
1 
 

 

Įstatai priimti Lietuvos sporto 

universiteto darbuotojų profesinės 

sąjungos narių visuotiniame 

susirinkime 2013 m. 04 mėn 30 d.  

 

 

LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS 

ĮSTATAI 

 

1. BENDROJI DALIS 

1.1. Lietuvos sporto universiteto (toliau - Universiteto) profesinė sąjunga yra Lietuvos kūno 

kultūros akademijos darbuotojų profesinės sąjungos teisių ir pareigų perėmėja. Ji yra savarankiška, 

savanoriška, nepartinė organizacija darbo, profesiniu, socialiniu ir kito bendrumo pagrindu 
vienijanti Universiteto darbuotojus.  

1.2. Universiteto profesinė sąjunga veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų Įstatymu, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijomis, 

kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei šiais įstatais. 

1.3. Universiteto profesinė sąjunga yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą ir sąskaitą banke. 

1.4. Universiteto profesinės sąjungos buveinės adresas - Sporto g. 6, Kaunas. 

 

2. PROFESINĖS SĄJUNGOS TEISĖS IR PAREIGOS 

Universiteto profesinė sąjunga įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti įstatymų 

numatyta tvarka turi teisę:  

2. 1. Palaikyti ryšius su respublikos ir kitų valstybių profesinėmis sąjungomis, tarptautinėmis ir 

kitomis organizacijomis, būti šių organizacijų nare ir dalyvauti jų veikloje.  

2.2. Nekliudoma raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti 

profesinės sąjungos tikslus ir uždavinius.  

2.3. Organizuoti susirinkimus (konferencijas) ir kitus masinius renginius, rengti mitingus, piketus, 
demonstracijas, procesijas, eitynes, skelbti streiką.  

2.4. Savarankiškai naudoti ir disponuoti profesinės sąjungos balanse esamu turtu.  
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2.5. Gauti lėšų ir kitokio turto iš tarptautinių profesinių sąjungų bei visuomeninių organizacijų, 

nevalstybinių organizacijų fondų, asmenų.  

2.6. Organizuoti kolektyvinės sutarties parengimą ir jos pasirašymą.  

2.7. Kartu su darbdaviu spręsti darbo, ekonominius, socialinius klausimus įstatymų numatytais 

atvejais.  

2.8. Kontroliuoti, kaip darbdavys vykdo darbo, ekonominius ir socialinius įstatymus, kolektyvinę 

sutartį bei kitus susitarimus.  

2.9. Reikalauti iš darbdavio, kad būtų panaikinti sprendimai, pažeidžiantys profesinės sąjungos 

narių teises.  

2.10. Atstovauti savo narius santykiuose su darbdaviu, jo įgaliotais asmenimis valdymo bei 

teisėsaugos organuose ir teismuose, ginant jų teises bei teisėtus interesus.  

2.11. Susipažinti su dokumentais dėl narių darbo, ekonominių bei socialinių sąlygų. 

2.12. Siūlyti atitinkamiems organams traukti atsakomybėn pareigūnus, kurie pažeidžia darbo 

įstatymus,  

neužtikrina tinkamų darbo sąlygų, nevykdo kolektyvinės sutarties ir kitų susitarimų.  

2.13. Reikalauti, kad profesinei sąjungai būtų atlyginta žala, padaryta neteisėtais pareigūnų 

veiksmais,  

2.14. Kontroliuoti, kaip Universiteto vadovybė laikosi darbo įstatymų, kitų norminių aktų ir vykdo   

darbo saugos taisyklių reikalavimus.  

2.15. Pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinių ginčų reguliavimo įstatymą spręsti kolektyvinius 

darbo ginčus. 2.16. Įstatymų numatytais atvejais aprobuoti Universiteto vadovų sprendimus darbo, 

ekonominiais, socialiniais klausimais.  

 

3. PROFESINĖS SĄJUNGOS UŽDAVINIAI  

3.1. Atstovauti savo narius ir ginti jų darbo, ekonomines, socialines teises bei teisėtus interesus.  

3.2. Kontroliuoti, kad darbdavys sudarytų tinkamas darbo sąlygas.  

3.3.Kontroliuoti, kaip darbdavys laikosi ir vykdo su jų narių teisėmis ir interesais susijusius darbo, 

ekonominius ir socialinius įstatymus, kolektyvines sutartis ir susitarimus.  

