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Aktualija

Kalvarijos istorija tęsiasi...

Laikinasis generalinis
prokuroras nusikalstamų
veikų nematė...

Vilniaus miesto 1 apylinkės ikiteisminio tyrimo teisėjas panaikino laikinai einančio generalinio
prokuroro pareigas R.Petrausko
nutarimą, kuriuo buvo atmestas
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kalvarijos policijos komisariato pareigūnų prašymas pradėti ikiteisminį tyrimą dėl aukštų policijos ir
prokuratūros pareigūnų: Marijampolės AVPK viršininko pavaduotojo E.Bukotos, Marijampolės AVPK viršininko K.Kalinausko, Kauno apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro
K.Betingio, Lietuvos policijos
generalinio komisaro pavaduotojo V.Račkausko.
Priminsime, kad Kalvarijos policijos komisariato pareigūnų laikinajam generaliniam prokurorui
pateiktas skundas nesulaukė deramo atgarsio. Laikinasis generalinis neįţvelgė nusikaltimo ir nusprendė skundą atmesti. Jis, priešingai nei Kalvarijos pareigūnai,
nematė Marijampolės AVPK viršininko pavaduotojo E.Bukotos
veiksmuose nusikalstamų veikų,
numatytų Baudţiamojo kodekso
(BK) 178 str. (vagystė), 228 str.
(piktnaudžiavimas) ir 231 str.
(trukdymas ikiteisminio tyrimo
pareigūno veiklai) poţymių,
Marijampolės AVPK viršininko
K.Kalinausko veiksmuose nusikalstamų veikų, numatytų BK
229 str. (tarnybos pareigų neatlikimas), Kauno apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro
K.Betingio veiksmuose nusikalstamų veikų, numatytų BK 228
str. (piktnaudţiavimas), o Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojo V.Račkausko veiksmuose – nusikalstamų veikų,
numatytų BK 229 str. (tarnybos
pareigų neatlikimas) poţymių.
Teismas nusprendė laikinojo generalinio prokuroro nutarimą pa-

naikinti, nes prokuroras nesilaikė Baudţiamojo proceso kodekse keliamų reikalavimų, t.y.
nepriėmęs sprendimo pradėti
ikiteisminį tyrimą, tirdamas
skundą, išsireikalavo kitas baudţiamąsias bylas bei ikiteisminio tyrimo medţiagą, tarnybinio
patikrinimo išvadas bei kitus
duomenis, tyrė ir vertino kitose
bylose surinktus įrodymus bei
jų pagrindu darė išvadas. Taigi,
prokuroras iš esmės medţiagoje
atlikinėjo ikiteisminio tyrimo
vei-ksmus. Tuo tarpu pagal
Baudţiamojo proceso kodeksą
tik ikiteisminio tyrimo metu šio
kodekso nustatyta tvarka surinkus ir įvertinus informaciją, galima nuspręsti, ar ikiteisminis
tyrimas turi būti tęsiamas, ar jį
pabaigus baudţiamoji byla turi
būti perduota teismui, ar tyrimas turi būti nutrauktas. Taigi
prokuroras paţeidė BPK nuostatas.

Dviprasmiškos Vidaus
reikalų ministerijos tarnybinio patikrinimo išvados
Birţelio 9 d., po to, kai viešojoje erdvėje pasirodė pranešimai
apie vidaus reikalų ministerijos
atlikto tarnybinio patikrinimo
rezultatus, pareigūnų profesinė
sąjunga kreipėsi į vidaus reikalų
ministrą, prašydama pateikti
šias išvadas, kad būtų galima
suvokti tikrąjį Vidaus reikalų
ministro sprendimą ir ketinimus.
Anot ţiniasklaidoje pasirodţiusių pranešimų, vidaus reikalų
ministerijos atliktas tarnybinis
patikrinimas parodė, kad nusikaltimų dangstymu pavaldinių
apkaltintas Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos
komisariato viršininko pavaduotojas Edvardas Bukota
netinkamai atliko savo pareigas,
o jo viršininkas Kęstutis Kalinauskas nepradėjo tarnybinio
patikrinimo dėl pavaldinio

