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NAC IONALINIO PAREIGI.INU PROFE S INIU S AIJLINGU SU S NIENIJIMO
Istatai

1. straipsnis. Bendrosios nuostatos

Nacionalinis pareigtntl profesiniq sqjungq susivienijimas (toliau tekste
Susivienijimas) yra Lietuvos Respublikos profesiniq s4jungq istatymo nustatyta
tvarka [steigta organizacija.- Profesiniq s4jungq susivienijimas, atstovaujantis ir
ginantis savo nariq darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus;
Susivienijimas yra socialinis partneris-darbuotojq atstovas, turintis teisq pasira5y-ti
susitarimus ir kolektyvines sutartis su Vyriausybe, ministerijomis, darbdaviais ir jr1
organizacijomis;
Susivienijimas veikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, istaty,rnais
ir kitais teises aktais, Siais istatais bei turi Darbo kodekso, Lietuvos Respublikos
Profesiniq sEjungq [statymo ir kitq istatymq nustatytas teises ir veikimo, iniciatlvos
bei sprendimq priemimo laisvE;
Susivienijimas bendradarbiauja su kitomis politines sistemos dalimis,
nevyriausybinemis organrzacijomis, Profesinemis sqjungomis ir jq susivienijimais;
Susivienijimas gali jungtis i asociacijas, kitas s4jungas ir tarptautines profesiniq
s4j ungq organizacij as;
Susivienijimas yra ribotos civilines atsakomybes vie5asis juridinis asmuo, turintis ir
valdantis turt4 istatymq nustatyta tvarka. Susivienijimas pagal savo prievoles atsako
tik jam nuosavybes teise priklausandiu turtu. Susivienijimo tikslas - atstovauti ir ginti
darbuotojtl profesines, darbo, ekonomines, socialines teises, ir teisetus interesus,
vieS4j[ interes4 vykdant visuomenei nauding4 veikl4. Susivienijimas, siekdamas
Siuose istatuose numatltq tiksh; gali uZsiimti leidybine, gamybine-tikine veikla;
Susivienijimo buveine yra adresu V. Mykolaidio Putino 5, 01132, Vilnius.
Susivienijimas turi antspaud4 blankus su pilnu jo pavadinimu ir kit4atributik6
Oficialus sutrumpintas Susivienijimas pavadinimas yra pirmosios pavadinime esandiq
Lodll4raides - NPPSS;

9. Susivienijimas gali tureti s4skaitas Lietuvos Respublikos bankuose, kredito unijose.
Susivienijimas gali blti paramos teikeju ir gaveju;

1 0. Susivienij imo veiklos laikotarpis neribotas.

2. straipsnis. Naryste susivienijime

l . Susivienijimo nariu gali b[ti profesiniu, teritoriniu, Sakiniu ir kitais principais

[sikfirusios Profesines s4jungos fiq susivienijimai), vienijandios Lietuvos valstybes
tarnautojus, ir darbuotojus, dirbandius valstybes/ savivaldybes [staigose, [monese,
organizacijose.
Susivienijimo narys gali veikti vadovaudamasis savo priimtais istatais, iregistruotais
istatymq nustatlta tvarka, kurie neprie5tarauja Susivienijimo istatams arba
vadovaujasi Siais [statais. Susivienijimo nario [statq nuostatq, prie5taraujandiq Siems

istatams taikymas aptariamas Stojimo i Susivienijimo sutartyje.
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3. Nauji nariai i Susiviemjimq priimami Tarybos sprendimu. Siekiantis narystes
subj ektas pateikia Susivienij imo Tarybai Siuos dokumentus :

3. 1 .nustat5rtos formos pra5ym4;
3 . 2 j uridinio asmens re gistracij o s paZymej im4;
3. 3.organizacij os [status:
3.4.protokolq patvirtinant[ auk5diausiojo profesines s4jungos valdymo organo i5rinkim4

ir kompetencij4 bei atitinkamus nutarimus;
3.5.profesines s4jungos valdymo organo, turindio teisq priimti sprendimE prisijungti prie

Susivienij imo nutarimq (sprendimd del sprendimo tapti Susivienij imo nariu;
3.6.paskutiniq metq finansinE ataskaitq
3. 7.narit1 sera5% pra5ymq priimti i Susivienij im4.
4. Subjekto, ketinandio tapti Susivienijimo nariu, vadovas apie susirinkim4 kuriame bus

sprendZiamas jo stojimo I Susivienijim4 klausimas, ne veliau, kaip pries penkias
dienas informuoja Susivienijimo taryb4. Stojimo i susivienijim4 klausimo svarstyme
turi teisg dalyvauti Susivienijimo Tarybos narys arba jos deleguotas atstovas
(stebetojas);
Atsisakyti priimti i Susivienijimq galima tik tuo atveju, jeigu Susivienijimo nariu
pretenduojantis tapti Subjektas pagal Susivienijimo istatus negali buti jo narys arba
yra pakankamo pagrindo manyti, kad jis, btidamas Susivienijimo nariu, savo veikla
sqgroningai kenks Susivienijimo interesams ar kompromituos ji arba jei sprendim4
del narystes Susivienijime prieme neturintis teises tok[ sprendim4 priimti valdymo
organas atba paai5keja kitos aplinkybes, del kuriq pretendentas negali buti
Susivienijimo nariu.
Su [stojusiu i susivienijim4nariu pasira5oma stojimo i Susivienijimq sutartis.
Susivienijimo nariai registruojami atskiruose Susivienijimo nariq ir Susivienijimo
reglslre.

