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PATVIRTINTA    

Lietuvos socialinių mokslų centro profsąjungos 

2021-06-01 d. visuotiniame susirinkime  

(protokolas Nr. 4) 

 

 

 

 

 

Lietuvos socialinių mokslų centro profesinės sąjungos  

 

ĮSTATAI 

 

 

 

1. Bendrieji nuostatai 

 

1.1. Lietuvos socialinių mokslų centro profesinė sąjunga (toliau PS) yra savanoriška, savarankiška ir 
savaveiksmė organizacija, kuri atstovauja ir gina Lietuvos socialinių mokslų centro (toliau – LSMC) 
darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei interesus. 

1.2. PS savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Įstatymais ir Vyriausybės 
nutarimais ir šiais Įstatais, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir turi LR Darbo 
kodekso, LR Profesinių sąjungų įstatymo ir kitų įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų nustatytas 
teises ir veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisves. 

1.3. PS yra juridinis asmuo, turintis ar valdantis turtą įstatymų nustatyta tvarka. Profsąjunga pagal 
savo prievoles atsako tik jai nuosavybes teise priklausančiu turtu. PS gali būti paramos teikėjas ir 
gavėjas. Profsąjunga siekdama šiuose įstatuose numatytų tikslų gali užsiimti leidybine, gamybine-
ūkine ar kita įstatymų nedraudžiama veikla, gali turėti savo anspaudą, sąskaitą banke bei kitus 
rekvizitus.  

1.6. Profsąjunga yra įmonės profesinė sąjunga, veikianti Lietuvos socialinių mokslų centre ir jo 
padaliniuose. 

1.4. PS buveinės adresas tvirtinamas PS Valdybos (toliau Valdyba) nutarimu ir registruojamas 
registrų centre.  

1.5. Profsąjungos veiklos trukmė neribota. 

 

 

2. PAGRINDINIAI PROFSĄJUNGOS VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, 
VEIKLOS RŪŠYS 

 

2.1. PS veiklos sritis yra darbuotojų profesinių darbo, ekonominių, socialinių teisių ir teisėtų interesų 
atstovavimas ir gynimas individualiuose bei kolektyviniuose darbo santykiuose, savo narių bei kitų 
darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas, kita veikla, kuria siekiama padėti darbuotojams 
užtikrinti ir apginti savo teises ir interesus. 

2.2. PS veiklos tikslai: 
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2.2.1 nustatyta tvarka atstovauti savo nariams santykiuose su darbdaviu, valstybinės valdžios ir 
valdymo institucijomis, teismuose bei įvairiose kitose organizacijose; 

2.2.2. ginti savo narių teises ir interesus visomis teisėtomis priemonėmis; 

2.2.3. dalyvauti sprendžiant ginčus su darbdaviu; 

2.2.4. sudaryti kolektyvines sutartis ir susitarimus su darbdaviu, darbdavių organizacijomis ir 
susivienijimais dėl darbo sąlygų, darbo organizavimo, darbo apmokėjimo, saugos darbe, darbo 
ir poilsio laiko bei kitų profesinių, darbo, socialinių ir ekonominių sąlygų ir kontroliuoti jų 
vykdymą; 

2.2.5. kontroliuoti, kaip darbdavys vykdo su PS narių profesinėmis, darbo, socialinėmis ir 
ekonominėmis teisėmis ir interesais susijusius įstatymus; 

2.2.6. stebėti LSMC darbuotojų atestacijos bei priėmimo į darbą procesų atitikimą Lietuvos 
Respublikos teisės aktams, sąžiningumo ir skaidrumo principams; 

2.2.7. įstatymų nustatyta tvarka organizuoti piketus, demonstracijas, streikus, kitas akcijas; 
dalyvauti kitų profesinių sąjungų organizuojamose akcijose, kurioms pritaria Valdyba, jas 
remti. 

