
NPPSS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA 

2018 m. Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) aktyviai veikė 
bei vienijo Lietuvos teisėsaugos, teisėtvarkos, aplinkosaugos pareigūnus, burdamas ir 
telkdamas bendruomenę. Savo veiklą grindėme ir grindžiame vertybėmis, kurios yra arti-
mos visiems mūsų nariams ir visai pareigūnų bendruomenei. Šios vertybės yra: 

• Teisingumas – kiekvienas narys duoda tai, ką gali ir gauna tai, kas priklauso.

• Saugumas – savo veikla kuriame aplinką, kurioje narys yra užtikrintas bei ramus dėl ši-
andienos ir ateities.

• Pasitikėjimas – mūsų nariai žino, kad atėję pas mus jie neliksi vieni.

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

• Atvirumas ir skaidrumas – kiekvienas narys žino, kas mes, ką mes veikiame ir aktyviai 
dalyvauja mūsų veikloje.

• Vienybė – nario problema yra ir NPPSS problema.

• Intelektualumas – mes gebame įkinkyti protą ir arti problemų lauką.

• Dialogas – ieškodami sprendimo pirmiausia siekiame kalbėtis.

Svarbiausi NPPSS veiklos rezultatai 2018 m. 

2018 m. aktyviai dalyvavome teisėsaugos ir teisėtvarkos, taip pat aplinkos apsaugos 
pareigūnams aktualių politinių sprendimų priėmime. 

• Rengti ir teikti pasiūlymai bei skaičiavimai, susiję su 2019 m. teisėtvarkos ir teisėsau-
gos biudžetu, „Programos 1000” įgyvendinimu. Dėl derybų ir spaudimo, pareigūnų 
darbo užmokesčio fondas, palyginus su 2018 m., išaugo daugiau apie 9 mln. eurų.

• Teikti pasiūlymai 2018 m. valstybės biudžetui.

• Teikti pasiūlymai dėl pareigūnų pensijų sistemos tobulinimo.

• Aktyviai dalyvauta priimant įstatymų pataisas, susijusias su nauja gyventojų galimybe 
skirti 1 proc. GPM profesinėms sąjungoms.

• Priimant Vidaus tarnybos statuto pataisas, Valstybės tarnybos įstatymą buvo atsiž-
velgta į NPPSS pasiūlymus.



• Saugos ir sveikatos tarnyboje bei tarnybos sąlygų srityje, aktyviai dalyvaujant NPPSS, 
buvo priimtas Vyriausybės nutarimas ir patvirtintas jo aprašo praktinis  įgyvendinimas 
(„Dėl kenksmingų veiksnių valdymo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos aprašo įgyven-
dinimo“).

• Aktyviai teikėme pasiūlymus ir dalyvavome derybose dėl Nacionalinio susitarimo, jo 
nuostatų įgyvendinimo viešajame sektoriuje, vidaus reikalų sistemos įstaigose.

• 2018 m., Vilniuje vyko „EuroCOP“ vykdomojo komiteto posėdis, kuriame priimta rezo-
liucija, dėl teisėsaugos finansavimo.

Svarbiausi NPPSS Teisės skyriaus pastarųjų metų rezultatai 

• Iki 2018 gruodžio 1 dienos NPPSS nariams buvo suteikta 1018 teisinių konsultacijų.

• NPPSS teisininkų komanda iki 2018 m. gruodžio 1 d. iš viso dalyvavo 81 posėdyje.

• Laimėtų ir pralaimėtų ginčų santykis 2018 m. buvo 17 prieš 11.

• Iš 17 laimėtų ginčų: 4 dėl tarnybinių nuobaudų, 4 dėl nesumokėtos darbo užmokesčio 
dalies kompensavimo, 3 dėl  tarnybinės veiklos vertinimų, 3 dėl neišmokėto darbo už-
mokesčio už pavojingas sąlygas, 2 dėl perkėlimo į kitas pareigas, 1 dėl apribojimų 
nustatymo nedeklaravus privačių interesų. Siekiama ginčus spręsti neteisminiu keliu.

• NPPSS teisininkai ir administracija iki 2018 m. gruodžio 1 d. iš viso parengė 1012 
raštų.

NPPSS prioritetai 2019 m. 

• Statutinių įstaigų finansavimo didinimas, „Programos 1000“ įgyvendinimas.


• Tolimesnis Vidaus tarnybos statuto ir Vidaus tarnybos įstatymo tobulinimas.


• Derybos dėl Nacionalinės kolektyvinės, taip pat derybos dėl šakos kolektyvinių sutarčių 
VRM pavaldume esančiose įstaigose.


• Sauga ir sveikata (LRV nutarimu patvirtinto aprašo praktinis įgyvendinimas).


• Tarptautinio bendradarbiavimo vystymas, aktyvus dalyvavimas „EuroCOP“ veikloje. 


• Pareigūnų valstybinių pensijų didinimas.


• 2018 m. finansavimo įsisavinimas, pokyčių skaidrumas.


• Naujų narių ir galimybių plėtra.


• Lyderių ugdymas.


• Organizacijos plėtra, narystės didinimas.




Jei turite siūlymų, norite aktyviai dalyvauti profesinių sąjungų veikloje, išsakyti savo nuo-
monę, kelti problemas ir siekti, kad policijos pareigūnų, pasieniečių, ugniagesių ar aplinko-
saugininkų darbas taptų saugesniu, o darbo sąlygas bei atlyginimas – oresniu, kviečiame 
prisijungti prie mūsų! Visą informaciją apie tai, kaip tapti nariu, galite rasti čia: http://parei-
gunai.lt//tapk-nariu.
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