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S a n t r a u k a  
 

Straipsnyje, remiantis darbo užmokestį reglamentuojančių teisės aktų analize ir Polici-
jos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įstaigų analitine bei statistine medžiaga, 
nagrinėjamos policijos pareigūnų teisių į pagrindines socialines garantijas – darbo užmokestį 
ir kitas išmokas – realizavimo praktikoje problemos. 

Atliktų tyrimų pagrindu daroma išvada, kad valstybės lėšos, skiriamos policijos veiklai 
užtikrinti, riboja policijos įstaigų vadovų galimybę didinti darbo užmokesčio mokos fondą tiek, 
kiek tai yra nustatyta įstatymuose. Taip pažeidžiama policijos pareigūnų teisė gauti teisingą 
atlygį už darbą.  

 
 

Áþanga 
 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos (1992) preambulëje suformuluotas lietuviø tautos 
pasiryþimas kurti teisinæ valstybæ iðreiðkia ne tik strateginá valstybinës raidos idealà – kryptá, 
bet ir kriterijø, pagal kurá kiekvienà kartà galima pasitikrinti valstybës gebëjimà vadintis tei-
sine. „Tokio pasitikrinimo kriterijus – þmogaus teisës ir jø faktinë realybë: tiek turime teisinës 
valstybës, kiek turime realios pagarbos þmogaus teisëms“ [1, p. 437]. 

Apie þmoniø teisiø bei socialiniø garantijø bûklæ Lietuvoje ðiandien daugiau kalbama 
kaip apie teisinæ problemà, t. y. kokie ástatymai ir koks juridinis mechanizmas saugo ir gina 
darbuotojø teises. Vidaus tarnybos sistemos pareigûnø teisës bei socialinë sauga taip pat 
pirmiausia vertinama pagal teisëkûros subjektø iðleistus teisës aktus, rodanèius valstybës 
pastangas plëtoti teisinæ bazæ ðioje srityje. 

Naujas poþiûris á valstybës tarnybos esmæ iðreikðtas 1999 m. priimtame Lietuvos Res-
publikos valstybės tarnybos įstatyme (2002 m. liepos 1 d. ásigaliojo nauja ðio ástatymo redak-
cija) bei 2003 m. balandþio 29 d. priimtame Vidaus tarnybos statute (toliau – Statutas) átvir-
tintuose pagrindiniuose vidaus tarnybos principuose [2; 3]. Pirmiausia – įstatymo viršenybės 
principas. Jis skelbia, kad visos ástatymø átvirtintos socialinës garantijos negali bûti pakeistos 
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arba panaikintos kitaip negu ástatymo forma. Kitas principas – tai pagrįsto tikėjimo ir pagar-
bos įgytoms teisėmis principas. Tai reiðkia, kad asmenys, pasirinkdami tarnybà vidaus tar-
nybos sistemoje, yra ásitikinæ, kad valstybë laikysis savo paèios pareigûnams nustatytø teisiø 
ir socialiniø garantijø. Kadangi vidaus tarnybos sistemos pareigûnø darbas susijæs su tarny-
bos ypatumais – padidëjusiu pavojumi gyvybei ir sveikatai, Statute yra átvirtintas pareigūnų 
tarnybos ypatumų kompensavimo principas, t. y. tarnybos ypatumai turi bûti kompensuojami 
Statute nustatytomis socialinëmis garantijomis [3]. Ðiø principø pagrindinë esmë yra ta, kad 
atsiþvelgiant á atliekamas pareigas, jø svarbà valstybës institucijos veikloje ir pareigûno atsa-
komybës mastà, jam bûtø suteikiamas pakankamai geras socialinis aprûpinimas. Pagal ðá 
Statutà bei kitus ástatymus pareigûnø teisëtai ágyta teisë á tam tikras socialines garantijas ne-
gali bûti nepagrástai atimta arba susiaurinta. 

 Statutas iðplëtë Valstybės tarnybos įstatyme átvirtintø bendrø visiems valstybës tar-
nautojams socialiniø garantijø sàraðà, papildydamas já tik vidaus tarnybos pareigûnams tai-
komomis socialinëmis garantijomis: specialiai skaièiuojamu tarnybos staþu; 100 proc. ap-
mokamu laikinu nedarbingumu; nemokama sveikatos prieþiûra; kasmetiniø atostogø 
trukme; specialia pareigûnø valstybine pensija; specialiu maisto daviniu, tarnybinio buto 
suteikimu bei gyvenamøjø patalpø nuomos lengvatomis; kompensacijomis traumø, þuvimo 
atvejais ir kt. Statute átvirtintos kelios naujos socialines garantijas reglamentuojanèios nuo-
statos, pavyzdþiui: pareigûnø teisinë gynyba, t. y. jeigu pareigûnas, vykdydamas jam pa-
vestas tarnybos funkcijas, virðijo tarnybinës rizikos ribas ir padarë nusikalstamà veikà arba 
kitoká teisës paþeidimà arba nukentëjo dël tarnybos, jis turi teisæ á valstybës kompensuojamà 
teisiná gynimà; pareigûnai, vykdantys specialias uþduotis, taip pat dirbantys lauko sàlygo-
mis, turës bûti aprûpinami maistu arba jiems turi bûti mokama Vyriausybës nustatyto dydþio 
piniginë kompensacija ir kt. 

Taèiau tai tik juridinis, organizacinis dalyko aspektas. Þmogaus teisiø juridizacija – tai 
tik kai kuriø pirminiø techniniø, organizaciniø saugos priemoniø sukûrimas. „Þmogaus teisiø 
ar jo socialiniø garantijø realybë – þymiai sudëtingesnis procesas. Prasidedantis nuo ðiø tei-
siø kaip psichologiniø vertybiø suvokimo ir einantis jø juridizacijos (átvirtinimo Konstitucijoje) 
link, o nuo jos – prie individo realiø galimybiø jomis (teisëmis) pasinaudoti, jas apginti“ [1, p. 
439]. Tikrosios þmogaus teisiø ir darbuotojø socialiniø garantijø apsaugos problemos prasi-
deda ne tada, kai tos teisës ar garantijos átvirtinamos teisës aktuose ar net Konstitucijoje, bet 
kai bandoma jomis pasinaudoti, o jø paþeidimo atvejais – apginti ir atkurti.  

Taip keliant klausimà paaiðkëja, kad tikràjà þmogaus teisiø ir garantijø padëtá Lietuvoje 
ðiandien lemia ne tiek teisinis jø saugos mechanizmas, kiek tokie veiksniai kaip: visuomenës 
ekonominë galia, nedarbo lygis, valdþios gebëjimas ágyvendinti pradëtas reformas, valdi-
ninkø profesionalumas, korupcijos lygis ir kt. Ðiø grësmiø þmogaus teisëms ir socialinëms 
garantijoms komplekso suvokimas verèia neapsiriboti vien tik teisiniu problemos matymu, 
bet, pasitelkiant teisës sociologijoje taikomus tyrimo metodus, já iðplësti ir parodyti, kodël ju-
ridinës priemonës yra nepakankamai geros socialinëms garantijoms garantuoti ir kokios ið 
to kyla uþduotys teisiniam reguliavimui. 

Straipsnio tikslas: atskleisti teisës aktuose átvirtintø policijos pareigûnø teisiø á pagrin-
dines socialines garantijas – darbo uþmokestá ir kitas iðmokas – realizavimo praktikoje pro-
blemas. 