2.2.8. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio profesinėmis sąjungomis, stoti į jas; 

2.2.9. šių Įstatų ir Valdybos nustatyta tvarka nemokamai konsultuoti PS darbuotojų profesinės 
sąjungos narius darbo teisiniais klausimais teikiant individualias konsultacijas bei 
organizuojant viešuosius seminarus; 

2.2.10. prisidėti prie socialinės apsaugos ir darbo sistemos tobulinimo: 

2.2.10.1. teikiant pasiūlymus valstybės institucijoms; 

2.2.10.2. rengiant ir dalyvaujant projektuose; 

2.2.11. skleisti informaciją apie PS darbuotojų profesinės sąjungos veiklą; 

2.2.12. vykdyti komercinę – ūkinę ir kitokią veiklą, stiprinančią PS, atitinkančią šiuos įstatus ir 
neuždraustą Lietuvos Respublikos įstatymais. PS nėra pelno siekianti organizacija, bet gali 
gauti pelną ir jį naudoti PS veiklai vykdyti.  

 

 

3. PROFSĄJUNGOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

3.1. PS nariais gali būti LSMC darbuotojai, mokantys nario mokestį.  

3.2. Narystė PS yra savanoriška. Į PS įstojama pateikus prašymą Valdybai. Valdyba artimiausiame 
posėdyje paprasta balsų dauguma slaptu balsavimu priima sprendimą dėl asmens priėmimo į PS. 
Pareiškėjas tampa PS nariu Valdybai priėmus sprendimą dėl priėmimo į PS bei asmeniui sumokėjus 
stojamąjį ir nario mokesčius. 

3.3. Atsisakyti priimti į PS galima tik tuo atveju, jei asmuo pagal Įstatus negali būti PS narys arba yra 
pakankamo pagrindo įtarti, kad LSMC darbuotojas, būdamas profsąjungos nariu, savo veikla 
sąmoningai kenks PS interesams ar kompromituos ją. Atsisakius priimti asmenį į PS, Valdyba 
neprivalo informuoti pareiškėją apie atsisakymo priežastis. Asmuo, kurio prašymas stoti į PS buvo 
atmestas gali teikti prašymą visuotiniam PS narių susirinkimui (toliau Susirinkimas) svarstyti jo 
priėmimo į PS klausimą ir PS Susirinkimas privalo jį svarstyti, sprendimą priimdamas paprasta balsų 
dauguma slaptu balsavimu.  

3.4. PS galima slapta narystė. Šiuo atveju ir asmuo, ir PS neteikia tretiesiems asmenims informacijos 
apie nario buvimą PS nariu, išskyrus įstatymų numatytus atvejus. PS neatstovauja slaptų narių 
interesų tuo atveju, jei juos atstovaujant reiktų atskleisti narių tapatybę. Slapti nariai neturi Įstatų 
3.11.5 ir 3.11.6 punktuose išvardintų teisių. 
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3.5. Darbdavio įgalioti asmenys negali būti PS nariais. Darbdavio įgaliotų darbuotojų pareigybių 
sąrašą tvirtina Valdyba. Darbuotojo, laikinai einančio darbdavio įgalioto asmens pareigas, narystė PS 
tuo laikotarpiu automatiškai sustabdoma, vėliau automatiškai atnaujinama, jei darbuotojas nebeina 
šių pareigų. 

3.6 Narystė PS pasibaigia pateikus prašymą Valdybai išstoti iš PS. Šiuo atveju narystė pasibaigia nuo 
prašymo pateikimo momento, sumokėjus nario mokestį iki narystės nutraukimo dienos. Asmuo, 
nutraukęs narystę PS, pakartotinai gali įstoti į PS ne anksčiau, nei praėjus šešiems mėnesiams nuo 
narystės nutraukimo. Esant svarbioms priežastims, Valdybos nutarimu šis terminas gali būti 
sutrumpintas. 

3.7. PS narys, pažeidęs Įstatų ir Valdybos priimtus sprendimus, 12 mėnesių be priežasties nemokėjęs 
nario mokesčio, gali būti pašalintas iš PS arba jo narystė gali būti sustabdyta PS Valdybos priimtu 
sprendimu balsuojant slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma. Šiuo atveju narystė yra nutraukiama 
nuo Valdybos sprendimo priėmimo dienos. Narys, pašalintas iš PS, gali teikti prašymą Susirinkimui 
svarstyti jo pašalinimo iš PS klausimą ir PS Susirinkimas privalo jį svarstyti, sprendimą priimdamas 
paprasta balsų dauguma slaptu balsavimu. Narys, kurio pašalinimas svarstomas, neturi balsavimo 
teisės. 