8. Registre nurodoma:
8. 1 .nario pavadinimas;
8.2.imones (uridinio asmens) kodas;
8.3.nario registracijos vieta ir adresas, [stojimo data i susivienijimqdata;
8.4.nario ir kitq mokesdiq sumokejimas;
8.5.kiti Susivienijimo Tarybos ir Lietuvos Respublikos [statymuose numatyti duomenys.
9. Susivienijimo nario praSymu, Taryba jam i5duoda paZymejim4 patvirtinanti narystE

Susivienij imo ir sumoketq mokesdiq dydi.
10. Jeigu Susivienijimo narys paleidLia Susivienijimo [status, Lietuvos Respublikos

istatymus, savo veikla kenkia Susivienijimo interesams ar kompromituoja ji, nemoka
nario mokesdio, nevykdo arba netinkamai vykdo Siais istatais prisiimtq
[sipareigojimr5 nevykdo arba netinkamai vykdo Susivienijimo valdymo organq
priimtq sprendimq stojimo i susivienijim4 sutarties s4lygr5 jo naryste Susivienijimo
gali bflti sustabdyta arba nutraukta Siq [statytq nustatyta tvarka.

11. Susivienijimo nariui, savanori5kai nutraukusiam narystg arba pa5alintam is
Susivienijimo, jo ine5tos nario mokesdio leSos, bendra turto dalis ar kitokio pavidalo
le5os negrqZinamos. NutraukEs narystq Susivienijime narys neatleidZiamas nuo
visi5ko [sipareigojimq kylandiq i5 Siq [statq ir kitq Siq istatq ir (arba) Susivienijimo
valdymo organq priimte sprendimq ivykdymo.

12. Apie ketinim4 i5stoti i5 Susivienijimo narys privalo prane5ti ([speti) susivienijimo
taryb4 ne veliau kaip prie5 Se5is menesius. Per ispejimo laikotarp[ (laikas nuo

5.

6.
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[spejimo dienos iki iSstojimo i5 Susivienijimo) Susivienijimo narys vykdo visas
prievoles pagal Siuos [status, Susivienijimo valdymo organq sprendimus ir stojimo
sutarti;

3. straipsnis. Nario teises ir pareigos

1. Susivienijimo nariai turi teisg;
l.l.datyvauti Susivienijimo valdyme, kelti Susivienijimo "valdymo organams

reikalavimus, pra5ymus, teikti pasiulymus, klausti ir gauti atsakymus, dalyvauti
priimant sprendimus ir juos vykdant Susivienijimo lygiu, gauti informacij4 apie
Susivienij imo veikl4 le5q panaudoj im6

l.2.dalyvauti kitq Susivienijimo nariq organizuojamose akcijose, mitinguose, piketuose,
streikuose, juos remti.

1.3.naudotis Susivienijimo infrastruktflra, Susivienijimo administracijos darbuotojq
paslaugomis, Susivienij imo turtu;

2. Susivienijimo narys Privalo:
2.l.vykdyti Susivienijimo konferencijos, tarybos bei kitq valdymo organq priimtus

sprendimus;
2.2.nustatytu laiku sumoketi Susivienijimo Taryboje ir (arba) Valdyboje ir (arba)

Konferencijoje aptartas ir nustatytas kiekvieno menesio [mokas ir (arba) tikslines

[mokas, bfitinas Susivienijimo veiklai uZtikrinti.
2.3.aktyviai dalyvauti Susivienijimo veikloje, lai$rtis stojimo sutartyse bei Siuose

istatuose numatytq isipareigojimq;
2.4.netrukdy.ti igyvendinti Susivienijimo valdymo organq priimtq sprendimq tais atvejais,

kai Susivienijimo narys joms nepritaria;
2.5.ne veliau kaip prie5 10 d. informuoti Susivienijimo Taryb4 apie numatomas rengti

rinkimines (ataskaitines) konferencijas (susirinkimus, suvaZiavimus) bei uZtikrinti
visas s4lygas stebeti Susivienijimo nario valdymo organq sudarymo (rinkimq)
proceduras ir arba procesus, suteikti visq reikaling4 informacij4 ir dokumentus,
susijusius su valdymo organq rinkimo (formavimo) procedflrq fiksavimu.

2.6.Informuoti Susivienijimo pirminink4 apie jo renkamqjrl organq priimtus sprendimus,
galindius tureti [takos Susivienijimo ir (arba) kitq susivienijimo nariq veiklai.

4 straipsnis. Susivienijimo veikla ir tikslai

l. Susivienijimo veiklos sritis yra valstybes tarnautojg pareigunq ir kitq darbuotojq
profesiniq darbo, ekonominirl socialinirl teisiq ir teisettl interesq atstovavimas ir
gynimas individualiuose bei kolektyviniuose darbo santykiuose, teisiniq paslaugq
savo nariams teikimas, Susivienijimo nariq bei kiq darbuotojq Svietimas, mokymas ir
kvalifikacijos kelimas, spaudos leidinirl leidyba, socialiniq mokslq tiriamqiq ir
taikomqjq darbq skatinimas ir parama Sioje srityje dirbantiems mokslininkams,
papildomo ugdymo, uZimtumo ir korporatyviniq renginiq organizavimo
koordinavimas, profesiniq sqjungq lyderiq ugdymas bei kita pana5i veikla, siekiant
padeti darbuotojams protingai apginti savo interesus.

2. Susivienijimo tikslai:



2.l.inicijuoti ir skatinti kolektyvinius darbo santykius, kolektyvinese derybose siekti
teisingo apmokejimo uL darb4 saugir4 ir sveikatai nekenksmingq darbo selygq
sudarymo, geresniq darbo sqlygq ir darbo santykiq stabiiumo;

2.2.tobulinti Susivienijimo narirl gebejimus tinkamai atstovauti darbuotoius darbo
ginduose;

2.3.skatinti visuomenes
2.4.skatinti iniciatyvas,

valstybes tarnyboje;

pasitikej im4 profesinemis s4j ungomis;
nukreiptas i darbuotojq atstovavim4 ir jq interesq gynim4

2.5.atstovauti ir ginti darbuotojq profesines, darbo,
teisetus interesus individualiuose darbo santykiuose:

ekonornirr"s, socialines teises ir

2.6.atstovauti darbuotojams ir susivienijimo nariams kolektyviniuose santykiuose;
2.7.Sviesti Susivienijimo narius darbo teises, profesiniq sqiungq veiklos klausimais ir

kitose srityse, kelti profesinirtr s4jungq lyderiq kvalifikacij U 
-

2.8.prieinamomis priemonemis prisideti prie socialines apsaugos ir darbo sistemos
tobulinimo (teikiant pasillymus valstybes institucijoms, rengiant bendrus projektus ir
pan.).