elgesio ir nesiėmė veiksmingų
priemonių padėčiai normalizuoti. Taip pat, pasak ţiniasklaidoje
pasirodţiusių pranešimų, komisija konstatavo, kad Kalvarijos
policijos komisariato pareigūnų
teiginiai dėl Visvaldo Račkausko veiksmų kliudančių patraukti
E.Bukotą atsakomybėn, yra
nepagrįsti.
Priminsime, kad Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu K.Kalinauskui birţelio 16
d. paskirta neeilinė atestacija.
Tačiau viešoje erdvėje skelbiama, kad būtent pareigūnas,
kuriam paskirta neeilinė atestacija įpareigotas įvertinti viešus
kaltinimus aukštiems pareigūnams metusių septynių kriminalistų veiksmus.
„Kreipėmės į vidaus reikalų
ministrą, nes pranešime yra
prieštaringų dalykų. Jame pasisakoma, kad asmuo, kuris pagal
Generalinio komisaro įsakymą
turi koordinuoti ir kontroliuoti
Marijampolės vyriausiojo policijos komisariato veiklą, paţeidimų nepadarė. Tuo tarpu
teismas, nagrinėjęs pareigūnų
skundą dėl generalinio prokuroro nutarimo, kuriuo atsisakyta
pradėti baudţiamąjį procesą,
pasisakė, kad tokias aplinkybes
būtina tirti pradėjus ikiteisminį
tyrimą.
Keista, kad K.Kalinauskui,
kuris įtariamas padaręs nusiţengimą, t.y. dangstęs Bukotos
veiklą, pavesta atlikti pareigūnų
veiksmų, kurie jam pranešė apie
E.Bukotą, patikrinimą. Kitaip
tariant vadovas, ant kurio krito
šešėlis, įpareigotas įvertinti
pareigūnų, prabilusių apie jo
paties galimus paţeidimus,

veiksmus. Keista ir tai, kad Vidaus
reikalų ministras suskubo teisinti
Visvaldą Račkauską, nors tą patį
klausimą dar tebenagrinėja teismas,― - stebisi Lietuvos Respub-

likos Ikiteisminio tyrimo įstaigų
profesinės sąjungos pirmininkas Tomas Vaitkunskas.