3.8. Asmuo, pašalintas iš PS pagal Įstatų 3.7. punktą, gali pakartotinai įstoti į PS ne anksčiau nei 
praėjus šešiems mėnesiams nuo narystės nutraukimo ir sumokėjęs nario mokesčio įsiskolinimą (jei 
pašalinimas įvyko dėl nario mokesčio nemokėjimo). PS Valdybos nutarimu šis terminas gali būti 
sutrumpintas. 

3.9. Asmuo, nutraukęs darbo santykius su LSMC, nustoja būti PS nariu.  

3.10. Visų PS narių narystė nutraukiama likvidavus PS. 

3.11. PS nario teisės: 

3.11.1. reikalauti teisėtų su darbu susijusių profesinių, darbo, ekonominių ir socialinių savo 
interesų gynimo, pagalbos ir solidarumo;  

3.11.2. kreiptis į PS visais darbo klausimais, darbdaviui pažeidus ar kylant grėsmei pažeisti 
darbo ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus ar kolektyvinę sutartį; 

3.11.3. gauti reikiamą informaciją apie PS veiklą; 

3.11.4. nustatyta tvarka teikti siūlymus Susirinkimui, Valdybai ir Pirmininkui visais PS veiklos 
klausimais. Siūlymą gavęs PS valdymo organas privalo jį apsvarstyti ir priimti dėl jo sprendimą; 

3.11.5. būti išrinktas į PS valdymo organus; 

3.11.6. dalyvauti profsąjungos narių Susirinkimuose su sprendžiamojo balso teise. Kiekvienas 
profsąjungos narys turi vieną balsą; 

3.11.7. pateikus prašymą ir sumokėjus nario mokestį išstoti iš PS. 

3.12. PS narys turi šias pareigas: 

3.12.1. vykdyti šių įstatų reikalavimus ir Valdybos sprendimus; 

3.12.2. mokėti Susirinkimo ar Susirinkimo pavedimu Valdybos nustatyto dydžio nario mokestį;  

3.12.3. dalyvauti Susirinkimuose; 

3.12.4. informuoti PS pirmininką apie savo asmens duomenų pasikeitimą; 

3.12.5. garbingai atstovauti PS, ginti jos interesus, rūpintis organizacijos įvaizdžiu, būti 
garbingu jos nariu; 

3.12.6. sąžiningai ir protingai naudotis savo teisėmis, laikytis etikos normų. 

3.15. Valdybos nutarimu PS gali atstovauti ir ginti teises ir interesus asmenų, kurie nėra PS nariai, tik 
gavus jų prašymą raštu. 
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4. PROFSĄJUNGOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS 

 

4.1. PS darbuotojų profesinės sąjungos organai yra Susirinkimas, Valdyba ir Pirmininkas. 

4.2. PS visuotinis narių Susirinkimas yra aukščiausias PS valdymo organas. 

4.3. Tarp Susirinkimų PS vadovauja ir sprendimus priima Valdyba. 

4.4. Valdybai vadovauja Pirmininkas. 

4.5. Iždininko pareigas atlieka Pirmininko teikimu Valdybos patvirtintas vienas iš PS narių. 

 

Susirinkimas 

 

4.6. Visuotinis PS narių Susirinkimas kviečiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Visuotinis PS 
narių susirinkimas gali vykti ir elektroniniu būdu. Elektroninių Susirinkimo organizavimo tvarką 
nustato Valdyba. 

4.7. Ataskaitinis-rinkiminis Susirinkimas šaukiamas kas dveji metai. 

4.8. Apie būsimo Susirinkimo laiką, vietą, būdą ir darbotvarkę PS nariams jų pateiktais elektroninio 
pašto adresais pranešama ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki Susirinkimo. 

4.9. Susirinkime nagrinėjamus klausimus PS nariai raštu pateikia Valdybai ne vėliau kaip prieš 
savaitę iki Susirinkimo pradžios. 

