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Pareigūnas jau dabar - kont-
rabandininkų taikinyje. Pri-
reikus ar panorus, nusikals-
tamą veiką suplanavusieji ir 
darantieji gali tokį pareigūną 
pašalinti iš savo kelio. 
Todėl Lietuvos pasienio 
pareigūnų profesinė sąjunga 
kreipėsi į VSAT vadą prašy-
dami panaikinti Sienos kont-
rolės nuostatuose numatytą 
galimybę pasienio sargybų 
pareigūnams, vykdantiems 
tarnybą „ţaliojoje juostoje‖ 
ją vykdyti po vieną. Taip pat 
priminė, jog nors nuostatuo-
se numatyta pasienio sargy-
bų sąveika, nėra numatytas 
pagalbos teikimo pareigūnui 
laikas, o tai ekstremalios 
situacijos atveju gali būti 
lemtingas ir labai trumpas. 
Ar į siūlymus ir pastabas bus 
atsiţvelgta? Tikėtina, kad 
nugalės sveikas protas. Juo-
lab, kad esant ekonominiam 
sunkmečiui kontrabandinin-
kai ir kiti paţeidėjai suakty-
vėja.  
Pasak LPPPS pirmininko 
Vladimir Banel, vis dėlto kol 
kas VSAT ne visiškai pasi-
ruošusi kovai su vietiniais 
kontrabandininkais, o pasie-
nyje su Rusija egzistuojan-
čios problemos įsisenėjusios 
ir nesprendţiamos. 

Birţelio 30 dieną įvykęs pasie-
nio pareigūnų ir kontrabandi-
ninkų susidūrimas prie Rusi-
jos sienos, Pagėgių rinktinės 
saugomame ruoţe, ne tik 
baigėsi tragiškai: šūviais su-
žeisti du pasieniečiai, nušautas 
vienas kontrabandininkas, bet 
ir atidengė sistemos spragas. 
Beje, tokių įvykių, kai kontra-
bandininkai nebijodami puola 
pasienio ruoţą saugančius 
pareigūnus vis daugėja.  
Nors visiems aišku, kad sieną 
saugantys pareigūnai, ypač 
kontrabandininkų pamėgtose 
vietovėse, kasdien dirba ekst-
remaliomis sąlygomis, jų tin-
kamam paruošimui skiriamas 
per menkas dėmesys, o esant 
biudţeto deficitui sienos ser-
gėtojų pajėgos per maţos. 
Ar patruliuojantys pasienyje 
pareigūnai yra saugūs? Iš tiesų 
būtų kvaila tikėtis, kad pavo-
jaus zonoje esantys pareigūnai 
būtų absoliučiai saugūs, tačiau 
kaip vadovybė uţtikrina, kad 
pavojaus akimirką pareigūnas 
neliks vienas prieš kelis paţei-
dėjus, o į pagalbą visada at-
skubės pastiprinimas? 
Pasirodo kartais pasieniečiai  
pasienyje patruliuoja vieni. 
Paradoksalu, tačiau taip yra.  
Sienos kontrolės nuostatai 
numato, kad patrulis - dviejų-

ar daugiau pareigūnų sargy-
ba pasienio ruoţe.  Tačiau tų 
pačių nuostatų 53 punktas 
sako,  jog pasienio sargybą 
gali sudaryti du ar daugiau 
pareigūnų, bet jeigu skiria-
mas tik vienas pareigūnas, jis 
tarnybinę uţduotį vykdo tik 
veikdamas kartu su netoliese 
esančia kita pasienio sargy-
ba. Taigi, vienas patrulis 
negali tikrinti asmens doku-
mentų, autotransporto prie-
monių, apieškoti sulaikyto 
asmens. 
Jeigu vienas patrulis eina 
tarnybą „ţaliojoje juostoje‖, 
jam vis dėlto tenka sulaiki-
nėti asmenis darančius teisės 
paţeidimus, taip pat ir pavo-
jingas nusikalstamas veikas.  
Nūdiena tokia, kad iki pa-
skirtos tarnybos vietos pasi-
enietis kartais keliauja vie-
nas. Tereikia nusikaltėliams 
panorėti ir vienišas ginkluo-
tas patrulis - taps lengvu jų 
grobiu ar net trofėjumi, arba 
pasityčiojimo objektu. Ar 
nutikus tokiam įvykiui 
VSAT vadai išdrįstų viešai 
pasakyti, kad pareigūnas 
nukentėjo ar buvo nuţudy-
tas dėl to, kad Vyriausybė 
neskyrė pakankamo finansa-
vimo?  
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Mes giname tuos, kurie gina ir 

saugo kitus 

Svarbiausios naujienos 
Kreipėsi į Teisingumo mi-

nisteriją 
    Nacionalinis pareigūnų pro-
fesinių sąjungų susivienijimas 
kreipėsi į Teisingumo ministeri-
ją dėl informacijos apie planuo-
jamo laisvės atėmimo vietų 
įstaigų reorganizavimą. Parei-
gūnų profesinės sąjungos Tei-
singumo ministerijai pateikė 
siūlymus, kad reorganizacija 
nepaliestų ir dėl jos nenukentė-
tų pirminės bei viduriniosios 
grandies pareigūnai, o dėl įstai-
gų reorganizavimo sutaupytos 
lėšos būtų skirtos pirminės ir 
viduriniosios grandies pareigū-
nų darbo sąlygų gerinimui. 
  

Ikiteisminis tyrimas  
pradėtas 

Generalinė prokuratūra pradėjo 
ikiteisminį tyrimą dėl Kalvarijos 
policijos  pareigūnų pareiškimo 
apie aukštesniųjų policijos va-
dovų galimai padarytas nusi-
kalstamas veikas. Ikiteisminis 
tyrimas pradėtas dėl vagystės 
(BK 178 str.), dėl piktnaudžia-
vimo (228 str.), dėl tarnybos 
pareigų neatlikimo(229 str.). 
„Ikiteisminis tyrimas pradėtas 
siekiant nustatyti, ar buvo pa-
darytos pareiškėjų nurodytos 
nusikalstamos veikos, kokias 
teisines pasekmes jos sukėlė ir 
kas dėl to turi būti traukiamas 
atsakomybėn―, – sakė generali-
nio prokuroro pavaduotojas. 
Siekiant objektyvaus ir nešališ-
ko ikiteisminio tyrimo ir proce-
sinio sprendimo priėmimo, 
ikiteisminį tyrimą pavesta atlikti 
Klaipėdos apygardos prokura-
tūros Organizuotų nusikaltimų 
ir korupcijos tyrimo skyriaus 
prokurorams. Klaipėdos apy-
gardos prokurorai  nesusiję su 
asmenimis, dėl kurių galimai 
padarytų nusikalstamų veikų 
bus atliekamas ikiteisminis tyri-
mas, nėra priėmę jokių procesi-
nių sprendimų ir nėra išsakę 
nuomonės . 