Šalies policijos
forume pareigūnų
profesinių sąjungų akcija prieš
korupciją
teisėsaugoje
Geguţės pabaigoje Policijos departamente vykusiame šalies policijos
įstaigų darbuotojų atstovų forume
– netikėta profesinių sąjungų akcija. Forume, kuriame dalyvavo apie
100 pareigūnų iš visų Lietuvos
policijos įstaigų, pareigūnų profesinių sąjungų atstovai surengė Kalvarijos pareigūnų, prabilusių apie
korupciją aukščiausiuose policijos
sluoksniuose, palaikymo akciją.
Tuo metu kai aukščiausi policijos
vadovai kalbėjo apie kovą su korupciją policijos įstaigose, pareigūnų profesinių sąjungų atstovai
iškėlė plakatą skelbiantį: „Remiame
sąţiningus Kalvarijos pareigūnus,
kovojančius su korupcija aukščiausiuose policijos sluoksniuose―.
Priminsime, kad š.m. kovo 30 d.
Kalvarijos rajono policijos komisariato kriminalistai kreipėsi į Generalinį prokurorą, prašydami pradėti
ikiteisminį tyrimą dėl Marijampolės
apskrities vyriausiojo policijos
komisariato viršininko pavaduotojo Edvardo Bukotos, to paties
komisariato viršininko Kęstučio
Kalinausko, taip pat Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro Kęstučio Betingio ir Policijos departamento Generalinio komisaro pavaduotojo Visvaldo Račkausko veiklos ir galimų ryšių su kontrabandą
organizuojančiais asmenimis.
Tyrimą atlikęs Policijos departamentas Marijampolės vadovų veikloje paţeidimų nenustatė.
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FNTT nemato
nusikaltimo požymių
Ugniagesių gelbėtojų profesinė sąjunga (UGPS) kreipėsi į Kauno
miesto apylinkės prokuratūrą.
Tokių ţingsnių Ugniagesių gelbėtojų
profesinė sąjunga buvo priversta
imtis dėl Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnybos (FNTT) galimo
neveiklumo. Ugniagesių interesus
ginančios organizacijos pirmininkas
Saulius Dţiautas sakė, kad prokuratūrai apskundė FNTT Kauno apskrities skyriaus vyriausiojo tyrėjo
Narūno Raulinaičio 2010-05-18 nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį
tyrimą Nr.At-2/32.
Toks nutarimas, anot S.Dţiauto yra
nepagrįstas. Profsąjungos pirmininką
nustebino
ir
atsisakymo
motyvas
–
ikiteisminį tyrimą
atsisakė pradėti
n e s a n t
nusikaltimo ar
baudţiamojo
nusiţengimo poţymių.
Priminsime, kad UGPS į FNTT
kreipėsi š.m. balandţio 30 d., po to,
kai Kauno rajono priešgaisrinėje
tarnyboje atliktas ūkinės ir finansinės
veiklos auditas nustatė grubius pažeidimus. Pažeidžiant įvairius teisės
aktus Kauno r. priešgaisrinės saugos
tarnybos direktorius S.Grukauskas
nusistatė sau ir kai kuriems darbuotojams priedą prie atlyginimo. Nustatyta ir įvairių paţeidimų nurašant
kurą, vykdant viešuosius pirkimus.
FNTT, visą mėnesį svarsčiusi,
nesugebėjo rasti nusikaltimo poţymių, nors audito išvadose aiškiai rašoma, kad neteisėtai iššvaistyta virš
100 tūkst.Lt valstybės deleguotoms
funkcijoms vykdyti. UGPS pirmininko nuomone, valstybės lėšų švaistymas padarė ţalos valstybei, todėl
keista, kad Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnyba atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą. Susidaro nuomonė,
kad papeikimas, skirtas S.Grukauskui, atpirko visą padarytą ţalą .

Marijampolės policijos vadovo atestacija atidėta
Dviejų policijoje veikiančių profesinių sąjungų (NPPSS) atstovai
ketinę protesto akcija išreikšti
savo paramą septyniems Kalvarijos kriminalistams, taip ir nesulaukė Marijampolės apskrities
vyriausiojo policijos komisaro
Kęstučio Kalinausko. Birţelio 4
d. Policijos departamente Vilniuje
turėjusi vykti neeilinė jo atestacija paskutinę minutę buvo atšaukta ir perkelta į birţelio 16 d.
Proteste dalyvavę pareigūnai
nesiima spėlioti, kodėl neeilinė K.
Kalinausko atestacija buvo nukelta.
Tomas Vaitkunskas, proteste
dalyvavusios Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų
profesinės sąjungos pirmininkas,
teigia, kad pats neeilinės atestacijos faktas rodo, jog policijos
viršūnės jau abejoja K. Kalinausko tinkamumu eiti uţimamas
pareigas.
„Žinoma, kiek keista, kad Policijos departamente paskutinę minutę buvo atšaukta K. Kalinausko neeilinė atestacija. Tokio
sprendimo motyvacija, kad neva
kaţkokių išvadų nepasirašė ministras nėra įtikinama ir kelia dar
daugiau klausimų. Jei taip ir būtų,
ministro išvados niekaip negali

