2020 M. SVARBIAUSIŲ DARBŲ APIBENDRINIMAS

Suprantame, kad kuo labiau išplėtosime ir
sustiprinsime socialinį dialogą Lietuvoje, tuo
lengviau galėsime ginti ir atstovauti statutinių
pareigūnų ir aplinkosaugininkų interesams.

GALIOS CENTRAS

-

NPPSS aktyviai dalyvavo derybose dėl
Nacionalinės kolektyvinės sutarties ir buvo
viena iš šią sutartį pasirašiusių šalių.

-

Metų pabaigoje NPPSS, kartu su švietimo
darbuotojų profesinius interesus ginančia
organizacija, tapo Respublikinės jungtinės
profesinės sąjungos dalimi. Tai reiškia, kad
pareigūnų balsas nuo šiol bus dar garsiau
girdimas ir nacionaliniu lygiu.

PLĖTRA

Giname pareigūnų interesus. Tai, jog darome šį
darbą sėkmingai, įrodo ir NPPSS bei mūsų
šakinių profesinių sąjungų narystės didėjimas.

PLĖTRA

-

2020 m. NPPSS ir mūsų šakinių profesinių
sąjungų narystė išaugo daugiau nei 18 proc.

-

Be to, NPPSS nare tapo ir dar viena
organizacija - profesinė sąjunga
„Ekspareigūnai”.

COVID-19
K o r o n av i r u s o p a n d e m i j a p e r n a i t a p o
karščiausia Lietuvos gyvenimą sukausčiusia
tema. Akivaizdu, kad griežtų pandemijos
apribojimų įgyvendinti be pasiaukojamo
statutinių pareigūnų darbo neįmanoma.
Kovojome už tai, kad:

-

Pavasarį, pirmosios COVID-19 bangos metu,
statutinių įstaigų pareigūnai, su viruso rizika
susiduriantys tarnyboje, būtų aprūpinti
visomis būtinomis saugos priemonėmis.

-

Pareigūnams, tarnyboje susiduriantiems su
COVID-19 rizika, būtų mokami ne simboliniai,
o 60-100 proc. dydžio priedai prie atlyginimo.
Ir nors šis įstatymo projektas liko gulėti
politikų ir valdininkų stalčiuose, priedai
pareigūnams vis dėlto yra mokami iš
specialaus Vyriausybės suformuoto fondo.

FINANSAVIMAS
Statutinių įstaigų finansavimas, kaip ir
kasmet, buvo ta arena, kurioje lūžo mūsų ir
politikų bei Vyriausybės atstovų ietys. NPPSS ir
mūsų profesinių sąjungų pastangų ir aktyvių
veiksmų dėka 2021 m. įstaigų finansavimas
didėjo 13,1 mln eurų:

-

7,7 mln eurų (atskirai) atiteko Policijos
departamentui.

-

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentui papildomai skirta kiek
daugiau nei 4 mln eurų (vietoje reikalingų 7,5
mln eurų).

-

Valstybės sienos apsaugos tarnybai – 1,4
mln eurų (vietoje reikiamų 5 mln. eurų).

Šios lėšos buvo būtinos tam, kad toliau galima
būtų įgyvendinti „Programą 1000”.

TEISĖKŪRA

NPPSS teisininkų komanda 2020 m. parengė
gausybę teisės aktų projektų. Jie buvo susiję su
tarnybos sąlygų, pareigūnų darbo užmokečio,
socialinių garantijų reglamentavimu. Bene
daugiausiai pastangų mūsų teisininkai įdėjo
ruošdami:

-

Vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo
poįstatyminių teisės aktų projektus.

-

O taip pat siekdami išjundinti užstrigusį
valstybinių pensijų indeksavimo klausimą.
Ką galiausiai, nors kol kas tik iš dalies, ir
pavyko padaryti.

ŽINIOS IR PATIRTYS
Mes tikime nuolatiniu tobulinimusi ir
skatiname tai daryti ne tik mūsų žmones, tačiau
ir partnerius. 2020 m., kartu su kolegomis iš
Norvegijos, inicijavome projektą „Geresnis
socialinis dialogas – geresnės darbo sąlygos“.
Jis skirtas ugniagesių gelbėtojų ir aplinkosaugos
pareigūnų profesinėms sąjungoms, o taip pat jų
socialiniams partneriams – Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo bei Aplinkos apsaugos
departamentų atstovams. Jau surengėme 3
projekto seminarus (kiekviename iš jų dalyvavo
po 160 žmonių), kuriuose buvo kalbama apie:

-

Socialinio dialogo svarbą.
Lyderystę.
Komunikacijos svarbą ir taisykles.

