
VILNIAUS APSKRITIES
VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS

PASITARIMO SU PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ATSTOVAIS PROTOKOLAS

2016  m. lapkričio    d. Nr. 

Vilnius

Pasitarimo  vieta,  laikas: 2016  m.  lapkričio  14  d.  16.00  val.  Vilniaus  apskrities
vyriausiasis policijos komisariatas.

Pasitarimo pirmininkas: Vilniaus aps. VPK viršininkas Saulius Gagas.
Pasitarimo sekretorė: Vilniaus aps. VPK Valdymo organizavimo skyriaus (toliau – VOS)

Veiklos organizavimo poskyrio (toliau – VOP) vyresnioji specialistė Justina Pupkienė.
Pasitarime  dalyvavo:  Vilniaus  aps.  VPK  viršininko  pavaduotojai, Vilniaus  aps.  VPK

Finansų skyriaus vedėja Nadežda Launikonytė,  L.  e.  Vilniaus aps. VPK Valdymo organizavimo
skyriaus  vedėjo  pareigas  Jolanta  Galeckaitė,  Vilniaus  apskrities  ikiteisminio  tyrimo  įstaigų
profesinės sąjungos atstovas Vaidas Maziliauskas.

Pasitarimo tikslas: Aptarti darbo užmokesčio fondo ekonomijos paskirstymą.
Vilniaus aps. VPK viršininkas Saulius Gagas informavo, kad pasiekus darbo užmokesčio

fondo ekonomiją, planuojama du trečdalius sutaupytų lėšų skirti pareigūnų išmokoms ir priedams, o
vieną  trečdalį  –  reikalingoms  prekėms  ir  paslaugoms  įsigyti.  Vilniaus  aps.  VPK  viršininko
pavaduotojas Ernestas Jurkonis trumpai pristatė planuojamas įsigyti prekes ir paslaugas. Informavo,
kad  įvykdyti  viešieji  pirkimai  dėl  išmanių  telefonų,  vaizdo  registratorių,  IP  kamerų,  tinklo
komutatorių, duomenų saugyklų, planšetinių kompiuterių įsigijimo. Taip pat bus remontuojamos
Patrulių rinktinės ir rinktinės „Vytis“ sporto salės, perkamas naujas sporto inventorius. Bus įsigyta
300  automobilyje  montuojamų  vaizdo  registratorių.  Vilniaus  aps.  VPK  vadovybė  pakvietė
profesinių  sąjungų  atstovus  teikti  pasiūlymus  dėl  pareigūnams  reikalingo  materialinio  turto.
Vilniaus  apskrities  ikiteisminio  tyrimo įstaigų  profesinės  sąjungos  atstovas  Vaidas  Maziliauskas
paminėjo, kad būtų tikslinga numatyti terminą, iki kada profesinių sąjungų atstovai galėtų pateikti
informaciją  apie  materialinio  turto  poreikį. Viršininko pavaduotojas  E.  Jurkonis  akcentavo,  kad
kompiuterinė ir organizacinė įranga jau išpirkta pagal visus galimus kodus šiais metais, taip pat bus
vykdomas centralizuotas pirkimas.  Vaidas Maziliauskas atkreipė dėmesį,  kad tyrėjai  gauna SIM
korteles,  tačiau  negauna  mobilių  telefonų.  E.  Jurkonis  atsakė,  kad  šiais  metais  bus  perkamas
didžiausias galimas kiekis telefonų  – 150.  Viršininkas Saulius Gagas priminė, kad dalis mobilių
telefonų  bus  perkama vadovaujantis  priimtu  pareigūno  standartu,  o  trūkstamus  galima  planuoti
pirkti kitais metais.

Nutarta: 
1. Vieną trečiąją sutaupytų lėšų skirti reikalingoms prekėms ir paslaugoms įsigyti, o du trečdalius  –
pareigūnų priedams ir išmokoms išmokėti.
2.  Elektroniniu  laišku  profesinių  sąjungų  atstovams  pateikti  pasitarimo  protokolą  kartu  su
preliminariu  planuojamų  įsigyti  prekių  ir  paslaugų  sąrašu,  kurį  išanalizavę  profesinių  sąjungų
atstovai pateiktų pastabas ir pasiūlymus iki lapkričio 16 d. darbo dienos pabaigos.

Viršininko pavaduotojas,                                                                                            Antoni Mikulskis
atliekantis viršininko funkcijas                                                                                                               
  
Sekretorė                                                                                                                      Justina Pupkienė

Pasitarimo garso įrašas saugomas Vilniaus aps. VPK VOS VOP vyresn. specialistės Justinos Pupkienės darbo kompiuteryje.
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