VILNIAUS APSKRITIES IKITEISMINIO
TYRIMO ĮSTAIGŲ PROFESINĖ SĄJUNGA
Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo narė

„PROFESINĖ SĄJUNGA – PATIKIMAS IR SAUGUS PAGALBININKAS BEI
PARTNERIS“

Mielas kolega, gerbiamas (-a) pareigūne,
Esame Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga (VAITĮPS) ir šiuo metu
vienijame daugiau nei 800 pareigūnų iš visos Vilniaus apskrities POLICIJOS, Kalėjimo departamento,
ugniagesių, pasienio ir kitų įstaigų. Mūsų organizacija buvo įkurta 2002 m. gegužės 24 d. ir yra viena iš
Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) narių.
Mūsų nariai sukūrė šią organizaciją tam, kad galėtų formuoti
pozityvius darbdavio ir darbuotojo santykius policijos organizacijoje, ginti
savo profesinius ir socialinius interesus, kurti mums palankias darbo
sąlygas, puoselėti mūsų kolektyvų vidinę kultūrą bei tradicijas, organizuoti
savo nariams laisvalaikį ir didelėmis nuolaidomis naudotis sporto klubų bei
draudimo

bendrovių

paslaugomis,

o

susiklosčius

nenumatytoms

aplinkybėms galėtumėme neatlygintinai naudotis operatyvia ir kvalifikuota
teisine pagalba. Mūsų organizacija – tai organizuota, stabiliais materialiniais
ir intelektualiniais ištekliais paremta kiekvieno nario interesų gynimo forma.
Jei tave ištiks nelaimė, čia tu visada rasi draugų ir sulauksi
kvalifikuotos pagalbos. Profesionali Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo
įstaigų profesinės sąjungos specialistų komanda nuolat pasirengusi ir:


teikia teisines konsultacijas;



atstovauja teismuose, rengia procesinius dokumentus;



atlieka probleminius tyrimus, kuriais siekiama identifikuoti

problemas ir jas spręsti;


dalyvauja kuriant teisės aktus, užsiima lobistine veikla;



kuria saugias ir sveikas darbo vietos sąlygas;



apmoko profesinės sąjungos lyderius (skyrių vadovus) ir kitus narius, kurie nori realizuoti

save įvairiose srityse ir dalyvauti komisijų veikloje.
be to, mūsų organizacijoje:


pareigūnai, esant sunkiai finansinei situacijai ar atsitikus bėdai sulaukia finansinės paramos;



kolektyvuose

puoselėjančias tradicijas;

ugdomas

bendruomeniškumas

remiant

įvairias

kolektyvų

iniciatyvas



organizuojame įvairias šventes bei renginius;



organizuojame akcijas, kuriomis užtikriname, tiek individualią pareigūno, tiek kolektyvinę

apsaugą nuo neteisėtų veiksmų ar sprendimų, kuriais pažeidžiami ar gali būti pažeisti Jūsų teisėti
interesai.
Mūsų organizacija siekia užtikrinti narių pasitikėjimą savimi bei konstruktyvius santykius su
darbdaviu, tuo pačiu formuoja teigiamą ir solidų valstybės tarnautojo (pareigūno) įvaizdį visuomenėje.
Mūsų profesinės sąjungos nariai gali naudotis ir pačios pareigūnų bendruomenės iniciatyva
įkurtos bei precedento neturinčios finansų įstaigos - Pareigūnų kredito unijos

– paslaugų paketu:

VAITĮPS nariai ir jų šeimų nariai gali naudotis pačiomis palankiausiomis rinkoje indėlių bei paskolų
sąlygomis.
Pareigūnai dažnai neišvengiamai susiduria su įvairiomis, tarnybos metu iškylančiomis
problemomis: darbo apmokėjimo, darbo laiko apskaitos, tarnybinės atsakomybės ir kitais klausimais.
Sprendžiant minėtas ir panašias problemas, Profesinė sąjunga pareigūnams yra patikimas ir saugus
pagalbininkas bei partneris.
KVIEČIAME darbuotojus, valstybės tarnautojus ir pareigūnus tapti mūsų profesinės sąjungos
nariu ir bendrai spręsti iškylančias problemas, kurti tinkamą darbo aplinką ir formuoti pozityvią vidinę
kultūrą, nes tik savimi pasitikintys ir socialiai apsaugoti darbuotojai, tarnautojai ir pareigūnai gali
patenkinti savo ir visuomenės lūkesčius.
Tapti nariu Jūs galite užpildę prašymą ir pateikę jį Jūsų padalinyje išrinktam atstovui arba
susisiekite su VAITĮPS pirmininku ir pateikite prašymą jam.
Daugiau apie VAITĮPS ir kitų NPPSS šakinių organizacijų veiklą galite rasti tinklapyje
www.pareigunai.lt
Išsamesnės informacijos teiraukitės VAITĮPS būstinėje Vilniuje, V. Mykolaičio-Putino g. 5, tel.
8 5 2716118, mob. tel. 8 671 98974, el. p. info@pareigunai.lt, faksas 85 2123 273

Pagarbiai,
Pirmininkas Vytautas Lamauskas (mob. tel. 8 601 29306)

