NPPSS
Teisės skyriaus
2012 m. metinė
ataskaita
• Pateikiami duomenys nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31
• Parengė Martynas Austys
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TEISĖS SKYRIAUS PAGRINDINĖ VEIKLA I
• Teisinių konsultacijų teikimas (telefonu, el. paštu, atvykus interesantui);
• Pareigūnų bendruomenei aktualiais klausimais apibendrinimų,
straipsnių (dėl teisės aktų taikymo, teismų praktikos ir kt.) pateikimas
pareigunai.lt tinklalapyje;
•Procesinių dokumentų, raštų rengimas dėl individualių ar kolektyvinių
ginčų;

•Pareigūnų darbo (tarnybos), ekonominių, socialinių teisių ir interesų
atstovavimas specializuotuose bei bendrosios kompetencijos teismuose,
valstybinėse įstaigose;
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•PS narių atstovavimas atestacijų, kvalifikacinių kategorijų, laisvas
aukštesnes pareigūnų pareigas komisijose bei kitokio pobūdžio
sudaromose komisijose, kurių sprendimai turi įtakos pareigūnų teisėms ir
interesams;
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TEISĖS SKYRIAUS PAGRINDINĖ VEIKLA II
•Teisės aktų projektų rengimas bei dalyvavimas darbo grupėse dėl jų
rengimo;
•Analizių atlikimas pareigūnų bendruomenei aktualiausiais teisiniais
klausimais ir sprendimų būdų siūlymas;
•Pareigūnų statusą, darbo organizavimą, darbo užmokestį ir pan.
reglamentuojančių teisės aktų projektų stebėsena bei išvadų dėl jų
reikšmės pareigūnų profesinėms, ekonominėms, socialinėms teisėms ir
interesams teikimas bei esant poreikiui pasiūlymų dėl tobulinimo
teikimas;
•Kolektyvinių derybų su įstaigomis vedimas;
•Pagal poreikį susirašinėjimas su valstybinėmis įstaigomis;
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•Darbo laiko apskaitos tikrinimas, situacijos vertinimas.
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Svarbesni NPPSS Teisės skyriaus
vykdyti projektai I/II
• Vilniaus PN ir Lukiškių TI-K bylos dėl 70 proc.;
• Pataisos įstaigų pareigūnų bylos dėl uniformų;
• Vykdyta teisės aktų projektų stebėsena (publikuota ;
• Pateikti keturi stambūs teisės aktų pataisų projektai
(Darbo kodekso; Vidaus tarnybos statuto 29 str.; Policijos
veiklos įstatymo; Statutinių tarnautojų socialinių garantijų
gairių projektas);
•Pakruojo darbo laiko apskaitos patikrinimas;
•Vaiko priežiūros II-ųjų metų išmokos klausimas;
•Sėkmingai užbaigta rengti ESF finansuojamo projekto
paraiška;

3
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Svarbesni NPPSS Teisės skyriaus
vykdyti projektai II/II
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•NPPSS, LPPS suvažiavimas (teisinių dokumentų rengimas
ir pateikimas);
•Aplinkos apsaugos profesinės sąjungos įstojimas (teisinių
dokumentų derinimas, pateikimas);
• NPPSS logotipo patentavimas;
•Užbaigtas profesinės sąjungos lyderių apsaugos nuo
persekiojimo procesas.
• Atliktas konstitucinio ginčo dėl bazinio dydžio
perspektyvos įvertinimas;
•Pradėta pavojingų sąlygų nustatymo pataisos įstaigose (ir
priemokos už darbą pavojingomis sąlygomis nustatymo)
peržiūrėjimo procedūra;
•Pradėtos teikti konsultacijos Pareigūnų kredito unijos
6
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patalpose;

Ataskaitos struktūra:
1.
2.
3.
4.

3

Teisinės konsultacijos
Teisminiai ginčai ir atstovavimas
Teisės skyriaus veiklos viešinimas
Strateginių tikslų įgyvendinimas
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1. Teisinės konsultacijos
Nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31 suteikta 1359 konsultacijos
(palyginimui per visus 2010 m. suteikta 982
konsultacijos, per 2011 m. 11 mėn. suteikta 872
konsultacijos)

Konsultacijų skaičius 2012 m. sausio – gruodžio mėn.
ženkliai išaugo.
(Pažymėtina, kad dalis konsultacijų dėl techninių kliūčių
nefiksuotos programoje, todėl realus suteiktų
konsultacijų skaičius yra didesnis, atsirado papildomų
aplinkos apsaugos pareigūnų konsultacijų, išaugo
konsultacijų dėl tarnybinių uniformų ir profesinių
sąjungų atstovų veiklos skaičius).

