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tyje 5 ar daugiau kartų mažes-
ni nei sostinėje“, - sako To-
mas Vaitkunskas. 
Pareigūnų profesinės sąjun-
gos primena, kad nors Polici-
jos departamentas prabilo 
apie pareigūnų atleidinėjimą, 
kaip kone vienintelę išeitį 
spręsti finansines problemas, 
yra ir kita išeitis – taupyti per-
tvarkant vidaus reikalų siste-
mą, kurioje dvejus metus po-
kyčių nevyko. 
Lietuvos Respublikos ikiteis-
minio tyrimo įstaigų profesi-
nės sąjungos pirmininko To-
mo Vaitkunsko teigimu, jeigu 
padėtis artimiausiu metu ne-
pagerės ir į profesinės sąjun-
gos prašymus nebus atsižvelg-
ta, bus atnaujintos protesto ir 
nepaklusnumo akcijos.  

Pareigūnų profesinės sąjungos 
susitikime su policijos departa-
mento atstovais pateikė siūly-
mus, į kuriuos neatsižvelgus 
ketinama pradėti pareigūnų 
nepaklusnumo ir protesto akci-
jas. 
Pareigūnų profesinės sąjungos 
departamento paprašė nedel-
siant imtis veiksmų, užkirsti 
kelią masiniams darbo laiko 
apskaitos klastojimams. 
Profesinėms sąjungoms nepri-
imtina tai, kad pareigūnai ragi-
nami eiti nemokamų atostogų 
ir taip lopyti finansavimo sky-
les. Pareigūnų profesinė sąjun-
ga paprašė, kad solidarumas 
taupant apimtų visas policijos 
grandis, taip pat ir policijos 
vadovybę, ne tik žemiausią ir 

viduriniąją grandį. 
Pareigūnų profesinės sąjun-
gos paprašė, kad vykdant 
reorganizacijas policijos įstai-
gose kiekvienu atveju būtų 
rengiamos konsultacijos dar-
buotojams ir analizuojamas 
galimas reorganizacijos povei-
kis eilinio pareigūno intere-
sams. Nes pastaruoju metu 
pastebima, kad vykdomos 
reorganizacijos įstaigose yra 
kosmetinės ir dažniausiai 
paliečia tik „gatvėse“ dirban-
čius pareigūnus. 
„Manome, kad nenormalu, 
jog Vilniaus ir Alytaus apskri-
čių vyriausiųjų policijos komi-
sariatų vadovai turi vienodą 
pavaduotojų skaičių, nors 
veiklos mastai Alytaus apskri-
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Aktualija   Ketiname protestuoti 

Svarbiausios naujienos 
 

 

Skundas 
Lietuvos pasienio pareigūnų 
profesinė sąjunga kreipėsi į 
Seimo Socialinių reikalų ir 
darbo komitetą dėl Valsty-
bės sienos apsaugos tarny-
bos reorganizavimo proce-
so. Komitetas skundą nagri-
nėti persiuntė Vidaus reikalų 
ministerijai. Ši komitetui 
turės pateikti informaciją 
apie priimtus sprendimus.  

 

Ugniagesiai į pensiją išeis 
anksčiau? 

Seimas po pateikimo pritarė 
įstatymo pakeitimo projekto 
svarstymui, kurį priėmus 
nestatutiniai ugniagesiai 
anksčiau galėtų išeiti senat-
vės pensijos. Projekte numa-
tyta, kad nestatutiniai ugnia-
gesiai ištarnavę 25 metus 
galėtų pasinaudoti teise išeiti 
senatvės pensijos sulaukę 55 
metų.  
Projekto iniciatorė Vida 
Marija Čigriejienė  ir Dzūki-
jos ugniagesiai.  
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    Pareigūno pensija – ne privilegija  

Pasklidus kalboms apie pa-
reigūnų pensijų reformą 
kalbiname Nacionalinio 
pareigūnų profesinių sąjun-
gų susivienijimo pirmininką 
Vytautą Baką.  
Jūs dalyvavote Seimo socialinių 
reikalų ir darbo  komiteto posėdyje, 
gal galite pakomentuoti susidariusią 
situaciją ir pensijų sistemos reformos 
perspektyvas? 
Iš tiesų ketinama vykdyti visos 
šalies pensijų sistemos reformą. 
Pertvarkos gairės buvo prista-
tytos Seimo darbo ir socialinių 
reikalų komiteto posėdyje. 
Reformos autoriai mano, kad 
pensijų sistemą reikia nuo da-
bar esančios dualios  sujungti į 
vieną pensijų administravimą.  
Komiteto pirmininkas pakvietė 
profesinių sąjungų, kitų organi-
zacijų atstovus teikti savo pas-
tabas ir pasiūlymus. Tai didelis 
iššūkis profesinėms sąjungoms,  

nes su tokiais dalykais mes 
nebuvome susidūrę: tiek  
kvalifikacijos, tiek kompeten-
cijos požiūriu.  
Neabejotinai pensijų sistemą 
reikia reformuoti, tik klausi-
mas kaip tai padaryti, kad 
nenukentėtų atskiros sociali-
nės grupės nenukentėtų, ne-
būtų pažeisti teisėti lūkesčiai.  
Jeigu kalbėti tik apie pareigū-
nus, dabar Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerija siūlo 
pareigūnų pensijų sistemą 
integruoti į bendrą pensijų 
sistemą. Iš pristatymo Seimo 
socialinių reikalų ir darbo 
komitete akivaizdu, kad 
sprendžiama ne tik  ką į kur 
integruoti, bet yra aiškių po-
žymių, kad gali būti peržiūrė-
tas stažas pareigūnų pensi-
joms gauti.  Dabar  pareigū-
nas sulaukęs tam tikro am-
žiaus gali gauti pareigūno val- 

stybinę pen-
siją, o sulau-
kęs pensinio 
amžiaus dar 
ir senatvės 
p e n s i j ą . 
Pagal pro-
jektą, tie, 
kurie gauna ir pareigūno kario 
valstybinę pensiją, ir Sodros 
pensiją pensijos gali mažėti. 
Neramu ir dėl to, kad net opo-
zicijos atstovai, taip pat ir So-
cialinių reikalų ir darbo vicemi-
nistrė, kalbėdami apie pareigū-
nų pensijas jas pristato kaip 
privilegiją, o ne kaip draudimą 
ar veiklos garantiją. Ir tai kvepia 
populizmu. Nes dabar, kai vi-
suomenėje tvyro tokia įtampa, 
populiarus bus tas politikas, 
kuris pasiūlys naikinti pensijas 
pareigūnams. Vis dėlto pareigū-
no pensija – jokiu būdu ne pri-
vilegija, o garantija arba kom-
pensacija.  