būti siejamos su dar neįvykusia
atestacija ir paveikti sprendimo ją
vykdyti. Atestacija nėra kaţkokia
nuobauda, jos metu, įvertinus
atestuojamojo veiklos rezultatus,
gebėjimus komisija sprendţia ar
asmuo tinkamas eiti pareigas.
Kita vertus atestacija buvo paskirta generalinio komisaro įsakymu beveik prieš du mėnesius,
patikrinus Marijampolės komisariato veiklą ir suabejojus K. Kalinausko tinkamumu eiti pareigas.
Teismui panaikinus generalinio
prokuroro sprendimą atsisakyti
pradėti ikiteisminį tyrimą, turės
būti iškelta baudţiamoji byla,
kurioje iš esmės bus tiriama Marijampolės policijos vadovų veikla.
Taigi teismui panaikinus Generalinio prokuroro nutarimą ir atidėjus neeilinę atestaciją, susiklostė
situacija, kai galimai nusikaltimą

padaręs vadovas, iki atestacijos
eis pareigas ir vadovaus visos
apskrities pareigūnams. Taip pat
ir tiems, kurie iškėlė galimos
korupcijos faktus. Tokiu būdu
gali būti sunaikinti Kalvarijos
pareigūnų iškeltus faktus patvirtinantys įrodymai, daromas
spaudimas su byla susijusiems
asmenims. Pasitarę su teisininkais manome, kad tokioje situacijoje siekiant apsaugoti viešąjį
interesą, kartu su sprendimu
atidėti atestaciją, turėjo būti
atnaujintas tarnybinis patikrinimas dėl Marijampolės policijos
vadovo veiksmų, o Marijampolės vadovas laikinai, kol bus
įvykdyta atestacija, nušalintas
nuo pareigų,― - remdamasis
teisininkų išvadomis sakė Tomas Vaitkunskas.

Išplėstinė teisėjų kolegija išnagrinėjo bylą dėl valstybės tarnautojų viršvalandžių
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) išplėstinė
teisėjų kolegija išnagrinėjo administracinę bylą dėl negauto darbo
uţmokesčio dalies priteisimo
vidaus tarnybos sistemos pareigūnams uţ papildomai atliktą darbą
švenčių bei poilsio dienomis.
Anot LVAT pranešimo, išplėstinė teisėjų kolegija nagrinėjo administracinę bylą, kurioje pareigūnė kreipėsi dėl negauto darbo
uţmokesčio priteisimo. Pareiškėjos
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teigimu, darbo uţmokesčio nepriemoka jai susidarė taikant
Vals- tybės tarnybos įstatymo
23 straipsnio 2 dalį, kurioje buvo
nustatyta, jog valstybės tarnautojui mokamų priedų ir priemokų
suma negali viršyti 70 procentų
pareiginės algos. Vadovaujantis
šia nuostata, jei išmokėtinų priedų ir priemokų suma viršijo įstatymo nustatytas ribas, pareigūnams atlyginimas buvo mokamas
ne uţ visą faktiškai atliktą viršvalandinį darbą.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2009 m. gruodţio 11
d. nutarimu pripaţino, jog Valstybės tarnybos įstatymas ta apimtimi, kuria jame nebuvo nustatyta
teisinio reguliavimo, pagal kurį
būtų buvę galima teisingai atlyginti uţ darbą vidaus tarnybos
sistemos pareigūnams, dirbusiems poilsio bei švenčių dienomis, nakties metu, atlikusiems
papildomas uţduotis viršijant
nustatytą darbo trukmę, kai jiems
išmokėtinų priedų ir priemokų
suma viršijo Valstybės tarnybos

