ugniagesių gelbėtojų profesinė 
sąjunga nusivylė ir J.E. Prezi-
dente, kuri galėjo po NPPSS 
kreipimosi pataisyti padėtį. 
Nematydami kitos išeities ug-
niagesiai gelbėtojai artimiausiu 
metu svarstys kaip atstatyti 
teisingumą: ar  kol LR Seimas 
nepataisys įstatymų rengti ne-
paklusnumo akcijas, ar masiš-
kai kreiptis į teismus dėl pa-
žeisto konstitucinio teisėtų 
lūkesčių principo bei Valstybės 
įsipareigojimų nevykdymo. 
 

Lietuvos pasienio pareigūnų 
profesinės sąjungos pirmi-
ninkas Vladimir Banel:  
„Prezidentės prita-
rimas naikinti sta-
tutinių pareigūnų 
kai kurias sociali-
nes garantijas pa-
rodė jos poţiūrį į 
vertybes ir į  statu-
tinius pareigūnus, kurie, ginda-
mi kitus ţmones, kasdien rizi-
kuoja savo sveikata ir gyvybe. 
Šio įstatymo projekto rengėjai 
ciniškai pasielgė pareigūnų 
atţvilgiu.  
Pareigūnas visada privalo būti 
pasirengęs aukotis vardan kitų. 
Būtent todėl visose paţangiose 
valstybėse pareigūnams garan-
tuojamos ir solidesnės nei ki-
tiems ţmonėms socialinės 
garantijos. Ko gero dabar tar-
nybą vykdantis pareigūnas 
turės pasverti, kiek vykdant 
savo pareigas rizikuoti.  
Pareigūnui uţkraunama vis 
daugiau pareigų, tačiau nesirū-
pinama nei jo socialine gerove, 
nei sveikata, nei gyvybe. 

Vilniaus apskrities ikiteismi-
nio tyrimo įstaigų profesinės 
sąjungos pirmininkas: Vytau-
tas Lamauskas: „Labai greitai 
ir negalvojant 
p a d a r y t a s 
p o p u l i a r u s 
žingsnis, kuris 
atneš tik ţalos. 
Tik atrodo, 
kad šie įstaty-
mo pakeitimai 
populiarūs ir sutaupysiantys 
labai daug pinigų. Taupymo 
prasme galbūt pavyks sutaupyti, 
bet lazda turi du galus. Sistema 
taps maţiau patraukli, vėl į tar-
nybą ateis atsitiktinių  ţmonių 
karta. 
Susitikime su prezidentės pata-
rėjais, man atrodė, kad patarėjai 
buvo suklaidinti, nes kalba su-
kosi apie kitas socialines garan-
tijas, o ne apie tai, kam reikia 
pareigūnams palikti 100 proc. 
nedarbingumo išmoką. Patarėjai  
neatsiţvelgė į mūsų argumentus, 
kalbėjo apie kompensacijas ir 
kitas socialines garantijas. 
Kita vertus,  iš visos šios istori-
jos labiausiai nepatiko kaip tai 
buvo padaryta. Per vieną dieną 
įstatymo projektas pateiktas 
Seimui, tą pat dieną ir priimtas, 
pateiktas prezidentei pasirašyti. 
Pareigūnų bendruomenė (daug 
kas atostogauja), net nesuprato 
kas įvyko, nespėjo sureaguoti. 
Baisiausia, kad visiems nusi-
spjauti į teisėtus lūkesčius. Mūsų 
valstybėje teisėti lūkesčiai pami-
nami kasdien, ir tai tampa tradi-
cija”.  
 

Ugniagesių gelbėtojų profe-
sinės sąjungos pirmininkas 
Saulius Džiautas: „UGPS 
nuomone, J.E. 
Prezidentė, neveta-
vusi įstatymų pake-
to, kuriuo suma-
žintos socialinės 
garantijos ugniage-
siams gelbėtojams 
ir kitiems VRM pareigūnams, 
padarė  klaidą. Projekto kūrėjai 
apgavo ir Seimo narius, ir parei-
gūnus, nes per vieną dieną pa-
teiktas ir priimtas projektas 
nebuvo nei derintas, nei anali-
zuotas. Manome, kad šis įstaty-
mas prieštarauja konstituciniam 
teisėtų lūkesčių principui, nes 

ugniagesiai gelbėtojai, atėję 

LR Ikiteisminio tyrimo įstai-
gų profesinės sąjungos pirmi-
ninkas Tomas Vaitkunskas: 
„Tokiu sprendimu prezidentė 

s t a t u t i n i u s 
p a r e i g ū n u s 
v a l s t y b ė s 
t a rnau to ju s 
sulygino su 
kitais dirban-
čiaisiais. Ką 
turiu omeny-

