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ProfesinÄ—s sÄ…jungos parengtas projektas gavo ES finansavimÄ…
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Lietuvos muitinÄ—s darbuotojÅ³ profesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ susivienijimas dalyvaudamas kartu su Nacionaliniu pareigÅ«nÅ³
profesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ susivienijimu laimÄ—jo Europos SÄ…jungos lÄ—&scaron;omis finansuojamÄ… projektÄ…, pagal kurÄ¯
vykdymui skirta beveik 1 mln. litÅ³ parama. Vasario 21 d. SocialinÄ—s apsaugos ir darbo ministerija bei Europos socialinio
fondo agentÅ«ra (ESF) su Nacionaliniu pareigÅ«nÅ³ profesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ susivienijimu pasira&scaron;Ä— finansavimo ir
administravimo sutartÄ¯ dÄ—l projekto, skirto skatinti socialinÄ¯ dialogÄ…, Ä¯gyvendinimo.
&Scaron;is projektas yra visÅ³ profesinÄ—s sÄ…jungos nariÅ³, atstovÅ³ laimÄ—jimas ir de&scaron;imties metÅ³ intensyvios
veiklos rezultatas. Pasinaudodami ES parama pareigÅ«nai ir profesinÄ—s organizacijos galÄ—s i&scaron;ugdyti naujus
lyderius, sustiprinti esamÅ³ kompetencijÄ…. PareigÅ«nÅ³ atstovai bus pasirengÄ™ atstovauti pareigÅ«nus policijos, pataisos ir
muitinÄ—s Ä¯staigose. Tikimasi, kad ES parama sustiprins pareigÅ«nÅ³ organizacijas, pareigÅ«nÅ³ bendruomenÄ™, o tai leis
sÄ—kmingiau sprÄ™sti kasdienines pareigÅ«nÅ³ problemas.
Bus rengiami specialÅ«s mokymai daugiau, nei tÅ«kstanÄ•iui pareigÅ«nÅ³ ir administracijos atstovÅ³. &Scaron;ie
pareigÅ«nai gebÄ—s profesionaliai derÄ—tis, formuluoti problemas, pateikti sprendimÅ³ variantus, gebÄ—s parengti ir daryti
prane&scaron;imus. Per dvejus metus numatyta pasira&scaron;yti 22 Ä¯staigos kolektyvines sutartis, 3 &scaron;akines
kolektyvines sutartis, kuriomis bus siekiama susitarimÅ³ svarbiausiais pareigÅ«nams rÅ«pimais klausimais su statutinius
pareigÅ«nus kuruojanÄ•iomis ministerijomis, departamentais.

KolektyvinÄ—se sutartyse bus siekiama susitarti dÄ—l svarbiausiÅ³ problemÅ³ sprendimo bÅ«dÅ³, numatyti prevencines
priemones, susitarti dÄ—l darbo uÅ¾mokesÄ•io priedÅ³, karjeros principÅ³ Ä¯gyvendinimo, savivaldos, korporatyviniÅ³ tradicijÅ³,
atsakomybÄ—s.

&Scaron;iuo metu vieni aktualiausiÅ³ klausimÅ³ - atlyginimai, tarnybinÄ—s uniformos, tinkamos darbo sÄ…lygos, karjeros
galimybÄ—s, darbuotojÅ³ atstovÅ³ garantijos, integracija Ä¯ darbo rinkÄ… baigus karjerÄ… ir kt. &Scaron;akine sutartimi galima
susitarti dÄ—l biudÅ¾eto daliÅ³ paskirstymo, bendrÅ³ veiksmÅ³ siekiant sprÄ™sti ekonomines, socialines pareigÅ«nÅ³ problema
Ä® &scaron;akiniÅ³ sutarÄ•iÅ³ rengimÄ… ir pasira&scaron;ymÄ… galima Ä¯traukti ir politikus, atsakingus uÅ¾ nacionalinio saug
teisÄ—s teisÄ—tvarkos, socialinius klausimus.TikimÄ—s, kad projekto metu pavyks susitarti dÄ—l svarbiausiÅ³ dalykÅ³ su
pareigÅ«nus kuruojanÄ•iÅ³ Ä¯staigÅ³ administracijomis ir netgi politikais.