AKIS Į AKĮ

2020 m. surengėme kelias dešimtis susitikimų
su pareigūnais statutinėse įstaigose,
padaliniuose, mokymo įstaigose. Per ilgus
profsąjunginės veiklos metus įsitikinome, kad
tai yra bene efektyviausias būdas sužinoti
pareigūnų nuotaikas, pamatyti jų kasdienybę,
tarnybos sąlygas, išvysti didžiausias jų
problemas. Todėl tokius susitikimus tęsime šiais
metais.

GINAME !
Deja, tačiau kaip ir ir kasmet, vis dar
susiduriame su bendruomenės atstovų,
profesinių sąjungų lyderių ir narių
persekiojimu atskirose įstaigose. Bene
problematiškiausia situacija 2020 m. buvo
Aplinkos apsaugos depar tamente, kurio
vadovybė atvirai persekiojo mūsų narius ar
tiesiog savo nuomonės išsakyti nebijančius
pareigūnus. Gynėme juos:

-

Teikėme konsultacijas, teisinę pagalbą.
Rengėme protesto akcijas.
Viešinome problemas, faktus, įtraukėme į
diskusijas apie tai sprendimų priėmėjus ir
politikus.

NPPSS teisininkų komanda 2020 m. mūsų
narius gynė 20-yje bylų.

NE TIK SAVAS KIEMAS

2020 m. negalėjome ramiai stebėti įvykių
kaimyninėje Baltarusijoje. NPPSS atviru laišku
kreipėsi į šios šalies jėgos struktūros
pareigūnus, prašydamas jų nutraukti smurtą
prieš taikius savo šalies žmones.

KASDIENYBĖ

Interesų gynimas ir rūpestis pareigūnu - ne tik
vidaus tarnybos statutai, kova dėl finansavimo
ar derybos dėl kolektyvinių sutarčių. Tai ir,
atrodytų, nedideli dalykai, lengvinantys mūsų
narių gyvenimą:

-

NPPSS 2020 m. pasirašė išskirtinę sutartį
su ryšio tiekėja bendrove „Telia”. Dėka šios
sutarties jau daugiau kaip 400 mūsų narių
tarnyboje ir namie bendrovės paslaugomis
naudojasi išskirtinėmis sąlygomis.

2020 m. pasirašėme sveikatos ir gyvybės
draudimo sutartį, pagal kurią draudimo
apsauga nuo šiol naudojasi visi mūsų nariai.
Tapome bene pirmuoju profesinių sąjungų
susivienijimu, teikiančiu savo nariams tokią
paslaugą.
Pagal šią sutartį mūsų nariai yra apdrausti nuo
nelaimingų atsitikimų (kaulų lūžių ir išnirimų,
minkštųjų audinių ir vidaus organų sužalojimų,
ilgalaikių traumų, mirties dėl nelaimingo
atsitikimo), taip pat nuo kritinių (vėžys,
insultas, infarktas, diabetas, aklumas ir kt.) bei
papildomų (laimo liga, erkinis encefalitas,
stabligė, skrandžio opa ir kt.) ligų.
Beje, draudimui skyrėme lėšas, kuriomis
mūsų nariai bei bičiuliai parėmė profesines
sąjungas pajamų deklaravimo metu.

DRAUDIMAS VISIEMS

AČIŪ!
Antrus metus iš eilės įgyvendinome informacinę
kampaniją, kuria prašėme žmones paremti
NPPSS ir mūsų profesines sąjunga dalimi (0,6
proc.) savo sumokamo gyventojų pajamų
mokesčio. Matome, jog per metus pasitikėjimas
mūsų organizacija ženkliai išaugo: pernai
sulaukėme daugiau nei 50 proc. didesnės
paramos nei 2019 m.
Ypač smagu yra ne tik dėl augančios paramos
profesinėms sąjungoms. Džiaugiamės dar ir tuo,
kad NPPSS aktyviais veiksmais prisidėjo prie
šio paramos instrumento atsiradimo Lietuvoje.

Šiame dokumente panaudotos J. Stacevičiaus /
LRT.lt, Vidmanto Balkūno / 15min.lt, Tomo
Vinicko / delfi.lt, E. Blaževič / LRT.lt / Justino
Auškelio / Fotodiena.lt, Policijos departamento,
VSAT, PAGD nuotraukos. Ačiū!