je, visame pasaulyje, visuose 
tarptautiniuose teisės aktuose, 
pripaţįstama, kad pareigūnai - 
specifinė darbuotojų kategorija: 
kadangi jų darbo specifika tiesio-
giai susijusi su rizika sveikatai ir 
gyvybei vykdant pareigas, be to 
pareigūnai turi tam tikrus net ir 
valdţios funkcijų įgalinimus, at-
likdami pareigas lokalioje vietoje, 
jie tuo pačiu uţtikrina ir visos 
valstybės, kuriai tarnauja, bei jos 
piliečių gerovę ir saugumą. Atiti-
nkamai valstybė turi jiems garan-
tuoti tam tikras specialias sąly-
gas, susijusias su jų socialinėmis 
garantijomis. Deja, nors nepri-
klausomybės atkūrimo proga  
tuometinis Aukščiausiosios tary-
bos pirmininkas kreipimesi ga-
rantavo, kad pareigūnams bus iš-
laikytos visos socialinės garanti-
jos, per 20 metų jos buvo tik 
sistemingai naikinamos. Tad 
praėjus 20-iai metų nuo nepri-
klausomybės paskelbimo, parei-
gūnams beliko vienintelė sociali-
nė garantija, skirianti juos nuo 
kitų dirbančiųjų - galimybė išeiti į 
pensiją atitarnavus 20 metų, bet 
ši socialinė garantija yra nepa-
kankama. 
 Jei einama tokiu keliu,  reikėtų 
panaikinti tam tikrus apribojimus 
statutinėje tarnyboje. Jei valdţia 
mano, kad pareigūnai tokie pat 
kaip ir visi kiti dirbantieji, tegul 
leidţia policininkams, gaisrinin-
kams, pasieniečiams streikuoti. 

Statutinėje tarnyboje viskas pa-
grįsta vertikaliais santykiais: nėra 
prašymų, pageidavimų, yra įsaky-
mas. Pareigūnas turi vykdyti 
įsakymą, o tik po to jeigu su juo 
nesutinka, gali jį skųsti. Tada 
reikia atšaukti ir šią taisyklę ir 
suteikti pareigūnui teisę pasirink-
ti nori jis vykdyti įsakymą ar 
nenori.” 



Aktualūs teisės aktai 
laiko apskaitos ţiniaraščių pildy-
mo; dėl mokėjimo uţ viršvalan-
dinį darbą; dėl atsisakymų su-
teikti aukštesnį laipsnį; dėl atran-
kos į laisvas aukštesnes pareigas; 
dėl tarnybinio kaitumo; dėl per-
kėlimo į ţemesnes pareigas; dėl 
tarnybos staţo skaičiavimo; dėl 
tarnybinių patikrinimų profesi-
nių sąjungų renkamųjų organų 
nariams. 
Nagrinėtini ir kiti pranešimai dėl 
darbuotojų teisių paţeidimo. 
Komisija, nagrinėdama jai pa-
vestus klausimus, turi teisę: 
teisės aktų nustatyta tvarka gauti 
iš policijos įstaigų visą informa-
ciją ir dokumentus, susijusius su 
nagrinėjamu klausimu; 
kviesti į posėdţius darbdavį, 
kitus su nagrinėjamu klausimu 
susijusius asmenis ir nagrinėja-
mo klausimo srities specialistus, 
konsultantus. 
Komisija jai pavestus klausimus 
nagrinėja posėdţiuose, kurie yra 
rengiami Policijos departamento 
patalpose, yra privalomi Komisi-
jos nariams. Komisijos posėdţiai 
yra teisėti jei juose dalyvauja ne 
maţiau kaip 2/3 jos narių. Ko-
misijos posėdţiams vadovauja 
policijos generalinio komisaro iš 
Komisijos narių paskirtas pirmi-
ninkas. 
Komisijos nariai turi teisę: bal-
suoti Komisijos posėdţiuose; 
susipaţinti su Komisijai pateikta 
medţiaga; pareikalauti pateikti 
papildomus dokumentus; susi-
paţinti su įvykusių posėdţių 
protokolais ir teikti dėl jų pasta-
bas; teikti Komisijai pasiūlymus 
ir papildomą medţiagą dėl nagri-
nėjamų klausimų; pareikšti at-
skirtąją nuomonę; siūlyti į Ko-
misijos posėdţius kviesti konsul-
tantus ar specialistus. 
Komisija klausimus nagrinėja ir 
siūlymą policijos generaliniam 
komisarui pateikia LR Viešojo 
administravimo įstatyme nusta-
tytais administracinių procedūrų 
terminais. Komisijos siūlymai 
priimami atviru balsavimu, posė-
dyje dalyvaujančių Komisijos 
narių balsų dauguma, balsams 
pasidalijus po lygiai, lemiamas 
yra Komisijos pirmininko balsas. 
Jei Komisijai susitarti nepavyks-
ta, surašomas nesutarimo proto-
kolas. Komisija, išnagrinėjusi jai 
pavestą klausimą, priima reko-
mendacinio pobūdţio sprendi-
mą, kuris skelbiamas Policijos 
departamento tinklalapyje. 

2010-05-
13 Lietu-
vos Res-
publikos 
Valstybės 
tarnybos 
uįstatymo 
29,30, 33 
straipsnių 
pakeiti-
mo ir 
papildy-
mo įstaty-

mas Nr. XI-811 
(Valstybės žinios, 2010-05-
31, Nr. 63-3090. Įsigalioja  2010
-07-01, 4 straipsnis įsigalioja 
2010 m. gegužės 31 d.). 
 