2.9.Licencijuojamai veiklai, numatytai Lietuvos Respublikos istatymuose, turi buti gauta
Lietuvos Respublikos Vyriausybes ar jos pavedimu igaiiotos institucijos licarcija
(leidimas).

3. Vykdydamas savo veikl4 Susivienijimas turi tokias Lietuvos Respublikos Darbo
kodekso, profesiniq s4iungq ir kitq istatymq numatytas teises:

3 . 1 . sudaryti kolektyvines sutartis, kontroliuoti j q \Tkdym6
3.2.teikti pasiulymus darbdaviui del darbo organizavimo organizacijoje, lmoneje,

istaigoje ir pan.;
3.3.organizuoti ir valdyti streikus bei kitas teisetas priemones, kuriq imtis darbuotojai turi

teisE:
3.4.teikti pasiulymus valstybes ir savivaldybiq institucijoms;
3. S.vykdyti nevalstybing darbo istatymq laikymosi prieziflr4 ir kontrolE;
3.6.gauti informacijq i5 darbdavio apie jo socialinq ir ekonominE padeti bei numatomas

permainas, kurios gali paveikti darbuotojq socialing padet!;
3.7'skqsti teismui darbdavio ir jo igaliotq asmenq sprendimus bei veiksmus,

prie5taraujandius teises nofinoms, sutartims ar paleidhianeius atstovaujamo asmens
teises;

3.8.teikti pasiDlymus valstybines valdZios ir valdymo organams del teises aktq darbo,
ekonominiais ir socialiniais klausimais priemimo, pakeitimo ar panaikinimo;

3.9'atstovauti savo nariams ir istatymq nustatyta tvarka ginti savo ir savo nariq teises ir
teisetus interesus valstybes organuose, istatymq ir kitr{ teises aktq nustatyta tvarka
sudaromose komisijose, tarybose, isteigtose darbo, uZimtumo, darLuotojrl saugos ir
sveikatos bei socialines politikos igyvendinimo klausimams nagrineii ir sprgsti
lygiateisio tri5alio ar dviSalio bendradarbiavimo pagrindu, taip pat ii visose Lietuvos
Respublikos teismo institucij ose;

3.10. sudaryti susitarimus su valstybes valdZios ir valdymo organais;
3.11. i5 valstybef organq ir organizacrjrl gauti savo veiklai reikaling4 informacij4

darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais;
3.12. siulyti traukti atsakomyben pareiglnus, kurie paieidiia darbo istatymus,neuZtikrina saugiq darbo selygrL nevykdo kolektyvines sutanies ar kitokiq tarpusavio

susitarimq;

4
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3.13. rcngti susirinkimus, organizuoti mitingus, demonstracijas ir kitus masinius
renginius;

4. Susivienijimas turi kitas teises aktq nustatytas profesiniq sqiungq fiq susivienijimr4)
teises;

5. Istaf)'mU nustat5rta tvarka Susivienijimas rinkiminese kampanijose remia
Susivienijimo (o nariq) i5keltus kandidatus I visq lygiq renkamas institucijas.

5 straipsnis Susivienijimo struktura ir valdymas ,

1. Susivienijimo organai yra:
1.1 .konferencija;
I.2.valdyba;
l.3.taryba;
l.4.pirmininkas;
l.5.komitetai;
l.6.komisijos.
2. Susivienijimo valdymo organq nariais gali bfti tik pilnamediai i Susivienijimo

ieinandiq subj ektq nariai.
3. Susivienijimas gali tureti padalinius, kuriq steigimo tvark4 ir veiklos principus

nustato Susivienijimo taryba. Susivienijimo padalinio valdymo organai yra tarybi ir
komitetai.

6 straipsnis. Susivienij imo konferencija

(toliau - Konferencrja) yra auk5diausiasSusivienijimol .

2. 4 metus. Kiekvienas
Susivienijime esandio

delegatrl.

Susivienijimo narys i
subjekto 50 - ies nariq

realizavimo [statymrl

sprgsti jos kompetencijai
[status priskirti i5imtinei



7. Delcgfilbalsavimo forma ir tvarka kiekvienu atveju nustatoma ir tvirtinama delegatq
suvdiavime, i5skynrs Siuose istatuose numatytus atvejus, kaip sprendimai priimami
sl4tubalsavimu.

8. Konfercncrja yra teiseta, jeigu joje dalyvauja 213 delegatp.
9. Neeiline Konferencija Saukiama, jeigu:
9. I .To rsikalauja pirmininkas;
9.2.To reikalauja ne maZiau, kaip 213 visq Tarybos arba daugiau, kaip puse visq

Valdybos nari6
10. Apie Saukiam4 Konferencijfu [statuose numatyta tvarka, paskelbiama ne veliau kaip

prie5 20 dienq iki Konferencijos dienos oficialiame Susivienijimo leidinyje arba
intemeto wetaineje.

11. Susivienijimo nariams, delegatams elektroniniu pa5tu, registruotu lai5ku arba faksu ne
veliau kaip prie5 14 dienq iki Konferencijos dienos i5siundiama Konferencijos
medliaga.

12. Jei i Konferencijq nesusirenka reikiamas nutarimams priimti delegatq skaidius, ne
veliau kaip per dvi savaites Saukiama pakartotine Konferencija, kuri gali priimti
nutarimus nepriklausomai nuo dalyvaujandiq delegatq skaidiaus. Pakartotines
Konferencijos darbotvarke negali btti keidiama ir nutarimai priimami tik pagal
neivykusios Konferencij os darbotvarkE.