Aktualija    Pasieniečiai rizikuoja gyvybe dėl 
krizinių įsakymų  

Šiame numeryje: 

Pasieniečiai rizikuoja gyvybe 
dėl krizinių įsakymų 

Apie teismus 

Pareigūnas apgynė žmones, 
kas apgins pareigūną? 

Svarstome Policijos patrulių 
veiklos instrukciją 
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Ginčai teismuose atitraukia nuo svarbesnių problemų 

Praėjusią savaitę Vilniaus ap-
skrities ikiteisminio tyrimo 
įstaigų profesinės sąjungos 
(VAITĮPS) atstovai susitiko su 
Vilniaus apskrities vyriausio 
policijos komisariato vadovy-
be. 
Išklausius pristatyto prelimina-
raus Vilniaus AVPK 2011 me-
tų biudţeto, paaiškėjo, kad 
geresnių laikų teks gerokai 
palūkėti, mat arba bus paliktas 
toks pats finansavimas kaip ir 
2010 metais arba sumažintas 
dar 10 procentų. Skaitmenine 
išraiška tai neatrodo grėsminga,  
kur kas geriau situaciją iliust-
ruoja pavyzdţiai. Taigi, gavusi 
10 procentų mažesnį finansavi-
mą nei šiais metais Vilniaus 
apskrities policija nebus pajėgi 
vykdyti visų funkcijų. Be to, 
tokiu atveju aišku, kad darbo 

ma išspręsti socialinio dialogo 
keliu. Todėl Vilniaus apskrities 
policijos vadovybei pasiūlyta 
pasirašyti bendradarbiavimo 
susitarimą. Susitarimu būtų 
galima sudaryti ginčų komisiją, 
kuri spręstų tarp darbuotojų ir 
policijos įstaigos kylančius 
ginčus.  

„Kuo daugiau ginčų išspręsi-
me iki teismo, tuo daugiau 
laiko galėsime skirti ir susitelk-
ti tokių rimtų ir globalių pro-
blemų sprendimui kaip finan-
savimas ir kt.―, - sakė Vilniaus 
apskrities ikiteisminio tyrimo 
įstaigų profesinės sąjungos 
pirmininkas V.Lamauskas. 
Be kitų aktualių klausimų ap-
tarta ir Operatyvaus valdymo 
padalinių reforma.  
Profesinės sąjungos pirmininkas 

 užmokesčio fondas mažės 
apie 12 mln. Lt, o tai reiškia, 
kad teks atsisakyti apie 320 
etatų. Ţinant, kad pareigūnų ir 
taip trūksta, 320 ţmonių atlei-
dimas būtų labai grėsmingas 
sprendimas. 
VA ITĮPS pirmininkas Vytau-
tas Lamauskas patikino Vil-
niaus apskrities AVPK vadovy-
bę, jog profesinės sąjungos 
nesėdės rankų sudėjusios, o 
dės visas pastangas, kad  finan-
savimas nebūtų maţinamas. 
Pareigūnų profesinių sąjungų 
atstovai bei Vilniaus apskrities 
policijos vadovybe aptarė ir itin 
aktualų teisminių ginčų klausi-
mą.  
Pasak V.Lamausko, labai daug. 

ginčų keliauja į teismus, tačiau 
juos daug paprasčiau ir grei-
čiau, be papildomų išlaidų, gali- 

domėjosi 
ar OVP 
pa re i gū -
n a m s 
prisidėjus 
n a u j ų 
funkc i j ų 
Vi ln i au s 
AVPK ketina surengti moky-
mus, kurie uţtikrintų efekty-
vų pareigūnų darbą.  Vilniaus 
AVPK vadovas teigė, kad 
tokie mokymai būtinai bus 
surengti. Anot VA ITĮPS 
pirmininko, šiuo metu vyksta 
susitikimai su profesinės 
sąjungos atstovais. Šių susiti-
kimų metu bus aptartos gali-
mos priemonės, kurių imsis 
profesinė sąjunga gindama 
teisėtus savo narių lūkesčius. 

Tapk vienos iš 5 mūsų 
susivienijimui priklau-
sančios profesinės są-

jungos nariu! 

Mūsų narės: 

Lietuvos Respublikos 

ikiteisminio tyrimo įstai-
gų profesinė sąjunga 

Vilniaus apskrities iki-

teisminio tyrimo įstaigų 
profesinė sąjunga 

Lietuvos pasienio pa-

reigūnų profesinė są-
junga 

Lietuvos policijos profe-

sinė 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) 

 
www.pareigunai.lt 

B i r ţ e l i o 
p a b a i g o j e 
L i e t u v o s 
p a s i e n i o 
pa r e i gū nų 
p r o f e s i n ė 
s ą j u n g a 
raštu kreipė-
si į Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos vadą pulkininką Vai-
nių Butiną dėl teisminių proce-
sų.  
Profesinė sąjunga prašė VSAT 
vado nutraukti bereikalingą 
bylinėjimąsi bylose dėl neišmo-
kėto darbo uţmokesčio dalies.  
Pasak LPPPS pirmininko Vla-
dimir Banel, kaip rodo Vilniaus 
apygardos administraciniame 
teisme įvykusių teismų prakti-
ka, pareigūnų skundai dėl neiš-
mokėtos darbo uţmokesčio 
dalies priteisimo yra iš dalies 
tenkinami. Nors atstovams yra 
suteikta galimybė apskųsti teis-
mo sprendimus aukštesnei 
teismų instancijai, tolimesnis 
teismo sprendimų apskundi-
mas būtų netikslingi. 
Todėl profesinė sąjunga papra-
šė VSAT vadovybę vengti toli-
mesnių teisminių ginčų, nusta-
tyti aiškią grąţintinų pinigų  

NPPSS teisės skyriaus 
informacija 

Šiuo metu Nacionalinio pa-
reigūnų profesinių sąjungų 
susivienijimo teisininkai ad-
ministruoja 205 bylas dėl 
neišmokėtos darbo uţmoke-
sčio dalies, kuriose 523 pa-
reiškėjai. 