Pakeitimais išplėsta šiurkštaus 
tarnybinio paţeidimo sąvoka ir 29 
straipsnio 6 dalis papildyta naujais 
8 ir 9 punktais.  
8 punktas numato, kad šiurkščiu 
tarnybiniu nusiţengimu laikomas 
valstybės ar savivaldybės lėšų ir 
turto apskaitos paţeidimas, turė-
jęs reikšmingos įtakos valstybės ar 
savivaldybės institucijos ar įstai-
gos finansinių ir biudţeto vykdy-
mo ataskaitų rinkinių, konsoli-
duotųjų ataskaitų rinkinių ir (ar) 
kitų ataskaitų duomenų teisingu-
mui, ar reikšmingas valstybės ar 
savivaldybės lėšų ir turto valdy-
mo, naudojimo ir disponavimo 
jais teisėtumo paţeidimas, nusta-
tytas valstybės kontrolieriaus ar jo 
pavaduotojo arba savivaldybės 
kontrolieriaus sprendimu. 
9 punktas numato, kad šiurkščiu 
tarnybiniu nusiţengimu laikomas 
įsiteisėjusių teismo sprendimų, 
susijusių su valstybės tarnautojo 
pareigomis ir jų atlikimu, nevyk-
dymas. 
Taip pat nauja redakcija išdėstyta 
30 straipsnio 1 dalis, numatanti 
Seimo kontrolieriaus tyrimą dėl 
valstybės tarnautojo veiklos ir 
nuo to priklausančius tarnybinės 
nuobaudos paskyrimo terminus. 
Labai svarbus yra 33 straipsnio 2 
dalies pakeitimas, numatantis 
galimybę regreso tvarka išieškoti 
iš valstybės tarnautojo jo tyčia  
padarytą  ţalą: jeigu valstybės 
tarnautojas ţalą padarė tyčia, 
valstybės ar savivaldybės instituci-
ja ar įstaiga į padariusį ţalą valsty-
bės tarnautoją turi tokio dydţio 
regreso teisę, kiek ji sumokėjo 
žalos atlyginimo. Žalos atlygini-
mas išieškomas iš valstybės tar-
nautojo darbo uţmokesčio ir 
negali viršyti 20 procentų valsty-
bės tarnautojui priklausančio per 
mėnesį mokėti darbo uţmokes-
čio. 
 

2010-04-29 Lietuvos Respubli-
kos Vidaus tarnybos statuto 54 
straipsnio pakeitimo įstaty-
mas Nr. XI-795 
(Valstybės žinios, 2010-05-
18, Nr. 57-2810.  
 Įsigalioja  2010-05-18). 
Pakeitimais pailginta aukščiausio-
sios grandies pareigūnų vidaus 
tarnybos trukmė iki kol jiems 
sukaks 65 metai (anksčiau 62 
metai) bei galimybė pareigūno 
prašymu pratęsti vidaus tarnybos 
trukmę iki 5 metų (anksčiau 3 
metų). 
 

2010-06-03 Lietuvos policijos 
generalinio komisaro įsaky-
mas Nr. 5-V-449 „Dėl taikini-
mo komisijos sudarymo ir 
darbo reglamento patvirtini-
mo” (Įsigalioja  2010-06-03) 
Vadovaujantis 2009-06-03 ben-
dradarbiavimo susitarimo tarp 
Policijos departamento ir Lietu-
vos policijos profesinės sąjungos, 
LR Ikiteisminio tyrimo įstaigų 
profesinės sąjungos ir LR vidaus 
reikalų sistemos respublikinės 
profesinės sąjungos Nr. 5-IN-
107 (toliau Susitarimas) 9 straips-
niu sudaryta Taikinimo komisija 
(toliau Komisija) iš Susitarimą 
pasirašiusių šalių atstovų, turin-
čių aukštąjį universitetinį išsilavi-
nimą bei patvirtintas Komisijos 
darbo reglamentas. 
Taikinimo komisijos nariai: To-
mas Bikmanas, Policijos departa-
mento Personalo valdybos virši-
ninkas; Ugnius Čiţiūnas, Polici-
jos departamento Vidaus tyrimų 
valdybos viršininkas; Audrius 
Jakutis, Policijos departamento 
Teisės valdybos viršininkas; Vy-
tautas Lamauskas, Lietuvos poli-
cijos profesinės sąjungos atsto-
vas; Raimonda Vainoraitė, Lietu-
vos Respublikos ikiteisminio 
tyrimo įstaigų profesinės sąjun-
gos atstovė; Simona Ţadeikytė, 
Lietuvos vidaus reikalų sistemos 
respublikinės profesinės sąjungos 
atstovė. 
Komisijos siūlymai policijos 
generaliniam komisarui yra pata-
riamojo pobūdţio. Komisija 
policijos generalinio komisaro 
pavedimu nagrinėja Susitarimą 
pasirašiusių šalių bei komisijos 
narių su vidaus tarnybos santy-
kiais susijusius pranešimus (toliau 
pranešimai) dėl darbuotojų teisių 
paţeidimo, dėl policijos įstaigų 
vadovų priimtų sprendimų, kurie 
pateikiami policijos generaliniam 
komisarui, o būtent: dėl darbo 
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NPPSS teisės skyriaus 
informacija 