Tikslui pasiekti keliami ðie uþdaviniai: 1) iðnagrinëti policijos pareigûnø darbo uþmo-
kesèio ir kitø iðmokø teisinio reguliavimo aspektus; 2) atskleisti darbo uþmokesèio átakà poli-
cijos pareigûnø teisiø saugai; 3) atskleisti policijos pareigûnø teisës á darbo uþmokestá uþtik-
rinimo problemas. 
 

1. Policijos pareigûnø darbo uþmokesèio teisinis reguliavimas 
 

Apmokëjimas uþ darbà visada yra aktuali ekonominë ir teisinë problema. Darbo uþmo-
kesèio nustatymas ir átvirtinimas – teisinio reguliavimo momentai. Teisinis darbo uþmokesèio 
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sureguliavimas apima ne tik imperatyviná (valstybiná) jo reguliavimà, numatant tam tikras 
darbo uþmokesèio garantijas visoms darbuotojø kategorijoms, bet ir dispozityviná (lokaliná ir 
individualø) reguliavimà, numatant papildomas arba palankesnes garantijas atskiroms dar-
buotojø grupëms ar asmenims. Statute numatyta policijos pareigûnø atsakomybë ir jiems 
taikomi apribojimai (Statuto 23–26 str.) darbo uþmokestá daro pagrindiniu jø pragyvenimo 
ðaltiniu ir materialinës padëties pagerinimo priemone. Dël to pareigûnui darbo uþmokestis 
yra pati svarbiausia valstybës jam teikiama socialinë garantija. Darbo uþmokestá laikyti pa-
grindine socialiniø garantijø dalimi galima ir dël to, kad ðia socialine garantija naudojasi visi 
dirbantys pareigûnai. 

Teisës teorijoje darbo uþmokesèio teisës institutas priskiriamas darbo teisei. Policijos 
pareigûnø tarnybos santykius ir socialines garantijas apibrëþia Statutas ir kiti vidaus reikalø 
ástaigø veiklà reglamentuojantys ástatymai, taèiau darbo apmokëjimo tvarkà be jokiø iðlygø 
reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas (4 str. 2 d.).  

Darbo sutarties teisë (Darbo kodekso 93, 95 str. 3 d.) nustato, kad uþmokesèio dydis 
yra bûtina darbo sutarties sàlyga [4]. Valstybës tarnautojø darbo uþmokesèio sistema iðsi-
skiria ið darbo sutartimi grindþiamø darbo uþmokesèio sistemø. Su valstybës tarnautojais 
darbo sutartis nesudaroma (Valstybės tarnybos įstatymo 10 str. 5 d.), taèiau jiems paliekama 
galimybë darbo uþmokesèio sàlygas aptarti kolektyvine sutartimi. Policijos pareigûnai neturi 
ir ðios galimybës: darbo uþmokesèio dydþio aptarimas priimant pareigûnus á vidaus tarnybà 
Statute nenumatytas, taip pat su pareigûnais nepasiraðomos ir kolektyvinës sutartys. Triða-
lëje stojimo á vidaus tarnybà sutartyje (Statuto 9 str. 1 d.) pareigûno atlyginimo dydis taip pat 
neminimas. Ðioje sutartyje vidaus reikalø centrinë ástaiga ásipareigoja uþtikrinti, kad asmuo, 
suteikus jam atitinkamà kvalifikacijà, bus paskirtas á jo iðsilavinimà ir profesijà atitinkanèias 
pareigas, sudaryti tinkamas tarnybai sàlygas, uþtikrinti pareigûno teises á Statute nustatytas 
socialines garantijas. Pagal Statuto 10 straipsnio 5 dalá skyrimo á pareigas tvarkà nustato vi-
daus reikalø ministras. Pareigûnø pareiginis atlyginimas nustatomas vidaus reikalø centrinës 
ástaigos vadovo ásakymu skiriant darbuotojà á pareigas. 

Taigi policijos pareigûnø, kaip statutiniø valstybës tarnautojø, teisinës padëties ypatu-
mai nuo kitø valstybës tarnautojø, o pastarøjø – nuo dirbanèiøjø pagal darbo sutartis – bei 
skirtingais teisës aktais reglamentuojamas darbo uþmokestis suponuoja skirtingà ðiø socia-
liniø grupiø padëtá darbo santykiø srityje. Ðios aplinkybës gali sudaryti prielaidas policijos 
pareigûnams iðkreiptai vertinti savo socialiná statusà darbo rinkoje ir kilti socialiniams konf-
liktams. 

Pagal Valstybės tarnybos įstatymą (23 str.) pareigûnø darbo uþmokestá sudaro: parei-
ginė alga; priedai; priemokos. Priedø ir priemokø suma negali virðyti 70 proc. pareiginës al-
gos.  

Pareiginë alga. Pareiginë alga yra svarbiausia pareigûno darbo uþmokesèio dalis, nes 
nuo jos dydþio priklauso ir visi kiti priedai bei priemokos. Pareiginë alga nustatoma pagal 
pareigybës kategorijà (jø yra 20) ir yra vienoda visoms tos paèios kategorijos pareigybëms. 
Pareiginës algos dydis apskaièiuojamas taikant pareiginës algos koeficientà (jo kitimo ribos 
– nuo 2,35 iki 13,0). Pareiginës algos koeficiento vienetas yra Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybës patvirtintos minimalios mënesinës algos (toliau – MMA) dydþio. Pareiginës algos dy-
dis apskaièiuojamas atitinkamà pareiginës algos koeficientà dauginant ið MMA. Konkreèios 
pareigybës kategorijos pagal institucijø grupes ir uþimamas pareigas nustatomos remiantis 
Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2002 m. geguþës 20 d. nutarimu Nr. 684 [5]. Toks darbo 
uþmokesèio teisinio reguliavimo mechanizmas numato pareiginës algos kitimà atsiþvelgiant á 
tuo metu esantá Vyriausybës patvirtintà MMA dydá.  

Atidþiau paanalizavus policijos pareigûnø pareigines algas, iðsisklaido mitas apie jø 
gaunamas daug didesnes pajamas, lyginant su kitø valstybës tarnautojø ar profesijø atstovø 
atlyginimais. Tokià vieðàjà nuomonæ suformavo oficialiai pateikiami vidaus tarnybos ir poli-
cijos pareigûnø atlyginimø vidurkiai, kurie ið tiesø virðija Lietuvos darbo uþmokesèio bendràjá 
vidurká. Taèiau pateikiamas policijos pareigûnø darbo uþmokesèio vidurkis yra matematinë 
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fikcija, nes atlyginimas tarp þemutinës ir virðutinës grandies pareigûnø skiriasi 4,5 karto. 
Þemutinës grandies policijos pareigûnø yra 55,59 proc. visø vidaus tarnybos sistemos pa-
reigûnø [6]. Jø darbo uþmokestis nevirðija Lietuvoje esanèio vidutinio atlyginimo, nes jau-
nas, staþo neturintis eilinis policininkas „á rankas“ iki 2003 m. geguþës 1 d. gaudavo apie 
600 litø.  

