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PRANEŠIMAS 
2007 m. liepos 19 d. 

Vilnius 
 
 
Sveiki gerbiami vadovai, 
 
Rengiantis šiam pranešimui įvyko išties nemažai pokyčių, tik÷tina, tur÷siančių įtakos 
mums visiems. Jau vakar, po to, kai  J. E. Prezidentas Valdas Adamkus pasiraš÷ įstatymą 
d÷l bazinio dydžio, pareigūnų, su kuriais teko bendrauti akyse prad÷jau matyti viltį.   
Tai kažkaip n÷ra įprasta po ilgai vyravusios visaapimančios policijos „depresijos“.   
Nes÷kmes, negatyvias pareigūnų nuotaikas, įprasta sieti su bendru nepritekliumi, 
finansavimo dalykais, valstyb÷s politika ir pan. Dar pra÷jusių metų pabaigoje, susitikime 
su Vidaus reikalų ministru išskyr÷me vidinius veiksnius, kurie nepriklauso nuo pamin÷tų 
objektyvių faktorių, tačiau kurie savo negatyviu poveikiu komplikuoja policijos veiklą. 
Iš tiesų manyčiau, kad nemaža dalimi vidinei atmosferai, komisariatų bendruomen÷s 
nuotaikoms didel÷s reikšm÷s turi vadovo pozicija, jo pasaul÷žiūra ir pasikeitusios 
policijos vadybos principų suvokimas. Visiškai nepretenduodamas į poveikį Jūsų, 
gerbiamieji, sprendimams, susijusiems su policijos funkcijų įgyvendinimu, manau, kad 
vidaus administravimo sprendimų skaidrumas – personalo atranka, karjeros planavimas, 
veiklos vertinimas, bendravimo su pavaldiniais kultūra jau tampa ne tik vadovo, bet ir 
visos komisariato bendruomen÷s reikalu ir bendra vidine problema. 
Tenka konstatuoti, kad policijos padaliniuose kolektyvus kamuoja depresija. Iki šio buvęs 
idealizmas jau neatlaiko konkurencijos su pareigūno bazinių poreikių užtikrinimo 
problemomis, dauguma ypač jaunesnių pareigūnų negali užtikrinti savo bazinių poreikių. 
Visa tai labiau  komplikuoja  nepagarba pareigūnui arba net panieka pareigūno 
poreikiams tur÷ti pozityvų psichologinį kontaktą su vadovais.  
Apstu pavyzdžių kai jauni ambicingi žmon÷s nesitaiksto su  nuolat pakeltu tonu, vadovo 
arogancija ir kompleksais, kartais net keiksnojimais. Autoritarinis valdymo stilius  n÷ra 
stipryb÷. Tik silpnas, reikiamų įgūdžių ir kompetencijų neturintis vadovas paprastai 
pasirenka j÷gą ir nuolat pabr÷žia savo hierarchinį pranašumą.   
Pareigūnai tur÷dami pasirinkimą protestuoja tiesiog d÷dami pareiškimą ant stalo, kitiems 
tai tampa nekenčiamu bandomuoju laikotarpiu jų gyvenimuose. Protesto mastai 
akivaizdžiai ima liesti dešimtmetį ir didesnę darbo patirtį turinčius pareigūnus. Vis 
dažniau girdžiu absoliutų nusivylimą iš patyrusių pakankamai aukštas pareigas einančių 
kriminalin÷s, viešosios policijos pareigūnų, kurie iki šiol paprastai vengdavo dalintis savo 
problemomis. Šių žmonių jau nestabdo didelis stažas ir būsima pensija.  
Kita vertus, Profesin÷ sąjunga įžvelgia tendencijas, kuomet į policiją jau ateina 
atsitiktiniai žmon÷s. Daugelis iš mūsų mintis apie darbą policijoje brandino dar vidurin÷s 
mokyklos suole, dabar jis pradedamas brandinti „ant pečiaus“. Yra požymių, kad tarnyba 
policijoje pasirenkama kaip gelb÷jimosi ratas d÷l vienokių ar kitokių priežasčių 
nepritampantiems asmenims.  
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 Abejoju, ar su tokiom paj÷gom galima bus pelnyti visuomen÷s pasitik÷jimą arba 
sumažinti korupciją. 
 
Prieš porą m÷nesių kreip÷m÷s ir į Lietuvos policijos generalinį komisarą atkreipdami jo 
d÷mesį į kai kurias tendencijas, kurios priklauso tik nuo konkretaus įstaigos vadovo.   
 