  Per 2010 metų I pusmetį 
Nacionalinio pareigūnų profe-
sinių sąjungų susivienijimo 
Teisės skyrius suteikė 504 
konsultacijas. Tai lyginant su 
tuo pačiu praėjusių metų lai-
kotarpiu daugiau kaip 2,5 
kartus daugiau. Daugiausia 
konsultacijų teikta dėl priedų 
bei priemokų ribojimo, darbo 
organizavimo ir darbo laiko 
apskaitos, atostogų, papildo-
mų poilsio dienų, kitų sociali-
nių garantijų, tarnybinės atsa-
komybės, darbo uţmokesčio 
ie kitais klausimais.  
  Analizuojant  š.m. pusmečio 
konsultacijas pastebėta, jog 
išlieka aktualūs tie patys klau-
simai: darbo uţmokestis, atsa-
komybė, darbo laiko apskaita. 
  Teisės skyrius per pusmetį 
parengė 127 raštus. Parengė 
303 procesinius dokumentus, 
iš jų – 94 skundus, ieškinius, 
24 apeliacinius skundus, 77 
patikslintus skundus, 54 pra-
šymus, 38 atsiliepimus, 15 
atskirų skundų, 1 prašymą 
atnaujinti procesą. 
  Anot Teisės skyriaus vado-
vės Raimondos Vainoraitės,  
šiemet lyginant su praėjusių 
metų tuo pačiu laikotarpiu 
pradėta 3 kartus daugiau bylų, 
daugiau kaip 3 kartus išaugo 
apeliacinių procesų skaičius, 
beveik 5 kartus – parengtų 
procesinių dokumentų skai-
čius. 
  Nacionalinio pareigūnų pro-
fesinių sąjungų susivienijimo 
teisininkai dalyvavo 202 teis-
mo posėdţiuose, susitikimuo-
se, komisijose, darbo grupėse. 
Teismo posėdţių skaičius 
išaugo daugiau kaip 4 kartus.  
  Teisininkai administruoja 
290 bylų. Daugiausia jų dėl 70 
procentų. Administruojamos 
bylos dėl tarnybinių nuobau-
dų, priemokų mokėjimo, 
kompensacijų, staţų, atleidi-
mo, ţalos atlyginimo, materia-
linės atsakomybės, laipsnių ir 
kt. 
  Užbaigta 18 teisminių proce-
sų, 6 iš jų laimėti, 2 nutraukti 
išsprendus taikiai. 
 



Nacionalinis pareigūnų profe-
sinių sąjungų susivienijimas 
atliko 2008-2010 metų teisė-
saugos institucijų finansavimo 
analizę. Per minėtą laikotarpį 
policijai skiriamas finansavi-
mas sumaţėjo 198 mln. 7742 
tūkst.Lt (beveik 23 proc.). Iš 
jų darbo uţmokesčiui skirta 60 
mln.390 tūkst.Lt arba 12 pro-
centų maţiau. 
Nukentėjo ir kitos teisėsaugos 
įstaigos. Vadovybės apsaugos 
departamento finansavimas 
sumaţėjo 10 mln. 125 tūkst. 
arba beveik trečdaliu (29 
proc.). Iš jų darbo uţmokes-
čiui skirta 1 mln. 971 tūkst.Lt 
maţiau (10,6 proc.). 
Priešgaisrinės apsaugos ir gel-
bėjimo departamento finansa-
vimas sumaţėjo 66 mln. 765 
tūkst. Lt 
arba dau-
giau nei 
ketvirtada-
liu (26 
proc.). Iš 
jų darbo 
uţmokes-
čiui skirta 
beveik 23 
mln. arba 
16 proc. mažiau. 
  Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos finansavimas suma-
žėjo 61 mln. 564 tūkst. Lt arba 
daugiau nei ketvirtadaliu (26 
proc.). Iš jų darbo uţmokes-
čiui skirta 20 mln. 205 tūkst. 
Lt arba 14 proc. maţiau.  
Finansinių nusikaltimų tyrimo 
tarnybos finansavimas suma-
žėjo 7 mln. 780 tūkst. Lt arba 
daugiau nei ketvirtadaliu (26,7 
proc.). Iš jų darbo uţmokes-
čiui skirta 2 mln. 923 tūkst. Lt 
arba 10 procentų maţiau. 

