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2002-ieji metai. Pradžia. 

Mes  turėjome 
30 išsilavinusių 

pareigūnų! 
 

Mes 
neturėjome 

pinigų 

Nebuvo 
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Mūsų klausė, ką man duos 
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                    NPPSS: nuo ko viskas prasidėjo  
 

 

 

ištrauka iš įstatų... 
 
 



www.pareigunai.lt 
3 

               NPPSS vizija ir misija 

 

VIZIJA 

 

• Pareigūnus vienijanti organizacija, kuria 
pasitiki Lietuvos teisėsaugos pareigūnai. 
NPPSS telkia, kuria, realizuoja 
pažangiausias idėjas ir veiksmus, 
užtikrinančius palankiausias sąlygas 
tarnybai ir saviraiškai. 

 

MISIJA 

 

• Sutelkti stiprią ir gebančią apsiginti 
pareigūnų bendruomenę.  



Vertybės  

• Teisingumas - kiekvienas mūsų narys duoda tai, ką gali ir gauna tai, kas 
jam priklauso. 

• Saugumas - aplinka, kurioje profesinės sąjungos narys yra užtikrintas ir 
ramus dėl šios dienos ir ateities. 

• Pasitikėjimas  - žinojimas, kad atėjęs pas mus, neliksi vienas. 

• Nepriklausomumas - savarankiškas sprendimų priėmimas, 
neįtakojamas išorinių interesų grupių. Mes priklausome tik nuo savo 
narių. 

• Atvirumas ir skaidrumas - kiekvienas profesinės sąjungos narys žino, 
kas mes, ką mes veikiame ir aktyviai daalyvauja mūsų 
vykdomojeveikloje. 

• Vienybė  - tavo problema yra mūsų problema, nes mes visi už vieną ir 
vienas už visus. 

• Intelektualumas - mes gebame “įkinkyti”protą ir arti jūsų problemų 
lauką. 

• Dialogas - mes, ieškodami sprendimo, pirmiausia siekiame  

      kalbėtis. 
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        Strateginės kryptys 2013-2017 m. 
 

 

Ugdyti lyderystę ir didinti narystę 

Stiprinti pasitikėjimą ir NPPSS kaip galios cento įvaizdį 

 Sutelkti pareigūnus bendriems tikslams (finansavimo, 
socialinės partnerystės, kolektyvinių sutarčių įgyvendinimo, 

įstatymų priėmimo) 

Stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą 

2016 m. 
NPPSS 
didžiausią 
įtaką 
politikams 
darančių 
organizacijų 
penketuke 
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 NPPSS sudėtis 

 

 

LPPPS  

VAITĮPS 

LPPS 

UGPS 

LR ITĮPS 

LAASDPS 



Dėl ko kovojome 2013-2016 m. 

• Didesnio finansavimo 

• Vidaus tarnybos statuto priėmimo ir darbo užmokesčio sistemos 
tobulinimo 

• Policijos veiklos istatymo 

• Tarnybinių ginčų komisijų, kvaziteismų 

• Saugių ir sveikų tarnybos sąlygų (įrankių ir svarbos įvertinimo) 

• Pareigūnų saugumo ir teisinės pagalbos teikimo (VTS įrankiai) 

• Policijos reformų sustabdymo (LRP, VRM) 

• Problemų Vadovybės apsaugos departamente sprendimo 

• Profsąjungoms palankių nuostatų įtraukimo į DK 

• Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo nuostatų 

• Kalėjimų departamento statuto priėmimo 
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Kaip kovojome 2013-2016 m.  

www.pareigunai.lt 

Protestu prie LRP (Vilnius, 2013)  

2013 m. liepą visuose Lietuvos 
pasienio postuose vykusia 
itališko protesto akcija. 



Kaip kovojome 2013-2016 m.  
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•Tinkamai pareigas atlikusių 
pareigūnų ginimu nuo 
politikų ir valdininkų išpuolių, 
nemokamų teisinių 
konsultacijų teikimu (2013 
m.) 

NPPSS diskusija su politikais 
6 Vilniaus policijos 

komisariate (2013 m.) 



Kaip kovojome 2013-2016 m.  
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Susitikimu su tuometiniu 
Seimo pirmininku V. 
Gentvilu (2013 m.) 

Lietuvos pirmininkavimo ES 
pradžios renginių svečių 
pasitikimo piketu prie 

Vilniaus oro uosto (Vilnius, 
2013 m.) 



Kaip kovojome 2013-2016 m.  
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Lietuvos pirmininkavimo ES 
metu 2013 m. liepą jungtinio 
policininkų, ugniagesių, 
tardytojų, muitininkų ir 
pasieniečių choro atlikta 
Vergų arija iš Džiusepės Verdi 
operos „Nabukas“ 

2014 m. balandį Pataisos 
įstaigų pareigūnai 
teisingumo ministro Juozo 
Bernatonio prašė didesnio 
užmokesčio ir saugumo 
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Kaip kovojome 2013-2016 m.  