Policijos įstaigose egzistuoja paviršutiniškos ir neskaidrios atrankų  į pareigas 
procedūros. Karjeros planavimo sistema turi būti skaidri ir žinoma kiekvienam 
pareigūnui. Ne pataikavimas ir asmenin÷s simpatijos turi ją užtikrinti. Žinot po atrankos į 
Eismo priežiūros tarnybos Nusikaltimo tyrimo skyriaus viršininko pareigas Vilniuje, 
išsiunt÷me paklausimus į šalies APPK, papraš÷me pateikti pareigybių aprašymus 
viršininko pozicijai. Padaręs analizę negal÷jau patik÷ti savo akimis – reikalavimuose 
NTS viršininkui nereikalaujama net patirtis atliekant nusikalstamų veikų tyrimus.  Kitaip 
tariant Vadovas, kuruojantis nusikaltimų eismo saugumo srityje tyrimą ir vadovaujantis 
specialistams, tyr÷jams pats gali net baudžiamosios bylos akyse nematyti.  Iš tiesų, kaip 
min÷jau tai n÷ra vien Vilniaus problema, manau  vadovas, turi diskrecijos teisę nustatyti 
reikalavimus padalinių vadovams. 
 
Antra, Profesin÷s sąjungos nuomone neužtikrinamas pareigūnų atestacijų bei 
kvalifikacijos vertinimo skaidrumas. Ši problema pasireiškia tiek centrin÷je policijos 
įstaigoje, tiek teritoriniuose komisariatuose. Apie konkrečius piktnaudžiavimo tarnyba, 
dokumentų klastojimo atvejus informuojame Policijos departamentą. Formuojamos 
tradicijos, kuomet pareigūnų vertinimas ir atestavimas tampa tik priedanga siekiant 
atsikratyti savo pareigas sąžiningai vykdančiais pareigūnais. Per trejus metus pareigūnų 
vertinimo komisijų vadovams manau pavyko užd÷ti apynasrį ir galutinai įtvirtinti teismų 
praktikoje tai, kaip turi būti vykdomos atestacijos ir bent jau policijoje neprisimenu bylos, 
kuomet po neigiamos atestacijos išvados atleistas pareigūnas teismo nebūtų gražintas į 
pareigas.  
Ne paslaptis, kad atestacija tapo universalia priemone eliminuoti ne tik nekompetentingus 
pareigūnus, bet ir tuos, kurie tiesiog neįtiko. Neretai teismo sal÷je atestacijų komisijų 
nariai net negali pagrįsti savo sprendimų. Atestuojant pareigūnus jau nebepaisoma nei 
rangų, nei nuopelnų.  Matyt kiekvienas iš čia esančių supranta, kad susiklosčius tam 
tikroms aplinkyb÷ms gali pajusti tokių veiksmų rezultatus pats. Kita vertus Kvalifikacinių 
kategorijų suteikimas suvokiamas ne kaip kvalifikacijos įvertinimas, o kaip dar vieno 
priedo paskyrimas ar nepaskyrimas. 
 
Finansinių išteklių panaudojimas, skatinimas. Sunkiai įsivaizduoju kaip metų gale gali 
būti perskirstomos l÷šos arba skiriamos pašalpos administracijos darbuotojams, kai 
neužtikrinamas elementarus atlygis už pareigūnų darbą. Antai ne paslaptis, kad ypač 
APPK bud÷jimas namuose arba viršvalandžiai neapskaitomi, o policijos vadovas aiškiai 
spaudžia teritorinių komisariatų arba nuovadų vadovus vengti fiksuoti bud÷jimus ar 
viršvalandinį darbą. Šalia to prikuriama visokiausių instrukcijų, kurios draudžia 
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darbuotojui kreiptis tiesiogiai į komisariato raštinę be žemesnio vadovo vizos, o jei taip 
atsitinka pastarasis neišvengia pasiaiškinimų, kod÷l pareigūnas deklaruoja vadovybei 
nepriimtiną savo valią. Jei vizos n÷ra, toks prašymas tiesiog nenagrin÷jamas. Kyla 
klausimas ar toks vadovas gali didžiuotis sutaupytomis metų pabaigoje l÷šomis, kurių 
kaina  - pažeisti daugyb÷s pareigūnų interesai.  Mažesniuose komisariatuose kolektyvai 
labiau lokalizuoti, tod÷l ten, kur šia tema vyksta tiesiogin÷s darbuotojų ir vadovų 
diskusijos, pažeidimų siekiama išvengti.  