Specialiųjų tyrimų tarnybos 
finansavimas sumaţėjo 9 mln. 
239 tūkst. Lt arba daugiau nei 
trečdaliu (35 proc.). Iš jų dar-
bo uţmokesčiui skirta 3 mln. 
155 tūkst. Lt arba 22 proc. 

maţiau. 
Valstybės saugumo departa-
mento finansavimas sumaţėjo 
19 mln. 759 tūkst. Lt arba 
daugiau nei ketvirtadaliu (26 
proc.). Iš jų darbo uţmokes-
čiui skirta 1 mln. 59 tūkst. Lt 
arba 0,03 proc. maţiau. Tuo 
tarpu lyginant su 2009 metais, 
2010-aisiais VSD finansavi-
mas darbo uţmokesčiui su-
maţėjo 4 mln.652 tūkst. Lt 
arba beveik 13 proc. 
Muitinės departamento finan-
savimas sumaţėjo 57 mln. 
321 tūkst. Lt arba trečdaliu 
(31,4 proc.). Iš jų darbo už-
mokesčiui skirta 21 mln. 635 
tūkst. Lt arba 22,5 proc. ma-
žiau. 
Nors skaičiau akivaizdūs, 
Lietuvos laisvosios rinkos 
instituto surengtoje diskusijo-
je dalyvavusi finansų ministrė 
Ingrida Šimonytė teigė, kad 
policijai darbo uţmokestis 
sumaţėjo 1,8 proc. daugiau 
nei ketvirtadaliu (26,7 proc.). 
Iš jų darbo uţmokesčiui skirta 
2 mln. 923 tūkst. Lt arba 10 
procentų maţiau. 
NPPSS pastebėjo, jog Vyriau-

sybė bei Vidaus reikalų minis-
terija iškreipia tikrovę ir taip 
klaidina Lietuvos visuomenę. 
Ir ne tik Lietuvos. LR Vyriau-
sybė Europos policijos profesi-
nių sąjungų konfederacijai pa-
teikė tikrovės neatitinkančią 
informaciją, neva finansavimas 
policijai maţėja tik 1 procentu. 
Tarptautinei bendruomenei ir 
profesinėms sąjungoms buvo 
žadama, kad išlaidų karpymą 
pavyks amortizuoti optimizuo-
jant vidaus reikalų įstaigų funk-
cijas, maţinant valdymo kaštus. 
Tačiau iki šiol nepadarytas nė 
vienas kompleksinis ţingsnis, 
kuris sumaţintų teisėsaugos 
valdymo kaštus. 
Primename, kad Lietuva buvo 
viena iš trijų Europos valstybių 

(kitos dvi 
– Latvija 
ir Rumu-
nija), kuri 
prasidė-
jus sun-
kmeč iu i 
f inansa-
v i m ą 

policinėms struktūroms maţi-
no labiausiai. Kitų šalių vyriau-
sybės atsiţvelgdamos į sun-
kmečio iššūkius finansavimą 
teisėsaugai paliko arba maţino 
tik investicijas. Nors tarptauti-
nė policijos bendruomenė ragi-
no Lietuvos vyriausybę susilai-
kyti nuo veiksmų, kurie paveiks 
piliečių saugumą Lietuvoje, 
priminė, kad Lietuva privalo 
vykdyti Šengeno įsipareigoji-
mus, o išorinė Lietuvos siena 
sutampa su išorine Europos 
sąjungos siena, politikai į pasta-
bas nereagavo. 

 

Pareigunai.lt 

Profesinės sąjungos 
atstovai mokėsi valdyti 

susirinkimus  
Šią vasarą Nacionalinis pa-
reigūnų profesinių sąjungų 
susivienijimas pradėjo pro-
fesinių sąjungų atstovų moky-
mus. Net 14 atstovų turėjo 
galimybę pasisemti ţinių kaip 
efektyviai vesti susirinkimus. 
Mokymus vedė šios srities 
profesionalė „TMD Partners” 
mokymo konsultantė Sandra 
Stankevičienė, akredituoja 
ICF aukščiausio lygio vadovų 
i n d i v id ua l au s  u g d y m o 
eksperte. 
 

Roma Katinienė, atstovė 
Kauno apskrityje: „Mokymai 
paliko labai gerą įspūdį ir davė 
labai daug žinių, 
kurias galėsiu 
panaudoti ne tik 
v i s u om en i n ė j e 
veikloje, darbe, 
bet ir asmen-
iniame gyvenime. 
Gautos žinios pravers ateityje, 
tereikia jas gilinti ir tobulinti. O 
čia jau priklauso nuo mūsų pačių. 
Puiki lektorė, dalomoji medžiaga”. 
 
 

Elytė Lukšienė, atstovė 
Klaipėdos apskrityje: 
„Susirinkimų valdymas tai da-

lykas, kuris 
atrodytų turėtų 
būti savaime 
suprantamas. Jo 
n i e k a s  i r 
nemokė. Tačiau 
profesinės sąjun-
gos atstovui labai 

svarbu gebėti suvaldyti susirinki-
mus, kitaip niekas neišgirs tai, ką 
ketinai pasakyti. Gavome labai 
gerų patarimų.  
Nesame oratoriai, tad pasimokyti 
buvo labai naudinga, ypač, kai šių 
žinių tikrai reikia. Žinoma, tokių 
mokymų norėtųsi daugiau.“  

4000 litų paskola atostogoms 
(mėnesio įmoka 190 Lt) 2 metams. 

Grąžintina suma su palūkanomis 4560 litų. 
 

*Metinė kredito grąžinimo palūkanų norma 12,9 proc. 
 
 

V.Mykolaičio-Putino g. 5, Vilnius (buvusiųjų profesinių 
sąjungų rūmai ant Tauro kalno, II aukštas, centrinis 
įėjimas), 

tel. 8 (5) 260 89 34 
www.pareigunuunija.lt 

 
Pareigūnas čia—VIP klientas! 