...ĮDOMU… kad pagal ofici-
alius advokato padėjėjo įkain-
ius skundo parengimas (I in-
stancijai)  kainuoja 1200 Lt, 
skundo tikslinimas nuo 400iki 
1200 Lt, atstovavimas teisme  
(apie 1 val.) - 160 Lt, 
pasiruošimas bylai (1 val.) - 
160 Lt.  
Sudėjus visas išlaidas uţ at-
stovavimą I intancijos teisme 
advokato padėjėjui sumokama 
nuo 1500 iki 3000 Lt. 
Apeliacinio skundo parengi-
mas II instancijos teismui 
kainuoja 1600 Lt, atsiliepimo į 
atsakovo apeliacinį skundą 
parengimas - apie 1200 Lt, 
pasirengimas posėdţiui (nuo 2 
val.) - apie 320 Lt, dalyvavimas 
teismo posėdyje - 160 Lt. Taigi 
bendra suma – apytiksliai 
2800—4500 Lt. 
Bendros proceso išlaidos 
siekia apie 6000 Lt. 

Procesai vilkinami specialiai? 

tvarką ir per protingą terminą 
uţtikrinti sąţiningą ir skaidrų 
lėšų grąţinimo procesą.  
Anot V.Butino, visi priimti 
teismo sprendimai dėl darbo 
uţmokesčio nepriemokos 
apskundţiami apeliacine tvar-
ka vykdant Vyriausybės 2010 
05 06 protokolo Nr. 32 nuo-
statas. Be to, anot VSAT va-
dovybės, nagrinėdami bylas 
dėl neišmokėtos darbo uţmo-
kesčio dalies priteisimo, apy-
gardų administraciniai teismai 
formuoja skirtingą praktiką. 
Taip pat neaiškus klausimas ir 
dėl Konstitucinio Teismo 
2009-12-11 nutarimo galioji-
mo atgal.  
Anot VSAT vadovybės, kai 
LVAT suformuos vieningą 
praktiką, tikėtina, kad tada 
apygardų teismų sprendimai 
nebus skundţiami.  
Anot LPPPS pirmininko, 
profsąjungos nuomone, tai yra 
tiesiog procesų vilkinimas. 
„Būtų buvę kur kas etiškiau, 
susėsti prie derybų stalo ir 
aptarti kompensavimo parei-
gūnams mechanizmą, o ne 
pasirinkti ginčų sprendimą 
teismuose‖, - kalbėjo V.Banel. 
 



Pateiktas nagrinėti patrulių veiklos  
instrukcijos projektas 

nų mokymui ir fiziniam pasi-
rengimui per mėnesį uţtektų 
10 val. (2 val. skiriant teori-
niam mokymui ir 8 val. fizi-
niam pasiruošimui), išskyrus 
mobiliojo padalinio pareigū-
nus, kuriems reikalingas spe-
cialus pasiruošimas. Taip pat 
tikslinga Viešosios policijos 
padalinių vadovams suteikti 
įgaliojimus numatyti ir dides-
nį valandų skaičių teoriniams 
mokymams, jei iškyla būtiny-
bė, pvz. iš esmės keičiasi su 
tarnybinių funkcijų vykdymu 
susijusių teisės aktų regla-
mentavimas  ir pan. 
6.6.2 p. vertinant kitų polici-
jos įstaigų padalinių, valstybi-
nių institucijų, vietos ben-
druomenės narių pateiktą 
motyvuotą informaciją, ne 
rečiau kaip kartą per dvi sa-
vaites formuoti informacinį 
sektoriaus biuletenį patru-
liams, teritorinėse policijos 
įstaigose, kuriose yra speciali-
zuoti kelių policijos patruli-
niai padaliniai, sektoriaus 
biuletenyje eismo prieţiūros 
uţduotys neformuojamos.    
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Lietuvos policijos profesinė 
sąjunga kreipėsi į narius, 
dirbančius teritorinių poli-
cijos įstaigų patrulių padali-
niuose, kad pateiktų savo 
pasiūlymus dėl rengiamo 
naujo Patrulių veiklos inst-
rukcijos projekto. Išnagri-
nėję projekto nuostatas ir 
apibendrinę narių pastabas 
NPPSS teisės grupės teisi-
ninkai pateikia savo pasta-
bas.  
 
Bendrosiose nuostatose yra 
teigiama, kad „vykdant viešąjį 
patruliavimą geltona liemenė 
su atšvaitais nedėvima esant 
vidutinei dienos oro tempera-
tūrai virš 24 laipsnių Celsi-
jaus‖. 
Siūlymas: Tikslinga prie šio 
pun-kto įtraukti nuostatą: 
„Parei-gūnai, vykdantys viešąjį 
patruliavimą vasarą, gali dėvėti 
aprangą, numatytą Lietuvos 
policijos generalinio komisaro 
2006 m.gruodžio 12d. įsakymu 
Nr.5-V-767 patvirtintų Lietu-
vos policijos pareigūnų tarny-
binės uniformos ir skiriamųjų 
ženklų apskaitos taisyklių 58, 
7 1 ,  1 0 0  p u n k t u o -
se‖ (marškinėlius, šortus, bate-
lius). 
6.3 punktas nurodo, jog būti-