Pareiginës algos diferenciacijà nulemia policijos pareigûnø laipsniø gausa – ið viso yra 
11 specialiø pareigûnø laipsniø – intervalas nuo jaunesniojo policininko iki generalinio komi-
saro – ir jø pagrindu kategorijos suteikimas. Pavyzdþiui, þemutinës grandies policijos parei-
gûnams (jaunesnysis policininkas, policininkas, vyresnysis policininkas ir virðila) taikomos 
1–5 pareigybiø kategorijos; vidutinis pareiginiø algø koeficientas ðioms kategorijoms gali 
padidëti labai siauru intervalu – 2,35–2,75. Todël ðiø darbuotojø pareiginë alga, neatskaièius 
pajamø mokesèio, bûtø 1010–1182 litø. Aukðèiausios grandies pareigûnai (komisarai) priski-
riami 14–17 kategorijoms, kurioms taikomi pareiginiø algø koeficientai nuo 7 iki 9,7. Jø pa-
reiginë alga bûtø 3010–3741 litø. Kadangi visi kiti pareigûnams skiriami procentiniai priedai ir 
iðmokos tiesiogiai priklauso nuo pareiginës algos dydþio, ið tikrøjø gaunami pareigûnø atly-
ginimø dydþiai dar labiau iðsiskiria. Policijos pareigûnø, palyginti su kitø profesijø ar sociali-
niø grupiø atstovais, pareiginës algos tampa labiausiai diferencijuotos Lietuvoje. Lygindami 
galime panagrinëti kitø profesiniø grupiø darbo atlyginimø apskaitos metodikà. Pavyzdþiui, 
sveikatos ir socialinio darbo sektoriuje (gydytojai, stomatologai, provizoriai, felèeriai, akuðe-
rës, medicinos seserys, slaugos darbuotojai ir kt.) dirba maþdaug 108 tûkstanèiai þmoniø [7, 
p. 31]. Tai viena gausiausiø profesiniø grupiø Lietuvoje. Ðie darbuotojai skirstomi á: 1) ástaigø 
vadovus; 2) specialistus (gydytojus), kuriø mokymo trukmë pagal mokymo planus stacio-
nare ðeðeri ir daugiau metø; 3) vidurinájá medicinos personalà (farmakotechnikai ir kt.); 4) 
jaunesnájá medicinos personalà; 5) tarnautojus; 6) darbininkus. Sveikatos apsaugos ministro 
1997 m. geguþës 15 d. ásakymu Nr. 149–k „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų tarny-
binių atlyginimų“ medicinos darbuotojø pagrindinis atlyginimas nustatomas pagal darbuo-
tojø kategorijas ir joms taikomus atitinkamus koeficientus (skaièiavimo pagrindas – bazinë 
mënesinë alga): pirma kategorija – koeficientas – 4,7–19,9; antra – 4,5–14,0; treèia – 4,29–
8,8; ketvirta – 4,21–6,3; penkta – 4,24–7,5; ðeðta – 4,21–5,5 [8]. Tokia atlyginimø skaièiavimo 
formulë, nors ir paliekanti gana plaèias laviravimo galimybes, medicinos darbuotojø darbo 
uþmokestá daro labiau „sutelktà“, palyginti su policijos pareigûnø atlyginimais. Dar maþesni 
ðvietimo darbuotojø atlyginimø skirtumai (1999 m. ðvietimo darbuotojai sudarë 10 proc. 
bendro dirbanèiø gyventojø skaièiaus). Pedagogams pradëjus atlyginimus skaièiuoti pagal 
1998 m. Vyriausybës priimtà nutarimà „Dėl pedagogų darbo užmokesčio padidinimo“, mo-
kytojø, turinèiø minimalø 18 pamokø darbo krûvá ir neskaièiuojant priedø uþ darbo staþà, at-
lyginimai bûtø tokie: mokytojo – 662 litai, vyr. mokytojo – 793 litai, metodininko – 893 litai ir 
eksperto – 1029 litai [9]. Ðvietimo darbuotojø, palyginti su policijos pareigûnø, skirtumas 
tarp þemiausio atlyginimo ir didþiausio nëra didelis. Taigi jeigu galima kalbëti apie policijos 
pareigûnø iðskirtinumà ið kitø socialiniø grupiø darbo uþmokesèio poþiûriu, tai tik vienu as-
pektu – kaip apie socialinæ grupæ, turinèià didþiausià pareiginiø algø diferenciacijà. 

Priedai. Valstybės tarnybos įstatyme prie pareiginës algos tarnautojams numatyti prie-
dai uþ: 1) tarnybos staþà; 2) kvalifikacinæ klasæ arba kategorijà; 3) laipsná arba tarnybiná 
rangà ir 4) diplomatiná rangà. Priedai uþ laipsná arba tarnybiná rangà ir kvalifikacinæ kategorijà 
mokami tik statutiniams valstybës tarnautojams statutuose nustatyta tvarka. Policijos parei-
gûnams skiriami priedai uþ: 1) laipsnį; 2) kvalifikacinę kategoriją ir 3) vidaus tarnybos stažą. 
Priedø uþ laipsná ir kvalifikacinæ kategorijà suma negali virðyti 55 proc. pareiginës algos dy-
dþio. 

Statute pareigûnams nustatytø pareiginës algos priedø uþ turimus laipsnius (apskai-
èiuojant pagal MMA) koeficientø skirtumas tarp kiekvieno pareigûno laipsnio praktiðkai lygus 
0,1 MMA (43 Lt). Gaunamo priedo uþ laipsná dydis svyruoja nuo 43 iki 430 litø.  

Pagal pareigûnø dalykines savybes, profesinius ágûdþius, administracinius gebëjimus, 
tarnybinës veiklos rezultatus ir vidaus tarnybos staþà jiems nustatomos kvalifikacinës kate-
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gorijos ir priedai uþ jas. Statute uþ kvalifikacines kategorijas numatyti tokie priedai: uþ tre-
èiàjà kategorijà (turinèiam ne maþesná kaip 2 metø darbo vidaus tarnyboje staþà) – 10 proc. 
pareiginës algos; antràjà (ne maþiau kaip 5 metai staþo) – 20 proc.; pirmàjà (ne maþesnis 
kaip 10 metø staþas) – 30 procentø. Ðie priedai yra maþesni uþ Valstybės tarnybos įstatyme 
numatytus valstybës tarnautojams priedus uþ kvalifikacinæ klasæ: uþ pirmà kvalifikacinæ klasæ 
– 15 proc.; antrà – 30 proc.; treèià – 50 proc. pareiginës algos. Teisë nustatyti konkreèius 
reikalavimus kvalifikacinëms kategorijoms gauti Statute suteikta vidaus reikalø ministrui, ku-
ris 2003 m. rugsëjo 4 d. ásakymu Nr. IV–323 patvirtino Kvalifikacinių kategorijų nuostatus (to-
liau – Nuostatai). Ðie Nuostatai pakeitë nuo 1991 m. galiojusià kvalifikaciniø kategorijø sutei-
kimo tvarkà, pagal kurià aukðtesnë kategorija galëjo bûti suteikiama tik pareigûnui iðlaikius 
specialø kvalifikaciná egzaminà [10]. Pagal naujuosius Nuostatus pareigûnø profesionalumà 
vertina ir pasiûlymus dël kvalifikacinës kategorijos suteikimo teikia vidaus reikalø ástaigos 
vadovo ásakymu sudarytos pareigûnø kvalifikavimo komisijos. Pareigûno profesionalumo 
vertinimo procedûrà sudaro komisijai pateiktos tiesioginio vadovo iðvados nagrinëjimas ir 
komisijos nariø pokalbis su pareigûnu, skirtas ávertinti pareigûno pasirengimà [11]. Kiek to-
kia tvarka gali uþtikrinti objektyvø pareigûnø profesinio pasirengimo ávertinimà, neatlikus tam 
tikslui skirtø tyrimø, sunku pasakyti, taèiau kai kurios ðios procedûros aplinkybës neleidþia 
visiðkai tuo tikëti. Pavyzdþiui, pareigûnai, laikydami kvalifikaciná egzaminà, visi turëjo vieno-
das galimybes pademonstruoti savo þinias, ir tik jos lëmë galutiná ávertinimà. Egzamino pa-
keitimas vadovo iðvadø apie pareigûno veiklà nagrinëjimu bei pokalbiu komisijoje vadovui 
suteikia plaèià diskrecijà vertinti pavaldinio profesiná pasirengimà, o komisijos nariams – 
teisæ laisvai interpretuoti pareigûno gebëjimus. Abiem atvejais didinama subjektyvizmo ir pa-
reigûnø nepasitenkinimo galimybë. Ðià iðvadà patvirtina pasitaikantys kai kuriø policijos ko-
misariatø pareigûnø skundai kvalifikaciniø kategorijø suteikimo objektyvumu. Atsiþvelgiant á 
tai ir á priedo uþ kvalifikacinæ kategorijà pareigûno atlyginimui reikðmæ, kategorijø suteikimo 
praktinis ágyvendinimas reikalauja detalesnio tyrinëjimo. 