13. Konferencija gali bfti Saukiama nesilaikant Siame straipsnyje nustatytq terminq jeigu
visi nariai su tuo sutinka.

14. PraneSime apie konferencijos su5aukim4 turi bflti nurodyta:
1 4. 1 .profesines sEjungos pavadinimas ir buveines adresas;
l4.2.konferencijos data ir vieta;
1 4.3.konferencijos darbotvarkes projektas;
| 4.4.krta informacija, susijusi su Konferencij os organizavimu.
15. Susivienijimo nariq sifilymu, pateiktu ne veliau kaip prie5 l0 diemg i

konferencijos darbotvarkq turi bfrti itraukti jq siiilomi papildomi klausimai ir
nutarimq projektai, o I balsavimo s4ra5us ar biuletenius * jq pasiulyti (prieS
konferencij4 ar jos metu) kandidatai I tarybos ir kontroles komisijos narius.

16. Jeigu konferencijos darbotvarke, nurodyta prane5ime apie konferencijos su5aukim4
buvo patikslinta, tai apie darbotvarkes pasikeitimus Susivienijimo nariams turi
buti praneita tokia pat tvarka, kaip apie konferencijos su5aukim4 ir ne veliau
kaip prie5 5 dienas iki Konferencijos.

17. Visi Konferencijos delegatai registruojami pasiraSytinai registravimo sqra5e.
Registravimo s4ra5e turi biiti nurodyta: kiekvieno delegato vardas, pavarde,
atstovaujama profesine s4junga, [galiojimas, protokolas ir (arba) nustatyta tvarka
patvirtinti jq nuora5ai (numeris, data, pasira5qs asmuo). St sq,raS4
pasira5o Konferencijos pirmininkas ir sekretorius.

18. Kiekvienas Konferencijos delegatas turi po vien4ba1s4.
19. Konferencijos protokol4 pasira3o konferencijai pirmininkaujantis

asmuo pirmininkas ir sekretorius. Prie protokolo turi bfiti pridedamas
konferencijos delegatq s4ra5as, igaliojimai. Konferencijos , kurioje buvo keidiami
profesines s4jungos istatai, protokolas su priedais per l5 dienq nuo Sios
konferencijos turi btiti pateikti istaigai, iregistravusiai Siuos istatus.



20. Konferencija nutarimus priima paprasta dalyvaujandiqjq delegatq balsrtr dauguma.

Nutarimai del Susivienijimo likvidavimo ir reorganizavimo, [statq priemimo ar

keitimo priimami ne maZiau kaip dviejqtreddaliq (%) balsU dauguma.

7 straipsnis. Susivienijimo taryba

1. Taryba yra kolegialus vykdomasis Susivienijimo valdymo organas, kurio posedZiams

vadovauja Susivienij imo pirmininkas.
2. Tarybqsudaro deleguotieji ir renkami tarybos nariai. Ne maZiau, kaip penkis asmenis i

taryba renka Konferencija. Kitus tarybos narius deleguoja kiekvienas Susivienijimo

subjektas - Sakiniu principu veikianti profesine s4junga arba organizacija.

3. Tarybos nariu ar jos pirmininku negali bfti Susivienijimo revizijos komisijos narys'

4. Taryba savo veikl4 pradeda pasibaigus konferencijai'
5. paprastai tarybos porEdZiui 1'ra vieSi. UZdaras tarybos posedis ar atskiro darbotvarkes

klausimo svarstymas vyksta tuo atveju, kai uL. toki sprendim4 balsuoja 2/3 posedyje

dalyvauj andiq TarYbo s nariq;
6. Taryba:
6.1.Vyido Konferencijos sprendimus ir organizuoja veikl4 Siems sprendimams

igyvendinti;
6.2.Tvirtina stojimo ! Susivienijim4 sutardiq formas;
6.3.Organizuoja ir Saukia Susivienijimo Konferencijq rengia Konferencijos darbotvarkes

projekt6
6.4.Apiobuo;u kol"ktyvinius ir kitus susitarimus su Vyriausybe, darbdaviais ir

oiganzicljomis, kuriq viena i5 Saliq yra Susivienijimas ir igalioja pirminink4 j

pasira5yti;
6.5.i5 Tarybos nariq renka Susivienijimo vicepirmininkq
6.6.Svarsio ir priima sprendimus del neeilines Konferencijos su5aukimo, nustato

Susivienijimo nariq atstovavimo kvotas;
6.7.Tvirtina darbo reglamentq
6. g. SprendZia klausimus del samdomos administracij os sudarymo ;
6.9.Nustato mokesdiq (imokq) mokamq i susivienijima dyd[. Susivienijimo nares turi

skirti tiek le5r5 kad bUtq uZtikrinta Susivienijimo administracijos veikla bei tinkamas

Susivienij imo isipareigoj imq vykdymas;
6.10. Rengia strateginius Susivienijimo veiklos planus, wirtina iSlaidq sQmatas;

6.11. Nustato Susivienijimo darbuotojqdarbo apmokejimo dydi ir tvark4;
6.12. Aprobuoja Susivienijimo gamybines-flkines veiklos kryptis;
6.13. VatOo Susivienijimo lesas ir kit4tu:14bei nustato disponavimo juo tvarkq
6.14. Priima sprendimus del Susivienijimo nario narystes sustabdl'rno;
6.15. Koordinuoja Susivienijimo nariqveiklq
6.16. Priima nutarimus Susivienijimo veiklos ir vidaus tvarkos klausimais;
6.17. Rengia Susivienijimo reorganizavimos4lygas;
6.18. Nustato ir tvirtina Susivienijimo administracijos bei jos vadovo kompetencijos

ribas;
6.19. Susivienijimo vardu sudaro darbo

vadovu ir vyriausiuoju finansininku;

j.t
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6.20. Priima sprendimus del audito [mones pasitelkimo Siuose lstatuose nustatytais
atvejais;