įstatymo nustatytą ribą, prieštaravo Lietuvos Respublikos
Konstitucijai.
Bylą išnagrinėjęs pirmosios
instancijos teismas pareiškėjos
skundą patenkino ir darbo uţmokesčio nepriemoką priteisė iš
atsakovo Vilniaus apskrities
vyriausiojo policijos komisariato. Atsakovas apeliaciniu skundu LVAT prašė šį sprendimą
panaikinti. Jo teigimu, įstatymas
laikomas teisėtu ir turi būti
taikomas tol, kol konstatuojamas jo prieštaravimas Lietuvos
Respublikos Konstitucijai. Atsakovo vertinimu, apskaičiuojant
priedų ir priemokų dydţius
buvo vadovaujamasi galiojančiais teisės aktais, todėl darbdavio veiksmuose neteisėtų veiksmų ar kaltės nebuvo. LVAT
atsakovo Vilniaus apskrities
vyriausiojo policijos komisariato
apeliacinį skundą atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2010 m. sausio 18 d.
sprendimą paliko nepakeistą.

2010-0402 Lietuvos policijos generalinio
komisaro
įsakyas
dėl darbo
ir poilsiol a i k o
apskaitos
policijos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo Nr. 5-V-277
(Valstybės žiniose neskelbiamas)
Šiuo įsakymu patvirtintas Darbo
ir poilsio laiko apskaitos policijos
įstaigose tvarkos aprašas (toliau –
Aprašas), pakeitęs iki tol galiojusią
darbo laiko apskaitos ţiniaraščių
pildymo policijos įstaigose tvarką.
Pagal Aprašą apskaitant darbo ir
poilsio laiką policijos įstaigose
kiekvieną dieną pildomas ţiniaraštis, ţymint kiekvieno konkretaus
darbuotojo dirbtą laiką ir neatvykimo į darbą atvejus. Darbo ar
kitas laikas Ţiniaraštyje nurodomas valandomis ir minutėmis.
Žiniaraščio skiltyje „Nustatyta
darbo valandų per mėnesį― nurodomas darbuotojui nustatytas
mėnesio darbo valandų skaičius.
Tam tikram einamųjų metų mėnesiui konkrečiam darbuotojui
tenkantis darbo valandų skaičius
apskaičiuojamas sekančiai:
1. kasdieninė darbo laiko trukmė
neturi būti ilgesnė nei 8.15 val., o
per savaitę – ne daugiau kaip 40
valandų, išdalytų penkioms darbo
dienoms nuo pirmadienio iki
penktadienio; šeštadienis ir sekmadienis – poilsio dienos (DK
144 str. 1 ir 2 d., 147 str. 2 d.,
161 str. 1 d.). Nedirbama ir DK
162 str. nustatytomis švenčių
dienomis. Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda (DK
153 str. 1 d.). Toks darbo ir poilsio laiko paskirstymas laikomas
normaliu darbo ir poilsio reţimu.
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Aktualūs teisės aktai
Esant normaliam darbo ir poilsio laiko reţimui, konkretaus
einamųjų metų mėnesio darbo
valandų skaičius apskaičiuojamas
pagal tam mėnesiui tenkančių
darbo dienų skaičių ir konkrečiam darbuotojui nustatytą dienos darbo laiko trukmę
(pavyzdžiui, jei per mėnesį yra 22
darbo dienos, o darbuotojas
dirba po 8.15 val. nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ir po 7 val.
penktadieniais, to mėnesio darbo
laiko norma šiam darbuotojui yra
176 valandos);
2. išimtys leidžiamos pagal DK
(darbo ir poilsio laiko ypatumai
tam tikrose ekonominės veiklos
srityse – DK 148 str.; šešių darbo dienų savaitė – DK 147 str. 2
d.; sutrumpintas ir ne visas darbo laikas – DK 145 ir 146 str. ir
kt.) ar Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. vasario 10
d. nutarimą Nr. 111 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo
Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių
įmonėse, įstaigose ir organizacijose― pakeitimo―. Privalomas
dirbti darbo valandų (dienų)
skaičius turi parodyti, kiek valandų per mėnesį priklauso dirbti
konkrečiam darbuotojui;
3. pamainomis dirbančių darbuotojų mėnesio darbo valandų
skaičius apskaičiuojamas pagal
darbo grafike konkrečiam darbuotojui nustatytą darbo dienų
(pamainų) skaičių per mėnesį.
Apskaičiuojant darbo valandos
atlygį (mokant uţ darbą poilsio ir
švenčių dienomis, naktį ir uţ
viršvalandinį darbą) pamainomis
dirbantiems darbuotojams, taikomas pagal 1 punkto nuostatas
apskaičiuotas mėnesio darbo
valandų skaičius.
Apraše detaliai reglamentuota
tvarka, kaip turi būti sudaromi