na „uţtikrinti, kad išdėstyme 
pateikiami duomenys būtų 
laiku įvedami ir koreguojami 
policijos registruojamų įvykių 
registre.  
Siūlymas: Tikslinga konkre-
čiai įvardinti pareigūną, atsa-
kingą uţ duomenų įvedimą ir 
koregavimą. 
6.4.1 punktas „vertinant esa-
mą patrulių kvalifikaciją ir 
atsiţvelgiant į Policijos gene-
ralinio komisaro patvirtintus 
seminarų teminius planus, 
kiekvieną ketvirtį  planuoti 
patrulių mokymus; 
Siūlymas: Patrulių mokymų 
planus tikslinga sudaryti pus-
mečiui, o vasaros laikotarpiu 
dėl renginių, kuriuose reikia 
sustiprintai uţtikrinti viešąją 
tvarką, saugų eismą, gausos 
šių mokymų visai nerengti. 
6.4.2 p. kiekvieną mėnesį 
organizuoti iki 4 valandų teo-
rinius mokymus patruliams, 
pagrindinį dėmesį skiriant 
gebėjimų stiprinimui veikti 
situacijose, susijusiose su 
fizinės prievartos, šaunamojo 
ginklo panaudojimu; 
6.4.3 p. kiekvieną mėnesį 
organizuoti iki 10 valandų 
fizinės prievartos veiksmų ir 
fizinio parengimo pratybas. 
Siūlymas: Bendram pareigū-
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Garbaus amžiaus  
ugniagesiai: už ir prieš   
Ugniagesių gelbėtojų profesi-
nė sąjunga inicijavo apklausą 
savivaldybėse, kurios tikslas 
išsiaiškinti, kiek savivaldybių 
priešgaisrinėse tarnybose dir-
ba vyresnių nei 60 metų am-
žiaus ugniagesių. Pasirodo 
tokių ugniagesių yra per 150. 
Atleisti iš darbo ugniagesį, 
sulaukusį pensinio amţiaus, 
ne taip jau lengva. Pastarieji 
sutinka gauti menkesnį darbo 
uţmokestį, kad tik liktų darbe. 
Patys savo noru į pensiją eiti 
atsisako ir laukia, kol vadovy-
bė juos atleis. Tokiu atveju 
nemaţa išeitinė kompensacija 
garantuota.  
UGPS pirmininko Sauliaus 
Dţiauto nuomone, tokia situ-
acija nenormali. Piliečiai tikisi 
iš ugniagesių pagalbos, o 60-
metis ugniagesys nėra fiziškai 
pajėgus padėti tam tikrais 
atvejais. 

Pareigūnas apgynė žmones, kas apgins pareigūną? 

Tramdęs girtus ir agresyvius 
jaunuolius pareigūnas D.V. 
ne tik, kad buvo chuliganų 
sumuštas, bet sulaukė ir savo 
vadovybės atsainios nelaimin-
go atsitikimo išvados, kuria 
konstatuota, kad draudimo 
išmokos mokėjimo klausimas 
pareigūnui nespręstinas.  
Š.m. vasario 11 d. Vilniaus 
miesto 1-ojo policijos komi-
sariato Prevencijos skyriaus 
tyrėjas D.V. po tarnybos 
miesto autobusu vaţiavo į 
namus. Pastebėjęs agresyviai 
nusiteikusius, keleivius uţka-
binėjančius,  neblaivius jau-
nuolius, pareigūnas juos su-
drausmino. Chuliganams tai 
nepatiko. Jie patykojo iš auto- 

buso išlipusio pareigūno ir 
netikėtai uţpuolė.  Pareigūnas 
buvo sumuštas: patyrė daugy-
binius suţalojimus, smegenų 
sutrenkimą.  
Apie incidentą pareigūnas 
tuoj pat informavo Vilniaus 
apskrities vyriausiąjį policijos 
komisariatą. Rodos, beliko tik 
gydytis patirtus suţalojimus ir 
stengtis kuo greičiau sugrįţti į 
tarnybą. Pagal galiojančias 
teisines normas, jeigu parei-
gūnas suţalojamas atliekant 
tarnybines funkcijas (net jeigu 
tai ir po darbo), paprastai 
išmokama draudimo išmoka. 
Deja, Vilniaus AVPK komisi-
ja, tyrusi nelaimingą atsitiki-
mą, š.m. birţelio 30 d. patvir- 

tino išvadą, kuria konstatuoja, 
kad nebuvo galimybės nusta-
tyti ar pareigūnas buvo suţa-
lotas dėl savo kaip pareigūno 
statuso, taip pat nustatyti ar 
pats D.V. savo veiksmais 
nepadarė teisės paţeidimo, 
lėmusio jo suţalojimą, mat 
ikiteisminio tyrimo medţiago-
je įtariamieji savo kaltės ne-
pripaţino, nenustatyta konf-
likto kilimo prieţastis. Todėl 
įvertinusi visas surinktas ap-
linkybes konstatavo, kad 
draudimo išmokos mokėjimo 
klausimas D.V. nespręstinas. 
Pareigūnas su išvada nesuti-
ko, nes mano, kad ji nepagrįs-
ta, priimta formaliai, o tyri-
mas baigtas neišsprendus ty- 

rimui keliamų klausimų iš  
esmės.  
Pareigūnų sveikata ir gyvybė 
pagal Statutą visam jų tarny-
bos laikui valstybės biudţeto 
lėšomis privalomai draudţia-
ma nuo nelaimingų atsitikimų 
tarnyboje, nuo nelaimingų 
atsitikimų, susijusių su tarny-
ba, nuo nelaimingų atsitikimų 
vykstant į tarnybą ar grįţtant 
iš jos. Nelaimingą atsitikimą 
tirianti komisija privalo nusta-
tyti nelaimingo atsitikimo 
aplinkybes ir prieţastis; ar 
nelaimingas atsitikimas susijęs 
su tarnyba, ar įvyko tarnybo-
je, ar vykstant į tarnybą ar  
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Siūlymas: Informacinis biu-
letenis patruliams  yra reika-
lingas, tačiau jo formavimas 
kas 2 savaites labai padidins  
bei apsunkins ir taip jau  Vie-
šosios policijos padalinių 
vadovams tenkančias admi-
nistracinio darbo apimtis. 
Siūlome šiuos biuletenius 
formuoti kartą per mėnesį ar 
dar rečiau, juolab, kad aktualią 
informaciją (dėl kriminogeni-
nės padėties tam tikrame sek-
toriuje ir kt.) policijos patruliai 
suţino instruktaţų metu ar iš 
susirinkimų metu skaitomų 
suvestinių. Be to, tarnybinės 
uţduotys jiems formuojamos, 
atsiţvelgiant į kriminogeninės 
padėties pakitimus ir aktuali 
informacija perduodama nuo-
latos tarnybos metu. 
6.9 p. organizuoti tinkamus 
patrulių pamainos instrukta-
žus, rinktinėse skirti įgaliotą 
pareigūną atsakingu (toliau – 
atsakingas) uţ rinktinę nakties 
metu, poilsio ir švenčių die-
nomis.  
 Teritorinėse policijos įstaigo-
se, kur įkurti specializuoti 
kelių policijos patruliniai pa-
daliniai, eismo prieţiūros uţ-
duotys formuluojamos tik 
jiems, kitų patrulinių padalinių 
pareigūnams formuluojamos 
uţduotys privalo būti susiju-
sios tik su viešosios tvarkos 
uţtikrinimu. Minėtų padalinių 
(kelių policijos ir kitų padali-
nių) pareigūnams kitokios 
uţduotys gali būti formuluoja-
mos tik policinių priemonių 
metu. Kai bendrųjų policijos 
funkcijų vykdymui yra pasitel-
kiami mobiliųjų padalinių 
pareigūnai, jiems uţduotys, 
susijusios su eismo prieţiūra, 
taip pat gali būti formuluoja-
mos tik policinių priemonių 
metu. Ne policinių priemonių 
metu specializuotų ir mobilių-
jų padalinių pareigūnai tarny-
bos uţduotyje nenumatytas 
priemones gali vykdyti tik 
pastebėjus ar gavus informa-
ciją apie ruošiamą, daromą ar 
padarytą nusikalstamą veiką ar 