3

8
www.pareigunai.lt

Teisinės konsultacijos pagal temas

3

Kiti
Tarnybinės atsakomybės

174
114

16,67
10,92

Atostogų, papildomų poilsio dienų, kt. Socialinių garantijų

106

10,15

Darbo organizavimo, vidaus darbo tvarkos taisyklių

78

7,47

Stažų, pareigūnų pensijų
Koreguota paaiškinimų, tarnybinių pranešimų

76
75

7,28
7,18

Darbo laiko apskaitos, viršavalandžių apmokėjimo
70 proc.
Baudžiamosios, civilinės, administracinės atsakomybės bei kitų teisinių –
procesinių klausimų
Dėl tarnybinių uniformų
CMEK funkcijų, siuntimų, problematikos
Darbo užmokesčio
Kompensacijų
Atleidimo
Dėl darbo sąlygų
Laipsnių, aukštesnių pareigybės lygių, kvalifikacinių kategorijų, rangų
Šeimos, asmeninio pobūdžio
Profesinių sąjungų, atstovų veiklos

65
58

6,23
5,56

43
35
34
34
34
25
23
22
18
16

4,12
3,35
3,26
3,26
3,26
2,39
2,20
2,11
1,72
1,53

Atestacijos, vertinimo, etikos komisijos svarstymo

14

1,34
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Teisinės konsultacijos pagal įstaigas

3

Vilniaus aps. VPK
Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas
Šiaulių aps. VPK
Telšių aps. VPK
Tauragės aps. VPK
Alytaus PN
Kauno aps. VPK
Vilniaus pataisos namai
Panevėžio aps. VPK
Kauno tardymo izoliatorius
Alytaus apskr. VPK
Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius - pataisos namai
Lietuvos policijos mokykla
Klaipėdos aps. VPK
VSAT prie LR VRM Varėnos rinkt.
Laisvės atėmimo vietų ligoninė
Utenos aps. VPK
FNTT
Marijampoles aps. VPK
VSAT prie LR VRM Vilniaus rinktinė
Viešojo saugumo tarnyba
NPPSS
VSAT prie LR VRM Pakrančių aps. rinkt.
LP AOR „Aras“
Vilniaus aps. PGV
Pravieniškių PN
Marijampolės pataisos namai
Šiaulių tardymo izoliatorius

110
60
50
48
48
36
34
28
27
25
24
24
23
23
22
22
21
20
18
18
17
15
14
13
13
13
12
10
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Teisinių konsultacijų pasiskirstymas ir pokyčiai pagal
temą
Kiti
Tarnybinės atsakomybės
Atostogų, papildomų poilsio dienų, kt. Socialinių garantijų

3

2012 m.
sk.
2012 proc. 2011 proc.
174
16,67 28,87
114
10,92
7,05
106

10,15

6,4

Darbo organizavimo, vidaus darbo tvarkos taisyklių

78

7,47

6,8

Stažų, pareigūnų pensijų

76

7,28

7,56

Koreguota paaiškinimų, tarnybinių pranešimų

75

7,18

18,3

Darbo laiko apskaitos, viršavalandžių apmokėjimo
70 proc.
Baudžiamosios, civilinės, administracinės atsakomybės bei kitų
teisinių – procesinių klausimų
Dėl tarnybinių uniformų

65
58

6,23
5,56

5,92
6,8

43
35

4,12
3,35

3,15
0,89

CMEK funkcijų, siuntimų, problematikos
Darbo užmokesčio
Kompensacijų
Atleidimo
Dėl darbo sąlygų
Laipsnių, aukštesnių pareigybės lygių, kvalifikacinių kategorijų,
rangų
Šeimos, asmeninio pobūdžio
Profesinių sąjungų, atstovų veiklos

