PATVIRTINTA
Lietuvos policijos generalinio komisaro
2021 m.
įsakymu Nr.
LIETUVOS POLICIJOS ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Eil. Nr.

Priemonė

1.

Įsteigti Centrinį valdymo komitetą ir patvirtinti jo darbo reglamentą
(4.6 p.).

2.

Įsteigti Valdymo komitetus policijos įstaigose, kuriose veikia
profesinė sąjunga. Apie Valdymo komitetų įsteigimą informuoti PD ir
Centrinį valdymo komitetą (9 p.).

3.

Sudaryti sąlygas skelbti informaciją apie profesinių sąjungų veiklą ir
kitą darbuotojams aktualią informaciją apie Sutarties vykdymą
įstaigos interneto (intraneto) svetainėje (21 p.).

Priemonės įgyvendinimo
terminai

Iki 2021 m. vasario 28 d.

Vykdytojas
(įstaiga, padalinys,vardas, pavardė)

ŽITV
VAKV
LTPF

I ketv.

PĮ

I ketv.

KS
PĮ
LTPF

4.

Sudarant PD ir PĮ komitetų, komisijų ir darbo grupių, kurios
sprendžia klausimus, susijusius su darbuotojų darbo, profesinėmis,
ekonominėmis ir socialinėmis teisėmis bei interesais, sudėtį, įtraukti į
jas narių teisėmis profesinės sąjungos atstovus (23 p.).

Nuolat

PD padaliniai
PĮ
LTPF

5.

Peržiūrėti rekomenduojamus policijos pareigūnų pareigybių
pareiginės algos koeficientus pagal Vidaus tarnybos statute nustatytų
pareiginės algos koeficientų intervalus (26 p.).

Kasmet iki sausio 31 d.

FIV
VAKV
ŽITV, LTPF
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Eil. Nr.

Priemonė

I ketv.

Organizuoti anoniminę apklausą
kompetencijų dėl policijos
pareigūnų, einančių pareigas, kurioms taikoma rotacija, vadovavimo
(taikant 360 laipsnių vertinimą) (38 p.).

Iki paskutinio tarnybinės
veiklos vertinimo einant
rotuojamas pareigas termino

ŽITV
OVPV
VAKV
PAV

Parengti nuotolinę mokomąją medžiagą policijos įstaigų vadovams,
jų pavaduotojams, padalinių vadovams socialinės partnerystės tema ir
įkelti į nuotolinio mokymo platformą Moodle (45 p.).

III–IV ketv.

ŽITV
LPM
LTPF

Patvirtinti atleidžiamų darbuotojų atrankos tvarkos aprašą (37 p.).

7.

9.

Standartizuoti specialiuosius reikalavimus pareigybių grupėms pagal
funkcijų kodus (48 p.).

10.

Patvirtinti policijos sistemos darbuotojų darbo (pamainų) grafikų
derinimo tvarką (50 p.).

11.

Vykdytojas
(įstaiga, padalinys,vardas, pavardė)

ŽITV
VAKV
PAV
LTPF

6.

8.

Priemonės įgyvendinimo
terminai

Patvirtinti pareigybių, kurias užimantys darbuotojai dėl darbo sąlygų
pertraukos metu negali palikti darbo vietos, sąrašus (51 p.).

I–IV ketv.

VAKV
VPV
PVV
LKPB
LKPT
LPKTC
OVPV
ŽITV
PAV

Iki 2021m. gegužės 1 d.

Darbo grupė

Iki 2021m. gegužės 1 d.

VAKV
PVV
VPV
ŽITV
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Eil. Nr.

Priemonė

Priemonės įgyvendinimo
terminai

Vykdytojas
(įstaiga, padalinys,vardas, pavardė)

OVPV
PĮ
12.

Pakeisti Darbo ir poilsio laiko apskaitos tvarkos aprašo normas
reglamentuojant pareigūnų kelionės į sveikatos priežiūros įstaigas ir
atgal laiko apskaitą (74 p.).

Iki 2021m. gegužės 1 d.

13.

Sutarties tekstą ir visą informaciją apie jos vykdymą skelbti policijos
įstaigos interneto svetainėje (93 p.).

Nuolat

KS
Centrinis valdymo komitetas
PĮ

14.

Atnaujinti Naujoko paketą, nurodant internetinį adresą, kur galima
rasti Sutarties tekstą (96 p.).

I ketv.

ŽITV
ITV

15.

Teikti siūlymus dėl pareigybės įsteigimo (99 p.).

I ketv.

ŽITV
LTPF

Organizuoti susitikimus su profesinėmis sąjungomis Sutarties
vykdymo ir su tuo susijusiems klausimams aptarti (100.1 p.).

Kasmet du kartus per metus
(birželio ir gruodžio
mėnesiais)

Centrinis valdymo komitetas

Į metines veiklos ataskaitas įtraukti informaciją apie Sutarties
vykdymą (100.3 p.).

Kasmet

VAKV
OVPV
PĮ

16.

17.

Pastaba. Vartojamos santrumpos:
PD – Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.
LKPB – Lietuvos kriminalinės policijos biuras.
LKPT – Lietuvos kelių policijos tarnyba.

Darbo grupė
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LPKTC – Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras.
PAV – Personalo administravimo valdyba.
ŽITV – Žmogiškųjų išteklių ir teisės valdyba.
FIV – Finansų ir investicijų valdyba.
VAKV – Veiklos analizės ir kontrolės valdyba.
OVPV – Organizacijos vystymo ir plėtros valdyba.
KS – Komunikacijos skyrius.
VPV – Viešosios policijos valdyba.
PVV – Pajėgų valdymo valdyba.
LPM – Lietuvos policijos mokykla.
PĮ – policijos įstaigos.
LTPF – Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija.
Darbo grupė – Darbo grupė, sudaryta darbo laiko apskaitos klausimams spręsti.
Sutartis – Lietuvos policijos šakos kolektyvinė sutartis.
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