     2015 m. birželio mėn. protestu prie Seimo dėl VTS priėmimo 
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       Socialinio dialogo skatinimas 

• 2012-2014 m. įgyvendintas 
projektas  „Pareigūnų 
gebėjimų ugdymas socialinio 
dialogo srityje“, kurio metu 
pasirašytos šakinės 
kolektyvinės sutartys 
Policijos departamente, 
Kalėjimų departamente, 
Muitinės departamente.  

• Pasirašyta 16 kolektyvinių 
sutarčių 

• Pasikeitė vadovų ir 
darbuotojų požiūris, vietoje 
ilgų teismų procesų dažniau 
problemos sprendžiamos 
prie derybų stalo. 
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       Teisės aktai ir teisinė veikla 

• 2015 m. priimtas Vidaus tarnybos statutas, 2016-2017 m. teikiami siūlymai jo 
tobulinimui 

• 2017 m. teikiami siūlymai DK stiprinti profsąjungų ir darbuotojų derybines galias ir kt. 

• Policijos veiklos įstatymo pataisos 

• Valstybės tarnybos įstatymo pataisos 

• Kolektyvinės derybos ir kolektyvinių sutarčių pasirašymas 

• 2014-2016 m. Kalėjimų departamento statuto pakeitimo projekto rengimas 

• 2013-2015 m. Pataisos įstaigų pareigūnų bylos dėl uniformų 

• 2014-2016 m. Bylos dėl sumažinto DU (kategorijų, rangų); 

• 2014-2015 m. Aplinkos ministerijai pavaldžių įstaigų pertvarkos proceso stebėsena 

• 2014 m. Inicijuotas procesas dėl EuroCOP rezoliucijos įgyvendinimo; 

• 2013-2014 derybos dėl bendradarbiavimo su Valdančiąja koalicija ir Vyriausybe. 

• 2015 m. Tęsiamos kolektyvinės derybos (ne projekte) 1 šakinė (VSAT) ir 4 įstaigų sutartys;  

• 2015-2016 m. kolektyvinės derybos su Aplinkos ministerija dėl šakos sutarties;  

• 2016 m. Vadovybės apsaugos departamento bylos (grupė pareiškėjų) dėl darbo laiko; 

• 2016 m. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų bylos dėl pavojingų darbo sąlygų; 

• 2016 m. Policijos reforma (naujo veiklos modelio diegimas): stebėsena, konsultavimas, 
ginčai 

 

 



www.pareigunai.lt 
3 

Teisinės konsultacijos 
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konsultacijų 

skaičius ženkliai 

išaugo (+ 30 %).  
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       Tarptautinė veikla: EuroCOP 

• Nuo 2013 m. EuroCOP pasisako už vieningą policijos veiklos ir socialinių 
garantijų standartą Europoje.  

• 2014 m. Vilniuje vyko EuroCOP vykdomojo komiteto posėdis, kuriame 
priimta rezoliucija. Joje konstatuojama, kad Lietuvoje statutiniams 
valstybės tarnautojams nėra garantuojamos socialinės partnerystės 
įgyvendinimo formos, kurios užtikrinamos kitose ES valstybėse. 

• 2015 m. EuroCOP kreipiasi į politikus ir ragina pripažinti svarbią 
pareigūnų rolę visuomenėje, suteikti jiems reikiamą finansinę paramą, 
mokymus, įrangą ir aktyvinti tarpvalstybinį policijos bendradarbiavimą.  

• EuroCOP kreipėsi į Lietuvos Prezidentūrą, Vyriausybę ir Seimą dėl 
Vadovybės apsaugos departamento (VAD) įstatymo projekte numatytų 
nuostatų. Įstatymas net nebuvo svarstomas.  

• Švedijos profesinės sąjungos pateikė išvadas dėl Telšių raj. žuvusio 
pareigūno: dėl žūties visų pirma kalta ydinga pareigūnų rengimo ir 
aprūpinimo sistema 

 

NPPSS priklauso Europos policijos pareigūnų tarptautinei konfederacijai nuo 2012 m.  
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       Tarptautinė veikla: sauga ir sveikata  

• Projekto įgyvendinimo metu organizuotos saugos ir sveikatos 
konferencijos (2013 ir 2015). Renginiuose dalyvavo ekspertai iš Švedijos, 
Britanijos, Lenkijos. 

• 2015 m. NPPSS atstovai Olandijoje sėmėsi gerosios patirties saugos ir 
sveikatos srityje. Tais pačiais metais didžiausios policijos pareigūnų 
profesinės sąjungos „De Nederlandse Politiebond” (NPB) atstovai iš 
Olandijos lankėsi Lietuvoje.  
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Sauga ir sveikata: Švedijos ir Britanijos požiūris 

• Anna Nellberg „Tai darbas, teikiantis malonumą. Mes užtikriname žmogaus 
teises, demokratiją ir visada susiduriame su sunkumais. Todėl pareigūnų 
sveikatos ir saugumo užtikrinimas reikalauja ypatingos priežiūros. Sveikatos 
negalima nusipirkti, jos niekaip nepavyks kompensuoti, todėl rūpintis savo 
darbuotojais reikia taip, kad kompensacijų neprireiktų“. 