34
34
34
25
23

3,26
3,26
3,26
2,39
2,20

1,89
1,64
0,5
2,27
0,25

22
18
16

2,11
1,72
1,53

1,76
2,27
0,19

Atestacijos, vertinimo, etikos komisijos svarstymo

14

1,34

2,01
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Vilniaus apskr. VPK
Tauragės apskr. VPK
Marijampolės apskr. VPK
Kauno apskr. VPK
VSAT Vilniaus rinktinė
Šiaulių apskr. VPK
VSAT URC
VSAT Ignalinos rinktinė
VSAT Varėnos rinktinė
Utenos apskr. VPK
Klaipėdos apskr. VPK
Telšių apskr. VPK
Alytaus apskr. VPK
Vilniaus apskr. PGV
Alytaus PN
Lukiškių TIK
VSAT Pagėgių rinktinė
VSAT Pakrančių ap. Rinktinė
LAVL
KD prie LR TM Mokymų centras
Kiti (po 1)
Viso

13
11
10
10
8
7
6
5
5
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
11
117

Narių sk.
Įstaigoje

T.patikrinim
ų išvadų sk.

TARNYBINIŲ PATIKRINIMŲ IŠVADOS, KAI SIŪLOMA SKIRTI
NUOBAUDĄ (nuo 2012-01-01 iki 2012-08-31):

512
83
160
163
159
113
17
153
214
127
166
105
94
208
27
102
65
107
40
1

PASTABA:
Raudonai
pažymėtos tos
įstaigos, kuriose
atlikta
daugiausiai
patikrinimų
palyginus su
narių skaičiumi.
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Konsultacijų pasiskirstymas
pagal teisininkus

M.B.17%
S.R. 30%
M.A. 20%

D.M.33%

3

Pastaba:
Konsultacijų
skaičiavimai atlikti
remiantis
duomenų bazės
duomenimis
(2012-03-01 –
2012-12-31);
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2011, 2012 M. TEIKTŲ
TEISINIŲ KONSULTACIJŲ PALYGINIMO ANALIZĖ:

3

Didžiausią konsultacijų dalį sudarančiose grupėse buvo tokie pokyčiai:
Padaugėjo konsultacijų suteiktų dėl atostogų, papildomų poilsio dienų, kitų
socialinių garantijų (atkreiptinas dėmesys į išmoką antraisiais vaiko priežiūros
metais ir į pakeistą mamadienių suteikimo tvarką);
Stabilizavosi (antra pusmetį atslūgo) konsultacijų dėl 70 proc. dalis;
(išskirtinos pataisos įstaigos Vilniaus pataisos namai ir Lukiškių tardymo
izoliatorius – kalėjimas);
Padaugėjo konsultacijų susijusių su darbo tvarkos taisyklėmis, darbo
sąlygomis;
Padaugėjo konsultacijų suteiktų dėl tarnybinės uniformos (pataisos įstaigų
ginčai);
Padidėjo konsultacijų skaičius dėl CMEK veiklos (sietina su papildomais
sveikatos tikrinimais po 9 ir 15 m. tarnybos);
 Sumažėjo konsultacijų dalis dėl atleidimų (didėjo konsultacijų skaičius dėl
CMEK);
Sumažėjo konsultacijų dalis kai koreguojamas paaiškinimas (padaugėjo kai
tik suteikiama konsultacija);
14
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PASTABOS:

3

1. Konsultacijų skaičiavimai (proporcijos, klausimų dažnumas ir kt.) atlikti
remiantis duomenų bazės duomenimis (2012-03-01 – 2012-12-31);
2. Bendras suteiktų konsultacijų skaičius apima visą ataskaitinį laikotarpį
(nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31 suteiktos konsultacijos);
3. Siekiant atskleisti pareigūnams rūpimų problemų aktualumą,
analizuotos didžiausios teisinių konsultacijų grupės;
4. Siekiant parodyti kuriose įstaigose kyla daugiausiai klausimų – pateikti
duomenys apie paklausimus iš tų įstaigų, iš kurių gauta 10 ir daugiau
paklausimų;
5. Tarnybinių patikrinimų išvadų, kai siūloma skirti tarnybines
nuobaudas, analizė pateikta siekiant atskleisti tarnybinės atsakomybės
klausimų sklaidą įstaigose (kuriose įstaigose bausta daugiausia narių).
Patikrinimų išvadų skaičiaus palyginimas atsižvelgiant į narių skaičių
rodo tarnybinių patikrinimų “intensyvumą”. Šie duomenys gali būti
interpretuojami kaip tai, kad persekioja pirmuosius narius arba kaip
tai, kad pareigūnai, kurių atžvilgiu atliekama daug patikrinimų stoja į
profesinę sąjungą.
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www.pareigunai.lt