darbo ir budėjimo grafikai taip
pat darbuotojo budėjimo laisvu
nuo tarnybos (darbo) metu laikas. Numatyta, kad nėščios
moterys, neseniai pagimdţiusios
moterys, krūtimi maitinančios
moterys, darbuotojai, auginantys vaiką iki 3 metų, ir darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki 14
metų arba neįgalų vaiką iki 18
metų, neįgalųjį slaugantys darbuotojai budėti gali būti skiriami
tik jų sutikimu.
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NPPSS naujienos
Suvažiavimas
Lietuvos policijos profesinės
sąjungos suvaţiavimas įvyks
vasaros viduryje
Šią vasarą įvyks Lietuvos policijos
profesinės sąjungos suvaţiavimas.
LPPS - policijos pareigūnus vienijanti organizacija. Lietuvos
policijos profesinė sąjunga įkurta
2006 m. balandžio 23 d. Lietuvos
policijos pareigūnus vienijančiai
organizacijai nuo jos įkūrimo

Taip pat Apraše išdėstoma darbo laikos apskaitos tvarka tarnybinių komandiruočių metu,
darbuotojų, dirbančių pamainomis, darbo laiko apskaita, administracijos pareigūnų darbo laiko
apskaita.
Aprašas numato, kad policijos
įstaigose ir jų padaliniuose žiniaraščius pildo darbuotojai, tiesiogiai atsakingi uţ šį darbą, kurių
pareigybių aprašymuose yra
įrašyta ši funkcija. Už tinkamą ir
teisės aktų reikalavimus atitinkantį darbo ir poilsio laiko organizavimą atsako policijos įstaigos struktūrinių padalinių vadovai, uţ tikslų ir laiku atliekamą
Žiniaraščio pildymą – Žiniaraštį
pildantys darbuotojai ir policijos
įstaigos struktūrinių padalinių
vadovai.
Uţpildytų ir policijos įstaigos
vadovo ar jo įgalioto asmens
pasirašytų Ţiniaraščių ir darbo
grafikų kopijos turi būti pateikiamos (iškabinamos) tose vietose,
kur policijos įstaigos darbuotojai
galėtų su jomis susipaţinti ir, jei
manytų, kad Ţiniaraščiai uţpildyti neteisingai, galėtų tinkamai
ginti savo teises. Jei darbuotojas
policijos įstaigos vadovo ar jo
įgalioto asmens prašo pateikti
šių dokumentų patvirtintas kopijas, policijos įstaigos vadovas
privalo jas pateikti.

Lengvai ir greitai išduodamos paskolos pareigūnams:
Litais nuo 12,3 proc. iki 13,3 proc.
Eurais nuo 9,4 proc. iki 9,9 proc.
Pareigūnas čia—VIP klientas.
Mus rasite: V.Mykolaičio-Putino g. 5 (buvę profsąjungų rūmai ant Tauro kalno, II aukštas, centrinis įėjimas). Interneto svetainė www.pareigunuunija.lt
Telefonai pasiteirauti: 8 (5) 2608934, +370 673 98414