Nukelta į 5 psl. 
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Ar galvoji ką darysi baigęs tarnybą? 

Ar galvojote ką darysite baigęs tarnybą? 
Ar svajojote kada nors turėti savo   

arba savo šeimos verslą? 
 

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas, ben-
dradarbiaudamas su Pareigūnų kredito unija rekomenduoja 
pareigūnams dalyvauti Verslumo skatinimo 
(mikrokreditavimo) programoje. Rekomenduojame, nes: 
dalyvavimas šioje programoje Jums nieko nekainuos, 
padedant aukštos kvalifikacijos lektoriams pareigūnai 
susipažins su verslo pasauliu.  
Tapęs šios programos dalyviu Jūs per 8 dienas trunkantį kursą sužinosite: 

Kaip parengti verslo planą? Nuo ko pradėti verslą? 

kaip planuoti ir valdyti įmonės finansus? 

Kokius mokesčius moka įmonė? 

Kaip sėkmingai vadovauti įmonei? 

Kaip pasirinkti gerą darbuotoją ir jį motyvuoti? 

Kaip valdyti krizes? 

Kaip įkurti, reorganizuoti įmonę? 

Kaip sėkmingai vadovauti įmonei? 

Kas yra marketingas? 

Kas yra rinka? 

Kas yra vartotojo elgsena? 

Kaip sėkmingai plėtoti verslą? 
 

Išklausęs šį kursą ir nusprendęs imtis verslo pareigūnas 

ar jo šeimos narys galės parengti verslo planą ir teikti 
vienai iš Lietuvoje veikiančių unijų, dalyvaujančių projek-
te, bankui ar įgyvendinti savo jėgomis. Atrinktoms verslo 
idėjoms įgyvendinti ketinama teikti paskolas investicijoms arba 

apyvartinėms lėšoms finansuoti. Tačiau dalyvavimas 
projekte, manome, vertingas pats savaime, nes nemoka-
mai galėsite dalyvauti Europos sąjungos lėšomis finan-
suojamuose seminaruose, kurių kaina rinkoje gali siekti 
iki kelių tūkstančių litų.     
   Tai puiki galimybė pareigūnui, ketinančiam eiti į pensi-
ją. Tai puiki galimybė pareigūno sutuoktiniui, galvojan-
čiam apie šeimos verslą, norinčiam savarankiškai užsi-
dirbti ir sukurti darbo vietas kitiems. 
   Dalyvavimą programoje galime pasiūlyti pareigūnams 
arba jų šeimos nariams nepriklausomai nuo tarnybos 
vietovės. Grupėms iki 25 asmenų mokymai galėtų būtų 
surengti atskirai nuo kitų profesijų programos dalyvių 
viename iš didžiųjų Lietuvos miestų. 

 

Pareigūnų kredito unija 

www.pareigunuunija.lt 

V.Mykolaičio-Putino g. 5, Vilnius 

unija@pareigunai.lt 

tel.8 (5) 26 08 934, tel. 867398414 

Spalio 23 d. įvyko Lietuvos policijos 
profesinės sąjungos ataskaitinis rinkimi-
nis susirinkimas, kuriame LPPS taryba ir 
pirmininkas pateikė veiklos ataskaitą už 
2006-2010 m.  
Delegatai iš Vilniaus, Kauno, Klaipė-
dos, Šiaulių, Panevėžio, Taura-
gės, Marijampolės, Utenos, Alytaus aps-
kričių vyriausiųjų bei teritorinių policijos 
komisariatų, Lietuvos policijos profesi-
nės sąjungos  pirmininku antrai kadenci-
jai išrinko Vytautą Lamauską.  
LPPS taryba atsinaujino net dviem treč-
daliais. Tarybos nariais buvo išrinkti Ro-
ma Katinienė(Kauno AVPK), Rimvydas 
Versinskas (Utenos AVK), Dainius 
Gaižauskas (Marijampolės AVPK), Sau-
lius Sinickis (Kauno AVPK), Elytė Luk-
šienė (Klaipėdos AVPK), Tomas Vait-
kunskas.  
Suvažiavime buvo pakeisti profesinės 
sąjungos įstatai, nutarta rinkti du pirmi-
ninko pavaduotojus. Atsakingu už kri- 

Policininkai pasmerkė  
Seimo sprendimus 

57 Lietuvoje veikiančios kredito unijos, taip pat ir Pareigūnų kredito unija,  
pasirašė sutartį su verslumo skatinimo fondo valdytoju UAB „Investicijų ir vers-
lo garantijos“ dėl 50 mln. Lt vertės mikrokreditavimo projekto vykdymo. 

generalinį prokurorą, raginant juos tęsti su 
šia byla susijusius tyrimus ir pradėti naujus. 
Trečiąja rezoliucija pareigūnų bendruome-
nės atstovai įvertino Seimo narių Petro 
Gražulio ir Kazimiero Uokos veiksmus dėl 
jų pasipriešinimo policijos pareigūnams. 
Profesinė sąjunga nutarė kreiptis į Seimo 
narius bei generalinį prokurorą su prašy-
mu, kad šie inicijuotų kreipimą-
si  į  Konstitucinį teismą, kuris galėtų nu-
spręsti, ar Seimo rezoliucija neleisti naikinti 
Seimo narių imunitetą neprieštarauja 
Konstitucijai ir teisinės valstybės princi-
pui.  
Taip pat nutarta, kad artimiausiu metu 
Vyriausybei ir Policijos departamentui ne-
reaguojant į pareikštus prašymus, nešali-
nant trūkumų ir nesiimant konkrečių prie-
monių patenkinti iškeltus prašymus, profe-
sinė sąjunga nedelsdama inicijuos ir vykdys 
ilgalaikes pilietinio nepaklusnumo ir pro-
testo akcijas. 