Teisės skyriaus parengtų raštų
skaičius ir pasiskirstymas

S.R.
29%

D.M.
23%

M.B.
9%
M.A.
39%

3

Pastabos: Raštai
skaičiuoti nuo
2012-01-01 iki
2012-12-31;
Iš viso per
ataskaitinį
laikotarpį Teisės
skyrius parengė
282 raštus
(neskaičiuotos
pažymos apie
narystę ir
‘tiražuoti’ raštai);
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Teisės skyriaus parengtų raštų
pasiskirstymas pagal siuntėją
VšĮ PSPC
1%
VA
13%

LPPS
9%

NPPSS
36%

Pastabos: Raštai
skaičiuoti nuo
2012-01-01 iki
2012-12-31;

LPPPS
14%
LR
27%

3
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Teisės skyriaus parengtų raštų
pasiskirstymas

3

Adresatas
PD
Seimo nariams, komitetams, vadovams
VRM
Kalėjimų departamentas
Seimas, Seimo nariai, komitetai, komisijos
VSAT
VSAT Vilniaus rinktinė
Lukiškių TI-K
Vilniaus a. VPK
Pravieniškių PN-AK
Vilniaus PN
Laivės atėmimo vietų ligoninė
Muitinės departamentas
Telšių a. VPK
Teisingumo ministerija
Šiaulių apygardos administracinis teismas
Kauno TI
Alytaus PN
Šiaulių a. VPK
FNTT
Utenos a. VPK
Alytaus a. VPK
Kauno apygardos administracinis teismas
Klaipėdos a. VPK
ESFA
Kauno a. VPK

vnt.
30
16
15
14
10
10
10
9
9
7
6
6
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4

Teisės skyriaus parengtų
raštų pasiskirstymas
pagal adresatus.

Pastaba:
Nurodyti tik tie
adresatai, kuriems
teisės skyrius rengė
daugiau nei tris raštus;
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2. Teisminė gynyba ir
atstovavimas

3
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Teisininkų vedamos bylos
2012-12-31 duomenimis
Teisės skyrius administravo 415 bylų;
Nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31:
• pradėta 162 bylos (iš jų eigoje 60);
D.M.
S.R.
M.B.
M.A.
R.G.

3

2012 m.
187
150
6
17
55
415

2011 m.
109
57
6
5
62
239

Pastaba: Raimondos
“vedamos” bylos
pagrinde dėl 70 proc.
(ypatingai tos, kuriose
procesas dar tęsiasi);
M.B. teisės skyriuje
dirba “pusę etato”
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Administruojamos bylos pagal
ginčo dalyką
70 proc.
Tarnybinės atsakomybės
Dėl tarnybinių uniformų
Dėl sumažinto apmokėjimo už vaiko priežiūros atostogas
Dėl atleidimo
Dėl darbo poilsio dienomis apmokėjimo
Darbo užmokesčio
Dėl žalos
ATP dėl adm. nuobaudos
Dėl kompensacijų, CMEK funkcijų
Dėl pareigūno vardo pažeminimo ir atleidimo iš tarnybos
Perkėlimo į kt. pareigas
Kita
Viso

3

311
30
35
8
5
5
3
3
2
5
2
2
4
415
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Administruojamos bylos
pagal įstaigas

3

Lukiškių TI-K
Vilniaus PN
Vilniaus apskr. VPK
Ignalinos AEAR
Klaipėdos apskr. VPK
Marijampolės apskr. VPK

77
53
49
41
38
33

Telšių apskr VPK
Kauno apskr. VPK
Tauragės apskr VPK
Utenos apskr VPK
Šiaulių apskr VPK
VSAT Pagėgių rinktinė
Alytaus apskr. VPK
VSAT Varėnos rinktinė
VSAT Vilniaus rinktinė

12
11
12
10
10
8
7
6
6

Panevėžio apskr. VPK

6

Pravieniškių PN-AK

5

"Aras"
VSAT URC
Kauno TI
KD Mokymų centras

4
2
2
2

(31 dėl uniformų, kitos - dėl
70 proc.)
(52 dėl 70 proc.)
(35 dėl 70 proc.)
(visos dėl 70 proc.)
(visos dėl 70 proc.)
(32 dėl 70 proc.)
(5 dėl poilsio dienų
apmokėjimo)
(7 dėl 70 proc.)
(8 dėl 70 proc.)
(7 dėl 70 proc.)
(7 dėl 70 proc.)
(visos dėl 70 proc.)
(5 dėl 70 proc)
(4 dėl 70 proc.)
(4 dėl 70 proc.)

