
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI IR VYRIAUSYBEI 

PETICIJA 

 

„Dėl nepakankamo finansavimo visuomenės saugumo užtikrinimui“ 

 

Mes, žemiau pasirašę pareiškėjai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Peticijų įstatymu, prašome šį mūsų kreipimąsi 

pripažinti Peticija, ir atsižvelgdami į tai, kad: 

1. Visuomenėje aukščiausią pasitikėjimą turintys ugniagesiai gelbėtojai (bendrovės „Baltijos tyrimai” atliktos apklausos 

duomenimis, ugniagesiais gelbėtojais pasitiki net 91 proc. Lietuvos gyventojų), lyginant su kitų statutinių įstaigų 

pareigūnais, gauna mažiausius atlyginimus. Eilinio statutinio ugniagesio atlyginimas su priedais/priemokomis  už laipsnį, 

stažą, darbą naktį ir pavojingas sąlygas yra apie 600 eurų „į rankas“.  

2. Šiuo metu Lietuvos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžiose tarnybose yra 590 laisvų etatų. Iš jų 

apie 500 yra tiesiogiai susiję su incidentų likvidavimu: ugniagesių gelbėtojų, skyrininkų, pamainų vadų. Į gaisrus bei 

gelbėjimo darbus šešiaviečiuose gaisriniuose automobiliuose atvyksta 2-4 pareigūnai, o ne 5-6, kaip turėtų būti. Kyla reali 

grėsmė, kad dėl pareigūnų stygiaus ugniagesiai nebepajėgs atlikti savo pareigų. Be to, susiklosčius tokiai situacijai, 

ugniagesiai gelbėtojai priversti rizikuoti savo sveikata ir gyvybe. Pareigūnai pastatomi prieš faktą: reikia pažeidinėti 

instrukcijas ir gelbėti žmones arba laikytis darbų saugos instrukcijų ir negelbėti. 

3. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente (PAGD) yra apie 150 nestatutinių ugniagesių gelbėtojų ir skyrininkų, 

kurie dirba identišką darbą kaip ir pareigūnai, bet jų atlyginimas yra kiek didesnis už MMA ir nesiekia 500 eurų. Lygių 

galimybių kontrolieriaus tarnyba dar 2013 m. atkreipė į tai dėmesį, bet diskriminacijos faktas iki šiol nepanaikintas, o tik 

dar labiau gilinamas, mokant skirtingą atlyginimą už lygiavertį darbą. 

4. Vyriausybė nevykdo savo programoje numatytų priemonių dėl statutinių pareigūnų laipsniško atlyginimų didinimo, taip 

pat nevykdomas įsipareigotos „Programos 1000” įgyvendinimas. Pagal LR Seimui pateiktą kitų metų valstybės biudžeto 

projektą, 2019 m. planuojamas vidutinis PAGD pareigūnų darbo užmokesčio didėjimas bus tik apie 3,3 proc. Tai dar labiau 

demotyvuos pareigūnus. Kyla grėsmė, kad PAGD neatlaikys konkurencijos ieškant ir kviečiant sveikus jaunus žmones 

ateiti į tarnybą. 

5. Vyriausybė nevykdo LRV programoje numatytų priemonių, susijusių su socialinio dialogo stiprinimu. 2018 m. rugsėjo 

11 d. Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos (UGPS) priimta ir Seimui bei Vyriausybei pateikta Rezoliucija dėl 

papildomo lėšų poreikio PAGD taip ir liko nesvarstyta. 

6. Vyriausybė ir Vidaus reikalų ministerija ignoruoja PAGD pateiktus būtinus finansinius poreikius ir tuo reiškia 

nepasitikėjimą savo paskirta PAGD vadovybe. 

Remiantis išdėstytais faktais, REIKALAUJAME: 

Skirti PAGD prie VRM būtiną papildomą 9 440 tūkst. eurų finansavimą darbo užmokesčiui bei darbo saugos ir sveikatos 

priemonėms pagal šiuos būtinus poreikius: 

-  Pareigūnų pareigybinių koeficientų kėlimui ir motyvacijai, laikantis Vyriausybės įsipareigojimų, ir „Programos 1000” 

įgyvendinimui - 5 310 tūkst. eurų. 

- Etatų sukomplektavimui, darbuotojų/biudžetininkų atlyginimams, darbų saugos priemonėms ir pareigūnų bei darbuotojų 

sveikatai (skiepams, medikamentams ir pan.) - 4 130 tūkst. eurų. 

Prašome šį klausimą svarstyti ypatingos skubos tvarka.  

Peticijos pareiškėjų atstovas:  

Saulius Džiautas tel. 8 676 38 556 el.p. dzsaulius@gmail.com  

mailto:dzsaulius@gmail.com