teisės paţeidimą. Teritorinėse 
policijos įstaigose ir policijos 
komisariatuose, kur nėra įkurti 
specializuoti policijos patrulių 
padaliniai, formuluojant tarny-
bos uţduotis, susijusias su eis-
mo prieţiūra, jų trukmė negali 
viršyti 30 proc. viso darbo lai-
ko.  
Siūlymas: Atsiţvelgiant į šalies 
miestų bei rajonų specifiką 
uţduotims, susijusioms su eis-
mo prieţiūra, skirti tik 30 proc. 
viso darbo laiko yra per maţai. 
Ypač tai aktualu rajonų PK 
teritorijose, kur patruliuoja 
vienas ekipaţas. Siūlome patru-
linio padalinio vadovui, atsi-
žvelgiant į avaringumo bei 
kitus statistinius duomenis, 
pačiam palikti teisę spręsti, kiek 
tarnybos laiko skirti eismo 
prieţiūros funkcijoms vykdyti. 
Dėl mobiliųjų padalinių parei-
gūnų tarnybos manome, kad jų 
panaudojimas vykdant tiek 
viešosios tvarkos uţtikrinimo, 
tiek eismo prieţiūros funkcijas 
yra naudingas ir efektyvus.  
Riboti ar kitaip drausti vykdyti 
eismo prieţiūros funkcijas 
esant tokiai  situacijai (didelis 
skaičius eismo saugumo paţei-
dimų) šalyje yra netikslinga. 
7.2 p. skirti patruliuoti vieną 
patrulį  tik objekto apsaugos 
poste arba policinėje priemo-
nėje jeigu joje iki 500 metrų 
atstumu yra paskirtas kitas 
policijos patrulis su transporto 
priemone, arba iki 300 metrų 
kitas pėsčiasis patrulis (vieną 
patrulį draudţiama siusti į A ir 
B lygio iškvietimus). 
Siūlymas: Patrulis neturėtų 
būti skiriamas patruliuoti vie-
nas nesvarbu, kokiu atstumu 
nuo jo yra kitas pareigūnas. 
Kadangi daţniausiai policijos 
patruliai skiriami dirbti tose 
vietose, kur kriminogeninė pa-
dėtis yra blogesnė, mūsų nuo-
mone, patrulių darbo organiza-
vimas po vieną neuţtikrina 
pačių pareigūnų sveikatos bei 
gyvybės atţvilgiu rizikos pre-
vencijos. 
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„Už ką šiemet išleisite  
SAVO VAIKĄ į mokyklą?” 

 
Pareigūnų kredito unija skelbia akci-
ją, kurios metu suteiksime 1000 Lt 

(kiekvienam vaikui) vartojamąjį  
kreditą.  

Paskola Jums pabrangs tik 72 Lt. 
 

 Nereikia laiduotojo. 
 Paskolos terminas 12 mėnesių. 
 Pasiūlymas galioja iki 2010 m. spalio 15 d. 
 Nėra jokių administravimo mokesčių. 
 Metinė kredito grąžinimo norma 13 proc.  
 Su savimi turėti vaiko (-ų) gimimo liudijimą.  

 
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 
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Pareigūnas apgynė žmones,  

kas apgins pareigūną? 
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grįţtant iš jos, ar profesinio 
arba įvadinio mokymo metu.  
Komisija ar darbuotojas, ti-
riantys nelaimingą atsitikimą, 
nelaimingo atsitikimo tyrimą 
baigia surašydami nelaimingo 
atsitikimo tyrimo išvadą ir jos 
pagrindu - nelaimingo atsitiki-
mo tyrimo aktą. 
Profesinės sąjungos nuomo-
ne, nelaimingą atsitikimą ti-
rianti komisija neturi teisės 
priimti kitokių sprendimų, o 
privalo atlikti visas privalo-
mas procedūras, per nustaty-
tus terminus baigti tyrimą ir 
konstatuoti visas būtinas ap-
linkybes. Komisijai visais 
atvejais baigus tyrimą kyla 
pareiga jos pagrindu surašyti 
nelaimingo atsitikimo tyrimo 
aktą. Tačiau, šiuo atveju ne 
tik, kad surašyta išvada neati-
tinka turinio reikalavimų, bet 
iki šiol net nesurašytas nelai-
mingo atsitikimo tyrimo ak-
tas. Profesinės sąjungos nuo-
mone, išvadoje nenustatytos 
visos nelaimingo atsitikimo 
tyrimui reikšmingos aplinky-
bės. Pareigūnas buvo suţalo-
tas jam grįţtant į namus iš 
tarnybos, tai laikytina pakan-
kamomis sąlygomis konsta- 