• Nigel Dennis „Didžiojoje Britanijoje yra toks požiūris, kad pareigūnais būtina 
rūpintis bet kokiomis aplinkybėmis. Valstybė nusprendė, jog būtina investuoti į 
pareigūną, nes jie yra saugios valstybės mechanizmo dalis. Investuok į pareigūną 
šiandien ir rezultatą gausi rytoj“. 
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       Pasiekimai 

• Derybų ir spaudimo dėka pareigūnų darbo užmokesčio fondas 2014 m. 
buvo padidintas daugiau nei 30 mln. Litų (5-8 proc.). 

• Lyginant su 2015 metais, 2016 m. teisėsaugai skirta beveik 27 mln. eurų 
daugiau, - didžiausia papildomų asignavimų dalis teisėsaugos istorijoje.  

• Pateikti siūlymai 2017 m. biudžetui, skirtas didesnis finansavimas nei 
praėjusiais metais. Jau antrus metus aktyvios veiklos dėka finansavimas 
didėjo.  

• 2016 m. aktyviai siekta užkirsti kelią neefektyviai vykdomai policijos 
reformai, reforma buvo laikinai sustabdyta.  

• 2016 m. dėl Vadovybės apsaugos departamento noro apriboti 
pareigūnų teises kreiptasi į aukščiausius Lietuvos vadovus, Europos 
pareigūnų bendruomenę, kuri savo susirūpinimą dėl antikonstitucinio 
įstatymo projekto išreiškė ir Prezidentei Daliai Grybauskaitei. Įstatymas 
net nebuvo svarstomas, buvo sustabdytas. 
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       Lyderių ugdymas/mokymai 

• Dalyvavimas Forum ONE, Pasaulinės lyderystės konferencijose 

• TMD partneriai 

• Adizės klubas 

• Stažuotės Briuselyje per Eurocop, ETUi, Norvegjoje, Švedija/Stokholmas, 
Olandija SSK veikla, kt.) 

• Socialinio dialogo mokymai   

• 2017 m. rugsėjį planuojamas tikslinis vizitas Olandijoje saugos ir 
sveikatos standartų, aprūpinimo, priemonių tematika  

• Galimybė NPPSS atstovams mokytis ETUI per EuroCop (Tarptautinio 
komiteto atstovai analizuoja galimybes). 
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       Atstovų mokymai 2017 m. 
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Komunikacijos plėtra 

• 2017 m. sausį startavo naujas NPPSS tinklapis 

• Per metus išplatinama apie 60 pranešimų žiniasklaidai 

• Kiekvieną savaitę svetainėje patalpinami 3-8 straipsniai 

• Kiekvieną savaitę “Facebook” patalpinamos 10-20 žinučių 

• 2017 m. duomenimis, svetainę aplanko 9500-13000 lankytojų/mėn. 

  



NPPSS šiandien  

• Didžiausias profesinių sąjungų 
susivienijimas Lietuvoje 

• Vienija ir atstovauja daugiau 3300 
įvairių statutinių įstaigų pareigūnų 
interesus 

• Telkia pareigūnus, kuria ir 
įgyvendina pažangiausias idėjas  

• Siekia palankiausių darbo sąlygų ir 
didesnių atlyginimų pareigūnams 
ministerijų, Seimo ir Vyriausybės 
lygmenimis 

• Sudaro sąlygas pareigūnų 
saviraiškai 

www.pareigunai.lt 



www.pareigunai.lt 
3 

       2017 m. prioritetai 

• NPPSS vaidmuo naujų galimybių laikotarpiu, pozicijos kaip galios centro 
išsaugojimas ir veiklos plėtra 

• Vidaus tarnybos statuto tobulinimas: atlyginimų sistema, darbo laiko apskaita, 
viršvalandžiai. 

• „Programos 1000“ įgyvendinimas. 

• Socialinio paketo tobulinimas (pareigūnų pensijos). 

• Saugos ir sveikatos nuostatų praktinis įgyvendinimas. 

• Pažangos programa/Nacionalinis susitarimas dėl viešojo saugumo stiprinimo 
(VRM iniciatyva) 

• Efektyvus ir skaidrus finansavimo įsisavinimas centrinėse įstaigose 

• Finansavimo įsisavinimas, pertvarkų skaidrumo užtikrinimas. 

• Narystės didinimas (narių pritraukimo kampanija ir kt.) 

• Naujos sritys, jų vystymas ir galimybės (profesiniai pensijų fondai). 

• Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas (EuroCOP ir kt.) 

• Lyderių mokymų organizavimas. 

 

 

 



harmonija ≡ vienis = integracija x sinergija 

       Sėkmės formulė 
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       Pagrindinės užduotys 

• Užtikrinti narių saugumą, 
pajamų didinimą, saugias bei 
tinkamas darbo sąlygas 
vykdant pertvarkas/pokyčius 

 

• Nugalėti abejones, 
nusivylimą, skepticizmą 

 

• Puoselėti/kurti tradicijas ir 
rūpintis laisvalaikio 
praleidimu 

 

• Norėti, susitelkti, veikti, 
kovoti! 
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Norime pokyčių?  
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BUS! 
Turime tęsti darbus ir imtis naujų iššūkių.... 

 