Finansavimas policijai mažėjo  beveik 23 procentais, 

finansų ministrė mano kitaip... 

Tapk vienos iš 5 mūsų susi-
vienijimui 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, cent-
rinis įėjimas) 

www.pareigunai.lt 
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 Kalbama, kad užtarėjų buvo 
dar aukščiau, bet palikime tai 
būsimam tyrimui. 

     Taigi kas trukdė nubausti 

E. Bukotą dar 2008 metais? 
Dabar jau ţinant uţtarėjų ratą 
akivaizdu, kad su E. Bukota 
reikėjo elgtis „švelniai“, nes 
jei šis imtų teikti paaiškini-
mus, tyrėjai išgirstų  itin ne-
malonių jų ausiai E. Bukotos 
elgesio motyvų. Beje, švelnu-
mas pastebimas net ir dabar, 
kai, rodos, visiems aišku, kad 
Marijampolės policijos vado-
vų mundurai nepataisomai 
sutepti. E. Bukotai sudarytos 
visos galimybės palikti tarny-
bą su solidţia pensija, teoriš-
kai jis kada nors galės netgi 
kitos apskrities komisariato 
viršininko pavaduotoju būti. 
Kitas klausimas, kuris verčia 
ieškoti paaiškinimų – kieta 
prokuratūros pozicija netirti 
bylos.  
    Buvęs generalinio prokuro-
ro pavaduotojas Gintaras 
Jasaitis, dabar  dirbantis A. 
Kliunkos vadovaujamame 
departamente, šių metų liepos 
20 d. vykusiame Vilniaus apy-
gardos teismo posėdyje taip 
motyvavo buvusio generalinio 
prokuroro poziciją nepradėti 
tyrimo: „Iš tikrųjų Lietuvoje 
neveikia vien tik Baudţiama-
sis ir Baudţiamojo proceso 
kodeksai – Lietuvoje yra ir kiti 
įstatymai, pagal kuriuos gali-
ma rinkti informaciją apie tam 

tikrus įvykius. Jeigu abejoja-
ma, ar tokiame įvykyje yra 
nusikalstamos veikos poţy-
mių, informaciją galima rinkti 
ir pagal Policijos veiklos įsta-
tymą bei kitus teisės aktus”. 
Taigi prokuroras susidūrė su 
ta pačia situacija, su kuria 
buvo susidūręs policijos gene-
ralinis komisaras šių metų 
sausį, pasirašydamas iš esmės  
E.Bukotą reabilituojančią iš-
vadą. G. Jasaitis genialus – 

nepaneigsi,  
pripaţinda-
mas, kad 
E.Bukotos 
veikla kelia 
abejonių, 
siūlo ją tirti 
ne baudţia-

mojo proceso kodekso, o 
Policijos veiklos įstatymo 
nustatyta tvarka.   
Neabejoju, kad toks tyrimas 
leistų išvengti nepatogių klau-
simų prokurorams, kurie glo-
bojo E.Bukotos veiklą. Juk 
vargu ar atestacijos komisija, 
ar tarnybinį patikrinimą atlie-
kantis pareigūnas ryţtųsi ap-
klausti oficialiai apygardos 
vyriausiąjį prokurorą, juo la-
biau generalinį prokurorą.     
Todėl tyrimas remiantis 
„kitais įstatymais“ garantuotų 
ramybę prokurorams, kuriems 
reiktų aiškintis, kodėl marino 
bylą, kodėl grasino ją tirian-
tiems pareigūnams, kodėl iš-
suko kai kuriuos įtariamuosius 
ir dar daug „kodėl“.  

    Tuo tarpu jei dėl kalvarijie-
čių iškeltų faktų tyrimas būtų 
pradėtas Baudţiamojo proce-
so nustatyta tvarka, Kalvarijos 
pareigūnus tektų pripaţinti 
nukentėjusiaisiais, o tai jiems 
atvertų procesines teises ir 
garantijas. Jie galėtų oficialiai 
naudotis advokato paslaugo-
mis, teikti įrodymus – net ir 
tuos, kurie jiems tapo ţinomi 
vykdant operatyvinę veiklą, 
reikalauti atlikti apklausas, 
ekspertizę, apţiūras. Ir visa tai 
turėtų nagrinėti teismas! Bylo-
je  procesinius veiksmus tektų 
atlikti su daugybe ţinomų 
žmonių, „kovotojų“ su mafi-
ja, kontrabanda ir net su ko-
rumpuotais pareigūnais. Beje, 
jie būtų įspėjami dėl melagin-
gų parodymų. Gal būt tektų 
liudyti ir tiems, kurie nuo 
2008 metų nenorėjo kalvari-
jiečių nei girdėti nei matyti. 
   Būtent toks įvykių posūkis 
turėtų į neviltį varyti Kauno ir 
Generalinės prokuratūros 
prokurorus. 
    Kad ir kaip būtų kalvarijie-
čiai pasiekė pirmą pergalę, 
kuri, neabejoju, lems negrįţta-
mus pokyčius policijoje, vals-
tybės sienos apsaugos tarny-
boje, prokuratūroje, kitose 
teisėsaugos įstaigose.  
    Kalvarijos pareigūnai pri-
vertė sistemos „bukotas” nuo 
šiol dairytis ir suvokti, kad šis 
pavyzdys gali būti uţkrečia-
mas. Jei jiems pavyks pasiekti 
dar ir antrą pergalę – kad tyri-
mas būtų atliekamas baudţia-
mojo proceso nustatyta tvar-
ka, tokių „bukotų” galėsime 
pamatyti ir daugiau jau netru-
kus. Bet matyt pirmam kartui 
tai būtų per daug.  