(4 dėl 70 proc.)
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Administruojamos bylos pagal įstaigas
Palyginimas su praėjusių metų duomenimis
Įstaiga
Lukiškių TI-K
Vilniaus apskr. VPK
Telšių apskr VPK
Kauno apskr. VPK
Tauragės apskr VPK
Utenos apskr VPK
Pravieniškių PN-AK
Šiaulių apskr VPK
Alytaus apskr. VPK
VSAT Varėnos rinktinė
VSAT Vilniaus rinktinė
Panevėžio apskr. VPK
VSAT URC
KD Mokymų centras

3

Bylų sk.
2012 m.
16
12
12
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1

2011 m.
(+70 proc.)
1(+2)
9(+16)
5(0)
0(+9)
5 (+11)
1(+8)
1(+3)
1(+7)
3(+5)
1(+4)
0(+4)
4(+5)
0(0)
0 (0)

Pastaba: palyginti pernai metų duomenys (iki 2011-12-08) su šių
metų duomenimis (iki 2012-08-31). Įstaigos parinktos pagal
23
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daugiausiai administruotų bylų (be “70 proc.” bylų skaičių).

ADMINISTRUOJAMŲ BYLŲ PAGAL ĮSTAIGAS
(PROCESO ŠALIS)
ANALIZĖ
Apskaičiuotos visos
Pataisos įstaigose bylų:
Policijos įstaigose bylų:
administruojamos bylos
Pasienio įstaigose bylų:
Kitos
(įskaitant “70 proc.”
bylas);
5%
16%

30%

49%

3

Lyginant su pirmu
pusmečiu, antro pusmečio
metu išaugo pataisos
įstaigų bylų skaičius
(didžiausia įtaka –
uniformų bylos ir 2012 m.
administruotos 70 proc.
bylos);
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Dalyvauta posėdžių

M.B.
10%
M. A.
23%

S.R.
25%

3

D.M.
42%

Pasiskirstymas pagal
dalyvautus posėdžius
(teismo posėdžiai,
ginčų komisijų
posėdžiai, darbo
grupės ir kt.);
Iš viso dalyvauta 150
posėdžių;
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Laimėtos ir pralaimėtos bylos (be “70 proc.” bylų)
Laimėta bylų
(iki teismo
sprendimo)

Pralaimėta bylų

D.M.

17(1)

6

S.R.

4 (10)

3

M.A.

4(3)

2

M.B.

2(3)

1

Viso

27 (17)

12

Viso procentais

79 proc.

21 proc.

Teisininkas

Pastaba: iki teismo sprendimo laikomos laimėtomis tos bylos, kurios
užbaigtos taikos sutartimi arba nutrauktos, nes buvo panaikinta nuobauda
nustačius pažeidimų.

3
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Laimėtų bylų analizė
Per ataskaitinį laikotarpį nagrinėtų bylų pobūdis stipriai nesikeitė (yra geros praktikos
tarnybinių nuobaudų bylose)
Atskirai paminėtina yra Lietuvos pasienio pareigūnų profesinės sąjungos byla dėl
nesutikimo su Valstybės sienos apsaugos tarnyba (laimėta LVAT, neatnaujinta
pagal VSAT prašymą),
Paminėtinos bylos su pataisos įstaigomis dėl uniformų (teismas priteisė uniformas,
įstaigos neskundė sprendimų), be to – priteista ir žala (suformuota praktika).
Paminėtina “rotacijos” byla – teismas pripažino, kad pareigūno tarnybos vieta
pakeista neteisėtai. Teismas neatnaujino bylos (sausio mėn. duomenys)
Dvi bylos su Vilniaus apskr. VPK užbaigtos taikiu susitarimu (keičiasi Vilniaus apskr. VPK
pozicija). Pavyko susitarti su Vilniaus rinktine dėl pareigūnų nebaudimo (6
pareigūnai), Marijampolės a. VPK dėl išmokų už netinkamai skaičiuotą stažą (3
pareigūnės).
Sėkmingai išbandytas Taikinimo komisijos darbas Policijos departamente.
Tesėsi procesai dėl 70 proc. priteisimo (teismų praktika žymiai nesikeitė).
Pastaba: detalūs duomenys apie ataskaitinio laikotarpio bylas pateikiami ataskaitos
priede.