Priedà uþ tarnybos staþà sudaro 3 proc. pareiginës algos uþ kiekvienus trejus tarnybos 
Lietuvos valstybei metus. Pagal pareigûnø vidaus tarnybos staþà nustatoma kasmetiniø 
atostogø trukmë, suteikiama galimybë ágyti kvalifikacinæ kategorijà (Statutas 37 str. 3 d.). 
Policijos pareigûnø tarnybos staþo skaièiavimas pasiþymi tam tikrais ypatumais. Vidaus tar-
nybos staþas pareigûnui skaièiuojamas nuo tarnybos pradþios – jo priëmimo á vidaus tar-
nybà datos. Á vidaus tarnybos staþà papildomai áskaitomi laikotarpiai iki 1990 m. kovo 11 d.; 
faktinis tarnybos vidaus reikalø sistemoje laikas nuo paskyrimo á pareigûno pareigas dienos; 
darbo ástaigose bei organizacijose laikas, jeigu pareigûnas buvo nusiøstas dirbti á jas, bû-
damas átrauktas á VRM, Valstybës saugumo departamento arba Kraðto apsaugos ministeri-
jos kadrø rezervà; faktinis tarnybos kitø valstybiø ginkluotose pajëgose (iðskyrus tarnybà 
naikintojø bûriuose ir batalionuose) laikas ir kt. 

Priemokos. Pareigûnams mokamos ðios priemokos: 1) už darbą poilsio ir švenčių 
dienomis bei nakties metu; 2) už darbą kenksmingomis, labai kenksmingomis ir pavojingomis 
darbo sąlygomis; 3) už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą ar papildomų užduočių atlikimą, 
viršijant nustatytą darbo trukmę (viršvalandžiai). Be ðiø, visiems valstybës tarnautojams tai-
komø priemokø, taip pat gali bûti mokama speciali iki 20 proc. pareiginës algos priemoka 
pareigûnams, kuriø darbas tiesiogiai susijæs su tarnybiniø gyvûnø prieþiûra ir dresavimu.  

Teisæ nustatyti priemokø mokëjimo tvarkà Statutas (38 str. 4 d.) perdavë pagrindi-
niams vidaus reikalø ástaigø vadovams. Tokiu bûdu atitinkamo rango vadovai ágijo plaèià 
diskrecijà pavaldþiø pareigûnø atþvilgiu. Policijos generalinis komisaras 2003 m. liepos 25 d. 
ásakymu Nr. V–431 patvirtino priemokø mokëjimo sàlygas, dydþius ir jø apskaièiavimo tai-
sykles [12]. Taisyklëse numatyti tokie pareiginës algos dydþio priedai: 1) uþ darbà ðvenèiø ir 
poilsio dienomis – ne maþiau kaip 1,0 arba suteikiant per mënesá kità poilsio dienà; 2) uþ 
darbà labai kenksmingomis sàlygomis – ne maþiau kaip 1,0; 3) uþ áprastà darbo krûvá virði-
janèià veiklà – ne daugiau kaip 0,6; 4) uþ darbà nakties metu, darbà kenksmingomis sàly-
gomis ir uþ papildomø uþduoèiø atlikimà, virðijant nustatytà darbo trukmæ – ne maþiau kaip 
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0,5; 4) uþ darbà pavojingomis darbo sàlygomis – ne maþiau kaip 0,3; 5) uþ darbà, tiesiogiai 
susijusá su tarnybiniø gyvûnø prieþiûra ir dresavimu, – ne daugiau kaip 0,2. Bendra iðvardytø 
priemokø suma negali virðyti 60 proc. pareigûnø pareiginës algos, o áskaitant priedus uþ 
kvalifikacinæ kategorijà ir laipsná – 70 proc. pareiginës algos. Numatyti priedø ir priemokø 
dydþiø ribojimai praktiðkai gali uþkirsti kelià pareigûnams gauti pagal tarnybos pobûdá ir 
darbo sàlygas jiems priklausanèius atlyginimus. Pavyzdþiui, viduriniosios grandies pareigû-
nas (priedas uþ laipsná – iki 6 proc. pareiginio atlyginimo), pradëjæs dirbti nuo 18 metø ir tu-
rintis teisæ VRS dirbti iki 55 metø (uþ 37 metø staþà priklausytø 37 proc. priedas), turintis 
pirmà kvalifikacinæ kategorijà (30 proc.), jau nebegaus jam visø priklausomø iðmokø, nes 
bendra ðiø priedø suma virðija nustatytà 70 proc. ribà. Jeigu jam dar priklausytø ávairios ið-
mokos uþ papildomà darbà, darbà naktimis ir t. t., jo „nuostoliai“ bûtø dar didesni. Aukðtesná 
laipsná turintys ir iki 60 metø galintys dirbti pareigûnai netenka dar didesnës uþtarnautø pa-
jamø dalies. Taigi galime teigti, kad egzistuojantis darbo uþmokesèio apskaièiavimo mecha-
nizmas „áteisina“ galimybæ ne visiðkai atlyginti pareigûnams uþ jø atliktus darbus. Tai gali 
patirti inspektoriai (43,2 proc. visø policijos pareigûnø) ir komisarai (7,5 proc.). Ði atlygio uþ 
darbà apskaièiavimo sistema paþeidþia teisingo atlygio uþ darbà principà ir maþina motyva-
cijà sàþiningai dirbti. 