Bus siekiama sukurti mechanizmÄ…, padÄ—siantÄ¯ sprÄ™sti ginÄ•us kaip Ä¯manoma greiÄ•iau Ä¯staigÅ³ viduje, ne per teismu
Mediacijos procedÅ«ra padÄ—tÅ³ i&scaron;vengti bylinÄ—jimosi po kelis metus. (Mediacija - ginÄ•o sureguliavimo procedÅ«ra,
kurios metu treÄ•ias ne&scaron;ali&scaron;kas asmuo (mediatorius) padeda ginÄ•o &scaron;alims susitarti taikiai. Å¾odis
&bdquo;mediacija" yra kilÄ™s ir lotynÅ³ kalbos (lot.mediatio) ir rei&scaron;kia tarpininkavimÄ… ginÄ•e).

ProfesinÄ— sÄ…junga mokymams, lyderiÅ³ ugdymui, jÅ³ motyvacijai privalo skirti dÄ—mesÄ¯. TaÄ•iau kokybi&scaron;ki mokym
labai brangÅ«s, todÄ—l profesiniÅ³ organizacijÅ³ galimybÄ—s yra ribotos. Norint , jog atstovai, vadovai, galÄ—tÅ³ kaip lygiaverÄ
partneriai dalyvauti derybose, diskutuoti su administracija, kelti problemas, jie privalo turÄ—ti tam bÅ«tinÄ… kvalifikacijÄ… ir
kompetencijÄ…. Charizma, kolektyvo pagarba, iniciatyva yra svarbios savybÄ—s pareigÅ«nui, kuris nori dalyvauti
visuomeninÄ—je veikloje. TaÄ•iau labai svarbu ugdyti kompetencijas, kurios leistÅ³ sÄ—kmingai atstovauti pareigÅ«nus.
Sieksime, kad pareigÅ«nai dalyvautÅ³ auk&scaron;to lygio mokymuose, uÅ¾siÄ—mimuose, kokiuose dalyvauja didÅ¾iausiÅ³
Lietuvos Ä¯moniÅ³, bankÅ³ auk&scaron;Ä•iausi vadovai. ES parama tokias galimybes mums suteikia.
PareigÅ«nÅ³ profesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ parengtas projektas geriausiÅ³jÅ³ penketuke

ValstybÄ—s tarnautojÅ³ mokymams, kvalifikacijai kelti skiriamos de&scaron;imtys milijonÅ³ litÅ³, neretai jie bÅ«na abejotinos
kokybÄ—s. Tuo tarpu profesinÄ—s sÄ…jungos, darbuotojÅ³ atstovai iki &scaron;iol rÄ—mÄ—si savo Å¾iniom, savi&scaron;viet
specialiÅ³ tiksliniÅ³ mokymÅ³ nebuvo. Tad Europos SÄ…jungos parama socialinei partnerystei plÄ—toti &ndash; labai svarbi ir
svari.
Ä®vertinus pateiktas parai&scaron;kas paai&scaron;kÄ—jo, kad pareigÅ«nÅ³ profesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ parengtas projektas vienas geriausiÅ³ &ndash; ketvirtas i&scaron; 20 stambiausiÅ³ darbdaviÅ³ ir profesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ organizacijÅ³. Tai, kad
NPPSS parengtam projektui skirta beveik 1 mln. litÅ³ Europos SÄ…jungos parama rodo, kad pareigÅ«nai sukÅ«rÄ— tokias
organizacijas, kurios pajÄ—gios kokybi&scaron;kai parengti bÅ«tinÄ… medÅ¾iagÄ… nacionalinio masto projektams ir Ä¯tikinti
projekto perspektyva uÅ¾ ES paramÄ… atsakingus tarnautojus ir politikus. Malonu ir tai, kad pareigÅ«nÅ³ parai&scaron;ka
pagal surinktÅ³ balÅ³ skaiÄ•iÅ³ gerokai aplenkÄ— Ä¯takingas Lietuvoje darbdaviÅ³ organizacijas, tradicinius profesiniÅ³
sÄ…jungÅ³ centrus.
Generolai atker&scaron;ijo savo pareigÅ«nams
Dalyvauti projektÅ³ atrankoje buvo nelengva. Kai kurios tradicinÄ—s organizacijos buvo akivaizdÅ¾iai proteguojamos, kitoms
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- trukdoma. Kartais vyko a&scaron;trios diskusijos su tarnautojais ir politikais atsakingais uÅ¾ ES paramÄ…. Teko net
ra&scaron;yti skundus.