4.10. Susirinkimo darbotvarkę surašo Valdyba, įtraukdama PS narių pateiktus pasiūlymus; 
darbotvarkė tvirtinama Susirinkimo paprastąja dalyvių balsų dauguma. 

4.11. Susirinkime pirmumo tvarka svarstomi PS Valdybos deleguoti klausimai. 

4.12. Papildomi klausimai gali būti įtraukti į darbotvarkę daugiau nei pusės Susirinkimo dalyvių 
balsų. 

4.13. Susirinkimo kompetencija: 

4.13.1. papildo ir keičia PS įstatus; 

4.13.2. nustato PS veiklos kryptis; 

4.13.3. dvejiems metams renka ir atleidžia iš pareigų Valdybos narius, Pirmininką bei PS 
revizijos komisijos (toliau Revizijos komisijos) narius; 

4.13.4. tvirtina metinę pirmininko parengtą ir Susirinkimui pateiktą PS veiklos ir finansinę 
ataskaitą, Revizijos komisijos pirmininko ataskaitą; 

4.13.5. gali pareikšti nepasitikėjimą Valdyba, Pirmininku ir Revizijos komisija iki jų 
įgaliojimų pabaigos ne mažiau nei 2/3 Susirinkimo dalyvių balsų; 

4.13.6. sprendžia PS reorganizavimo, likvidavimo ir su jais susijusius turto perdavimo 
klausimus; 

4.13.7. steigia PS komisijas ir tvirtina jų darbo reglamentus; 

4.13.8. nustato arba suteikia teisę PS Valdybai nustatyti stojamojo bei nario mokesčio dydį, 
mokėjimo tvarką ir mokėjimo terminus; 

4.13.9. gali priimti nutarimus bet kuriais kitais PS veiklos klausimais. 

4.14. Jeigu šiuose įstatuose nenumatyta kitaip, Susirinkimas sprendimus priima paprasta 
dalyvaujančių narių balsų dauguma. Sprendimai dėl Įstatų keitimo, likvidavimo ir reorganizavimo 
priimami 2/3 balsų dauguma.  

4.15. Susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė PS narių. 

4.16. Jei į Susirinkimą nesusirenka reikiamas nutarimams priimti narių skaičius, ne vėliau kaip per 
dvi savaites šaukiamas pakartotinis Susirinkimas, kuris gali priimti nutarimus nepriklausomai nuo 
dalyvaujančių narių skaičiaus, bet tik pagal neįvykusio Susirinkimo darbotvarkę. 
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4.17. Eilinio Susirinkimo šaukimo teisę turi Pirmininkas.  

4.18. Neeilinis Susirinkimas šaukiamas 2/3 Valdybos narių iniciatyva arba Pirmininko iniciatyva, taip 
pat 2/3 PS narių iniciatyva pateikiant reikalavimą raštu PS Pirmininkui ir/ar Valdybai. Reikalavime 
nurodomi būtini Susirinkime spręsti klausimai bei jų svarstymo tikslingumas. 

 

Valdyba 

 

4.19. Valdyba yra kolegialus PS valdymo organas – darbuotojų atstovaujamas organas, kurio nariai 
renkami Susirinkime dvejiems metams. Valdybą sudaro penki nariai, deleguoti iš institucinių 
padalinių (institutų). Pirmininkas yra vienas iš valdybos narių. Siekiant išvengti galimo interesų 
konflikto Valdybos nariais negali būti renkami asmenys, kurie LSMC eina atsakingas vadovų 
pareigas, kurių sąrašą tvirtina Susirinkimas.  