Policijos pareigûnams skirtø priemokø dydá, lyginant su asmenø, dirbanèiø Darbo ko-
dekso reguliuojamø santykiø srityje, gaunamomis priemokomis, reikia pripaþinti, kad pasta-
røjø darbuotojø kategorijai darbo ástatymai numatë didesnius ákainius: uþ virðvalandþius ir 
darbà naktá mokama ne maþiau kaip pusantro, o uþ darbà poilsio ir ðvenèiø dienomis pagal 
grafikà – ne maþiau kaip dvigubas darbuotojui nustatytas valandinis atlygis (193–194 str.). 

Priemokø mokëjimui ir jø dydþiams ypaè reikðminga yra Lietuvos Respublikos genera-
linio komisaro patvirtintø Taisykliø 6.3 punkto nuostata, nurodanti, kad „pasikeitus pareigûno 
darbo sàlygoms, priemokos skyrimo pagrindui arba policijos ástaigos finansinei padëèiai, 
policijos ástaigos vadovo ásakymu priemokos dydis ir mokëjimo terminas gali bûti pakeisti“ 
[12]. Ðios nuostatos turinys ir jos teisiniai bei socialiniai padariniai tapo profesiniø sàjungø ir 
Policijos departamento vadovø konfliktø pagrindu.  

Ypaè daug skundø ir ginèø kyla dël teisës normø taikymo pagrástumo mokant priemo-
kas policijos pareigûnams uþ darbà poilsio bei ðvenèiø dienomis ir nakties metu, taip pat uþ 
áprastà darbo krûvá virðijanèià veiklà arba papildomø uþduoèiø atlikimà, virðijant nustatytà 
darbo trukmæ (virðvalandþius). Pagal ðiø priemokø paskirtá jas galima vadinti priemokomis 
uþ pailgintà darbo laikà. Pats darbo laikas tiesiogine ðio termino prasme nepriskiriamas so-
cialiniø garantijø kategorijai. Jo sàveika su socialinëmis garantijomis atsiranda tada, kai kyla 
darbo laiko normos nustatymo arba mokëjimo uþ já problemø, t. y. klausimai, ar pareigû-
nams nustatytas darbo laikas nepaþeidþia jø teisiø, ar jiems mokamos priemokos adekva-
èios jø iðdirbtam laikui.  

Nors Statute pabrëþiama, kad pareigûno darbo laiko norma negali bûti ilgesnë kaip 40 
valandø per savaitæ (29 str.), taèiau vadovo sprendimu pareigûnui galima pavesti dirbti ir il-
giau (taip pat poilsio bei ðvenèiø dienomis) esant bûtinybei: uþkirsti kelià stichinëms nelai-
mëms, gaisrams, avarijoms, katastrofoms, taip pat likviduojant jø padarinius; uþkirsti kelià 
masinëms riauðëms ir jas nutraukti; garantuoti vieðàjà tvarkà masiniø renginiø metu; sustip-
rinti strateginiø objektø apsaugà; garantuoti oficialiø uþsienio sveèiø saugumà ir kitais Sta-
tuto 30 straipsnyje numatytais atvejais. Statute taip pat pabrëþiama, kad nustatytas funkcijas 
nepertraukiamai vykdanèiose vidaus reikalø ástaigose tam tikras pareigas einantiems parei-
gûnams, dirbantiems pamainomis, vidaus reikalø centrinës ástaigos vadovo sprendimu gali 
bûti nustatyta iki 48 valandø per savaitæ darbo laiko norma. Ðiø pareigûnø darbas, kiekvienà 
savaitæ nevirðijantis 48 val. darbo laiko normos, nelaikomas virðvalandiniu (29 str. 3 d.) Pro-
fesiniø sàjungø nuomone, áteisintas Statute virðvalandinis darbas neatitinka nei Europos 
Sàjungos normø, nei Lietuvoje galiojanèiø ástatymø. Virðvalandþius dirbantys pareigûnai ir 
profesinës sàjungos labiausiai nepatenkinti priemokø uþ virðvalandiná darbà skyrimo tvarka 
ir dydþiais bei komisariatø vadovø teise keisti ákainius uþ papildomà darbà.  
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Apibendrindami galime teigti, kad pareigûnø laipsnis (ir nuo jo priklausanti kategorija) 
yra svarbiausias darbo uþmokesèio dydá lemiantis veiksnys: kuo jis aukðtesnis, tuo didesnë 
pareiginë alga ir nuo jos skaièiuojami priedai bei priemokos. Priedø uþ pareiginius laipsnius 
dydþiø susiejimas su MMA, uþ kvalifikacinæ kategorijà ir ávairiø priemokø – su pareigine alga 
(ji siejama pareiginiø algø koeficientais su MMA), pareigûnø darbo uþmokesèio dydá „pririða“ 
prie Vyriausybës nustatyto MMA dydþio, kuris ðiuo metu yra lygus 430 litø. Reikðminga tai, 
kad ðis MMA dydis valstybës tarnautojams nesikeièia nuo 1998 m., tuo tarpu kitiems dar-
buotojams, kuriems taikoma minimalioji mënesinë alga, MMA dydis per ðá laikotarpá buvo 
didinamas, ir Lietuvai tapus Europos Sàjungos nare, nuo 2004 m. geguþës 1 d. pasiekë 500 
litø. 

Valstybės tarnybos įstatymo paskirtis – per valstybës tarnautojo statuso, atsakomybës, 
darbo uþmokesèio, socialiniø ir kitø garantijø nustatymà uþtikrinti darbo ir valstybinæ 
drausmæ bei sàþiningà pareigø vykdymà – suponavo ir atitinkamà darbo uþmokesèio ap-
skaièiavimo mechanizmà ir jo dydá, kuris turëjo garantuoti valstybës tarnautojø teisæ á tam 
tikrus nustatytus gyvenimo standartus, kad jie galëtø tinkamai vykdyti valstybës paliepimus. 
Taèiau Vyriausybei suteikta teisë poástatyminiais aktais nustatyti minimaliàjà mënesinæ algà 
ir kartu reguliuoti pareiginës algos bei viso darbo uþmokesèio dydá menkina ástatymo tikslø 
realizavimo galimybæ. Jeigu Vyriausybës nustatytas MMA dydis nesikeis, nuo 2004 m. ge-
guþës mënesio „ásibëgëjusi“ infliacija ir kylanèios kainos gali sumaþinti valstybës tarnautojø 
tikràjá darbo uþmokestá. 
 
 

2. Teisës á darbo uþmokestá uþtikrinimo problemos 
 

Teisës aktuose átvirtintos pareigûnø darbo uþmokestá reglamentuojanèios normos dar 
negarantuoja, kad visas pagal ástatymà pareigûnui priklausantis atlyginimas jam bus iðmo-
këtas. Atlyginimo uþ darbà iðmokos problemø atskleidimas leidþia tiksliau ávertinti darbo 
uþmokesèio, kaip socialiniø garantijø, poveiká pareigûnø teisiø saugai. 