tuoti įvykus nelaimingą atsiti-
kimą grįţtant iš tarnybos, 
buvo galimybė pripaţinti, kad 
nelaimingas atsitikimas susijęs 
su pareigūno tarnyba. 
Pagal Nelaimingų atsitikimų 
tarnyboje (...) tyrimo ir ap-
skaitos tvarkos aprašo 34 p. 
Vilniaus AVPK privalėjo 
pradėti tarnybinį patikrinimą, 
kad nustatytų ar pareigūno 
sveikatos suţalojimas yra 
susijęs su jo tarnybinių parei-
gų atlikimu. 
Profesinės sąjungos nuomo-
ne, dėl Vilniaus AVPK for-
malus poţiūrio yra ţemina-
mas pareigūnas, atlikęs parei-
gą uţtikrinti viešąją tvarką bei 
visuomenės saugumą, paţeis-
tos bei neigiamos jo teisės į 
socialines garantijas: draudi-
mo išmoką, kompensaciją uţ 
sveikatos sutrikdymą.  
Todėl Profesinė sąjunga krei-
pėsi į Lietuvos policijos gene-
ralinį komisarą, prašydama 
įvertinti nelaimingo atsitikimo 
tyrimo išvados pagrįstumą. 
Savo ruoţtu pareigūnas D.V. 
nelaimingo atsitikimo tyrimo 
išvadą apskundė Vilniaus 
apygardos administraciniam 
teismui.  
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Siūlymas: Manome, kad 
policijos patrulis neturėtų būti 
skiriamas patruliuoti vienas 
nesvarbu, kokiu atstumu nuo 
jo yra kitas pareigūnas. Ka-
dangi daţniausiai policijos 
patruliai skiriami dirbti tose 
vietose, kur kriminogeninė 
padėtis yra blogesnė, todėl, 
mūsų nuomone, patrulių dar-
bo organizavimas po vieną 
neuţtikrina pačių pareigūnų 
sveikatos bei gyvybės atţvil-
giu rizikos prevencijos. 
18 p. Prieš išvykdami iš patru-
linio padalinio teritorijos poli-
cijos patruliai su specialiosio-
mis transporto priemonėmis 
įjungia mėlynus ir raudonus 
žybsinčius švyturėlius ir vie-
ningai visa pamaina išvyksta 
patruliuoti veiklos teritorijoje 
(išvykus iš patrulinio padali-
nio teritorijos švyturėliai iš-
jungiami).  
Siūlymas: Šios nuostatos 
vykdymas nepadėtų įgyven-
dinti nė vie-no Policijos veik-
los įstatymo 5 straipsnyje 
numatyto uţdavinio, todėl šis 
punktas yra nereikalingas 
20 p. Policijos patruliams 
pertraukas pailsėti ir pavalgyti, 
papildomas ir specialias per-
traukas suteikia budėtojas. 
Pertrauka pailsėti ir pavalgyti 
nesuteikiama likus 1 valandai 
iki tarnybos pabaigos. 
Siūlymas: Manome, kad pat-
ruliui pertrauka pailsėti ir pa-
valgyti turi būti numatoma iš 
anksto prieš tarnybos pradţią 
ir nurodoma tarnybos uţduo-
tyje. Priešingu atveju gali susi-
daryti situacija, kad dėl didelio 
iškvietimų skaičiaus pareigū-
nams iš viso nebus suteikta. 
Be to, bus papildomai apkrau-
tas ir budėtojas, nes jam nuo-
lat reikės derinti pajėgų pa-
skirstymą sektoriuose. Siūlo-
me, kad pertraukų suteikimo 
laikas su budėtoju būtų deri-
namas tik tuomet, jei patys 
pareigūnai praneša, jog nusta-
tytu laiku dėl tiesioginių funk- 

cijų vykdymo pertrauka pail-
sėti ir pavalgyti, papildomo-
mis ar specialiomis pertrauko-
mis neturi galimybės pasinau-
doti. 
21.5 p. miegoti, prarasti bud-
rumą; 
Siūlymas: Būtina  konkreti-
zuoti, kada galima teigti, kad 
yra prarastas budrumas. Da-
bartinė formuluotė yra neaiš-
ki. 
21.7 p. esant palankioms oro 
sąlygoms, be tarnybinio būti-
numo sėdėti stovinčiame tar-
nybiniame automobilyje;  
Siūlymas: Būtina konkrečiai 
nustatyti, kokios sąlygos lai-
komos palankiomis, nes da-
bartinė formuluoti neaiški ir 
sudaro sąlygas interpretuoti 
ne pareigūno naudai. 
21.9.4 p. įforminti teisės pa-
žeidimo dokumentus, tik tais 
atvejais, kai automobilyje yra 
sumontuota automobilio vi-
daus vaizdo ir garso įrašymo 
įranga;  
Siūlymas: Kadangi dar ne 
visuose policijos patrulių au-
tomobiliuose sumontuota 
reikalinga vaizdo ir garso įran-
ga, todėl neturėtų būti nustati-
nėjami tokie apribojimai, juo-
lab, kad eismo prieţiūra yra 
vienas iš pagrindinių policijos 
patrulių veiklos uţdavinių. Be 
to, dabartinė formuluotė su-
kurtų sąlygas teisės paţeidė-
jams išvengti administracinės 
atsakomybės, nes sustabdţius 
policijos patrulių ekipaţui, 
kuriame nėra tokios techni-
kos, paţeidėjai turėtų juridinį 
pagrindą ginčyti paskirtąsias 
administracines nuobaudas. 
21.9.5 p. vykdyti operatyvią 
paiešką su nukentėjusiuoju ar 
liudytoju;  
Dėl pareigūnų ir kitų asmenų 
saugumo, forminant teisės 
paţeidimo dokumentus, pat-
ruliai privalo uţtikrinti, kad 
asmuo (asmenys) nustatyta 
tvarka sėdėtų policijos tarny-
biniame automobilyje arba 
kitoje, ne policijos transporto 
priemonėje, arba būtų ne  