Sulaukta ir vidinio pasiprie&scaron;inimo - Vidaus reikalÅ³ ministrui R. PalaiÄ•iui pavaldÅ«s pasienieÄ•iÅ³ ir ugniagesiÅ³
generolai demonstravo biurokratizmo triukus ir vengÄ— dalyvauti projekte. Atsira&scaron;inÄ—jo, kabinÄ—josi prie smulkmenÅ³
nors kaip paai&scaron;kÄ—jo vÄ—liau, ESFA ir SocialinÄ—s apsaugos ir darbo ministras Ä¯vertino pareigÅ«nÅ³ profesiniÅ³
sÄ…jungÅ³ projektÄ… kaip vienÄ… i&scaron; geriausiÅ³. Generolai R.Baniulis (PAGD vadovas) ir V.Butinas (VSAT vadovas),
atsisakydami dalyvauti projekte, neabejotinai pakenkÄ— savo pareigÅ«nams, trukdÄ— profesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ veiklai. Taip buvo
tiesiog ker&scaron;ijama nepaklusnioms profesinÄ—ms sÄ…jungoms uÅ¾ tai, kad prie&scaron;inosi nemokamoms atostogoms,
atskleidÄ— galimos korupcijos atvejus ir protegavimo faktus pasienyje, pavie&scaron;ino dvigubus standartus PAGD.
PasienieÄ•iÅ³ ir ugniagesiÅ³ bendruomenÄ—s turÄ—tÅ³ siekti tokiÅ³ vadovÅ³ teisinÄ—s atsakomybÄ—s. Akivaizdu, kad veiksm
prie&scaron;taravo ne tik VyriausybÄ—s programai, bet ir Europos sÄ…jungos politikai.
Nepaisant visÅ³ sunkumÅ³, projekte dalyvaus penkios organizacijos, &scaron;e&scaron;i partneriai: Lietuvos
Respublikos ikiteisminio tyrimo Ä¯staigÅ³ profesinÄ— sÄ…junga, Lietuvos policijos profesinÄ— sÄ…junga, Lietuvos muitinÄ—s
darbuotojÅ³ profesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ susivienijimas, Policijos, KalÄ—jimÅ³ ir MuitinÄ—s departamentai.
Suformuota projekto Ä¯gyvendinimo komanda
Projekto prieÅ¾iÅ«ros grupÄ—:
Vytautas Bakas, Nacionalinio pareigÅ«nÅ³ profesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ susivienijimo pirmininkas,
JÅ«rius Bruklys, Lietuvos muitinÄ—s darbuotojÅ³ profesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ susivienijimo koordinacinÄ—s tarybos pirmininkas,
Vytautas Lamauskas, Lietuvos policijos profesinÄ—s sÄ…jungos pirmininkas,
Tomas Vaitkunskas, Lietuvos Respublikos Ikiteisminio tyrimo Ä¯staigÅ³ profesinÄ—s sÄ…jungos pirmininkas,
Giedrius KrilaviÄ•ius, NPPSS TeisÄ—s komiteto vadovas.
Artimiausiomis dienomis Ä¯ projekto prieÅ¾iÅ«ros grupÄ™ bus siÅ«loma Ä¯sitraukti centriniÅ³ Ä¯staigÅ³ &ndash; projekto
partneriÅ³ atstovams.
Projekto vadovu paskirtas Lietuvos pasienio pareigÅ«nÅ³ profesinÄ—s sÄ…jungos pirmininkas Vladimir Banel.
LMDPSS inf.
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