4.20. Valdybos kompetencija: 

4.20.1. įgyvendina Susirinkimo nutarimus, sprendžia einamuosius PS klausimus, susijusius 
su Susirinkimo patvirtintomis PS veiklos kryptimis; 

4.20.2. padeda Pirmininkui organizuoti PS Susirinkimus, tvirtina Susirinkimų darbotvarkę; 

4.20.3. savo kadencijos laikotarpiui Pirmininko teikimu tvirtina Pirmininko pavaduotojo, 
Sekretoriaus ir Iždininko kandidatūras bei nustato jų funkcijas; 

4.20.4. priima sprendimą paskelbti streiką ir sudaro streiko komitetą arba pati atlieka šią 
funkciją; taip pat tvirtina  Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms 
adresuotų reikalavimų turinį ir numatomų vykdyti kitų nei streikas akcijų paskelbimą; 

4.20.5. išklauso Pirmininko ir jo pavaduotojų informaciją apie PS Susirinkimo nutarimų 
vykdymą; 

4.20.6. dalyvauja konsultacijose su darbdaviu, o įstatymų ir kolektyvinėje darbuotojų 
sutartyje nustatytais atvejais duoda sutikimą darbdavio sprendimui; 

4.20.7. priima sprendimus dėl PS narių atstovavimo teismuose bei įmonėse, įstaigose ir 
organizacijose; 

4.20.8. nustato elektroninių Susirinkimų ir Valdybos posėdžių organizavimo tvarką; 

4.20.9. Pirmininko teikimu nustato PS administracijos etatinių darbuotojų skaičių ir jų 
darbo užmokesčio dydį, jeigu PS Susirinkime būtų priimtas sprendimas dėl jų samdymo; 

4.20.10. duoda sutikimą arba atsisako duoti sutikimą darbdaviui atleisti profsąjungos narius 
ir/ar skirti jiems drausminę nuobaudą; 

4.20.11. tvirtina metines PS pajamų bei išlaidų sąmatas ir kontroliuoja jų vykdymą; nustato 
piniginių operacijų dydį ir skaičių, kurias gali Pirmininkas atlikti vienasmeniškai; kai 
piniginės operacijos viršija Valdybos nustatytą limitą, tvirtina Pirmininko atliekamas 
pinigines operacijas. 

4.20.12. palaiko ryšius su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių profesinėmis 
sąjungomis, organizacijomis, priima sprendimus stoti arba išstoti iš jų; 

4.20.13. priima sprendimus priimti arba pašalinti iš PS  narį; 

4.20.14. priima sprendimus dėl PS kilnojamojo ir nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo 
ir disponavimo; 

4.20.13. neeiliniams PS uždaviniams spręsti sudaro darbo grupes; 

4.20.14. Nustato PS buveinės adresą; 

4.20.15. gali priimti sprendimus bet kokiais kitais PS veiklos klausimais, kurie neįeina į 
Susirinkimo kompetenciją. 
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4.21. Valdybos posėdžiams pirmininkauja Pirmininkas. Valdyba sprendimus priima paprasta balsų 
dauguma. Jei valdybos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamą reikšmę turi Pirmininko balsas. 

4.22. Valdybos nariai yra skiriami į komisiją kolektyvinės sutarties projektui paruošti. Valdybos nariai 
vykdo nevalstybinę darbo įstatymų laikymosi priežiūrą ir kontrolę bei turi teisę gauti informaciją iš 
darbdavio apie jo socialinę ir ekonominę padėtį bei numatomas permainas, kurios gali paveikti 
darbuotojų padėtį. 

4.23. Valdyba savo sprendimus priima posėdžiuose, kurie šaukiami esant reikalui Pirmininko arba ne 
mažiau nei pusės Valdybos narių, arba Revizinės komisijos iniciatyva, bet ne rečiau kaip keturis 
kartus per metus. Valdybos posėdžiai gali vykti elektroniniu būdu pagal Valdybos patvirtintą 
elektroninių posėdžių organizavimo tvarką. Valdybos posėdis yra teisėtas tuomet, jei jame dalyvauja 
daugiau kaip pusė jos narių. Nutarimai priimami paprasta Valdybos narių, dalyvaujančių posėdyje, 
balsų dauguma. Valdybos sprendimai surašomi ir pasirašomi Pirmininko. 

4.24. Valdybos narys gali atsistatydinti iš Valdybos, raštu pateikęs pareiškimą Valdybai. Prašymas dėl 
atsistatydinimo pateikiamas Valdybai ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki atsistatydinimo. 
Valdyba, gavusi Valdybos nario atsistatydinimo iš Valdybos pareiškimą, paskiria kitą PS narį laikinai 
eiti Valdybos nario pareigas iki artimiausias Susirinkimas išrinks kitą PS Valdybos narį į 
atsistatydinusiojo vietą. 