 arčiau kaip 5 metrai nuo poli-
cijos tarnybinės transporto 
priemonės. 
Siūlymas: Šis punktas nėra 
aiškus, ypač sąlyga „ne arčiau 
kaip 5 metrai nuo policijos 
automobilio―. remiantis da-
bartine formuluote kyla pa-
grįsti klausimai: kaip suţinoti 
asmens duomenis, kai jis stovi 
5 m atstumu; pareigūnui pa-
čiam prieiti ar per atstumą 
klausti; kaip tokiais atvejais 
paţeidėjas bus supaţindina-
mas su protokolo ar nutarimo 
turiniu; kaip jis pasirašinės; ką 
daryti, jeigu lauke lyja, sninga 
arba tamsus paros metas; kas 
išmatuos 5 m atstumą; ar bus 
teisės paţeidimas, jeigu paţei-
dėjas nevykdys patrulio reika-
lavimo laikytis 5 m atstumo. 
21.11 p. turėti su savimi gry-
nųjų pinigų sumą, litais ar 
uţsienio valiuta didesnę nei 1 
MGL;  
Siūlymas: Kyla klausimas, 
kaip galės būti įgyvendinama 
kontrolės funkcija, nes proce-
sinės prievartos priemonės 
(asmens apžiūra ar krata) gali 
būti taikomos tik pagal BPK 
nuostatas ir sankcionavus jų 
atlikimą. 
21.12 p. bendravimo su KET 
paţeidusiu (-iais) asmeniu (-
imis) metu naudotis mobiliojo 
ryšio priemonėmis (atsakyti į 
skambučius, skambinti, skai-
tyti (rašyti), siųsti pranešimus 
ir kt.).  
Siūlymas: Manome, jog turė-
tų būti numatyta, kad tose 
vietovėse, kur radijo ryšis 
blogas, galima naudotis ir 
mobiliaisiais telefonais.  
28 p. (...) Jei transporto prie-
monės stabdomos policinių 
priemonių metu, šio punkto 
reikalavimai netaikomi, infor-
maciją tarnybiniu pranešimu 
apie priemonės metu stabdy-
tas transporto priemones jų 
valstybinius numerius, budė-
tojui pateikia uţ priemonę 
atsakingas pareigūnas.  
Siūlymas: Vykdant policines 
priemones reikalavimo regist- 

ruoti sustabdytas transporto 
priemones reikia atsisakyti. 
Toks reikalavimas apsunkina 
policijos patrulio darbą ir tei-
giamų rezultatų neduoda. 
30 p. Jeigu yra sustabdyta 
transporto priemonė ir tikrina-
mi jos, vairuotojo ar krovinio 
dokumentai, arba kai įformina-
mas teisės paţeidimas, drau-
dţiama stabdyti kitas transpor-
to priemones, išskyrus atvejus, 
kai daroma nusikalstama veika, 
kurią reikia uţkardyti arba 
vykdomos policinės priemo-
nės.  
S i ū l y m a s :  S ą l y g o j e 
„draudžiama stabdyti kitas 
transporto priemones, išskyrus 
atvejus, kai daroma nusikalsta-
ma veika, kurią reikia uţkardy-
ti― reikėtų ţodţius „nusi-
kalstama veika― pakeisti į „aki-
vaizdus teisės paţeidimas―. 
Praktikoje daţnai pasitaiko 
atvejų, kai forminant KET 
paţeidimą akivaizdţiai daro-
mas analogiškas KET paţeidi-
mas ir šią situaciją mato pirma-
sis paţeidėjas. Kyla pagrįstas 
klausimas, kaip patrulis turės 
pasiaiškinti šiam paţeidėjui, 
kodėl nestabdo ir nebaudţia 
kito vairuotojo. Be to, 
„nusikalstama veika“ tiek tei-
sės teorijoje, tiek galiojančioje 
teisinėje reglamentacijoje api-
brėţiama kaip teisės paţeidi-
mas, uţ kurį numatyta bau-
dţiamoji atsakomybė. 
37 p. Policijos patruliai tarnybą 
baigia likus 30 minučių iki 
darbo pamainos pabaigos  
Siūlymas: Patruliai tarnybą 
galėtų baigti 15 minučių iki 
darbo pamainos pabaigos, nes 
kai kuriuose padaliniuose gali 
kilti problemų dėl patrulių 
pamainų pasikeitimo. 
41 p.Vykdamas į įvykio vietą 
patrulio vyresnysis perstato 
telemetrinės įrangos jungiklį į 
atitinkamą padėtį, pasirenka 
artimiausią ir  greičiausią vyki-
mo maršrutą, atsiţvelgdamas į 
KET reikalavimus, eismo sąly-
gas sprendţia apie būtinybę 
naudoti mėlynos ir raudonos 
spalvos ţybsinčius švyturėlius 
ir specialius garso signalus. 
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SVEIKINAME 
rugpjūčio mėnesį savo gimtadie-
nius švenčiančius mūsų profesi-
nių sąjungų atstovus: 
 

3 d. Giedrių Krilavičių, 
VSAT Vilniaus rinktinė. 
5 d. Jevgenijų Ameliną, Igna-
linos rinktinė Tverečiaus 
uţkarda. 
5 d. Iriną Konenkovą, Vil-
niaus m. septintas policijos 
komisariatas. 
7 d. Ramunę Girdauskienę, 
Šakių rajono policijos ko-
misariatas.  
10 d. Violetą Razgienę, 
Druskininkų miesto polici-
jos komisariatas.  
10 d. Rimantą Liepą, Vil-
niaus Oro uosto uţkarda.  
13 d. Rimvydą Versinską, 
Anykščių rajono policijos 
komisariatas. 
15 d. Beatą Rul, Vilniaus 
Ekonominių nusikaltimų 
tyrimo skyrius.  
18 d.  Vytautą Trubilą, Visa-
gino m. priešgaisrinė gelbė-
jimo tarnyba. 
24 d. Renatą Romančenkienę, 
Ignalinos rinktinė, Puškų 
uţkarda. 
27 d. Danguolę Arbutavičienę, 
Varėnos rajono policijos 
komisariatas. 