 
Ketvirta, policijos sistemoje vykdomų reorganizacijų (pertvarkymų) „kultūra“ nekinta 
ilgus metus. Prisiminkime po 2002-2003 metų reformų darbu policijoje d÷l grubių 
veiksmų nusivyl÷ labiausiai kvalifikuoti specialistai. Dabar vyko Migracijos padalinių 
reforma, kuomet jau dabar galiu pasakyti, kad su žmon÷mis, kurie šią problemą išk÷l÷, 
buvo drastiškai susidorota.  
Iš tiesų šis pavyzdys, kuris buvo vykdomas šalies mastu verčia Profesines sąjungas 
sunerimti d÷l policijos veiklos optimizavimo ir su tuo susijusių ateities reformų. Noriu 
pabr÷žti, kad nesant pasitik÷jimu grįstos vidin÷s darnos bus apsunkintas išorinių kliūčių 
įveikimas. Pertvarkant įstaigas būtina sutarti ir visiems laikytis principinių nuostatų. 
Policijos departamentas, policijos padaliniai ir darbuotojų atstovai turi surasti bendra 
sutarimą ir ji atstovauti  tiek ministerijoje, tiek Seime, tiek Vyriausyb÷je. Be jau esamų 
teis÷s aktų projektų kolizijų svarbus aspektas yra savivaldybių bendruomenių ir 
savivaldos pozicija policijos pertvarkymo klausimais. Epizodas vienoje policijos įstaigoje 
komplikuoja bet kokias bendras pastangas kitose. 
Reformos, reorganizacijos, pertvarkymai netur÷tų palikti griuv÷sių, išbalansuoti darbą. 
Šiuo atveju policijos struktūra, valdymo sistema tur÷tų tapti patrauklia ir aiškia ne tik 
visuomenei, o ir aukščiausioms valstyb÷s institucijoms. Deja, dabar taip n÷ra. Policija 
nepatraukli nei kaip profesija nei kaip institucija, pagaliau policijos organizacija 
nepatraukli ir pačiam policininkui. Trūksta skaidrumo, trūksta viešumo ir aiškumo. 
 
Policijos atstovavimas tarpinstituciniuose santykiuose. Iliustruosiu pavyzdžiu, 
susijusiu su ikiteisminiu tyrimu. VRM atliktas tyrimas parod÷, kad šiuo metu 
egzistuojančios ikiteisminio tyrimo problemos, lyginant su kitomis ikiteisminio tyrimo 
įstaigomis, yra giliausios policijoje. Policijos pareigūnai (tyr÷jai) priversti vykdyti 
policijai nebūdingas funkcijas, kurios atsiranda d÷l kitų teis÷saugos institucijų darbo 
organizavimo spragų, valstyb÷je mastu vykdytos reformos trūkumų. Tai pagaliau lemia 
pačios policijos administracijos nuolaidžiavimas atstovaujant policiją valstyb÷s valdžios 
institucijose kuomet sprendžiamos problemos, susijusios su ikiteisminio tyrimo 
organizavimu. Antai policijos tyr÷jų vyraujanti kategorija yra 6 (48) 

VSAT tyr÷jų vyraujanti kategorija yra 7    (25); 
PAGD tyr÷jų vyraujanti kategorija yra 5-6 (2,3); 
FNTT tyr÷jų vyraujanti kategorija 9 ir 11   (    ); 
VSD tyr÷jų vyraujanti kategorija 9 ir 10     (8); 
STT tyr÷jų vyraujanti kategorija 12,14        (9) 
Muitin÷s departamento tyr÷jų vyraujanti kategorija 12 (7,5) 
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Iš tiesų manau daugelio čia vardinamų problemų pagrindas yra nepakankamas d÷mesys 
valdymui, jo suvokimas visose grandyse. Visų pirma Policijos departamente priimami 
valdymo sprendimai  turi užtikrinti sąlygas policijos įstaigai priskirtų funkcijų 
įgyvendinimui. Kita vertus jie turi būti nuosekliai įgyvendinami visose policijos 
grandyse. 
Negaliu nepateikti naujausio pavyzdžio: Kaip žinia Ignalinai ir Anykščių miesteliams 
visiškai neseniai suteiktas kurortinių miestų statusas. Susitikime su pareigūnais 
pamat÷me, kad viešoji policija tiesiog dūsta nuo krūvių. Kreip÷m÷s į policijos 
departamentą prašydami atsižvelgti į objektyvius pokyčius ir skirti papildomus išteklius.  
Paradoksas papildomų krūvių problemą išsprendžia  finansininkas parašydamas iki 
skausmo pažįstamą šabloninę tiradą apie turimas l÷šas ir apie nesamas galimybes kažkuo 
pad÷ti. Pabr÷žiu, sprendimą priima ne policijos vadybininkas, o netgi nepolicinę funkciją 
vykdantis darbuotojas. Argumentas „n÷ra išteklių“ nepanaikina problemos ir objektyvios 
tikrov÷s.  Nor÷čiau paprašyti, kad įstaigų finansivimui turi reikšm÷s kurortinio miesto 
statuso tur÷jimas, tad dar kartą kreipiuosi į Lietuvos policijos vadovus nagrin÷ti šį 
klausimą. 
 Abejoju, ar daugumai mano čia minimų reiškinių išgyvendinimui reikalingos 
papildomos l÷šos. Manau reiktų tiesiog geranoriškumo ir sprendimų 
Mūsų nuomone būtina neatid÷liojant  