minalinės policijos pareigūnų proble-
mas išrinktas Dainius Gaižauskas, Mari-
jampolės AVPK, Kalvarijos PK. Pirmi-
ninko pavaduotoju, atsakingu už viešo-
sios policijos pareigūnų problemas, iš-
rinktas Šiaulių AVPK patrulių būrio vadu 
dirbantis Saulius Baltakis. 
Susirinkime priimtos trys rezoliucijos. 
Pirmąja rezoliucija  įvertinti santykiai su 
Policijos departamentu, iškelti reikalavi-
mai Vyriausybei ir Policijos vadovybei.  
Antrąja rezoliucija deklaruota parama 
Marijampolės apsk. Kalvarijos PK parei-
gūnams, prabilusiems apie korupciją tei-
sėsaugoje ir pasiekusiems, kad susikomp-
romitavęs apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato viršininko pavaduotojas būtų 
atleistas iš tarnybos. Rezoliucija nutarta 
kreiptis į Policijos generalinį komisarą ir  

Pareigūnų kredito unijoje taip pat galite pasiimti įvairių rūšių pasko-
las, padėti indėlį, užsisakyti mokėjimo korteles, naudotis internetine  
bankininkyste, susimokėti  mokesčius ir kt. Jei gyvenate , studijuojate 
ar dirbate Vilniaus mieste, Trakų, Vilniaus  rajone  kviečiame tapti 
Pareigūnų kredito unijos nariu ir naudotis palankesnėmis finansinė-
mis paslaugomis.  

http://www.pareigunuunija.lt
mailto:unija@pareigunai.lt


Aktualūs teisės aktai 
duomenis ir juos naudoti 
tarnybinėms funkcijoms at-
likti. 
PPV įrangos gedimas – 
sutrikimas, dėl kurio įranga 
negali nustatyta tvarka siųsti 
(gauti) duomenų. 
Policijos departamentas, va-
dovaudamasis pasirašytomis 
bendradarbiavimo sutartimis 
su kitomis institucijomis, gali 
suteikti teisę tų institucijų į-
galiotiems darbuotojams 
VPVS matyti policijos pajė-
gas realiu laiku arba gauti tei-
ses matyti tų institucijų pajė-
gas pagal sutartyse nustatytas 
sąlygas. 
Policijos padaliniai esant tar-
nybiniam būtinumui ir teisi-
niam pagrindui privalo pa-
teikti VPVS duomenis ki-
toms institucijoms. 
Teises naudotis VPVS duo-
menimis ir stebėti PPV nu-
stato ir VPVS naudotojų 
sąrašą tvirtina policijos įstai-
gos vadovas. 
Esant tarnybiniam būtinumui 
(vykdant teisės pažeidėjų ar 
įtariamųjų persekiojimą, vyk-
dant policijos operacijas kelių 
teritorinių policijos įstaigų 
teritorijoje, renginių metu ir 
pan.), VPVS naudotojams 
laikinai gali būti suteiktos 
teisės stebėti gretimų apskri-
čių teritorijose ar šalies mastu 
veikiančius PPV. VPVS nau-
dotojai, norėdami skubiai 
įgyti teises stebėti kitų polici-
jos įstaigų PPV, kreipiasi 
telefonu į Policijos departa-
mento Policijos informacijos 
valdybos Operatyvaus valdy-
mo skyriaus pamainomis 
dirbančius pareigūnus. 
Apie sumontuotą naują PPV 
įrangą policijos įstaiga raštu 
praneša Policijos departa-
mento Policijos informacijos 
valdybai nurodydama auto-
mobilio ir PPV įrangos duo-
menis (automobilio gaminto-
jas ir pavadinimas, automobi-
lio pagaminimo metai, sumo- 
ntuotos PPV įrangos gamin-
tojas, pavadinimas ir įrangos 
tipas). 

2 0 1 0 - 0 9 - 0 6 
Lietuvos po-
licijos Gene-
ralinio komi-
saro įsaky-
mas Nr. 5-V-
705 Dėl vie-
ningos pajė-
gų valdymo 
s i s t e m o s 

naudojimo taisyklių patvir-
tinimo (Valstybės žiniose 
neskelbiamas). Įsigalioja   
2010-09-06  
Siekiant užtikrinti tinkamą 
policijos pajėgų valdymą pat-
virtintos Vieningos pajėgų 
valdymo sistemos naudojimo 
taisyklės, numatančios polici-
jos pareigūnų, tarnautojų ir 
darbuotojų, dirbančių pagal 
darbo sutartis (toliau - darbuo-
tojai), naudojančių Vieningos 
pajėgų valdymo sistemos 
(toliau - VPVS) duomenis, 
veiksmus, teises ir pareigas, 
taip pat kaupiamų duomenų 
tvarkymo reikalavimus. 
VPVS paskirtis – užtikrinti 
operatyvų pajėgų valdymą, 
sprendimų priėmimą, geresnės 
kokybės paslaugų teikimą gy-
ventojams, pajėgų kontrolę ir 
jų racionalų panaudojimą. 
Policijos pajėgų vienetas 
(toliau – PPV) – policijos tar-
nybinė transporto priemonė, 
kurios duomenys yra įrašyti į 
VPVS ir kuri yra priskirta bent 
prie vienos I arba II lygio gru-
pės. 
PPV pareigūnas – policijos 
pareigūnas (patrulis, apylinkės 
inspektorius ir pan.), dirbantis 
su PPV, kuriame yra sumon-
tuota VPVS įranga. 
PPV statusas – PPV būsena 
esamuoju metu („Laisvas“, 
„Užimtas“, „Įvykio vietoje“ ir 
pan.). 
Geografinė zona – VPVS 
nustatyta (aiškiai apibrėžta) 
teritorija. Teritorinės policijos 
įstaigos, policijos komisariato 
nustatyta geografinė zona 
atitinka teritorinės policijos 
įstaigos, policijos komisariato 
veiklos teritoriją. Teritorinės 
policijos įstaigos, policijos 
komisariato veiklos teritorija 
gali būti skaidoma ir į mažes-
nes geografines zonas (pvz., 
patruliavimo maršrutus). 

