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NPPSS: 
Kodėl verta būti pareigūnų profesinių 

sąjungu nariu?

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas
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NPPSS
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➢ Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) yra 
vienas iš didžiausių profesinių sąjungų susivienijimų Lietuvoje, kurio 
ištakos siekia 2002 metus. 

➢ NPPSS šiuo metu vienija ir atstovauja beveik 1800 įvairių statutinių 
įstaigų pareigūnų ir aplinkosaugos sistemos darbuotojų interesams. 

➢ Vienydami statutinius pareigūnus ir aplinkosaugininkus siūlome ir 
įgyvendiname pažangiausias idėjas bei veiksmus, užtikrinančius 
palankiausias darbo sąlygas jų tarnybai ir saviraiškai.

http://www.pareigunai.lt


Kodėl verta prie mūsų jungtis?

➢ NPPSS profesinių sąjungų nariai gauna kvalifikuotą teisinę pagalbą, konsultavimo 
bei informavimo paslaugas. 

➢ Įstojus į NPPSS profesines sąjungas iki Nacionalinės kolektyvinės sutarties 
pasirašymo, galima pasinaudoti 2 dienų papildomų kasmetinių atostogų garantija bei 
iki 5 dienų sveikatos gerinimui arba mokimosi atostogų lengvata. 

➢ NPPSS profesinių sąjungų nariai yra nemokamai apdraudžiami sveikatos (gyvybės) 
draudimu, o NPPSS profesinių sąjungų narių artimieji gali apsidrausti sveikatos 
(gyvybės) draudimu išskirtinėmis sąlygomis. 

➢ NPPSS profesinių sąjungų nariai bei jų artimieji gali naudotis bendrovės Telia 
teikiamomis mobilaus ryšio, namų interneto ir (ar) televizijos paslaugomis 
specialiomis kainomis. 

➢ NPPSS profesinių sąjungų nariai gali gauti paskolas, įsigyti būsto ar automobilio 
draudimą išskirtinėmis sąlygomis. 

➢ NPPSS profesinių sąjungų nariams taikoma nuolaida odontologijos paslaugoms.

www.pareigunai.lt 

http://www.pareigunai.lt


➢ Esant poreikiui, NPPSS profesinių sąjungų nariai gauna kvalifikuotą 
visapusišką teisinę pagalbą, konsultavimo bei informavimo paslaugas. 

➢ Norint pasinaudoti NPPSS teisininkų paslaugomis reikia kreiptis į savo 
profesinės sąjungos pirmininką arba NPPSS administratorių el. paštu 
info@pareigunai.lt arba tel. +370 671 98974.

Teisinė pagalba
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➢ Įstojus į NPPSS profesines sąjungas iki Nacionalinės kolektyvinės 
sutarties pasirašymo, galima pasinaudoti 2 dienų papildomų kasmetinių 
atostogų garantija bei iki 5 dienų sveikatos gerinimui arba mokymosi 
atostogų lengvata.  

➢ Naudas ir garantijas profesinių sąjungų nariams užtikrina ir šakų 
kolektyvinės sutartys, dėl kurių yra susiderėjusios beveik visos NPPSS 
profesinės sąjungos. 

➢ Norint pasinaudoti šiomis garantijomis reikia įstaigų vadovų nustatytais 
terminais pateikti prašymą (formos visiems nariams yra pateiktos el. 
paštu) įstoti į pasirinktą profesinę sąjungą. Arba susisiekite su NPPSS 
administracija el. paštu info@pareigunai.lt arba tel. +370 671 98974.

Kolektyvinių sutarčių nauda
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➢ NPPSS profesinių sąjungų nariai yra nemokamai apdraudžiami sveikatos 
(gyvybės) draudimu, o NPPSS profesinių sąjungų narių artimieji gali 
apsidrausti sveikatos (gyvybės) draudimu išskirtinėmis sąlygomis. Nuo 2020 
gruodžio 23 d. iki 2021 m. gruodžio 23 d. visi NPPSS profesinių sąjungų 
nariai yra nemokamai apdrausti sveikatos (gyvybės) draudimu. Nauji nariai 
(po įstojimo) yra apdraudžiami nuo artimiausio mėnesio pirmos dienos. 

➢ Norint apdrausti savo artimąjį – reikia apie tai informuoti savo profesinės 
są jungos pirmininką arba NPPSS adminis tratorių e l . paš tu 
info@pareigunai.lt arba tel. +370 671 98974 

➢ Norint gauti nemokamą vaiko sveikatos (gyvybės) draudimą iki jam sukaks 1 
metai reikia kreiptis el. paštu projektas@fsa.lt arba tel. Nr. +370 646 32010.

Sveikatos (gyvybės) draudimas
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➢ NPPSS profesinių sąjungų nariai bei jų artimieji gali naudotis Telia 
teikiamomis mobilaus ryšio, namų interneto ir (ar) televizijos 
paslaugomis ypatingomis kainomis. 

➢ Norint naudotis Telia mobilaus ryšio paslaugomis reikia užpildyti 
specialią anketą ir nusiųsti ją el.paštu telia@pareigunai.lt. 

➢ Besinaudojantiems Telia mobilaus ryšio paslaugomis per NPPSS, norint 
naudotis nemokama mobilaus parašo paslauga, reikia, su savimi turint 
asmens tapatybės patvirtinantį dokumentą, nuvykti į bet kurį Telia saloną 
ir gauti naują SIM kortelę. 

➢ Besinaudojantiems Telia mobilaus ryšio paslaugomis per NPPSS, norint 
gauti specialų pasiūlymą dėl namų interneto ir (ar) televizijos paslaugų, 
reikia užsiregistruoti nuorodoje arba kreiptis telefonu 1816.

Ryšio paslaugos
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➢ NPPSS profesinių sąjungų nariai gali gauti paskolas ir kitas finansines 
paslaugas, taip pat būsto ar automobilio draudimus išskirtinėmis 
sąlygomis. 

➢ Norint gauti pasiūlymą dėl paskolos gavimo reikia kreiptis el. paštu 
info@pareigunuunija.lt arba tel. +370 673 98414. 

➢ Norint gauti pasiūlymą dėl būsto ar automobilio draudimo reikia kreiptis 
el. paštu projektas@fsa.lt arba tel. +370 606 93757. 

Finansinės paslaugos

www.pareigunai.lt 

mailto:info@pareigunuunija.lt
mailto:projektas@fsa.lt
http://www.pareigunai.lt


➢ NPPSS profesinių sąjungų nariams taikoma nuolaida odontologijos 
paslaugoms. 

➢ Norint „Clinic DPC“ dantų priežiūros centre pasinaudoti papildoma 10 
proc. nuolaida visoms odontologijos paslaugoms reikia pateikti nario 
pažymėjimą ir pateikti nuolaidos kodą „FSP-10“.

Odontologija
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Junkitės ir tapkite aktyvios pareigūnų 
bendruomenės dalimi! 

Užpildykite prašymą, kurio formą rasite mūsų puslapyje (https://www.pareigunai.lt/tapk-
nariu) ir atsiųskite ją mums el. paštu info@pareigunai.lt 

www.pareigunai.lt 
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Daugiau informacijos apie NPPSS, mūsų profesines sąjungas ir mūsų veiklą 
nuolatos rasite interneto svetainėje www.pareigunai.lt ir NPPSS Facebook 
paskyroje. 

Mes giname tuos, kurie gina ir saugo kitus!

Ačiū!
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