2002 m. liepos 1 d. ásigaliojus naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymui, teritoriniø 
policijos ástaigø policininkø tarnybiniai atlyginimai vidutiniðkai padidëjo 23 proc. Ástatymui 
ágyvendinti reikëjo 12 mln. litø per metus, taèiau 2002–2003 m. biudþete ðiam tikslui nebuvo 
numatyta lëðø. Susidarë paradoksali situacija: ástatymas yra, bet jis nepatvirtintas lëðomis ir 
jo veikimas yra abejotinas. Norint iðmokëti ástatymo numatytus atlyginimus, vien tik 2002 
metø antrojo pusmeèio darbo uþmokesèiui papildomai reikëjo 5,8 mln. litø. Ðiø lëðø Policijos 
departamentas praðë VRM, Finansø ministerijos ir Seimo, taèiau tikslinant 2002 m. valstybës 
biudþetà, jos nebuvo skirtos. Analogiðka situacija susiklostë ir 2003 m. geguþës 1 d. ásiga-
liojus Valstybės tarnybos statutui, kurio nuostatoms dël priedø uþ laipsná bei kvalifikacinæ 
kategorijà vykdyti buvo skirta tik 37 proc. reikiamø lëðø [13]. 2003 m. naujai darbo apmokë-
jimo tvarkai ágyvendinti, Policijos departamento finansø tarnybos duomenimis, ið viso papil-
domai reikëjo 16,3 mln. litø, ið jø – 14,1 mln. darbo uþmokesèiui iðmokëti [14].  

Vyriausybë, gelbëdama Valstybės tarnybos įstatymą, 2003 m. sausio 17 d. priëmë nu-
tarimà Nr. 53, patvirtinantá valstybës tarnautojø darbo uþmokesèio skaièiavimo taisykles [15]. 
Ðis nutarimas áteisino darbo uþmokesèio indeksavimo koeficientà, t. y. leido maþinti tikràsias 
darbuotojø pajamas. Remiantis minëtø taisykliø 1 punktu, indeksavimo koeficientas taiko-
mas, jei valstybës institucijos arba ástaigos pagal patvirtintas valstybës tarnautojø suvieno-
dintø pareigybiø kategorijas apskaièiuotas lëðø valstybës tarnautojø darbo uþmokesèiui po-
reikis virðys atitinkamiems metams Lietuvos Respublikos valstybës biudþete ir savivaldybiø 
biudþetuose darbo uþmokesèiui patvirtintus asignavimus. Tø paèiø taisykliø 6 punkte nuro-
dyta, kad atsiþvelgiant á lëðø darbo uþmokesèiui poreikio pasikeitimà, ástaigoje indeksavimo 
koeficientas gali bûti tikslinamas, bet ne daþniau kaip kartà per ketvirtá. Praktiðkai tai reiðkë, 
kad valstybës tarnautojø darbo uþmokestis galëjo bûti maþinamas net keturis kartus per 
metus. Taigi viena pagrindiniø problemø sprendþiant darbo apmokëjimo klausimà tapo pa-
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pildomø lëðø padidëjusioms darbo uþmokesèio iðlaidoms padengti ieðkojimas. Nesuradus 
papildomø pinigø, reikëjo taikyti darbo uþmokesèio indeksavimo koeficientà, kuris neleido 
pareigûnams gauti ástatymo nustatyto didesnio atlyginimo. Policijos departamentas siûlë 
nustatyti tokià diferencijuoto indeksavimo koeficiento taikymo tvarkà, kad nemaþëtø tikrasis 
darbo uþmokestis darbuotojø, kuriems jis nuo 2002 m. liepos 1 d. nepadidëjo ar net suma-
þëjo, bet á tai nebuvo atsiþvelgta. Susidariusi finansinë problema buvo svarstoma 2003 m. 
liepos 15 d. Policijos departamente vykusiame operatyviniame pasitarime, kurio metu buvo 
pabrëþta, kad nors ir buvo skirta policijai papildomai 6,3 mln. litø darbo uþmokesèiui, ði 
suma, atsiþvelgus á Vidaus tarnybos statuto reikalavimus, tenkino tik 46 proc. visø policijos 
ástaigø poreikiø [14]. Todël policijos ástaigø finansinë padëtis 2003 m. (vertinant pagal darbo 
uþmokesèio indeksavimà) nuolat blogëjo: I ketvirtyje darbo uþmokesèio indeksavimo koefi-
cientà taikë vidutiniðkai 30 proc. ástaigø, II–III ketvirtyje – 52 proc. ir IV ketvirtyje – 63 proc. 
ástaigø [13].  

Vertinant Vyriausybës nutarimà indeksuoti darbo uþmokestá pareigûnø teisiø apsaugos 
aspektu, atkreiptinas dëmesys á Darbo kodekso nuostatà, nurodanèià, kokiomis aplinkybë-
mis gali keistis darbuotojo darbo uþmokestis: „Darbo apmokëjimo sàlygas be darbuotojo 
raðtiðko sutikimo darbdavys gali keisti tik tuo atveju, kai ástatymais, Vyriausybës nutarimais 
ar pagal kolektyvinæ sutartá yra keièiamas tam tikros ûkio ðakos, ámonës ar darbuotojø kate-
gorijos darbo apmokëjimas. Keièiant darbo apmokëjimo sàlygas, sumaþinti darbo uþmo-
kestá be darbuotojo raðtiðko sutikimo negalima“ (120 str. 3 d.). Darytina iðvada, jog asmenø, 
dirbanèiø pagal darbo sutartá, teisës yra labiau uþtikrintos ir saugomos ástatymø nei policijos 
pareigûnø atitinkamos teisës. 

Dël naujos darbo uþmokesèio skaièiavimo tvarkos iðaugæs finansinis deficitas  vertë 
policijos ástaigø vadovus ávairiausiais bûdais (net nusiþengiant ástatymui) laviruoti: taupydami 
lëðas policijos ástaigø vadovai nepriiminëjo darbuotojø á laisvas darbo vietas (2003 m. pabai-
goje laisvø darbo vietø padaugëjo iki 1 200, metø pradþioje buvo 870); vadovaudamiesi ge-
neralinio komisaro 2003 m. liepos 25 d. ásakymu Nr. V–431, maþino priemokø uþ naktiná, 
virðvalandiná darbà, darbà ðvenèiø dienomis dydþius. Negalëdami pavaldiniams sumokëti uþ 
virðvalandþius ar naktiná darbà, kai kurie vadovai „uþsimerkë“ prieð darbo apskaitos vedimo 
trûkumus arba patys prisidëdavo prie darbo tabeliø klastojimø: neuþraðydavo virðvalandþiø, 
darbo naktimis ir pan. Pareigûnai, dirbdami papildomà darbo laikà ir uþ tai negaudami prie-
mokø, jautësi nepelnytai nuskriausti ir bandë ginti savo teises per jø interesams atstovaujan-
èias profesines sàjungas. Lietuvos vidaus reikalø sistemos Respublikinës profesinës sàjun-
gos pirmininko A. Èerniausko ir Kauno apskrities policijos ir kitø teisësaugos darbuotojø 
profesinës sàjungos pirmininko A. Laukaièio teigimu, dauguma pareigûnø skundø sudarë 
skundai dël priemokø uþ virðvalandþius ir naktiná darbà nemokëjimo bei darbo apskaitos þi-
niaraðèiø blogo tvarkymo. Per metus administraciniuose teismuose profesiniø sàjungø ini-
ciatyva buvo nagrinëjama iki 100 bylø [15]. 

Ginèus dël priemokø mokëjimo policijos pareigûnams teisëtumo aðtrino ir 2003 m. 
sausio 1 d. ásigaliojæs Darbo kodeksas: pasidarë neaiðku, kokiais teisës aktais reikia vado-
vautis, nustatant valstybës tarnautojams priemokas uþ virðvalandiná ir naktiná darbà bei 
darbà ðvenèiø dienomis. Profesinës sàjungos reikalavo uþ virðvalandiná darbà mokëti prie-
mokas tokio dydþio, koks jis nustatytas Darbo kodekse, tuo tarpu komisariatø vadovai, rem-
damiesi Valstybës tarnybos ástatymu, taikë maþesnes priemokas.  