Grupių struktūra – VPVS 
grupių sąrašas (medis), suda-
romas pagal policijos padali-
nių struktūrą. 
I lygio grupė – teritorinės 
policijos ir specializuotos po-
licijos įstaigos (pvz., Vilniaus 
apskrities vyriausiasis polici-
jos komisariatas, Kauno ap-
skrities vyriausiasis policijos 
komisariatas, Lietuvos viešo-
sios policijos rinktinė „Vytis“ 
ir pan.). 
II lygio grupė – teritorinių 
policijos ir specializuotų poli-
cijos įstaigų padaliniai (pvz., 
Kauno rajono policijos komi-
sariatas, Kretingos rajono 
policijos komisariatas ir pan.). 
III lygio grupė – prie I arba 
II lygio grupės priskirti polici-
jos padaliniai (pvz., Pirmasis 
patrulių būrys, Antroji kuopa 
ir pan.). 
VPVS administratorius – 
Policijos departamento prie 
VRM (toliau – Policijos de-
partamentas) Policijos infor-
macijos valdybos Informati-
kos ir ryšių skyriaus darbuo-
tojas, policijos generalinio 
komisaro įsakymu paskirtas 
vykdyti šių taisyklių 11 punk-
te įvardytas funkcijas. 
VPVS vietinis administra-
torius – teritorinės arba spe-
cializuotos policijos įstaigos 
darbuotojas, vadovo įsakymu 
paskirtas vykdyti šių taisyklių 
12 punkte įvardytas funkcijas. 
VPVS naudotojų administ-
ratorius – Policijos departa-
mento Policijos informacijos 
valdybos Informatikos ir ry-
šių skyriaus darbuotojas, poli-
cijos generalinio komisaro 
įsakymu paskirtas vykdyti šių 
taisyklių 13 punkte įvardytas 
funkcijas. 
VPVS techninės priežiūros 
administratorius – Policijos 
departamento Policijos infor-
macijos valdybos darbuotojas, 
policijos generalinio komisaro 
įsakymu paskirtas vykdyti šių 
taisyklių 14 punkte įvardytas 
funkcijas. 
VPVS naudotojas – darbuo-
tojas, kuriam nustatyta tvarka 
suteikta teisė tvarkyti VPVS 
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Policijos departamento Polici-
jos informacijos valdybos 
Operatyvaus valdymo skyriaus 
pamainomis dirbantys parei-
gūnai turi teises VPVS matyti 
visų policijos įstaigų PPV ir, 
vadovaudamiesi šių taisyklių 9 
punkto nuostatomis, gali su-
teikti laikinas teises policijos 
įstaigų darbuotojams matyti 
kitų policijos įstaigų PPV. 
Draudžiama teikti VPVS duo-
menis, išskyrus mokymų, pri-
statymų ar kitų oficialių rengi-
nių metu, apie PPV buvimo 
vietas ar kitus duomenis, kurie 
tretiesiems asmenims leistų 
tiksliai nustatyti PPV buvimo 
vietą. 
Visi VPVS konfigūravimo 
veiksmai ir duomenų tvarky-
mas yra fiksuojami automati-
niu būdu, siekiant užtikrinti 
duomenų tvarkymo teisėtumą. 
Kiekvienas duomenų tvarky-
mo veiksmas, kurį atlieka 
VPVS naudotojas, VPVS ad-
ministratorius, VPVS techni-
nės priežiūros administrato-
rius, VPVS vietinis administra-
torius ir VPVS naudotojų 
administratorius, turi būti at-
liekamas tik vykdant tarnybi-
nes funkcijas. Esant būtinu-
mui, privaloma nurodyti prie-
žastis, kodėl duomenys buvo 
įrašyti, keisti, peržiūrėti, iš-
spausdinti, ištrinti ar atlikti kiti 
duomenų tvarkymo veiksmai. 
Už padarytus pažeidimus 
VPVS naudotojai, VPVS ad-
ministratoriai, VPVS techni-
nės priežiūros administratoriai, 
VPVS vietiniai administrato-
riai ir VPVS naudotojų admi-
nistratoriai atsako įstatymų 
nustatyta tvarka. 
VPVS turi būti saugomi ma-
žiausiai septynių mėnesių se-
numo VPVS ir audito duome-
nys. 
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Pakeitimais praplėsti ikiteis-
minio tyrimo pareigūnų įga-
liojimai, numatyta, kad ikiteis-
minio tyrimo pareigūnas ne-
atidėliotinais atvejais savo 
nutarimu gali paskirti šias 
kardomąsias priemones: do-
kumentų paėmimas, įpareigo-
jimas periodiškai registruotis 
policijos įstaigoje, rašytinis 
pasižadėjimas neišvykti, kario 
karinio dalinio, kuriame jis 
tarnauja, vadovybės stebėji-
mas ir nepilnamečio atidavi-
mas tėvams, rūpintojams arba 
kitiems fiziniams ar juridi-
niams asmenims, kurie rūpi-
nasi vaikais, prižiūrėti. Tokiu 
atveju ikiteisminio tyrimo 
pareigūnas privalo nedelsda-
mas raštu apie paskirtą kardo-
mąją priemonę pranešti pro-
kurorui.  
Taip pat numatyta, kad ikiteis-
minio tyrimo pareigūnas gali 
paskelbti įtariamojo ar kaltina-
mojo paiešką, apie tai nedel-
siant raštu pranešdamas pro-
kurorui. 
Pailgintas asmens, kurio nuo-
savybės teisė laikinai apribota, 
skundo dėl tokio nutarimo 
išnagrinėjimo terminas iki 7 
dienų (iki šiol buvo 5 dienos). 
Pailgintas nutarties laikinai 
nušalinti įtariamąjį nuo parei-
gų ar laikinai sustabdyti teisę 
užsiimti tam tikra veikla, taip 
pat nutartį pratęsti šios prie-
monės taikymo apskundimo 
terminas iki 7 dienų (iki šiol 
buvo 5 dienos). 
Pakeista 168 straipsnio 1 da-
lis, numatanti atsisakymą pra-
dėti ikiteisminį tyrimą, nuo 
šiol gauto skundo, pareiškimo 
ar pranešimo duomenų pa-
tikslinimui gali būti atlikta 
įvykio vietos apžiūra, įvykio 
liudytojų apklausos, taip pat iš 
valstybės ar savivaldybės įmo-
nių, įstaigų, organizacijų, pa-
reiškėjo ar asmens, kurio inte-
resais pateiktas skundas, pa-
reiškimas ar pranešimas, rei-
kalaujami duomenys ar doku-
mentai, atliktos pareiškėjo ar 
asmens, kurio interesais pa-
teiktas skundas, pareiškimas 