6.21. Susivienijimo vardu pritaria civiliniams sandoriams, kuriq viena i5 Saliq yra
Susivienijimas ir paveda juos pasira5yti Pirmininkui;

6.22. Tvarko Susivienijimo nariq registr4;
6.23. Tvirtina stebetojo ataskaitas bei ipareigoja Susivienijimo narius pa5alinti

nustatltus trukumus;
6.24. Svarsto revizoriaus/auditoriaus pateikt4 medliag4 administracijos veikl4 ir

pateikia savo i5vadas Susivienijimo nariams;
6.25. Priima sprendimus, susijusius su Susivienijimo 1e5q ir turto panaudojimu;
6.26. Deleguoja stebetojus i ataskaitines (rinkimines) konferencijas (susirinkimus,

suvaZiavimus), kuriose renkami Susivienij imo nariq valdymo organai;
6.27. Tvirtinaadministracijos, darbo reglamentq
6.28. Inicijuoja komitetq steigim4 nustato pagrindines jq veiklos kryptis, tvirtina

nuostatus;
6.29. Priima sprendimus del Susivienijimo ukines finansines veiklos bei [kio subjektq

steigimo/dalyvavimo jq veikloje, deleguoja atstovaus I jq valdymo organus;
6.30. Teikia rekomendacijas Susivienijimo nariams del jq veiklos;
6.31. Tarpininkauja sprendZiant gindus su valstybes institucijomis, kitais fiziniais ir

(ar) j uridiniais asmenimis ;
6.32. Atstovauja Susivienijimo narius auk5diausiose valstybes valdymo institucijose;
7. Tarybos kompetencijai priskiriami ir kiti Susivienijimo veiklos klausimai, i5skyrus

tuos, kurie Siais istatais imperatyviai priskiriami kitiems valdymo organams.
8. Taryba veikia vadovaudamasi reglamentu.
9. Tarybos nariai, gavq tarybos igaliojim4 atstovauja Susivienijim4teisme, arbrtralebei

kitose institucijose ir santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis. Taryba
turi teisE igalioti kitus asmenis atstovauti Susivienijim4 teisme, arbrtrahe bei kitose
institucijose ir santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

10. Susivienijimo Taryba atsako uZ tiksling4 ir skaidrq Susivienijimo le5q panaudojim4 ir
turto valdym6

11. Nutarimai priimami paprasta dalyvaujandiqjq posedyje Tarybos narirl balsq dauguma.
Tarybos nariai privalo saugoti Susivienijimo paslaptis. Tarybos sprendimai gali buti
vetuojami, jei uL, toki balsuoja dauguma visq renkamrl tarybos nariq ir (arba) jei ui,
tok[ sprendim4 balsuoja dauguma visq deleguotq tarybos nariq. Susivienijimo
pirmininkas turi teisg vetuoti bet kuri tarybos sprendim4. I5skyrus tuos sprendimus,
kuriuos taryba priima 2/3 visq tarybos nariq balsq dauguma;

t2.UZ savo veiklq Taryba atsiskaito Susivienijimo valdybai ir konferencijai. Metine
tarybos veiklos ataskaita privalo b0ti skelbiama oficialiame Susivienijimo leidinyje ir
interneto tinklapyje;

13. Taryba privalo laiku rengti konferencijas, sudaryti jq darbotvarkE, pateikti
Susivienijimo nariams nutarimq projektus, ataskait4 apie savo veikl4 bei kit4 reikiam4
informacij 4 darbotvarkes klausimams svarstyti.

14. Tarybos posedZio Saukimo iniciatyvos teisg turi pirmininkas, bet kuris deleguojamas
arba renkamas Tarybos narys;

15. Tarybos posedis yra teisetas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip puse nariq o priimti
sprendimai yra teiseti, kai rLjuos balsavo daugiau kaip puse posedyje esandiq tarybos



naritg i5skynrs Siuose istatuose nustatl.tus atvejus kai sprendimui priimti reikalinga
kitokia balsq dauguma.

16. Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemiam4reik5mp turi pirmininko balsas.
17. Tarybos narys gali atsistatydinti i5 pareigq nepasibaigus kadencijai, apie tai ra5tu

[spejgs taryba ne veliau kaip prie5 14 kalendorinirtr dienq. Jei atsistatydina renkamas
tarybos narys, j[ pakeidia Konferencijoje i5rinktas pretendentas I tarybos narius. Jei i5
tarybos atsistatydina deleguotasis narys, ji delegavEs subjektas i taryb4 deleguoja kit4
asmen[. Tarybos nari i5 pareigq nepasibaigus kadencijai gali atSaukti ji delegavgs
Susivienijimo subjektas, apie tai ra5tu [spejgs tarybq ne veliau kaip prie5 14
kalendoriniq dienq.

18. Tarybos nariai uZ savo veiksmus atsako Lietuvos Respublikos [statymrl nustatytais
atvejais ir tvarka.

8 straipsnis. Susivienijimo pirmininkas ir jo igaliojimq atsiradimas

l. Susivienijimo pirmininku (toliau tekste - Pirmininkas) gali bflti ne Profesines
s4jungos narys.

2. Pirmininkas gali bdti samdomas.
3. Pirmininkas renkamas slaptu balsavimu ketveriems metams Konferencijoje.

Pirmininkas laikomas i5rinktu, jei ji balsavo daugiau kaip % delegatq, dalyvaujandiq
teisetoje Konferencijoje. Jeigu pirmajame balsavimo rate nd vienas kandidatas
nesurenka reikiamos balsq daugumos, rengiamas pakartotinis balsavimas del dviejq
kandidatq gavusiq daugiausia balsq. I5rinktuoju laikomas tas kandidatas, kuris
surinko daugiausia Konferencij o s dele gatrtr balsq;

4. Asmuo, i5rinktas Susivienijimo Pirmininku tampa Tarybos ir Valdybos nariu pagal
pareigas;

5. Pirmininkas pasira5o Susivienijimo, Tarybos vardu;
6. Pirmininkas uZ savo veikl4 atsiskaito Susivienijimo Tarybai ir Konferencijai;
7. Susivienijimo pirmininkui i5 Susivienijimo biudZeto gali bfiti mokamas atlyginimas.