2003 m. sausio 10 d. Policijos departamento generalinis komisaras nusiuntë Sociali-
nës apsaugos ir darbo ministerijai uþklausimà dël virðvalandinio darbo uþmokesèio. Raðte 
buvo praðoma paaiðkinti: „Policijos ástaigø vadovai, nustatydami valstybës tarnautojams 
priemokas uþ minëto (virðvalandinio – aut.) darbo sàlygas, atsiþvelgia á skirtus darbo uþmo-
kesèio asignavimus ir priemokas nustato maþesnio dydþio, nei nustatyta Darbo kodekse. 
Praðome paaiðkinti, ar policijos ástaigø vadovai nepaþeidþia ðiuo metu galiojanèiø teisës 
aktø, nustatydami […] maþesnio dydþio priemokas, nei nustatyta Darbo kodekse“ [16]. Mi-
nisterijos atsakyme buvo nurodyta, kad statutiniai valstybës tarnautojai tokias priemokas 
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gauna vadovaudamiesi Valstybës tarnybos ástatymu, o ne Darbo kodeksu, kuris taikomas 
darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartá. Iðaiðkinimas buvo iðsiøstas visoms policijos 
ástaigoms. Kartu didëjo ir policijos pareigûnø, policijos profesinës sàjungos atstovø nepasi-
tenkinimas susidariusia padëtimi. 

Priemokø mokëjimo uþ virðvalandþius tvarkà teisës normø aktø taikymo poþiûriu 2003 
m. birþelio 24 d. nutartimi iðaiðkino Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas [17]. Nagri-
nëtos bylos esmë: Kaiðiadoriø rajono policijos komisaras 2003 m. vasario 5 d. ásakymu pat-
virtino Priemokų skyrimo policijos komisariato valstybės tarnautojams taisykles, pagal kurias 
buvo sumaþintas priemokø uþ darbà nakties metu, ðvenèiø dienomis dydis nuo 0,2 iki 0,1 
pareiginës algos. Pareiðkëjo (profesinës sàjungos) poþiûriu, minëtas ásakymas prieðtaravo 
Valstybės tarnybos įstatymo, Darbo kodekso, tuo metu dar galiojusio Policijos įstatymo rei-
kalavimams. Jo nuomone, nustatant priemokø uþ darbà dydá, taikytinos minëtø ástatymø 
normos. Vyriausiasis administracinis teismas iðaiðkino, kad pagal Valstybės tarnybos įsta-
tymo 4 straipsnio 2 dalá darbo apmokëjimo tvarka taikytina visiems valstybës tarnautojams, 
taip pat ir policijos pareigûnams. Valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnis numato, kad 
valstybës tarnautojo darbo uþmokestá sudaro pareiginë alga bei priedai ir priemokos, o 
pastarøjø suma negali virðyti 70 proc. pareiginës algos. Nors konkreèiø priemokø dydþiø 
ástatymas nenustato, taèiau jo 5 straipsnyje nurodyta, kad darbo santykius ir socialines ga-
rantijas reglamentuojantys kiti teisës normø aktai valstybës tarnautojams taikomi tiek, kiek jø 
statuso ir socialiniø garantijø nereglamentuoja ðis ástatymas. Vadinasi, konstatavo teismas, 
nors uþmokestá uþ virðvalandþius policijos pareigûnams reglamentuoja specialiosios nor-
mos, taèiau remiantis Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 5 straipsniu bei So-
cialiniø garantijø nuostatø 3–5 straipsniø normomis, nustatant priemokø dydá policijos parei-
gûnams, taikytini ir darbo santykius reglamentuojantys ástatymai, t. y. iki 2003 m. sausio 1 d. 
turëjo bûti taikomas Darbo apmokėjimo įstatymas, o nuo sausio 1 d. – Darbo kodeksas. Pa-
gal Darbo kodeksą virðvalandþius laikomas toks darbas, kurá darbuotojai dirba virðydami nu-
statytà 40 val. per savaitæ darbo laiko trukmæ (DK 144 str.). Darbdavys turi teisæ skirti dar-
buotojams (iðskyrus tuos, kuriems draudþiama skirti) privalomà virðvalandiná darbà ir darbà 
poilsio dienomis tik Darbo kodekso nustatytais atvejais.  

Reikðminga tai, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas „ávertino“ ir policijos 
komisariatø vadovø praktikoje naudojamà bûdà savo ásakymais reguliuoti priemokø dydþius. 
Teismo nutartyje sakoma: „Nëra pagrindo teigti, kad atsakovui (komisariatø vadovams – 
aut.) norminiais aktais yra numatyta teisë savarankiðkai nustatyti statutiniams valstybës tar-
nautojams priemokø dydþius. Administravimo subjektø veikla iðsiskiria jos reglamentavimo 
detalumu, todël atitinkama atsakovo funkcija turi bûti numatyta teisës normos. Vien prielaidø 
pagrásti atsakovo teiginá dël policijos ástaigø vadovø teisës savarankiðkai nustatyti statuti-
niams valstybës tarnautojams priemokø dydþius nepakanka. Tokia teisë nëra átvirtinta ir 
Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 1 str.“ [17]. Taigi Lie-
tuvos vyriausiasis administracinis teismas atskleidë ir teisiðkai ávertino dar vienà administra-
vimo praktikos nukrypimà – sieká poástatyminiais teisës aktais reguliuoti ástatymø kompeten-
cijai priklausanèius visuomeninius santykius.  

Remdamasi minëtu teismo sprendimu bei Profesiniø sàjungø ástatymo 18 straipsniu 
(Profesinës sàjungos turi teisæ reikalauti ið darbdavio panaikinti jo sprendimus, kurie paþei-
dþia Lietuvos Respublikos ástatymø numatytas profesiniø sàjungø darbuotojø teises), Lietu-
vos vidaus reikalø sistemos respublikinë profsàjunga 2003 m. rugsëjo 15 d. kreipësi á Poli-
cijos generaliná komisarà praðydama panaikinti jo pasiraðyto 2003 m. liepos 25 d. ásakymo 
6.3 punkto nuostatà, leidþianèià ástaigos vadovui keisti priemokos dydá ir mokëjimo terminà, 
kaip prieðtaraujanèià Darbo kodekso 193 straipsniui bei Valstybës tarnybos ástatymo 26 
straipsniui. Taèiau iki ðiol ði ásakymu átvirtinta nuostata galioja, kaip ir galioja su ðios nuosta-
tos taikymu susijusios problemos. Jø aktualumà patvirtina 2004 m. sausio 19 d. ávykæs Poli-
cijos departamento vadovø ir VRS profesiniø sàjungø atstovø pasitarimas, kurio metu dau-
giausia dëmesio buvo skirta uþmokesèio uþ darbà naktá bei ðvenèiø dienomis, darbo laiko 
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apskaitos bei socialinëms problemoms. Policijos departamento Finansø valdybos virðinin-
kas pripaþino, kad nepriemokos uþ naktiná darbà bei darbà ðvenèiø dienomis egzistuoja, nes 
tam trûksta pinigø, taèiau buvo pabrëþta, kad iki 2004 m. ketvirtojo ketvirèio numatyta poli-
cijos ástaigoms padengti nepriemokas uþ naktiná darbà. Pasitarime buvo nagrinëjama ir kita, 
pareigûnams itin aktuali, darbo laiko apskaitos problema. Pasak profsàjungø atstovø, dau-
gelyje komisariatø netinkamai apskaièiuojamas pamainomis dirbanèiø pareigûnø darbo lai-
kas [18].  