vadovavo pirmininkas Vytautas
Lamauskas.
Suvaţiavime bus renkamas profesinės sąjungos pirmininkas, tarybos nariai.
Kviečiame teikti savo kandidatūras į tarybos narių ir pirmininko
vietą arba siūlyti iniciatyvius asmenis.
Kiekvienam kandidatui bus sudarytos vienodos sąlygos prisistatyti. Tai kiekvienas kandidatas galės
padaryti mūsų interneto svetainėje bei leidţiamame periodiniame
elektroniniame leidinyje
„Pareigūnai.lt“.
Lietuvos policijos profesinės
sąjungos suvaţiavime stebėtojais
bus Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos atstovai.
Pretenduojančiuosius į Lietuvos policijos profesinės sąjungos tarybos ar pirmininko
vietą prašome registruotis
V.Mykolaičio-Putino g. 5, LT03106 Vilnius, el. paštas
info@pareigunai.lt , tel. 8 (5)
2716118, mob.tel. 8 671 98974.

NPPSS teisės skyriaus
informacija
Bylų nemažėja

Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivineijimo
teisės skyriaus teisininkai šiais
metais pradėjo 153 naujas bylas.
Iš viso NPPSS teisininkai administruoja 250 bylų.

Pareigunai.lt
Birţelio mėn., beveik po dvejų
metų derybų, Policijos generalinis
komisaras pasirašė įsakymą, kuriuo sudarė taikinimo komisiją ir
patvirtino jos darbo reglamentą.
Komisija nagrinės profesinių sąjungų bei komisijos narių pranešimus dėl galimų darbuotojų teisių
paţeidimų, policijos įstaigų vadovų priimtų sprendimų šiose srityse: dėl darbo laiko apskaitos ţiniaraščių pildymo; mokėjimo uţ
viršvalandinį darbą; atsisakymų
suteikti aukštesnį laipsnį; atrankų į
laisvas aukštesnes pareigas; tarnybinio kaitumo; perkėlimo į ţemesnes pareigas; tarnybos staţo skaičiavimo; tarnybinių patikrinimų
profesinių sąjungų renkamųjų organų nariams. Komisijos sprendimai bus rekomendacinio pobūdţio.
Komisija sudaroma iš generalinio
komisaro deleguotų ir policijos
įstaigoje veikiančių šakos profesinių sąjungų atstovų.

Vytautas Bakas, NPPSS pirmininkas:
Šis generalinio komisaro veiksmas
reikšmingas tuo, kad juo realiai
įgyvendinamas 2008 metais pasirašytas profesinių sąjungų ir Policijos generalinio komisaro susitarimas. Ši komisija Lietuvą priartina prie paţangių Europos valstybių (Vokietijos Prancūzijos, Lenkijos ir kt.), kur ginčai tarp pareigūno ar jų grupės ir administracijos sprendţiami visų pirma dery-

Kodėl verta lėšų
administravimą
patikėti mums?
0,5 proc. palūkanas mokame net už lėšas sąskaitoje.
Maestro mokėjimo kortelę
pagaminsime nemokamai,
nėra jokių aptarnavimo
mokesčių.
Iki 1000 Lt per mėnesį
išgryninimas bankomatuose
kainuos 0 Lt.
Pervedimai internetu tik
0,7 Lt.

V.Mykolaičio-Putino g. 5 (buvusių
profesinių sąjungų rūmai ant Tauro kalno, II aukštas, centrinis įėjimas), LT-01132 Vilnius

www.pareigunuunija.lt,
El.p: unija@pareigunai.lt
tel.: 8 (5) 260 89 34
Mob.tel. +370 673 98414