3.4.Sudaryti kolektyvines sutartis ir susitarimus su darbdaviu dėl darbo, darbo apmokėjimo 

organizavimo, žmogaus saugos darbe, darbo ir poilsio laiko bei kitų socialinių ekonominių sąlygų. 

Kontroliuoti jų vykdymą.  
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3.5. Bendradarbiauti su darbdaviu, organizuojant Universiteto profesinės sąjungos narių ir jų šeimų 

poilsį Universiteto poilsio bazėse.  

3.6. Rūpintis jaunųjų pedagogų adaptavimusi kolektyve, padėti spręsti socialines problemas, 

skatinti įsitraukti į aktyvų profesinės sąjungos darbą.  

3.7. Rūpintis, kad darbuotojams būrų sudarytos sąlygos kelti kvalifikaciją, o prireikus - 
persikvalifikuoti.  

3.8. Sudaryti sąlygas profesinės sąjungos nariams - darbo veteranams jų visuomeninei veiklai tęsti, 

rūpintis jų ekonomine padėtimi.  

 

4. PROFESINĖS SĄJUNGOS NARYSTĖ 

4.1.Profesinės sąjungos nariais gali būti visi Universiteto darbuotojai, išskyrus darbdavį ar jo 

įgaliotą atstovą, dirbantys pagal darbo sutartį, pripažįstantys šiuos įstatus ir mokantys nario mokestį.  

4.2. Į profesinės sąjungos narius priimama, pretendentui pateikus raštišką prašymą. 

4.3. Stojamojo mokesčio nėra.  

4.4. Profesinės sąjungos nariai pašalinti arba išstoję iš profesinės sąjungos dėl kokių nors 

priežasčių, pakartotinai tapti nariais gali tik po pusės metų nuo pašalinimo arba išstojimo dienos.  

4.5. Pašalintiems ar išstojusiems iš profesinės sąjungos nariams įmokėti mokesčiai negrąžinami ir 
jie neturi teisės į materialinį turtą.  

 

5. NARIO TEISĖS IR PAREIGOS  

5.1. Profesinės sąjungos nario teisės:  

5.1.1. Į sprendžiamąjį balsą visuotiniame susirinkime (konferencijoje).  

5.1.2. Rinkti ir būti išrinktas į visus profesinės sąjungos renkamuosius organus.  

5.1.3. Kelti viešumon profesinės sąjungos veiklos trūkumus ir reikalauti juos pašalinti. 

5.1.4. Kreiptis į profesinės sąjungos komitetą su paklausimais, pareiškimais, pasiūlymais ir per 1 

mėnesį gauti išsamų atsakymą.  

5.1.5. Gauti paramą ginant savo teises bei teisėtus reikalavimus, gauti juridinę paramą ir 

organizacinę pagalbą, apsirūpinant darbu pagal turimą specialybę ir kvalifikaciją.  

5.1.6. Dalyvauti profesinės sąjungos komiteto posėdžiuose, kai svarstomas nario asmeninis 

klausimas.  

5.1.7. Gauti išsamią informaciją apie profesinės sąjungos lėšų panaudojimą.  
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5.1.8. Nevykdyti profesinės sąjungos nutarimų, kuriems nepritaria, bet netrukdyti kitiems nariams 
vykdyti šiuos nutarimus.  

5.1.9. Kreiptis į profesinę sąjungą ir jos valdymo organus visais klausimais dėl darbo ir buities 

sąlygų, taip pat darbdaviui pažeidus darbo įstatymus, kolektyvinę sutartį.  

5.1.10. Gauti materialinę pagalbą iš profesinės sąjungos lėšų dėl laikinai susidariusios sunkios 

materialinės padėties, dalyvavus profesinės sąjungos organizuojamuose streikuose, netekus darbo, 

būtino persikvalifikavimo ir kitais atvejais.  