ar pranešimas, apklausos. To-
kie proceso veiksmai turi būti 
atlikti per kuo trumpesnius 
terminus.  
Pakeitimai numato, kad spren-
dimą sustabdyti ikiteisminį 
tyrimą gali priimti tik prokuro-
ras. 
Pakeitimais įtvirtinti iki šiol 
nereglamentuoti ikiteisminio 
tyrimo terminai, numatant, kad 
ikiteisminis tyrimas turi būti 
atliktas per kuo trumpiausius 
terminus, bet ne ilgiau kaip: 
1) dėl baudžiamojo nusižen-
gimo – per tris mėnesius; 
2) dėl nesunkių, apysunkių ir 
neatsargių nusikaltimų – per 
šešis mėnesius; 
3) dėl sunkių ir labai sunkių 
nusikaltimų – per devynis 
mėnesius. 
Dėl bylos sudėtingumo, didelės 
apimties ar kitų svarbių aplin-
kybių šio straipsnio 1 dalyje 
numatytus terminus ikiteismi-
niam tyrimui vadovaujančio 
prokuroro prašymu gali pratęs-
ti aukštesnysis prokuroras re-
zoliucija. Ikiteisminis tyrimas 
turi būti prioritetinis bylose, 
kuriose įtariamieji yra suimti, 
taip pat bylose, kuriose įta-
riamieji ar nukentėjusieji yra 
nepilnamečiai. 
Jeigu ikiteisminis tyrimas tęsiasi 
per ilgai, ikiteisminio tyrimo 
teisėjas, gavęs įtariamojo ar jo 
gynėjo skundą, gali priimti šio 
Kodekso 215 straipsnyje nu-
matytus sprendimus. 
Pailgintas skundo dėl prokuro-
ro nutarimo atsisakyti atlikti 
prašomus veiksmus pagal 178 
straipsnį išnagrinėjimo termi-
nas iki 7 dienų (iki šiol buvo 3 
dienos). 
Taip pat pailgintas prokuroro 
nutarimo neleisti įtariamajam ir 
jo gynėjui, nukentėjusiajam ir 
jo atstovui susipažinti su visais 
ikiteisminio tyrimo duomeni-
mis ar jų dalimi apskundimo 
terminas iki 7 dienų (iki šiol 
buvo 3 d.). 
Be to iki 7 dienų (iki šiol buvo 
3 dienos) pailgintas terminas, 
per kurį  nukentėjusysis gali 
apskųsti prokuroro sprendimą 
užbaigti procesą teismo bau-
džiamuoju įsakymu. 
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2010-09-21  LR Baudžia-
mojo proceso kodekso pa-
pildymo 31 straipsniu ir 18, 
21, 38, 55, 64, 78, 81, 102, 
112, 121, 125, 134, 135, 136, 
137, 142, 151, 157, 168, 170, 
176, 178, 181, 342, 348, 389, 
418, 440 straipsnių pakeiti-
mo ir papildymo įstatymas 
Nr. XI-101 (Valstybės 
žinios, 2010-09-25, Nr. 113-
5742) Įsigalioja  2010-10-01 
Pakeitimais pakoreguotos 
nuostatos, susijusios su iki-
teisminiu tyrimu, Kodeksas 
papildytas 31 straipsniu, nu-
matančiu ikiteisminio tyrimo 
sustabdymą nenustačius nusi-
kalstamą veiką padariusio 
asmens: 
1.Kai ikiteisminio tyrimo me-
tu visi reikiami proceso veiks-
mai atlikti ir išnaudotos visos 
galimybės nustatyti nusikalsta-
mą veiką padariusį asmenį, 
tačiau toks asmuo nenustaty-
tas, ikiteisminis tyrimas pro-
kuroro motyvuotu nutarimu 
gali būti sustabdytas. Proku-
roro nutarimas sustabdyti 
ikiteisminį tyrimą per septy-
nias dienas nuo nutarimo 
nuorašo įteikimo nukentėju-
siajam ar jo atstovui dienos 
gali būti skundžiamas šio Ko-
dekso 63 straipsnyje nustatyta 
tvarka. 
2. Jeigu išnyko šio straipsnio 1 
dalyje numatyti pagrindai, 
ikiteisminis tyrimas atnaujina-
mas be atskiro nutarimo, atli-
kus bent vieną proceso veiks-
mą.  
3. Proceso dalyvių prašymai 
atlikti šio Kodekso XII ir 
XIV skyriuose numatytus 
veiksmus sprendžiami šio 
Kodekso 178 straipsnyje nu-
statyta tvarka.“  
Įtvirtinta ikiteisminio tyrimo 
įstaigos ar jos padalinio vado-
vo sąvoka - jis yra ikiteisminio 
tyrimo pareigūnas, atsakingas 
už jam pavaldžių įstaigos ar 
jos padalinio, kurių pagrindi-
nė ar viena iš funkcijų yra 
atlikti ikiteisminį tyrimą, pa-
reigūnų darbo organizavimą ir 
jų veiklos kontrolę. 
Numatyta galimybė pripažinti 
asmenį įtariamuoju jam slaps-