4.25. 1/3 PS Valdybos narių inicijuojant, 2/3 Valdybos narių pritariant sustabdomi PS Valdybos nario 
įgaliojimai esam rimtam pagrindui. Ne vėliau kaip per 30 darbo dienų šaukiamas PS Susirinkimas, 
kuris priima galutinį sprendimą dėl įgaliojimų grąžinimo Valdybos nariui arba inicijuoja rinkimus dėl 
naujo Valdybos nario rinkimų. 

4.26. 1/3 Valdybos narių inicijuojant, o 2/3 Valdybos narių pritariant sustabdomi PS Pirmininko 
įgaliojimai, esant rimtam pagrindui. Ne vėliau kaip per 30 darbo dienų šaukiamas PS Susirinkimas, 
kuris priima galutinį sprendimą dėl įgaliojimų grąžinimo Pirmininkui arba naujo Pirmininko 
išrinkimo. 

4.27. Sustabdžius Pirmininko įgaliojimus arba gavus Pirmininko atsistatydinimo iš pareigų 
pareiškimą, Valdyba paskiria vieną iš Valdybos narių laikinai eiti Pirmininko pareigas iki 
Susirinkimas išrinks naują PS darbuotojų profesinės sąjungos Pirmininką. 

 

Pirmininkas 

 

4.28. Pirmininkas renkamas visuotinio Susirinkimo dviem metams. Pirmininkas vadovauja veiklai ir 
tvarko profsąjungos reikalus, išskyrus atvejus, šiuose Įstatuose priskirtus Susirinkimų ir Valdybos 
kompetencijai.  

4.29. Pirmininkas yra PS narys. 

4.30. Pirmininkas: 

4.30.1. pirmininkauja Valdybos posėdžiams, vadovauja visai PS veiklai; 

4.30.2. atsako už teisėtą ir racionalų PS turto ir lėšų naudojimą, valdymą, disponavimą; 

4.30.3. atstovauja PS be atskiro įgaliojimo teisme, valdžios bei valdymo institucijose bei 
santykiuose su kitais juridiniais bei fiziniais asmenimis arba įgalioja tai atlikti kitus asmenis; 

4.30.4. atstovauja PS narius jų prašymu teisme, valdžios bei valdymo institucijose bei santykiuose 
su darbdaviu bylose dėl darbo teisinių santykių arba įgalioja tai atlikti kitus asmenis; 

4.30.5. vykdo nevalstybinę darbo įstatymų laikymosi priežiūrą ir kontrolę bei turi teisę gauti 
informaciją iš darbdavio apie jo socialinę ir ekonominę padėtį bei numatomas permainas, kurios 
gali paveikti darbuotojų padėtį; 

4.30.6. atstovauja PS ir jos narius santykiuose su darbdaviu, išskyrus klausimus, dėl kurių 
reikalingas Valdybos atstovavimas; 
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4.30.7. pasirašo dokumentus, įgaliojimus, sutartis ir susitarimus PS vardu; 

4.30.8. teikia juridinių asmenų registrui duomenis apie PS; 

4.30.9. reguliariai atsiskaito Valdybai apie PS veiklą; 

4.30.10. šaukia Susirinkimą; 

4.30.11. priima kitus sprendimus dėl profsąjungos veiklos, kurie neįeina į Susirinkimo arba 
Valdybos kompetenciją. 

 

 

5. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA 

 

5.1. PS finansinę kontrolę vykdo Revizijos komisija, susidedanti iš 3 narių, kuriuos renka 
Susirinkimas dviejų metų laikotarpiui. Revizijos komisijos nariais negali būti Pirmininkas ar 
Valdybos nariai. 

5.2. Iš Susirinkime išrinktų Revizijos komisijos narių pastarieji išsirenka komisijos Pirmininką ir apie 
tai praneša Valdybai. 

5.3. Revizijos komisija turi teisę gauti visus PS finansinius dokumentus, Susirinkimo, Valdybos 
susirinkimų protokolus, PS pasirašytus raštus, susitarimus ir sutartis. 