Aktualija    E.Bukotos atestacija -  
  tik didelio proceso pradžia   

Kalvarijos kriminalistai siekė teismą įtikinti, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuris 
padėtų išaiškinti ir nubausti kontrabandą dangstančius aukštus pareigūnus. 

Naujienos 

Draus fizinius  
užsiėmimus 

Susitikęs su Priešgaisrinės ap-
saugos ir gelbėjimo departa-
mento generolu Remigijumi 
Baniuliu Ugniagesių gelbėtojų 
profesinės sąjungos (UGPS) 
pirmininkas Saulius Dţiautas 
paprašė, kad ugniagesių vado-
vas  uţdraustų per karščius 
organizuoti visus fizinius uţsi-
ėmimus. Taip bus išveng-
ta nelaimingų atsitikimų (pvz. 
šilumos smūgių). PAGD di-
rektorius paţadėjo atsiţvelgti į 
šį profesinės sąjungos vadovo 
prašymą. 
 

Pasiūlė tobulinti darbo 
užmokesčio skaičiavimo 

metodiką 
Liepos pradţioje  Priešgaisri-
nės apsaugos ir gelbėjimo de-
partamente (PAGD) vyko 
vidaus tarnybos generolo Re-
migijaus Baniulio ir Ugniagesių 
gelbėtojų profesinės sąjungos 
(UGPS) pirmininko Sauliaus 
Dţiauto susitikimas. Aptarti 
socialinio dialogo ir atlyginimų 
skaičiavimo metodikos keitimo 
klausimai. 
PAGD vadovybė išklausė Ug-
niagesių profesinės sąjungos 
pirmininko S.Dţiauto pastabas 
dėl atlyginimų skaičiavimo 
budintiems pareigūnams meto-
dikos. Anot UGPS vadovo, 
reikia tobulinti darbo uţmo-
kesčio skaičiavimo metodi-
ką,  keisti atlyginimų skaičiavi-
mo  programas. 
PAGD vadovybė išklausiusi 
ugniagesių profesinės sąjungos 
vadovą nusprendė įsigilinti į 
pateiktą medţiagą ir išsakytas 
pastabas bei nusprendė dar 
kartą dėl šios problemos su 
UGPS pirmininku susitik-
ti  liepos pabaigoje. 
Be šio ugniagesiams itin svar-
baus klausimo kalbėta sociali-
nės partnerystės projekto fi-
nansuojamo ES ir ki-
tais klausimas. 
Pasak S.Dţiauto, susitikimas 
buvo konstruktyvus ir viliasi, 
kad PAGD išanalizavęs pateik-
tą medţiagą imsis darbo uţ-
mokesčio  skaičiavimo metodi-
kos tobulinimo.  
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SVEIKINAME 
liepos mėnesį savo gimtadienius 
švenčiančius mūsų profesinių 
sąjungų atstovus: 
 

5 d.  Antaną Pažerecką, 
Tauragės apskrities vyriau-
siasis policijos komisaria-
tas.  

9 d. Darių Bagdoną,  Kauno 
nepilnamečių Tardymo 
izoliatorius  

11 d. Aidą Uščinienę,  Ak-
menės rajono policijos ko-
misariatas. 

13 d. Rasą Tumasonienę, Vil-
niaus m. antras  policijos 
komisariatas. 

Sergejų Maksimovą, Alytaus 
pataisos namai. 

14 d. Rasą Jakaitienę, Klai-
pėdos apskrities valstybinė 
mokesčių inspekcija. 

15 d. Aušrą Paltinienę, Vil-
niaus apskrities vyriausiasis 
policijos komisariatas.  

19 d. Natalją Skripnik, Vil-
niaus m. penktas policijos 
komisariatas. 

20 d. Elytę Lukšienę, Klai-
pėdos apskrities vy-
riausiasis policijos komisa-
riatas.  

21 d. Sigitą Šatienę, Mari-
jampolės apskrities vyriau-
siasis policijos komisaria-
tas.  

23 d. Miroslav Brazovskij, 
Visagino rajono policijos 
komiariatas. 

30 d. Jonas Sargevičius, Birš-

tono rajono policijos komi-

sariatas. 

POILSIS ŠVENTOJOJE! 