tantis ne tik prokuroro ar 
ikiteisminio tyrimo teisėjo 
nutartimi, bet ir neatidėlioti-
nais atvejais – ikiteisminio 
tyrimo pareigūno nutarimu. 
Pakoreguota šeimos nario 
sąvoka : Asmens šeimos na-
riais laikomi kartu su tuo as-
meniu gyvenantys tėvai 
(įtėviai), vaikai (įvaikiai), bro-
liai, seserys ir jų sutuoktiniai, 
asmens sutuoktinis arba as-
muo, su kuriuo asmuo ben-
drai gyvena neįregistravęs 
santuokos, arba asmuo, su 
kuriuo tas asmuo Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso 
nustatyta tvarka susitarė suda-
ryti santuoką, taip pat sutuok-
tinio tėvai, buvę sutuoktiniai. 
Pakeistas iki šiol buvęs 5 die-
nų terminas dėl skundų dėl 
ikiteisminio tyrimo pareigūno 
ar prokuroro proceso veiks-
mų ir nutarimų išsprendimo : 
Prokuroras ir ikiteisminio 
tyrimo teisėjas per 7 dienas 
nuo skundo ir jam išnagrinėti 
reikiamos medžiagos gavimo 
privalo skundą išnagrinėti ir 
priimti nutarimą ar nutartį. Jei 
skundas patenkinamas, nutari-
me ar nutartyje nurodomi 
ikiteisminio tyrimo pareigūno 
ar prokuroro padaryti pažeidi-
mai ir pasiūloma juos pašalin-
ti, jei skundas atmetamas, – 
motyvai, dėl kurių skundas 
pripažintas nepagrįstu ir at-
mestas. 
Pakeitimais numatyta, kad 
kaip liudytojas gali būti šau-
kiamas kiekvienas asmuo, 
apie kurį yra duomenų, kad jis 
gali žinoti (iki šiol buvo 
„žino“) kokių nors reikšmės 
bylai išspręsti turinčių aplin-
kybių. 
Taip pat numatyta papildoma 
liudytojo teisė -  turėti atsto-
vą. 
Numatyta galimybė atnaujinti 
terminą, kuris buvo praleistas 
dėl svarbių priežasčių. 
Praplėstas ratas asmenų, ku-
riems gali būti paduodamas 
civilinis ieškinys – nuo šiol jis 
gali būti paduotas ir ikiteismi-
nio tyrimo pareigūnui.  

Aktualūs teisės aktai 
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Pareigūno pensija – ne privilegija  Atkelta iš 1 psl. 
 
Tačiau žinoma, reikia svarsty-
ti, galbūt iš tiesų esama situa-
cija nėra pati geriausia ir gal-
būt „Aro“ kovotojui, policijos 
patruliui, pasieniečiui, ugnia-
gesiui reikėtų trumpinti laiką 
pareigūno pensijai gauti iki 15 
metų, o finansininkui ar per-
sonalo darbuotojui galbūt 
galima jį ilginti? Čia jau disku-
sijų klausimas. 
 

 Su kuo ketinate diskutuoti? 
Mes kviesime visus pareigū-
nus diskutuoti šia tema. Gal-
būt net gi surengsime teminę 
konferenciją, į kurią ketiname 
įtraukti ir statutinių įstaigų 
vadovus, ir vidaus reikalų 
ministeriją. Jos tikslas – suži-
noti, ką apie tai mano patys 
pareigūnai, nes lankantis įvai-
riose vidaus reikalų sistemos 
įstaigose tenka išgirsti įvairių 
nuomonių. Pavyzdžiui, pasi-
girsta patrulių ir pasieniečių 
nuomonių, esą kodėl admi-
nistracijos darbuotojai gauna 
tas pačias garantijas, kaip ir 
tie, kurie patruliuoja, kenčia 
šaltį žiemą, ir karštį vasarą, 
susiduria su realiomis grėsmė-
mis ir rizikomis. Tuo tarpu 
administracijos darbuotojas, 
eidamas į tarnybą, taip pat 
turėjo lūkesčių, tad vargu ar 
dabar nuplėšti antpečius, iš-
statutinti vien todėl, kad pasi-
keitė valstybės požiūris, situa-
cija yra neteisinga. Tai labai 
jautri tema, kuri sukels daug 
diskusijų tarp pareigūnų. Rei-
kia kalbėti, tartis. Kadangi 
problema itin opi ir jautri,  

 

dalyvauti vykstančiuose proce-
suose. 
 

Kaip kitose šalyse su pareigūnų 
pensijomis? 
Neteko analizuoti kitų šalių 
patirties, tai turėtų būti vienas 
iš mūsų tyrimų tikslų. Tačiau 
kaimyninėje Lenkijoje pareigū-
nai dirba 15 metų ir tai yra 
būtinas laikas įgyti reikiamą 
stažą, Naujoje Zelandijoje –
nėra jokios pareigūnų pensijos 
ankstesnės, jie, kaip ir kiti dir-
bantieji į pensiją išeina sulaukę 
65 metų, tačiau ištarnavę 20 
metų jie gali išeiti iš tarnybos 
ir gauti tam tikrą patrauklų 
socialinį paketą. Kai kuriose 
šalyse pareigūnui suteikiama 
išmoka verslui pradėti, kai kur 
- nemokamai būstas. Daugely-
je šalių veikia labai aiškūs, 
pareigūnams palankūs sociali-
niai paketai. 
O pas mus integracijos siste-
ma iš viso neveikia, pareigūnas 
baigęs tarnybą paleidžiamas į 
niekur. Artėjant pensiniam 
amžiui, su juo turėtų pradėti 
dirbti specialistai, valstybė jam 
turėtų padėti atsistoti ant kojų, 
jis turėtų būti integruojamas į 
darbo rinką.  
Jeigu valstybėje būtų sufor-
muotas modelis, kaip padėti 
pareigūnui integruotis į visuo-
menę ir darbo rinką, gal jis nė 
nenorėtų pensijos, o susikurtų 
verslą ir dirbtų sau. Akivaizdu, 
kad jeigu sprendžiamas pensi-
jų klausimas, turi būti kartu 
sprendžiamas ir pareigūnų 
adaptacijos klausimas. 
 

Ačiū už pokalbį. 

 ketiname kreiptis į ekspertus: 
sociologus, ekonomistus, 
kitus. Prašysime ekspertų 
nuomonės šiuo klausimu. 
Reikia įvertinti ir tai, kokios 
yra alternatyvios sistemos.  
 