5.1.11. Išstoti iš profesinės sąjungos.  

5.2. Profesinės sąjungos nario pareigos:  

5.2.1. Vadovautis profesinės sąjungos Įstatais, jos valdymo organų nutarimais, pripažinti ir vykdyti 

programą, aktyviai dalyvauti ją įgyvendinant.  

5.2.2. Vykdyti kolektyvinėje sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.  

5.2.3. Laikytis profesinės etikos ir dorovės normų. 

5.2.4. Reguliariai mokėti nario mokestį - 1 % darbuotojo atlyginimo.  

5.3. Profesinės sąjungos narystė nutraukiama:  

5.3.1. Raštu pareiškus norą išstoti iš profesinės sąjungos.  

5.3.2. Jeigu narys esmingai pažeidė profesinės sąjungos Įstatus (tai oficialiai pripažįstama, kai už 

argumentuotą siūlymą pašalinti iš profesinės sąjungos balsuoja 2/3 komiteto narių).  

5.3.3. Jei daugiau kaip 3 mėnesius nemokamas nario mokestis, o narys buvo dėl to įspėtas.  

5.3.4. Likvidavus profesinę sąjungą.  

5.4. Universiteto profesinės sąjungos nariai už aktyvią veiklą profesinėje sąjungoje skatinami pagal 

profesinės sąjungos organizacijos turimas galimybes.  

 

6. PROFESINĖS SĄJUNGOS SANTYKIAI SU DARBDAVIU  

6.1. Profesinė sąjunga atstovauja savo narius santykiuose su darbdaviu arba jo įgaliotuoju atstovu.  

6.2. Profesinė sąjunga įstatymų numatyta tvarka sudaro su darbdaviu kolektyvinę ar kitokią sutartį 

dėl darbuotojų užimtumo, kvalifikacijos kėlimo, persikvalifikavimo, darbo organizavimo ir 
apmokėjimo, darbo ir gyvenimo sąlygų gerinimo bei kitų klausimų.  

6.3. Profesinė sąjunga yra nepriklausoma nuo darbdavio bei jo įgaliotų asmenų. Ne profesinės 

sąjungos nariai negali kištis į jos vidaus reikalus. Asmenys, trukdantys teisėtą profesinės sąjungos 

veiklą, atsako pagal įstatymus.  
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6.4. Profesinės sąjungos nariams taikomos Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 21 

straipsnio garantijos.  

 

7. PROFESINĖS SĄJUNGOS STRUKTŪRA  

7.1. Aukščiausias profesinės sąjungos organas yra visuotinis susirinkimas, kuris šaukiamas ne 

rečiau kaip 1 kartą per 5 metus.  

7.1.1. Konferencija – patariamasis profesinės sąjungos organas, šaukiama ne rečiau 1 kartą per 

metus. Konferencija išklauso bei tvirtina komiteto ir pirmininko ataskaitas. 

7.2. Neeilinis visuotinis susirinkimas gali būti sušauktas komiteto iniciatyva, kai už tai balsuoja ne 

mažiau kaip 1/2 jo narių, taip pat, kai to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 profesinės sąjungos narių, 

nurodant svarstytinus klausimus.  

7.3. Apie eilinio ar neeilinio visuotinio susirinkimo (konferencijos) šaukimą pranešama Universiteto 
el. paštu ir interneto puslapyje ne vėliau kaip prieš 14 dienų, nurodant darbotvarkę.  

7.4. Visuotinis susirinkimas laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 profesinės 
sąjungos narių, konferencija – 1/3 delegatų. Jei nėra kvorumo - susirinkimus (konferencija) 
laikomas neįvykusiu.  

7.5. Apie pakartotinai šaukiamą susirinkimą (konferenciją) pranešama Universiteto el. paštu ir 

interneto puslapyje ne vėliau kaip prieš 14 dienų, nurodant darbotvarkę.  

7.6. Pakartotinai sušauktas visuotinis susirinkimas (konferencija) laikomas teisėtu nepriklausomai 

nuo susirinkusiųjų skaičiaus.  