Vasarą geriausias poilsis prie Baltijos jūros!  Jūs galite pailsėti poilsio 
namuose „Akimirka“ (Šventoji, Mokyklos g. 65).   
Tai trijų aukštų, dviejų korpusų su atskirais įėjimais mūrinis pastatas su 
visais patogumais. Kiekviename korpuse yra virtuvė. Virtuvėse - šaldytu-
vai, indai, elektrinės viryklės su orkaitėmis. Kiekvienam kambaryje - šal-
tas ir karštas vanduo, tualetas, dušas. Yra poilsio kambarys su televizo-
riumi, žaidimo kambarys vaikams, didelė salė. Lauke prie pastato  įreng-
ta pavėsinė poilsiui. 
Į siūlomą nuomos kainą įeina visos komunalinės paslaugos. 
Bendras išnuomojamų lovų skaičius – 60 vnt. 
 

Vienos lovos kaina vienai parai – 30 Lt! 
Išsinuomojant tik savaitgaliui ir šventinėms dienoms – kaina didinama 20 
Lt (šventinės dienos – birželio 24, liepos 6). 
 

Patalynės komplektas (vienam atvykimo laikotarpiui,  
pagal pageidavimą) – 10 Lt. 

 
Organizacijoms, kolektyvams  taikoma 10 proc. nuolaida nuo apgyvendinimo sumos. 

Rugsėjo ir spalio mėnesio užsakymams taikoma 5 proc. nuolaida.  

Kontaktinis asmuo  
Diana Riabcova,  
Lietuvos sutrikusio  
Intelekto žmonių  
globos bendrija „Viltis“ 
 
Kalvarijų g. 143,  
Vilnius 
tel. 8 5 211 35 28 
el. p. diana@viltis.lt  

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  

El.leidinys Pareigūnai.lt 
leidžiamas kartą per mėnesį 

 Dėl tragiškos buvusio 
Klaipėdos policijos  
mokyklos viršininko  

VIKTORO  
LIAUDANSKO  

mirties nuoširdţiai uţjaučia-
me šeimą, artimuosius, drau-
gus. 
V.Liaudanskas parengė ne 
vieną policijos kartą. Mūsų 
atmintyje jis išliks kaip links-
mas ir nuoširdus ţmogus.  
 

NPPSS administracija 

Lietuvos pasienio pareigūnų 
profesinė sąjunga, LR Ikiteis-
minio tyrimo įstaigų profesi-
nė sąjunga, Vilniaus apskrities 
ikiteisminio tyrimo įstaigų 
profesinė sąjunga pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį su 
VSAT Vilniaus rinktine. Mi-
nėtos profesinės sąjungos 
priklauso Nacionaliniam pa-
reigūnų profesinių sąjungų 
susivienijimui. 
Sutarties tikslas – plėtoti daly-
kiškus santykius, formuoti be-
ndrą poziciją dėl rinktinės bei 
jos struktūrinių padalinių 
darbuotojų profesinių, sociali-
nių, ekonominių teisių ir  
teisėtų interesų uţtikrinimo, 
sukurti mechanizmą, leisiantį 
paprasčiau, greičiau spręsti 

Profesinės sąjungos ir Vilniaus rinktinė ginčus spręs konstruktyviai 

ginčus tarp rinktinės ir jos 
struktūrinių pa-dalinių bei jų 
darbuotojų. Siekiama, kad  
ginčus profesinės sąjungos ir 
rinktinė spręstų derybomis. 
Susitarimą pasirašiusios šalys 
sutarė, kad bendradarbiaus re
-ngiant teisės aktus, susijusius 
su rinktinės darbuotojų pro-
fesinėmis, ekonominėmis ir 
soc ia l inėmis garant i jo-
mis.  Profesinių sąjungų įga-
lioti atstovai galės dalyvauti 
komisijų posėdţiuose, kuriuo-
se svarstomi svarbūs darbuo-
tojams klausimai, taip pat 
tuose, kur bus aptariami rink-
tinės padalinių pertvarkymo,  
reorganizavimo ir likvidavimo 
klausimai. 
Svarbu tai, kad visos pusės  

susitarė dėl nuolatinės pata-
riamojo pobūdţio tarnybinių 
ginčų nagrinėjimo institucijos. 
Bus sudaryta Ginčų komisija, 
kuri nagrinės padalinių dar-
buotojų skundus dėl atsisaky-
mo suteikti aukštesnį laipsnį; 
atrankos į laisvas aukštesnes 
pareigūno pareigas rezultatų; 
pareigūnų atestavimo; tarny-
binių nuobaudų ir kt. 
Anot LPPPS pirmininko Vla-
dimir Banel, tikimasi, kad ne-
trukus pavyks pasirašyti ana-
logiškus susitarimus ir su ki-
tomis rinktinėmis, taip pat to-
kios sutarties projektas išsiųs-
tas į VSAT.  „Susitarimo pasi-
rašymą vertinu kaip pozityvų 
žingsnį, stiprinantį visuome-
ninių organizacijų ir darbda-
vio ryšį bei skatinantį konst-
ruktyvų bendradarbiavimą. 
Tokie susitarimai - šiuolaikiš-
kas ir modernus sprendimas 
padedantis efektyviai ir greitai 
spręsti tarnybinius ginčus tarp 
darbdavio ir darbuotojų,“– 

kalbėjo V. Banel. 

mailto:diana@viltis.lt