Minėjote, kad Seime norima parei-
gūnų pensijų modelį sukurti iki 
gruodžio mėnesio, ar tai realu? 
Kaip supratau iš Seimo socia-
linių reikalų ir darbo komiteto 
pirmininko J.Dagio kalbų, 
pensijų klausimas turi būti 
išspręstas pavasario sesijoje, 
t.y. sausio-vasario mėnesiais. 
Tad turime vos tris mėnesius 
diskusijoms ir pasiūlymams. 
Kitas dalykas, reikia spręsti ne 
vien pareigūnų pensijų klausi-
mą, bet kalbėti apie visą parei-
gūnų socialinių garantijų krep-
šelį. Iki šiol nėra pareigūnų 
socialinių garantijų modelio. 
Galbūt todėl socialinėmis 
garantijomis manipuliuojama: 
už vienas mokama, už kitas 
nemokama, kai kurių vykdy-
mas sustabdytas, kai kurios 
laikinai panaikintos. Tad mes 
manome, kad į pensijų siste-
mos reformą reikėtų žiūrėti 
visų socialinių garantijų krep-
šelio kontekste. Kadangi lai-
kas labai ribotas,  manome, 
kad būtina ieškoti ekspertų. 
 

Ar tai noras tikrai išspręsti parei-
gūnų pensijų klausimą, ar tai tik 
būdas paskatinti išeiti į pensiją 
daug metų tarnavusius pareigūnus, 
ir taip išvengti nepopuliarių spren-
dimų, t.y. atleidimų? 
Ne pareigūnų pensijų klausi- 

 

mą ketinama išspręsti, o tokiu 
būdu sprendžiamos Sodros 
problemos, nes ši įstaiga skęs-
ta skolose. Sprendžiamas ne 
pensijų klausimas, sprendžia-
mas institucijos klausimas. O 
dėl pareigūnų paskatinimo 
išeiti į pensiją variantas labai 
tikėtinas, nes jau yra buvę 
tokių atvejų 1993, 2000, 2008 
metais, kai sistemą paliko 
daug patyrusių pareigūnų, o 
kai kurie pasiruošę stalčiuose 
laikė prašymus išeiti į pensiją. 
Vis dėlto mes sieksime, kad 
nenukentėtų pareigūnų intere-
sai. Be to, įžvelgiame pozity-
vumo šiame procese, nes, 
priešingai nei iki šiol, į disku-
siją ir bendram darbui pa-
kviestos ir pareigūnų profesi-
nės sąjungos, jos turi galimy-
bę informuoti, kad pareigū-
nams nebūtų netikėta.  
 

Kokių grėsmių įžvelgiate šiame 
procese? 
Pirma grėsmė – gali sumažėti 
pareigūnų pensijos. Antra – 
vyraujant populistiniams mo-
tyvams gali būti ilginamas 
tarnybos stažas pensijai gauti. 
Trečia grėsmė – tarnybą gali 
palikti daug patyrusių pareigū-
nų, nes kiek aš žinau, beveik 
pusė sistemoje tarnaujančių 
pareigūnų 2012-2013 metais 
sulauks reikiamo ištarnauto 
laiko pensijai gauti. Tačiau 
gerai, kad pareigūnai turi gali-
mybę sužinoti pačioje pra-
džioje kas vyksta ir ko galima 
tikėtis. Pareigūnai gali aktyviai  

Lietuvos pasienio pareigūnų 
profesinė sąjunga gavo vidaus 
reikalų viceministro atsakymą 
dėl valstybės sienos apsaugos 
tarnybos reorganizavimo pro-
ceso, apie kurį rašėme praėju-
siame „Pareigūnai.lt” numery-
je Nr.6. 
Rašte rašoma, jog VRM, įver-
tinusi LPPPS išreikštus nuo-
gąstavimus dėl socialinių ga-
rantijų pareigūnams užtikrini-
mo ir pasiūlymus dėl pareigū- 

nų rotacijos, pažymėjo, kad 
Tarnybos vadui suteikta teisė 
steigti, reorganizuoti arba 
likviduoti Tarnybos rinktines 
ir kitus struktūrinius padali-
nius.  
Įsakymas dėl valstybės sienos 
apsaugos tarnybos rinktinių 
darbo organizavimo pertvar-
kymo priimtas siekiant stip-
rinti valstybės sienos apsaugą, 
efektyviau kovoti su akcizinių 
prekių kontrabanda, pareigū- 

nų korupcija, tobulinti Tarny-
bos pajėgų valdymą ir parei-
gūnų darbo organizavimą. 
Todėl tarnyba įsitikinusi, kad 
šio įsakymo įgyvendinimas ne 
tik padės tobulinti tarnybos 
pajėgų valdymą, siekiant ko-
voti su kontrabanda ir parei-
gūnų korupcija, bet ir sudarys 
sąlygas pareigūnams įgyti ži-
nių,. Įgūdžių ir patirties įvai-
riose tarnybos vietose. Įgyta 
patirtis bus ypač svarbi pačių 

pareigūnų tolesnėje tarnyboje.  
Anot VRM viceministro Min-
daugo Ladigos, kai kuriuose 
padaliniuose tarnybą vykdan-
tiems pareigūnams pagal pada-
linių specifiką turimų teorinių 
žinių tiesiog nėra kaip praktiš-
kai pritaikyti. Kai kuriose už-
kardose nėra pasienio kontro-
lės punktų, kur tarnybą vyk-
dantys pareigūnai turi išmanyti 
gerokai daugiau teisės aktų ir 
sugebėti priimti tinkamus 
sprendimus. 
 

Nukelta į 6 psl. 



Pareigūnai.lt 6 psl. 

SVEIKINAME 
Spalio mėnesį savo gimtadienius 
švenčiančius mūsų profesinių sąjun-
gų atstovus: 
 

6 d. Gintarą Jančiauską, 
Elektrėnų policijos komisaria-
tas.  

7 d. Mindaugą Jaremčiu-
ką, Mažeikių rajono policijos 

komisariatas.  

7 d. Renatą Rudį, Vilniaus 

m. 7 policijos komisariatas. 

10 d. Gintą Matulevičių,  
Kauno rajono policijos komi-
sariatas. 

10 d. Sigitą Cesiulį,  Igna-

linos rinktinės Švenčionių 
užkarda. 