Ginčus spręs taikiai?
bomis, jei nepavyksta - specialiuose kvaziteisminėse institucijose – ginčų komisijose, kreipiantis
į ombucmeną ir pan. Ir tik nesusitarus einama į teismą.
Iki šiol vienintelis administracijos
ir valstybės siūlomas kelias pareigūnui, manančiam, kad jo teisės
paţeistos yra teismas, kuriame
procesai yra ilgi, varginantys ir
brangūs. Tuo tarpu ilgai nesprendţiamas pareigūno teisės paţeidimas – netinkamai apskaitomas
darbo laikas, laiku nesuteiktas
laipsnis, neskaidri atranka ir pan.menkina paties pareigūno pasitikėjimą institucija.
Panaikinus Vidaus reikalų ministerijos generalinio inspektoriaus
skyrių, šalies pareigūnai neteko
nepriklausomo ikiteismine tvarka
ginčus teoriškai dar galėjusio
spręsti instrumento – generalinio
inspektoriaus skyriaus.
Ši komisija, manau, kuris kol kas
įteisintas tik policijoje, sukuria
realias sąlygas ginčus ir nesutarimus spręsti greitai ir efektyviai
pačioje institucijoje, diskutuojant
įvairių sričių specialistams, reikalui esant, pasikviečiant konkrečių
policijos įstaigų vadovus.
Atsakydamas tiems, kurie skeptiškai vertins šios „dar vienos―
komisijos veiklą, pasakysiu, kad
tai nėra panacėja ir komisijos
veiklos efektyvumas priklausys
nuo visų šalių pasirengimo, geranoriškumo ir aktyvumo. Tai

modernus instrumentas, kuriuo,
kaip minėjau naudojasi mūsų kolegos visame pasaulyje, juo jau gali
naudotis ir Lietuvos policijos pareigūnai nepriklausomai, ar tai
vadovas, ar pirminės grandies
policininkas, ar tyrėjas. Kita vertus
jau pats šio įsakymo atsiradimas
parodo, kad bent policijos vadovai
pradėjo adekvačiai vertinti ginčų ir
konfliktų prevencijos reikšmę ir
suvokia jos svarbą. Daţnas teisėsaugos įstaigos vadovas ţmonių
santykių būklei iki šiol neatranda
vietos savo darbotvarkėje ir daţniausiai mano, kad tai gali būti
nebent „uţklasinė veikla―.
Optimistiškai nuteikia tai, kad
prieš kelis mėnesius būtent tokiu
būdu buvo suvaldyta įtampa Kauno apskrities vyriausiajame policijos komisariate, kai didţiules emocijas sukėlė vienos iš pareigūnių
kabinete rasta pasiklausymo įranga. Tada dalyvaujant aukščiausiems policijos ir Kauno apskrities
policijos vadovams, pareigūnų
atstovams, teisininkams, buvo
surasti sprendimai, kurie leido
suvaldyti įsisenėjusį konfliktą.
Taigi, yra poţymių, kad supratimą
„nepatinka - kreipkis į teismą“
Lietuvos policijoje keičia supratimas „pasitarkim―? Bent profesinės sąjungos sieks kad šis instrumentas nerūdytų, tikiuosi, kad jo
naudą atras teritorinių policijos
įstaigų vadovai ir jų kolektyvai, o
tai savo ruoţtu pasitarnaus pozityvių, dalykiškų santykių formavimui
Lietuvos policijoj.

SVEIKINAME
Lietuvos pasienio pareigūnų
profesinės sąjungos pirmininką

Vladimir Banel

gimus
sūneliui!

***

Sveikiname birželio mėnesį
savo gimtadienius švenčiančius
mūsų profesinių sąjungų atstovus:
9 d. Laimoną Šakinį,
Skuodo r. pataisos įstaigos.
15 d. Georgij Maksimov,
Viešojo saugumo tarnyba
Vilniaus dalinys.
21 d. Nijolę Maslauskienę, Lietuvos ypatingasis
archyvas.
23 d. Ingą Matuizienę,
Varėnos r. pataisos įstaigos.

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 - šaldytuvai, indai, elektrinės viryklės su orkaitėmis. Kiekvienam kambaryje šaltas ir karštas vanduo, tualetas, dušas. Yra poilsio kambarys su
televizoriumi, žaidimo kambarys vaikams, didelė salė. Lauke prie pastato įrengta 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).

El.leidinys Pareigūnai.lt
leidžiamas kartą per mėnesį

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