1. užtikrinti skaidrų karjeros galimybių įgyvendinimą policijos įstaigose; 
2. Personalo valdymas paprastai pasireiškia techninių funkcijų atlikimu (asmens 

duomenų tvarkymas, bylų formavimas ir pan.). Manome personalo padalinių 
veikla policijoje turi būti orientuota į kompleksinį žmogiškųjų išteklių valdymą.  

3. darbuotojų kvalifikacijų vertinimas  ir atestacijos turi tapti išimtinai siekiu 
įvertinti pareigūno veiklą, sugeb÷jimus, kvalifikaciją ir tinkamumą užimamoms 
pareigoms; 

4. užtikrinti skaidrų  darbo užmokesčiui skirtų l÷šų  panaudojimą visose policijos 
įstaigose; 

5. Teikti siūlymus Vidaus audito padaliniams, atliekantiems policijos įstaigų 
valdymo auditą, nagrin÷ti darbo laiko apskaitos bei darbo užmokesčio 
apskaičiavimo pažeidimus, personalo atrankos, pareigūnų vertinimo procedūras; 

6.  taikyti materialinę, tarnybinę atsakomybę vadovams, kurių įsakymai sprendimai 
pripažįstami neteis÷tais, bent tuo atveju, jei buvo padaryta akivaizdžių šiurkščių 
teis÷s aktų pažeidimų; 

Pagaliau būtina pripažinti, kad policijos įstaigų vadovai priima neteis÷tus sprendimus ne 
tik d÷l objektyvių aplinkybių, bet tai neretai daro sąmoningai, suvokdami, kad jie 
prasilenkia su teise.  
Profesin÷ sąjunga šiandien turi maždaug 60 bylų visuose šalies administraciniuose 
teismuose. Nepaisant to, kad teismai panaikina sprendimus, n÷ vienam vadovui nebuvo 
inicijuota bent drausmin÷ procedūra. Esant tokiai situacijai vadovas pasirašydamas 
įsakymą koks jis bebūtų, žino, kad jo panaikinimo atveju už tai neteks atsakyti. Kai 
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kuriuose komisariatuose teismas tapo vienintele priemone spręsti ginčus. Antai vien  
Vilniuje šiuo metu yra 19 procesų. Vadovas turi pakankamai teisių kad išspręstų ginčą 
savarankiškai ir nebūtina šių funkcijų deleguoti teismui.  
Esame priversti ieškoti būdų, kaip prisiteisti teismo išlaidas, bent tokiu būdu priversti 
atsakyti netinkamus sprendimus pri÷musius vadovus.    
Pozityviai vertiname siekius pritraukti asmenis dirbti policijoje. Tačiau viešųjų ryšių, 
socialin÷s reklamos kampanijos yra tik pagalbin÷ priemon÷, kuri labai efektyvi jei 
siekiami tikslai aiškiai suvokiami ir įvertinami viduje priimant  sprendimus.  Jei policijos 
įstaigos vadovas nesiekia sutelkti kolektyvo, jo sprendimai neskaidrūs, tokios kampanijos 
gali atnešti dar didesn÷s žalos. Prisipažinsiu, mes kritikuojame  STOK į POLICIJĄ 
akciją, tačiau kritikuojame tik d÷l to, kad pasigendame būtent visuotino jos suvokimo. 
Viešųjų ryškių akcija negali būti tik išorin÷, ji turi persmelkti visų policijos vadovų 
priimamus sprendimus, kurie susiję su žmogiškųjų išteklių valdymu. Kiekvienas dar 
dirbantis pareigūnas turi jausti pad÷ką, teigiamą ir konstruktyvų požiūrį į jo atliekamą 
darbą. Būtent jis savo patarimu dažnu atveju gali lemti potencialaus policininko 
apsisprendimą. 
Akcija stok į policija neturi būti kažkur šalia štabo ar personalo skyrių veiklos ar pagaliau 
patrulių būrio vado veiklos, o vadovų ambicijos negali tapti atsvara visuotinoms 
siekiamyb÷ms. Panašūs projektai turi koreliuoti su Jūsų kasdien priimtais sprendimais, tik 
tada jie bus efektyvūs. 
 