Konkretq darbo uZmokesdio dydi nustato Konferencija, o
Valdyba. Pirmininkui nustatytas darbo uZmokestis gali

tarp
btrti

Konferencijq -

maZinamas tik
Konferencij o s sprendimu ;

8. Pasibaigus pirmininko igaliojimams, tuo atveju, jei jis neperrenkamas dar vienai
kadencijai, taip pat tais atvejais, jei Pirmininko igaliojimai nutruksta anksdiau, jam
i5mokama keturiq j o vidutinirl atlyginimq dydZirl i5eitine kompensacij a.

9. Darbo sutart[ (sutartf su pirmininku pasira5o tarybos igaliotas asmuo.
1 0. Susivienij imo Pirmininkas:

UZtikrina Konferencijos ir tarybos nutarimq vykdym6
Organizuoja Susivienijimo buhalterines apskaitos ir atskaitomybes Susivienijimo nariams

bei visuomenei sudarym6
Pasira5o darbo sutartis su samdomais Susivienijimo darbuotojais ir administracijos

vadolrr;
Susivienijimo vardu sudaro sandorius, kuriq vertd ne didesne, nei 10 proc. Susivienijimo

menesinio biudZeto. Sandorius, kuriq verte didesne, nei 10 proc. nuo menesinio
Susivienijimo biudZeto, Pirmininkas gali pasira5yti tik gavgs Tarybos, Valdybos arba

9



Konferencijos pritarima. Sio.le dalyje nustaty'tus veiksmus Pirmininkas atlieka pats arba

igalioja tai padaryti kit4asmeni.* 
il atskiro igaliojimo atsiovauja Susivienijim4 santykiuose su visq lygiq valstybes

institucijomis, aarbOaviais, jq organizacijomis, profesinemis s4iungomis ar jq susivienijimais,

nerryriausybinemis organizicilomis ir judejimais Lietuvos Respublikoje bei uZsienyje;

organizuoja Susivienijimo tarybos, posedZius ir jiems vadovauja;

Sirrose istatuose nustatl'ta tvarka Saukia Konferencij4
Tvarko Profesines s4jungos registr4 ir nariq apskaitq
Susivienijimo vardu su naujais .Susivienijimo nariais pasira5o stojimo I Susivientjima

sutartis.
pasira5o tarybos posedZiq protokolus, nutarimus ir kitus Susivienijimo dokumentus.

Vykdo kitas funkcijas, i5skyrus tas, kurios impera[viai priskirtos kitq Profesines s4jungos

valdymo organq komPetencij ai.
ll.Jei sudaroma susivienijimo administracija, pirmininkas turi teisq dali ar visas

funkcijas, susijusias su Susivienijimo administravimu, pavesti vykdyti administracijos

vadovui.
12. Toks pavedimas pirmininko neatleidZia nuo atsakomybes tL. jarn Siais [statais patiketq

sridirl administravimq
13. Nesant Pirmininko, jo pareigas eina vicepirmininkas;

Pirmininko igalioj imai nutruksta:
Pirmininkui atsistatYdinus'
kai pasibaigia pirmininko kadencij a.
Pirminink4 atstatydinus Profesines s4j ungo s D ele gatq suvaZiavime.
Pirmininkui mirus.
14. pirmininko igaliojimai sustabdomi, kuomet Sis i5renkamas politines partijos valdymo

organo nariu arba jei uZ sprendim4 stabdlti Pirmininko igaliojimus balsuoja visi

renkami tarybos nariai arba 213 visq valdybos arba tarybos nariq. Tokiu atveju

pirmininko pareigas iki kadencijos pabaigos eina vicepirmininkas.

9 straipsnis. ValdYba:

l. Susivienijimo valdyba yra vykdomasis organas, veikiantis tarp Konferencijq.

2. Susivienijimo Valdybos nariai yra Susivienijimo subjektq pirminiq organizacijq ir

savaranki5kq pirminiq organizacijq-Susivienijimo nariq pirmininkai arba jq deleguoti

atstoval;
Susivienijimo valdybos posedZiams vadovauja Susivienijimo valdybos pirmininkas,

kuris renkamas i5 valdybos nariq pirmajame valdybos posedyje ketveriq metq

laikotarpiui.
Susivienijimo valdybos posedZiai Saukiami ne rediau, kaip kart4 per metus.

Susivienijimo Valdybos posedi gali Saukti Susivienijimo pirmininkas, Taryba 213

balsq dauguma arba Valdyba, jei to reikalauj a ne maLiau, kaip vienas treddalis

valdybos nariq;
5. Susivienijimo valdybos posedZiai yra teiseti, jei juose dalyvauja ne maZiau, kaip puse

valdybos narir; o sprendimai priimami paprasta balsq dauguma, jei Sie [statai

nenustato kitaiP;
6. Susivienijimo valdYba :

J .