Susidariusià átampà policijoje dël nefinansuojamø iðlaidø darbo uþmokesèiui ið dalies 
pavyko sumaþinti 2004 m., Statuto nuostatoms dël priedo uþ policijos laipsná bei kvalifika-
cinæ kategorijà ágyvendinti skyrus 8,5 proc. daugiau lëðø nei 2003 metais [13]. Tikëtis stai-
gaus finansinës padëties bei policijos pareigûnø socialinës saugos pagerëjimo nëra pa-
grindo. Ðià iðvadà patvirtino ir Lietuvos policijos ákûrimo 85-øjø metø proga kalbëjæs policijos 
generalinis komisaras: „Policijos finansavimas ðiek tiek pagerëjæs, bet ðis klausimas tebëra 
aktualus. Mums trûksta daug ko: ir uniformø, ir automobiliø, ir normaliø patalpø […]. Preli-
minariai galiu pasakyti, kad bus gerokai padidintas mokos fondas, taèiau visoms Valstybës 
tarnybos ástatymo nuostatoms ágyvendinti pinigø vis vien trûks“ [19].  

Taigi priimtø teisës normø aktø taikymo ribotos galimybës, darbo uþmokesèio skaièia-
vimo taisykliø kaitaliojimas, priemokø dydþiø reguliavimo ástaigø vadovø ásakymais praktika, 
atsiþvelgiant á finansinæ organizacijos padëtá ir bendrà mokos fondà, apriboja didelës parei-
gûnø grupës teises á pagal ástatymà priklausanèià socialinæ saugà. Visa tai didina dirbanèiø 
pareigûnø nepasitenkinimà jiems mokamu atlyginimu uþ darbà. Didëjantys pareigûnø ir jø 
vadovø prieðtaravimai atskleidë menkas tikràsias pareigûnø galimybes pasinaudoti jiems 
valstybës áteisintomis teisëmis á socialinæ saugà. 
 
 

Iðvados 
 

Apibendrinant policijos pareigûnø darbo uþmokestá reglamentuojanèias teisës normas 
bei galimybes jas realizuoti, galima daryti ðias iðvadas: 

Valstybės tarnybos įstatymu ir Statutu reglamentuojamos pareigûnø darbo uþmokesèio 
sistemos ir darbo sutartimi grindþiamos analogiðkos sistemos (su pareigûnais nesudaromos 
darbo sutartys, priimant á tarnybà neaptariamas darbo uþmokesèio dydis, nepasiraðomos 
kolektyvinës sutartys) skirtumai suponuoja ir iðskirtinæ statutiniø tarnautojø padëtá darbo 
santykiø srityje. Pareigûnø darbo uþmokestá apibrëþianèius teisës normø aktus lyginant su 
Darbo kodekso normomis iðaiðkëja, kad kai kuriais atvejais asmenø, dirbanèiø pagal darbo 
sutartis, teisës yra labiau uþtikrintos ir saugomos ástatymø nei vidaus tarnybos pareigûnø. 
Ðios aplinkybës gali sudaryti prielaidas policijos pareigûnams iðkreiptai vertinti savo socialiná 
statusà darbo rinkoje ir kilti socialiniams konfliktams. 

Vidaus tarnybos pareigûnø darbo uþmokestá reglamentuojanèiø teisës aktø analizë at-
skleidë, kad policijos pareigûnø darbo uþmokestis, kaip pagrindinë socialiniø garantijø kate-
gorija, nëra iðskirtinis: 1) pareigûnø darbo uþmokesèio skaièiavimo formulë suponuoja di-
delæ atlyginimø diferenciacijà, kuri nubrëþia plaèià takoskyrà tarp þemiausià ir didþiausià at-
lyginimà gaunanèiø pareigûnø, todël VRS pareigûnø darbo uþmokesèio vidurkis yra mate-
matinë fikcija; 2) pareiginës algos priedams ir priemokoms taikomi apribojimai neleidþia vi-
siems pareigûnams uþ darbo staþà, laipsná, kvalifikacinæ kategorijà bei papildomà darbà 
gauti viso uþdarbio; 3) Vyriausybei suteikta teisë poástatyminiais aktais nustatyti minimaliàjà 
mënesinæ algà ir kartu reguliuoti pareiginës algos bei viso darbo uþmokesèio dydá menkina 
Valstybės tarnybos įstatymo tikslø – uþtikrinti valstybës tarnautojø teises ir socialinæ saugà – 
realizavimo galimybes;. 

Priëmus Vidaus tarnybos statutą, darbo kokybës didëjimà ribojantys veiksniai nepakito: 
valstybës skiriamos lëðos policijos veiklai uþtikrinti riboja policijos ástaigø vadovø galimybæ 
didinti darbo uþmokesèio mokos fondà tiek, kiek tai numatyta ástatymuose. Taip  paþei-

 96 



dþiama policijos pareigûnø teisë gauti teisingà atlygá uþ darbà, kuris garantuotø darbuoto-
jams ir jø ðeimoms normalø gyvenimo lygá, padidintà darbo uþmokestá uþ virðvalandþius bei 
ypatingas darbo sàlygas, ávairias kitas garantines iðmokas ir kompensacijas, susijusias su 
darbo santykiais. 
 
 
 

♦♦♦ 
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SUMMARY 
 

The article deals with police officers’ rights to the main social guarantees such as salary and 
other payments and the problems of their realization in practise. The investigations have been 
performed on the grounds of acts of law, analytical and statistical facts from Police department 
offices. 

After carrying out the research the following conclusions can be made: 
1. Differences of system of salary of police officers regulated by acts of law from the analogous 

system based on a labour contract suppose exclusive status of statutory employees in the sphere of 
labour relations. When comparing the acts of law which define the salary of police officers with the 
regulations of labour code it turns out that in some cases the rights of employees who work according 
to labour contracts are more ensured and protected by laws than those of internal service officers. 
These circumstances may form the prerequisites for police officers distorted evaluation of their social 
status in the labour market and social conflicts occurrence. 

2. The analysis of salary of police officers regulated by acts of law has revealed the fact that the 
salary of police officers as a category of the main social guarantees is not exceptional: 1) the 
computation formula of officer salary supposes a great differentiation of salaries which draws a 
broad divide between the officers getting the lowest and highest salary, 2) limitations applied to the 
premiums and extras of the officer salary do not allow all the officers to get full salary for their length 
of service, rank, qualification category and extra work, 3) government’s right to set the minimal salary 
and regulate its size minifies the opportunities of realization of the aims of State Service Law. 

3. After the adoption of the Statute of Internal Service the factors limiting the increase of work 
quality have not changed. By this the right to get a just payment for work is being violated. The work 
cannot guarantee the employees and their families a normal standard of life, a rise of salary for 
overtime, special working conditions and other guarantee payments and compensations connected 
with labour relations. 
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