
Rezoliucija

Priimta steigiamajame profesinės sąjungos „Ekspareigūnai“ 
suvažiavime

2020 m. birželio mėn. 20 diena

Vilnius

Profesinė sąjunga „Ekspareigūnai“, atstovaudama buvusių pareigūnų ir karių 
interesus, siekdama profesinės sąjungos tikslų:

- įtvirtinti socialinių garantijų mechanizmą valstybėje ir užtikrinti jo 
funkcionavimą;

- sukurti buvusius pareigūnus ir karius vienijančią profesinę organizaciją 
(arba jų junginį) bei koordinuoti Lietuvos Respublikos teritorijoje jos narių 
veiklą, skatinti profesinės sąjungos narių bendradarbiavimą;

- atstovauti profesinės sąjungos narių darbo, ekonominėms bei socialinėms 
teisėms ir teisėtiems interesams;

- skatinti visuomenės pasitikėjimą pareigūnais ir kariais, ugdyti ir puoselėti 
jų profesinę kultūrą, skatinti pagarbą įstatymui ir žmogui;

- teikti pagalbą profesinės sąjungos nariams profesinio persiorientavimo į 
kitas veiklos sritis, medicininės reabilitacijos ir kitais socialinio prisitaikymo 
išėjus į pensiją klausimais;

- užtikrinti darbo (tarnybos)  proceso ir su tuo susijusių darbdavių sprendimų 
skaidrumą ir teisėtumą,

atsižvelgiant į tai, 

⁃ kad ekspareigūnams minimali pensija nekinta nuo 2006 metų ir yra 
124,54 eurai;

⁃ kad nėra grąžinti įsipareigoti įsiskolinimai, susidarę nuo 2008 m.;

⁃ kad dėl infliacijos poveikio ekspareigūnų pensijos mažėja nuo 2006 
metų; 

⁃ kad integracijos į visuomenę programa neveikia ir nėra finansuojama.

kreipiasi į Lietuvos Respublikos Seimą ir Vyriausybę ir reikalauja Lietuvos 
Respublikos Seimo ir Vyriausybės prisiimti atsakomybę dėl 



Vyriausybės Programos nevykdymo ir nedelsiant:

⁃ Inicijuoti teisės aktų pakeitimus bei nustatyti minimalią Pareigūnų ir 
karių pensiją, kuri būtų lygi valstybės politikų, teisėjų, pareigūnų, 
tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų 
pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui;

⁃ Iki 2020 m. spalio 1 d. priimti teisės aktus ir indeksuoti pareigūnų ir 
karių valstybines pensijas už 4 šio Lietuvos Respublikos Seimo 
kadencijos metus. Jas perskaičiuoti ir padidinti nuo 2020 m. spalio 1 
d. Nuo 2021 m. pareigūnų ir karių valstybines pensijas  indeksuoti 
kaip ir Senatvės socialinio draudimo pensijas, atsižvelgiant į infliaciją;

⁃ Užtikrinti pareigūnų ir karių integracijos į visuomenę programos 
finansavimą ir nedelsiant ją pradėti taikyti baigiantiems tarnybą 
pareigūnams ir kariams.

⁃ Nuo 2021 m. spalio 1 d. grąžinti bazinio pensijos dydžio priedo 
mokėjimą dirbantiems ekspareigūnams;

⁃ Priimti teisės aktus, kad nuo 2021 m. spalio 1 d. į buvusių pareigūnų ir 
karių pensijos apskaičiavimą būtų įtrauktos visos gaunamos pajamos 
bei perskaičiuoti gaunamas pensijas, įskaitant į pensijos dydžio 
paskaičiavimą priedus ir priemokas;

⁃ Iki 2021 m. liepos 1 d. grąžinti pripažintus ir paskaičiuotus 
įsiskolinimus, dėl mažinamų pensijų krizės metu;

⁃ Į darbo grupes, LR Vyriausybei pavaldžias ministerijas, 
inicijuojančias teisės aktų pakeitimus, liečiančius buvusių pareigūnų ir 
karių teises, garantijas ir teisėtus lūkesčius, įtraukti profesinės 
sąjungos „Ekspareigūnai“ atstovus.



Profesinės sąjungos „Ekspareigūnai“ suvažiavimo vardu,

Profesinės sąjungos „Ekspareigūnai“ pirmininkas