A
T .
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6.1. Priima nutarimus pa5alinti i5 Susivienijimo nar[;
6.2. piima nutarimus stabdyti pirmininko igaliojimus. Tok[ sprendim4valdyba turi teisE

priimti esant Sioms visoms s4lygoms:
6.2.1. jei uZ sprendim4 balsavo ne maiiau, kaip 213 visq valdybos nariq balsq dauguma;
6.2.2. jei Susivienijimo subjektai, kuriq atstovai balsuoja uZ toki sprendim4 vienija

daugiau, nei pusE visq susivienijimo subjektq nariq;
6.3. i5klauso Susivienijimo Tarybos bei pirmininko metines ataskaitas;
6.4. Priima nutarimus, rezoliucijas, darbuotojq atstovavimo, j4 ekonominirS socialiniq

interesq gynimo bei Profesines sqjungos veiklos klausimais;
6.5. Teikia siulymus Susivienijimo Tarybai del Susivienijimo.veiklos, Susivienijimo

samdomq darbuotojq skaidiaus, atlyginimq dydZio. Susivienijimo valdybos sifilymai
Susivienij imo tarybai ir Pirmininkui privalomi svarstyti ;

6.6. Steigia komisijas, komitetus ir renka jq narius atskiriems Profesines s4jungos
veiklos klausimams organizuoti ir vykdyi;

6.7. Tvirtina Susivienijimo tarybos sprendimus del Profesines s4jungos istojimo i
profesiniq sqjungq susivienijimus ir kitus profesiniq s4jungrl bei visuomeniniq
or ganizacijq darinius fi unginius) ;

6.8. 2/3 valdybos nariq balsq dauguma priima sprendimus Saukti neeilinE Konferencij4.
Toks valdybos sprendimas privalomas Pirmininkui ir Tarybai jei Susivienijimo
subjektai, kuriq atstovai balsuoja uZ toki sprendim4 vienija daugiau, nei pusp visrl
susivienij imo subjektq nariq.

6.9. Tvirtina Susivienijimo Valdybos darbo reglament4;
6. 1 0. Tvirtina Susivienij imo komitetq nuostatus;
6. 1 1 .Pagal kompetencijq priima kitus sprendimus Susivienij imo veiklos klausimais.
7. Valdybos veikla finansuojama i5 Susivienijimo biudZeto. Susivienijimo valdybos

posedZiq Saukimo ir organizavimo ka5tus solidariai apmoka Susivienijimo subjektai.
Susivienijimo subjektai privalo uZtikrinti bttinas s4lygas valdybos veiklai;

8. Valdyba baigia darb4ivykus Konferencijai.
9. Valdybos posedZiuose turi teisp dalyvauti pirmininkas ir tarybos nariai;

10 straipsnis. Administracij a

1. Susivienijimo taryba, jeigu bltina, atsiLvelgdama i Susivienijimo valdybos nuomonQ
del samdomos administracijos sudarymo, steigia Susivienijimo administracij4 i kuriq
ieina Susivienijimo administracijos vadovas, vyriausiasis finansininkas bei kiti
valdymo funkcijas atliekantys darbuotoj ai.

2. Susivienijimo administracijos vadov4 skiria i pareigas ir i5 jq atleidhia pirmininkas
tarybos pritarimu. Administracijos vadovo darbo uZmokesdio dyd[ nustato taryba.

3. Jei nusprendLiama nesudaryi samdomos administracijos, administracijos funkcijas
atlieka Taryba, o administracijos vadovo pareigas eina pirmininkas.

4. Susivienijimo administracijos vadovas negali vykdyi vyriausiojo finansininko
pareigq;

5. Susivienijimo administracijos pareigas nustato Sie istatai ir Tarybos patvirtintas
administracijos darbo reglamentas.

6. Susivienijimo administracija:
6.1. Vykdo Konferencijos, Valdybos ir Tarybos nutarimus;
6.2. Organizuoja Susivienijimo buhalterines apskaitos ir atskaitomybes sudarymq
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6.3. Organi zuojaSusivienij imo veikl4 tarp tarybos posedZiq;
6.4. Vykdo kitas Susivienijimo administracijos darbo reglamente numatytas funkcijas.
6.5. Administracijos vadovas:
6.6. UZtikrina Konferencijos, Tarybos ir valdybos nutarimq vykdymq
6.7. Sudaro darbo sutartis su kitais Susivienijimo administracijos darbuotojais;
6.8. Pirmininkui ir Tarybai igaliojus Susivienijimo vardu sudaro sandorius, atstovauja

Susivienijimui valstybes institucijose, teisme, santykiuose su kitais juridiniais ir
fiziniais asmenimis;

6.9. Atidaro ir uZdaro s4skaitas bankq istaigose, jomis disponuoja tarybos nustatlta
tvarka.

7. Administracijos vadovas ir samdomi darbuotojai Lietuvos Respublikos [statymq
nustatyta tvarka privalo Susivienijimo atlyginti nuostolius, padarytus del jq kaltes.

8. Sutartyje su administracijos vadovu gali bfti numagrtos kitos funkcijos.
9. Jeigu nepaskiriamas administracijos vadovas, Siame straipsnyje nustatytas

administracij os vadovo funkcij as vykdo Susivienij imo pirmininkas.

11. straipsnis. Komitetai

1. Komitetai steigiami Profesines s4jungos konkredioms Susivienijimo veiklos sritims
koordinuoti Valdybos nutarimu. Komitetui vadovauja senilnas, kur[ renka ! pareigas
ir atleidLia i5 jtl komiteto nariai;

2. Komitetq priimami sprendimai, siulymai yra rekomendacinio pobudZio, tadiau
privalomi svarstyti T arybai;

3. Komitetq steigimo tvark4 pagrindus, seniunq ir komiteto nariu delegavimo tvarkq
nustato Profesines s4jungos valdyba;

L2 straipsnis. Kontroles komisija

1. Kontroles komisija rykdo Susivienijimo finansinE kontrolg, taip pat kontroliuoja
Susivienijimo gamybinp-trkinE veikl4. Kontroles komisija susideda i5 3 nariq kuriuos
renka konferencija 4 metq laikotarpiui. Vienas Kontroles komisijos narys privalo
tureti auk5tqji universitetini teisini iSsilavinim4 vienas - auk5taji universitetini
ekonomin[ (finansin! i5silavinimqnba bent dviejq metq darbo patirti bankininkystes,
finansines apskaitos srityje.