Analizuodami kritines situacijas ir v÷liau jų virsmą į konstruktyvius santykius išdrįsiu 
pamin÷ti visiems Jums žinomus kai kurių policijos įstaigų pavyzdžius. Kaišiadorių, 
K÷dainių, Zarasų, Kauno Žaliakalnio atvejai. Puikiai atsimenu dar prieš porą metų 
buvusią krizę Zarasų policijos komisariate, kur naujasis vadovas prival÷jo įveikti didele 
įtarumo, baim÷s, susiskaldymo, tarpinstitucinio bendradarbiavimo komplikacijų sukeltą 
krizę. Šiandien šio komisariato darbuotojų atstovai dalyvauja priimant, vertinant, 
baudžiant ir skatinant pareigūnus. Nemanau, kad jų dalyvavimas vienu iš komisijos narių 
teis÷mis suvaržo vadovo laisvę priimti tinkamiausius sprendimus. Bet šiandien tai 
pavyzdinis komisariatas, kuriame net privačiai bendraudamas su pareigūnais jaučiu 
darną. Pozityvūs darbuotojų santykiai yra Marijampol÷je, K÷dainiuose, Var÷noje. N. 
Akmen÷je. Iš tiesų čia taip pat vadovai, išdrįsę tartis su darbuotojų kolektyvo atstovais, 
eliminavo bent vidaus problemas.  
 
 
Vertinant bendrai socialin÷s partneryst÷s lygį, šia prasme išsiskiria iš kitų teis÷saugos 
institucijų solidžia pažanga. 
Per šiuos metus pasiekta kai kurių pozityvių sprendimų, kurie suteikia pagrindo tik÷tis 
veiklos tęstinumo, ją įprasmina. Policijos departamento teisininkai, atsižvelgdami į 
Profesinių sąjungų siūlymus pareng÷ keletą mūsų nuomonę labai svarbių dokumentų 
susijusių su darbo laiko apskaita, bud÷jimų namuose organizavimu, rengiamas 
aplinkraštis d÷l materialin÷s atsakomyb÷s, atostogų suteikimo. Deja čia ir v÷l tenka 
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konstatuoti, kad  kai kurie policijos vadovai nevengia   interpretuoti šiuos aplinkraščius 
demonstruodami arogancijas ir emocijas. Manyčiau, kad tokio pobūdžio analiz÷s turi būti 
prad÷tos suvokti, kaip policijos valdymo politikos dalis. O policijos valdymo strateginiai 
sprendimai priimami policijos departamente ir su tuo būtina susitaikyti. 
Pagaliau socialin÷s partneryst÷s pl÷trą policijoje pavyko reglamentuoti aukščiausiais 
teis÷s aktais. Seimo nutarimu o v÷liau jį įgyvendinančiu Vyriausyb÷s nutarimu.  
„19.14. skatinti ir remti socialinių partnerių, atstovaujančių policijos pareigūnų interesams, iniciatyvas 

užtikrinant darbo (tarnybos) santykių šalių interesų derinimą“; 
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2007 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 606, kuriuo 
pl÷tros programa įgyvendinama, įtvirtinta priemon÷ „3.1.4. Remti (įteisinti, pasirašyti 

susitarimus) socialinių partnerių, atstovaujančių policijos pareigūnų interesams, iniciatyvas užtikrinant 