3
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Pralaimėtų bylų analizė
Pralaimėtų bylų pobūdis taip pat žymiai nesikeitė
(daugiausia pralaimėta dėl tarnybinių nuobaudų);
Paminėtina VSAT byla prieš NPPSS dėl nesutikimo V. Banel.
Šiuo metu yra galiojantys du priešingi LVAT sprendimai
(LVAT atsisakė atnaujinti pirmąją bylą);
Pralaimėtos bylos, įsiteisėjus prejudiciniams sprendimams
kitose bylose (ATP, Baudž. byloje).

Pastaba: detalūs duomenys apie ataskaitinio laikotarpio
bylas pateikiami ataskaitos priede.
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Ginčų trukmė
Ginčų trukmė (be “70 proc.” bylų) vidutiniškai sudaro 9 mėn. (8,8 mėn.);
Ginčų trukmė mažėja dėl ne teismo sprendimu išspręstų ginčų (sudarytos 3 taikos
sutartys, 3 atv. atsiimti skundai ir panaikintos nuobaudos; 1 atv. – įstaiga naikino
savo įsakymą);
Ginčų trukmę įtakoja ir objektyvios priežastys – trukmę ilgina kreipimaisi į
Konstitucinį Teismą (bylos stabdomos), susijusių bylų (ATP, Baudž. B.)
nagrinėjimas. Ginčų nagrinėjimas pagreitėjo dėl administracinių teismų veiklos
susiaurinimo (nebenagrinėja ATP bylų);
Apskaičiuotos ginčų trukmės (statistinės) tiesiogiai nepaveikia tie atvejai, kai ginčai
sprendžiami ir be teismo: 3 atv. kai buvo parengti skundai, bet T. Vaitkunskas,
remdamasis skundo argumentais su Marijampolės apskr. VPK administracija
susitarė dėl ginčo sprendimo be teismo (skundus rengė Simona), taip pat 1 atv.
kai Vilniaus apskr. VPK viršininkas atsižvelgė į ginčų komisijoje Margaritos
išdėstytus argumentus; 1 atvejis (iškart 6 pareigūnai) kai buvo susitarta su VSAT
Vilniaus rinktine (dirbo Simona ir Vladimiras); 2 atv. su VSAT Varėnos rinktine
(dirbo Martynas ir Vladimiras); PD Taikinimo komisijoje išspręsti 2 ginčai, kiti
atvejai, kai derybomis susitarta, nėra tiesiogiai susiję su Teisės sk. Išvengta
mažiausiai 12 bylų (dėl 13 pareigūnų interesų);
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3. Veiklos viešinimas
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Veiklos viešinimas
Informacija apie Teisės skyriaus veiklą ir pasiekimus,
kita aktuali informacija viešinta bendradarbiaujant
su pareigunai.lt tinklapiu.
Teisininkas
M.B.
S.R.

D.M.
M.A.
S.G. (bendradarbiaudama su Teisės
skyriumi)

Parengta straipsnių/ pranešimų
8 (iš jų 6 apžvalgos apie įsiteisėjusius t.a.
pakeitimus)
19 (iš jų 17 apžvalgų apie pateiktus t.a.
Projektus)
10(iš jų 4 apžvalgos apie pateiktus t.a.
projektus)

2011 m.
8
2

7

6

2

15

n.d.

58
Viso

3

(iš jų 23 teisinio atstovavimo sėkmės
istorijų)

Pastaba: pernai metų duomenimis pateiktos 26 apžvalgos, aprašyta 11
31
bylų, kita info nesisteminta.
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4. Strateginių tikslų
įgyvendinimas
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Strateginių tikslų įgyvendinimas I
Tikslai 2016 m.

3

Tikslai
2012

Rezultatas

Trumpėja
nagrinėjamų ginčų
sprendimo laikas.
Tikslas: iki 6
mėnesių

Iki 18 mėn.