5.4. Revizijos komisija kontroliuoja, kaip įgyvendinami įstatuose nustatyti veiklos tikslai ir 
uždaviniai, tikrina, ar PS turtas ir lėšos naudojami, valdomi, disponuojami teisėtai ir racionaliai, ar 
lėšos paskirstomos tikslingai, bei, ar laikomasi įstatymų ir poįstatyminių aktų. 

5.5. Ne rečiau kaip kartą per metus Revizijos komisija surašo revizijos aktus ir atsiskaito 
Susirinkimui.  

 

 

6. PROFSĄJUNGOS TURTO, LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKA 

 

6.1. PS lėšų šaltiniai: 

6.1.1. stojamasis ir nario mokesčiai; 

6.1.2. Lietuvos ir užsienio įvairių fondų ir programų skirtos tikslinės lėšos; 

6.1.3. Lietuvos Respublikos ir užsienio fizinių bei juridinių asmenų parama; 

6.1.4. kitos teisėtai įgytos lėšos. 

6.2. PS gali turėti kilnojamą ir nekilnojamąjį turtą, kuris yra reikalingas šiuose Įstatuose nustatytiems 
tikslams įgyvendinti. 

6.3. PS turtą sudaro profsąjungos narių ir rėmėjų jai perduotas turtas, kitas teisėtai įgytas turtas. PS 
gali būti neatlygintinai perduotas turtas panaudos pagrindais. 

6.4. Pirmininkas, Valdybos nutarimu, turi teisę atidaryti banke PS sąskaitą ir vienasmeniškai ja 
disponuoja. Tais atvejais, kai piniginės operacijos viršija Valdybos nustatytą limitą, būtinas Valdybos 
pritarimas.  

6.5. Kiekvienų ūkinių metų pradžioje Susirinkimas privalo tvirtinti praėjusių metų finansinę ataskaitą, 
teikiamą Pirmininko. 

6.6. PS gali būti paramos gavėja, o taip pat teikti paramą Valdybos nustatyta tvarka. 

6.7. PS ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, pirmųjų ūkinių metų pradžia yra profsąjungos 
įregistravimo data. 

6.8. PS narių ir stojamasis mokesčiai pervedami į PS atsiskaitomąją sąskaitą banke arba renkami 
grynaisiais. 
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6.9. Sumokėti stojamasis ir nario mokesčiai tampa PS nuosavybe ir profesinės sąjungos nariams 
negrąžinami. 

 

 

7. PROFSĄJUNGOS REORGANIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA 

 

7.1. PS reorganizuojama arba likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių aktų 
nustatyta tvarka. 

7.2. PS reorganizavimas – tai profesinės sąjungos, kaip juridinio asmens, pabaiga be likvidavimo 
procedūros. Reorganizuotų profesinių sąjungų visų teisinių ir prievolių perėmėjai yra reorganizuojant 
naujai įsteigtos ir po reorganizavimo tęsiančios veiklą profesinės sąjungos. 

7.3. PS gali būti reorganizuojama jungiant ir skaidant profsąjungas. 

7.4. PS reorganizavimo sąlygas rengia Valdyba. Kartu su reorganizavimo sąlygomis turi būti parengti 
ir po reorganizacijos veiksiančių profesinių sąjungų įstatų projektai. Reorganizavimą tvirtina 
Susirinkimas.  

7.5. PS veikla nutraukiama Susirinkimo sprendimu; 

7.7. Nutraukiant PS veiklą, PS turimų lėšų panaudojimą sprendžia likvidacinė komisija, kurią skiria 
Susirinkimas. Valdyba ir Pirmininkas netenka įgaliojimų, o jų funkcijas atlieka likvidatorius. 

 

 

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8.1. Įstatų pakeitimus ar papildymus tvirtina Susirinkimas 2/3 PS narių balsų dauguma. Įstatų 
pakeitimai ar papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo įstatymų nustatyta tvarka dienos. 

8.2. Visi šiuose įstatuose neaptarti PS veiklos klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais. 

 

 

 

Pirmininkas                                         Gražina Rapolienė                   
    

 