2. Kontroles komisija kontroliuoja, kaip igyvendinami lstatuose nustatyti veiklos tikslai
ir uZdaviniai, ar le5os paskirstomos tikslingai bei ar laikomasi istatymq ir
po[statyminiq aktq.

3. Kontroles komisija yra atskaitinga konferencijai, tarp Konferencijq - Valdybai ir
Susivienij imo nariams.

4. Paai5kejus paZeidimams, kontroles komisija turi teise reikalauti, kad Taryba,
Pirmininkas duotq ofi cialius paai5kinimus, su5auktq neeiling konferencij 4.

5. Jei Taryba per du mdnesius nevykdo 213 Kontroles komisijos nariq balsais'priimto
reikalavimo su5aukti konferencij4 Kontroles komisija per vien4 menesi turi teisE
kreiptis i teism4. Skundq (ie5kinf teismui pasira5o Kontroles komisijos pirmininkas;

13 straipsnis. Garbes nariai

T2



2.

J .

3.1 .

5. Susivienijimo ukiniai metai sutampa su kalendoriniais metais,
pradLiayra Susivienij imo iregistravimo data.

6. Susivienijimas gali steigti Salpos, labdaros ir kitus fondus, buti
ir (arba) nariu.

1 5 straipsnis. Susivienij imo pertvarkymas, reorganizavimas,
veiklos sustabdymas ar nutraukimas

asmenys savo veiksmais nusipelng

tam pritaria Konferencija,
kurirl atstovai balsuoja uZ
subjektq nariq;

pirmUjU ukiniq metq

kredito umjrl steigeju

l .

posedZiuose, teikti pastabas ir

Profesiires s4jungos veikla ir

14 straipsnis. Susivienijimo le5os ir hrrtas

1. Susivienijimo lelq Saltiniai:
1 .1. nariq mokesdiai (ina5ai);
1.2. savanori$ki [naSai bendriesiems arba tiksliniams projektams finansuoti;
1.3. le5os gautos kaiP Parama;
1.4. pajamos i5 fikines veiklos ir teikiamq paslaugr6
1.5. leSos, gautos i5 kittt orgaruzacijq bei fondtl;
1.6. kitos teisetai igytos leSos.
2. Susivienijimo turt4 sudaro taip pat Susivienijimo nariq ir remejq jai perduotas filrtaso

kitas teisetai lgytas turtas. Susivienijimui gali buti neatlygintinai perduotas turtas
panaudos pagrindais.

3. IJZ susivienijimo le5rl panaudojim4 atsakinga Taryba. Pirmininkas tiesiogiai
atsakingas uZ le5rl panaudojimq Siuose istatuose numatytais atvejais, kai nebutinas
Tarybos pritarimas.

4. Kiekvienrl trkiniq metq pradZioje Taryba tvirtina praejusiq metq finansinE
atskaitomybg.

1. Susivienijimas reorganizuojamas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos teises aktq
nustatyta tvarka.

2. Susivienijimas gali bflti pertvarkytas, reorganizuotas, jo veikla sustabdyta ar
pasibaigti:

2.f . istatuose numatytaFarka;
2.2. teismo sprendimu;
2.3. Lietuvos Respublikos istatymq numatytais atvejais.
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Susivienijimo reorganizavimas - tai Susivienijimo, kaip juridinio asmens, pabaiga be
likvidavimo procedfiros. Reorganizuoto Susivienijimo visq teisirtr ir prievoliq
peremejai yra reorganizuojant naujai [steigtos ir po reorganizavimo tEsiandios veikl4
profesines s4jungos fi 7 susivienijimai).
Susivienijimo reorganizavimo s4lygas svarsto Taryba. Kartu su reorganizavimo
s4lygomis turi bfiti parengti ir po reorganizavimo veiksiandiq profesiniq s4jungq istatq
projektai. Reorganizavimo sqlygas tvirtina konferencij a.
Susivienijimo likvidavimo pagrindas gali bffi konferencijos nutarimas, priimtas 3/4
delegatq sprendimu, arba teismo sprendimas. Institucija, nutarusi likviduoti
Susivienijim4 skiria likvidatoriq. Nuo likvidatoriaus paskyrimo Susivienijimo
valdymo organai netenka igalioj imq.
Kai likviduojamas Susivienijimas sumoka visas skolas ir atsiskaito su biudZetu, likgs
jo hrrtas paskirstomas Susivienijim4likviduoti nutarusios institucijos nustatl.tatvarka,
nepaieidLiant galioj andiq istatymq.
Apie Susivienijimo likvidavim4 vie5ai skelbiama tris kartus ne maZesniais kaip
trisdesimt dienq intervalais respublikiniame dienra5tyje arba paskelbta vie5ai vien4
kart4 respublikiniame dienra5tyj e ir prane5ta ra5tu visiems kreditoriams.

16 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

1. Visi Siuose istatuose neaptarti Susivienijimo veiklos klausimai sprendZiami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos istatymais bei kitais teises aktais.

2. Susivienijimo istatus turi teisE oficialiai ai5kinti Kontroles komisija ir Konferencija;
3. UZ savalaiki nutarimq ir prane5imq skelbim4atsako Taryba.
4. Visi Susivienijimo nariq gindai sprendZiami derybomis, nesutarus - [statymrtr ir Siq

istatq nustatyta tvarka.
5. Pirmasis Susivienijimo tarybos posedis turi btti su5auktas ne vdliau, kaip du menesius

nuo istatyrnq nustatyta tvarka Susivienijimo iregistravimo dienos;
6. Pirmasis Susivienijimo Valdybos posedis turi bfrti su5auktas ne veliau, kaip per 5e5is

menesius nuo istatymq nustatyta tvarka Susivienijimo iregistravimo dienos;

Sie istatai patvirtinti Susivienijimo
lapkridio 29 d.

3 .

4.

5 .

6.

7.

Pirmininkaujantis

Sekretoriaujantis

Vytautas Bakas

Tomas Vaitkunskas

14