Faktinė vidutinė baigtų bylų trukmė – 9 mėnesiai.
Neskaičiuotos bylos dėl 70 proc.
Vidutinė trukmė mažėjo dėl neapskundžiamų sprendimų,
pagreitėjusio LVAT darbo. Vidutinė trukmė ilgėjo dėl ilgai
besitęsiančių bylų (sustabdytų dėl kreipimosi į LRKT arba
dėl baudžiamųjų, administracinių bylų, turinčių
prejudicinę reikšmę).
IŠVADA: bylos (be 70 proc. bylų) trunka 9 mėn.

Inicijuoti darbo
ginčų sprendimą
pasitelkiant Darbo
inspekcijas

Bent 2
patikrinimai
2012 m.

Ataskaitiniu laikotarpiu atliktas 1 patikrinimas (Pakruojo
PK); Darbo inspekciją (tikrintojų grupę) nutarta sudarinėti
pagal poreikį.

Parengti
informaciniai
pranešimai apie
teisinės pagalbos
sėkmės istorijas

Ne mažiau
kaip 12
informacijų

Ataskaitiniu laikotarpiu bendradarbiaujant su pareigunai.lt
parengta 23 pranešimai apie teisinės pagalbos sėkmės
istorijas; Iš viso parengti 58 pranešimai susiję su teisės
skyriaus veikla.
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Strateginių tikslų įgyvendinimas II
Tikslai 2016 m.
Suteikti teisinę
pagalbą 3500 narių

3

Tikslai
2012

Rezultatas

Suteikta
1000
teisinės
pagalbos
atvejų

Nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31 suteikta 1359
konsultacijos.

Raštų, atsakymų
rengimas

Parengta
1000 raštų

Apskaičiuoti teisininkų parengti raštai sudaro 282 raštus.
Bendrai administracijoje parengta 1026 raštai. Į šį skaičių
neįtraukti procesiniai dokumentai (197 dokumentai),
neįtrauktos pažymos dėl narystės (atskirai neskaičiuota) –
taigi, akivaizdu, kad ši pozicija bendrai įvykdyta ir viršyta.

Ginti pareigūnų
interesus teismuose

Baigta 50
bylų, ne
mažiau kaip
50 proc.
bylų
sėkmingos

Iki 2012-12-31 užbaigti 45 procesai (be 70 proc. bylų);
sėkmingų procesų skaičius sudaro 78,3 proc. nuo visų
užbaigtų procesų;
Į šį rodiklį neįtrauktos 70 proc. bylos (užbaigtas didesnis
skaičius bylų)
34

Pastaba: kai kurios konsultacijos suteiktos per atstovus, kai
kuriems nariams suteikta ne po vieną konsultaciją.
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Strateginių tikslų įgyvendinimas III

3

Tikslai 2016 m.

Tikslai
2012

Pritariama bent 50 %
pateiktų siūlymų dėl
teisės aktų pastabų,
papildymų ar
pakeitimų.

Pritariama
bent 10 %
pateiktų
siūlymų dėl
teisės aktų
pastabų,
papildymų
ar
pakeitimų

Rezultatas

• Pritarta LRV nutarimo dėl konkursų į valstybės
tarnautojo pareigas pastaboms
• Nepritarta siūlymui dėl didesnio bazinio dydžio
nustatymo;
• Nepritarta siūlymui dėl pataisos įstaigų pareigūnų
važiavimo išlaidų apmokėjimo (įstatymo įsigaliojimas
nukeltas);
• Nepritarta dėl biudžeto padidinimo statutinėms įstaigoms
224,8 mln. litų; Nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31 suteikta;
• Dėl kitų siūlymų (pastabų) nėra priimta galutinio
sprendimo (pateikti stambūs įstatymų pakeitimo projektai
– PVĮ, Vidaus tarnybos statutas, VTS dėl 40 val. savaitės ir
kt. – jie yra registruoti, bet nėra sprendimo. Didelė dalis
t.a. mūsų pastangomis sustabdyta (pvz. savanorių
ugniagesių įteisinimas ir kt.).
Išvada: pritarta 25 proc. siūlymų (dėl kurių jau priimti
sprendimai).
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Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo
Teisės skyrius 2012 m. ©
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