7.7. Visuotinis susirinkimas:  

7.7.1. Priima, papildo ir keičia profesinės sąjungos įstatus.  

7.7.2. Sprendžia įstojimo į susivienijimus, ar išstojimo iš jų klausimus.  

7.7.3. Numato Universiteto profesinės sąjungos veiklos kryptis, tvirtina programą.  

7.7.4. Renka profesinės sąjungos pirmininką, komitetą ir revizijos komisiją 5-iems metams.  

7.7.5. Išklauso profesinės sąjungos komiteto ir jo pirmininko ataskaitas, įvertina jų darbą. 

7.7.6. Nustato komiteto narių skaičių.  

7.7.7. Visuotinio susirinkimo nutarimai priimami dalyvaujančių profesinės sąjungos narių balsų 

dauguma.  

7.8. Profesinės sąjungos komitetas:  

7.8.1. Laikotarpiu tarp visuotinių susirinkimų profesinei sąjungai vadovauja komitetas.  
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7.8.2. Komiteto posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 1 kartą per 2 mėnesius. Posėdis laikomas teisėtu, 

jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komiteto narių (posėdis gali vykti ir virtualioje aplinkoje) 

Sprendimai priimami balsų dauguma. Esant vienodam balsų pasiskirstyrnui, pirmininko balsas yra 

lemiantis.  

7.8.3. Komitetas sprendžia visus klausimus, nurodytus Įstatų 2 skyriuje.  

7.8.4. Nustato samdomų darbuotojų, reikalingų tam tikriems darbams profesinėje sąjungoje atlikti 

skaičių.  

7.8.5. Nustato delegatų rinkimo tvarką ir atstovavimo normas.  

7.9. Pirmininkas:  

7.9.1. Atstovauja profesinės sąjungos narius santykiuose su darbdaviu, jo įgaliotais atstovais, taip 
pat valdymo bei teisėsaugos organuose ir teismuose, ginant jų teises bei teisėtus interesus darbo, 

ekonominiais bei socialiniais klausimais įstatymų numatytais atvejais.  

7.9.2. Sprendžia visus klausimus, susijusius su 2 skyriaus punktais, vadovauja komitetui.  

7.9.3. Pirmininkauja komiteto posėdžiams.  

7.9.4. Visuotiniam narių susirinkimui (konferencijai) pateikia profesinės sąjungos komiteto 

posėdyje neišspręstus klausimus.  

7.9.5. Turi teisę visuotiniam susirinkimui (konferencijai) iškelti klausimą dėl komiteto perrinkimo, 

jei šis nevykdo 7.8. punktų reikalavimų.  

7.9.6. Yra atsakingas už profesinės sąjungos finansinę veiklą.  

7.9.7. Prireikus, kviečia neeilinius komiteto posėdžius.  

7.9.8. Pirmininkas renkamas slaptu balsavimu ne daugiau kaip 3 kadencijoms iš eilės. Pirmininko 

pareigoms ir į komiteto narius negali būti renkami administracijos atstovai.  

 

8. REVIZIJOS KOMISIJA  

8.1. Revizijos komisiją sudaro 3 asmenys, renkami penkeriems metams.  

8.2. Revizijos komisija tikrina profesinės sąjungos finansinę veiklą ir atsiskaito visuotiniame 

profesinės sąjungos narių susirinkime.  

 

9. PROFESINĖS SĄJUNGOS LĖŠOS IR TURTAS  

9.1. Akademijos profesinės sąjungos turtą sudaro: 

      - nario mokesčiai,  
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      - teisėtai gautas turtas arba pajamos,  

      - turimas ir įsigytas inventorius,  

      - Universiteto įnašai.  

9.2. Profesinės sąjungos lėšos gali būti naudojamos:  

       - materialinėms pašalpoms,  

       - inventoriui įsigyti,  

       - veiklai finansuoti.  

9.3. Universiteto profesinės sąjungos finansines operacijas atlieka iždininkas.  

9.4. Universiteto profesinė sąjunga savo lėšas tvarko savarankiškai.  

 

10. PROFESINĖS SĄJUNGOS LIKVIDAVIMAS  

10.1. Profesinės sąjungos veikla gali būti nutraukta arba sustabdyta visuotinio susirinkimo nutarimu 
arba teismo sprendimu.  

10.2. Turtas bei lėšos paskirstomos pagal visuotinio susirinkimo nutarimą, neprieštaraujantį 

galiojantiems įstatymams arba teismo sprendimui.  

 

 

 