darbo (tarnybos) santykių šalių interesų derinimą“. 
Valstyb÷ socialinę partnerystę įvardino kaip vieną iš būtinų elementų modernizuojant 
policiją. 
Pareigūnų atstovavimo institutas, kurį bent jau šiandien įkūnija profesin÷s sąjungos, yra 
neišvengiama tikrov÷. Per trejus metus pavyko sukurti teisininkų komandą, kuri paj÷gi 
mūsų nuomone suteikti kvalifikuotą teisinę pagalbą pareigūnui bet kuriame šalies taške. 
Sieksime, kad visose apskrityse būtų sudarytos sutartys su advokatų kontoromis kur 
pareigūnai gautų neatid÷liotiną teisinę pagalbą nesikreipdami į Vilnių.  Aišku mums itin 
svarbi Jūsų nuomon÷, nes bendradarbiavimas su advokatais atstovausiančiais policijos 
pareigūnus, mūsų įsitikinimų susiję su aukštesniais reikalavimais jiems. 
Profesin÷s sąjungos turimi ištekliai jau pakankami tam, kad gal÷tume suteikti būtiniausią 
materialinę, organizacinę pagalbą į b÷dą patekusiam pareigūnui arba pasamdyti  
specialistus, kurių gal būt jis  negal÷tų sau leisti. Siekiame, kad būtų derama reakcija į 
menkiausią pažeidimą, tod÷l užtikrinu, kad blogyb÷s nebus nutylimos arba informaciją 
apie piktnaudžiavimus praleisime pro ausis. Tuo pačiu kviečiu ir Jus gerbiami vadovai 
pasinaudoti Vidaus tarnybos statuto nuostatomis ir reikalui esant užtikrinti pareigūno 
gynybą kuomet baudžiamojon atsakomyb÷n pareigūnas patraukiamas d÷l tarnybinių 
pareigų vykdymo. 
Tuo pačiu laukiame pastabų, kritikos d÷l profesin÷s sąjungos vadovų veiklos trūkumų. 
Pripažįstame, kad ir patys turime mokytis diplomatijos, valdyti konfliktus, pasirinkti 
tinkamiausius sprendimus sprendžiant problemas. Savo tikslus ir veiksmus stengiam÷s 
deklaruoti viešai, suvokiame padalinių vadovų kompetencijų ribas ir kalbame ir siūlome 
tik tai, ką gali vadovas realiai įgyvendinti.  
Deja, tikrov÷ verčia pagrindinį d÷mesį koncentruoti į neteis÷tais sprendimais sukeltas 
pasekmes, pats nor÷čiau, kad mūsų specialistai kartu su policijos padalinių administracijų 
darbuotojais, teisininkais, užuot vaikščioję į teismų sales, analizuotų teis÷s aktų projektus 
arba patys juos rengtų. Min÷ta, kad turime didelių problemų su ikiteisminiu tyrimu,. 
Darbop užmokesčiu, ARO kovotojų  statusu ir atlygiu už darbą. Norime, kad profesin÷ 
sąjunga, veikiantį policijoje kaip ji besivadintų, taptų Jūsų profesin÷s veiklos, tikrov÷s 
dalimi. Manau, kad tai pagaliau vienintelis instrumentas kuriuo naudojantis pozityvios 
iniciatyvos gali būti sutelktos ir materializuotos. 
 



 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS 
IKITEISMINIO TYRIMO 
ĮSTAIGŲ PROFESINö 
SĄJUNGA    

 
tinklapis:  www.pareigunai.lt 
tel.:           8(5)2716118 
faksas:      8(5)2123273 
el. p.:        info@pareigunai.lt  

  

Pranešimas perskaitytas 2007 m. liepos 19 d. 
Policijos departamente vykusiame 
operatyviniame pasitarime 

 
Pareng÷: Vytautas Bakas, Vytautas Lamauskas 

                                                         

Savo pranešimu nesiekiau suasmeninti arba įžeisti Jūsų gerbiamieji, tiesiog per tą trumpą 
laiką siekiau suformuluoti ir pateikti per Profesinių sąjungų veiklos metus sukauptą 
tikrovę. Analizuodami  viešai pateikiamų policijos veiklos dokumentus darome išvadą, 
kad policijos vadovai jau nevengia būti savikritiškais. Nor÷tųsi tik÷ti, kad atsiradusios 
įtampos tarp atskirų policijos vadovų, gal÷s būti pašalintos atviroje diskusijoje. Bet kokie 
konfliktai, kurie galbūt kyla d÷l šalių bendravimo patirties, pasikeitusių vertybių 
komplikuoja arba net stabdo mums visiems taip būtiną pažangą.  Noriu palink÷ti 
gerbiami vadovai, kad Jūsų ir Jūsų pavaduotojų veikla būtų grindžiama visų pirma 
pagarba Jums, o ne baime. O Jūsų autoritetą nulemtų ne antpečiai, o kompetencija.  
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