18 d. Vygaudą Lentiną,  
Kelmės rajono policijos ko-
misariatas. 

19 d. Nerijų Pranckevi-
čių, Vilniaus rajono policijos 

komisariatas. 

22 d. Kęstutį Pauliuką,  
Pravieniškių 1-ieji pataisos 
namai.  

22 d. Egidijų Jokubaus-
ką, Klaipėdos AVPK Jūrų 

uosto policijos skyrius. 

23 d.  Kazimierą Kučins-
ką, Lietuvos Policijos mo-

kyklos Klaipėdos skyrius. 

23 d. Leonardą Ragins-
ką, Vadovybės apsaugos 

departamentas. 

27 d. Vilių Plokštį,  Varė-

nos rinktinė A.Barausko už-
karda. 

27 d. Saulių Tarasevičių,  
Trakų rajono policijos komi-

sariatas. 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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Pagal galiojantį teisinį regulia-
vimą, nesant galimybės per-
kelti pareigūną į kitą tarnybos 
vietą be jo sutikimo, susiklos-
to situacija, kad to paties lygio 
ir kategorijos pareigūnai, gau-
dami tą patį darbo užmokestį, 
atlieka nevienodos apimties ir 
kvalifikacijos darbą. Todėl, 
ministerijos nuomone, minė-
tas įsakymas ne tik sudarys 
pareigūnams galimybę kelti 
kvalifikaciją, bet ir tam tikra 
prasme bus socialiai teisingas 
jų pačių atžvilgiu. 
Anot viceministro, iki š.m. 
rugsėjo 24 d. sutikimus tęsti 

Pasieniečių vado įsakymas—padės tobulinti pajėgų valdymą? 

tarnybą rinktinių sargybų 
būriuose davė 97,9 proc. už-
kardų sargybų būrių pareigū-
nų 92038 iš 2097). Tęsti tar-
nybą atsisakė 4 pareigūnai, 
kurie ketina išeiti į pensiją ir 
pasinaudoti teise gauti išeitinę 
kompensaciją. 
Pasak M.Ladigos, LPPPS 
būgštavimai, kad įgyvendinus 
įsakymą vadovai įgaus diskre-
cijos teisę vienašališkai nusta-
tyti pareigūnų tarnybos vietas, 
nesilaikant socialinių garanti-
jų, susiklosčiusi situacija taps 
priemone susidoroti su prin-
cipingais pareigūnais neturi 
pagrindo. 
Kad įsakymas būtų tinkamai 

Įgyvendinamas, parengtas 
tarnybos vietų keitimo pro-
jektų derinimo tvarkos aprašo 
projektas, kuris reglamentuos 
sprendimų dėl tarnybos rink-
tinių sargybų būrių pareigūnų 
tarnybos vietos keitimo pro-
jekto poveikio vertinimą, kad 
priimant sprendimus būtų 
įvertintos galimos sprendimų 
alternatyvos, atsižvelgta į jų 
įgyvendinimo pasekmes, kad 
būtų sudaromos sąlygos pasi-
rinkti tinkamiausią pareigūnų 
tarnybos vietos keitimo būdą.  
Parengtą aprašo projektą 
VSAT derins su LPPPS ir 
kitomis profsąjungomis. 

Tapk profesinės sąjungos nariu! 
Mūsų susivienijimui priklauso šios profesinės sąjungos: 
 
Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga; 
 

Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo  
įstaigų profesinė sąjunga; 
 

Lietuvos pasienio pareigūnų  
profesinė sąjunga;  
 

Lietuvos policijos profesinė sąjunga; 
 
Ugniagesių gelbėtojų profesinė sąjunga. 
 
Pasirink profesinę sąjungą, kuriai nori priklausyti. Kaip tapti nariu suži-
nosi paskambinęs telefonu  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 

   Vykusiame Ugniagesių gelbėtojų profesinės 
sąjungos įgaliotinių susirinkime nutarta dėl 
manomai neteisingo pareiginio atlyginimo 
skaičiavimo budintiems Priešgaisrinės apsau-
gos ir gelbėjimo departamento pareigūnams, 
kreiptis į PAGD, kad būtų išaiškinta pareigū-
nų atlyginimo skaičiavimo metodika.  
   UGPS įgalioti atstovai taip pat nusprendė 
paruošti įstatymo projektą dėl neįskaitomo į 
pareigūno pensiją stažo, grįžusiems iš sovietų 
armijos po 1990 m. kovo 11 dienos bei susta-
tutintiems po 1995 m. sausio 1 d. ir pataisas, 
talkinami Seimo narių, teikti Seimui. 
Anot UGPS pirmininko, Sau-
liaus Džiauto, PAGD direkto-
riaus ketinama paprašyti, kad 
būtų išaiškinta kodėl vis dar 
mokamas priedas už darbą 
naktį (taip nurodoma atsiskai-
tymo lapeliuose), nors 2008 m. 
gruodžio 9 d. pakeistas Valstybės tarnybos  

UGPS įgaliotinių susirinkime -  svarbūs nutarimai  

įstatymo 23 straipsnis, numatantis mokėti ne 
priedą, o užmokestį už darbą naktį. 
UGPS vadovai nutarė kreiptis į PAGD vadovy-
bę, prašydami susitikimo, kuriame be minėtų 
klausimų ketinama aptarti 2011 metų biudžetą, 
perspektyvas ir grėsmes. 
Ugniagesių gelbėtojų profesinė sąjunga nuspren-
dė nesitaikstyti su politikų siūlymais ilginti tarny-
bos laiką bei mažinti pensijas ir nutarė kreiptis į 
Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetą bei 
Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. 
Iš visos šalies į įgaliotinių susirinkimą susirinku-
sių ugniagesių atstovų nuomone, tokie politikų 
siūlymai nepateisinami jokiais argumentais, nes 
ugniagesių gelbėtojų darbas susijęs su nuolatine 
rizika, darbu ekstremaliomis sąlygomis, fiziniu 
krūviu ir specialiu fiziniu bei psichologiniu pasi-
rengimu. 
Jeigu į ugniagesių nuomonę ir argumentus ne-
bus atsižvelgta neatmetama, kad UGPS gali 
rengti nepaklusnumo akcijas. 