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 
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 Siūlymas: siūloma pakeisti 
„ir” į „ar“.  Policijos pareigū-
nas be specialios navigacinės 
įrangos neturi galimybės nu-
statyti artimiausio ir tuo metu 
greičiausio maršruto. 
44.7. persekioti asmenį (-is), 
įtariamą padarius teisės pažei-
dimą tol, kol bus sulaikytas    
(- i ) (persekioti asmenį priva-
lo ne maţiau kaip du patruliai, 
persekiojimo metu nepraras-
dami vienas kito iš matymo 
lauko),  jeigu aplinkybės nelei-
dţia persekioti ar ieškoti as-
menų, įtariamų padarius tei-
sės paţeidimą, arba visos 
teisėtos priemonės buvo ne-
rezultatyvios, patruliai privalo 
likti įvykio vietoje ar grįţti į 
ją;  
Siūlymas: Atsiţvelgiant į šią 
nuostatą nėra aišku, kaip elg-
tis pareigūnams, jei įvykio 
vietoje yra suţeistas asmuo, 
kuriam būtina suteikti pagal-
bą, tačiau tuo pačiu iškyla 
būtinybė vykdyti persekioji-
mą. Tai ypatingai aktualu 
rajoniniuose policijos komisa-
riatuose, kur daţnai dirba 
vienas arba du patrulių ekipa-
žai ir atstumai tarp patruliavi-
mo sektorių yra dideli. Mano-
me, kad dėl šios nuostatos 
taikymo reikalingas atskiras  
išaiškinamas. 
46 p. Įvykio vietoje nustačius 
informaciją apie objekte įkai-
tais paimtus asmenis, uţsiba-
rikadavusį ginkluotą asmenį (- 
is), rastus sprogmenis nedel-
siant informuojamas budėto-
jas, įvykio vietos perimetras, 
iki atvykstant atsakingam 
pareigūnui, blokuojamas ap-
linkiniams asmenims saugiu 
atstumu. 
Siūlymas: Patrulis gali netu-
rėti specialių ţinių apie 
sprogstamąsias medţiagas ir 
koks jų sprogimo perimetras, 
todėl būtina detalizuoti, koks 
tokiais atvejais atstumas būtu 
saugus. 
55 p. Bendraujant su sulaiko-
mu asmeniu, įtariamu teisės 
paţeidimo padarymu ir ma- 

Pateiktas nagrinėti patrulių  
veiklos instrukcijos projektas 

nant, kad toks asmuo gali 
turėti pavojingų daiktų, patru-
lis siekdamas uţtikrinti polici-
jos patrulio saugumą  turi 
teisę paprašyti arba pareika-
lauti asmens laikyti rankas 
pareigūnui matomoje vietoje 
(ištraukti iš kišenių ir pan.). 
Asmeniui lai-kant pavojingus 
daiktus (buities, ūkio įrankiai 
ir kt.) rankose, policijos parei-
gūnai turi pareikalauti asmens 
padėti pavojingus daiktus 
nuošaliau.  Atsiţvelgiant į 
teisės paţeidimo pobūdį, fizi-
nes bei psichines asmenų 
savybes, konkrečią situaciją 
(aplinką, vietą, laiką), bei ma-
nydami, kad asmenys gali 
netikėtai uţpulti patruliai ben-
dravimo metu privalo stengtis 
išlaikyti saugų atstumą ir tin-
kamą taktinį išsidėstymą.  
Siūlymas: Manome, kad 
šiame punkte taip pat turėtų 
atsirasti patrulio teisė papra-
šyti arba reikalauti iš piliečių 
saugiai uţdaryti arba pririšti 
šunis, nes, profesinės sąjun-
gos ţiniomis, praktikoje pat-
ruliai susiduria su situacija, 
kad jiems bei aplinkiniams 
pavojų kelia būtent šunys. 
96.2.1. viešus tarnybos patik-
rinimus privalo atlikti: patruli-
nių pa-dalinių vadovai ne 
rečiau kaip 2 kartus per mė-
nesį, tiesioginiai patrulių va-
dovai ne rečiau kaip 2 kartus 
per savaitę, atsakingas parei-
gūnas kartą per pamainą; 
96.2.2. slapti tarnybos patikri-
nimai atliekami pagal patruli-
nio pa-dalinio vadovo patvir-
tintą grafiką ne rečiau kaip 
kartą per mėnesį. 
Siūlymas: Atsiţvelgiant į tai, 
kad ne visuose teritorinių 
policijos komisariatų padali-
niuose kiekvieną parą yra 
skiriami atsakingi pareigūnai 
bei į tai, kad kitose įstaigose 
patrulinių padalinių vadovai 
yra ir jų tiesioginiai vadovai, 
intervalus, kiek kartų per ati-
tinkamą laikotarpį reikia tik-
rinti policijos patrulius, mūsų 
nuomone, turėtų nustatyti 
kiekvienos policijos įstaigos  

vadovas įsakymu. 
Teisės grupės teisininkė Sim-
ona Risovaitė: „Svarstomas 
Policijos patrulių veiklos inst-
rukcijos projektas aktualus 
tiems pareigūnams, kurie 
tiesiogiai dirba šį darbą. Pat-
ruliai -  policijos veidas, iš jų 
sprendţiama apie policijos 
darbą, kadangi pirmiausia 
nelaimės atveju ţmonės daţ-
niausiai susiduria su patruliais.  
Profesinė sąjunga suintere-
suota, kad patruliams darbas 
būtų palengvintas. Manome, 
kad Patrulių būrių vadai turė-
tų dirbti tiesioginį darbą kaip 
patruliai, kad gerai išmanytų 
kas vyksta, o administracinių 
funkcijų ir sėdėjimo prie stalo 
- mažėtų, pateiktame svarstyti 
projekte labai daug nuostatų, 
kurios didina administracines 
funkcijas. 
Rengiant Policijos patrulių 
veiklos instrukciją labai svar-
bu, kad departamentas pa-
lengvintų patrulių darbo orga-
nizavimą, o ne dar labiau 
apkrautų papildomomis ad-
ministracinėmis funkcijomis.  
Todėl kviečiame aktyviai 
reikšti savo pastabas ir siūly-
mus. Pasiūlymus siųskite 
el.paštu info@pareigunai.lt 
 

 

Priešgaisrinė sauga turi 
būti vienose rankose 

Prieš metus UGPS pradėjo diskusi-
ją su LR Prezidento patarėjais, 
VRM atstovais dėl savivaldybių 
ugniagesių statuso bei pavaldumo. 
UGPS nuomone, šiuo metu savi-
valdybės atlieka tik „buhalterio― 
vaidmenį, nes gauna lėšas „vals-
tybės deleguotoms funkcijoms‖ ir 
net nekontroliuoja šių pavaldţių įs-
taigų. Todėl daţnai neracionaliai 
yra naudojamos valstybės lėšos, 
fiksuojama nemaţai naudojimosi 
tarnybine padėtimi ir lėšų švaisty-
mo atvejų.  
UGPS kreipsis į valstybines institu-
cijas prašydama, kad pasibaigus 
ekonominiam sunkmečiui visa 
dviejų lygių (statutinė ir nestatuti-
nė) priešgaisrinė sauga būtų visiš-
kai pavaldi vienam Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departamen-
tui. Dauguma rajonų merų sutinka 
su tokiu siūlymu. Kaip ši reorgani-
zacija bus priimta VRM ir PAGD 
– pamatysime jau greitai. 


