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VAIRUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS FILIALO
UAB ABC PROFESINĖS SĄJUNGOS
NUOSTATAI
1. BENDRIEJI NUOSTATAI
1.1 UAB ABC įmonėje veikianti profesinė sąjunga Vairuotojų profesinės sąjungos filialas (toliau
„profsąjunga“) yra Vairuotojų profesinės sąjungos (toliau Vps) įsteigtas organizacijos struktūrinis
padalinys, atstovaujantis ir ginantis šios įmonės darbuotojų profesines darbo, ekonomines,
socialines teises ir teisėtus interesus. Vairuotojų profesinė sąjunga yra socialinis partneris –
darbuotojų atstovas – UAB ABC. Vairuotojų profesinės sąjungos filialas gali naudoti pavadinimą
- UAB ABC profesinė sąjunga.
1.2 UAB ABC profesinė sąjunga veikia vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais,
poįstatyminiais aktais, šiais nuostatais ir turi LR Darbo kodekso, LR Profesinių sąjungų įstatymo
ir kitų įstatymų nustatytas teises ir veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę.
1.3 UAB ABC profsąjungos veiklos laikotarpis – neribotas.
1.4 UAB ABC profsąjunga yra Vairuotojų profesinės sąjungos, veikiančios įmonėje – UAB
ABC– ir jos filialuose (atstovybėse) (toliau – įstaiga), struktūrinis padalinys, įgyvendinantis
įstatymų suteiktas socialinio partnerio teises įmonėje.
2. PROFSĄJUNGOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VEIKLOS RŪŠYS
2.1 Profsąjungos veiklos sritys yra: įstaigos vairuotojų 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 panaši veikla
siekiant padėti darbuotojams protingai apginti savo interesus.
2.2 Profsąjungos veiklos tikslai:
2.2.1 Atstovauti ir ginti vairuotojų profesines darbo, ekonomines, socialines teises ir teisėtus
interesus individualiuose darbo santykiuose;
2.2.2 Atstovauti darbuotojus kolektyviniuose darbo santykiuose;
2.2.3 Kolektyvinėse derybose siekti teisingo apmokėjimo už darbą, saugių ir sveikatai
nekenksmingų darbo sąlygų sudarymo, geresnių darbo sąlygų ir darbo santykių stabilumo;
2.2.4 Padėti savo nariams tinkamai apginti savo pažeistas teises;
2.2.5 Šviesti darbuotojus darbo teisės, profsąjunginės veiklos ir kitose srityse, padėti jiems kelti
savo kvalifikaciją;
2.2.6 Skatinti socialinę partnerystę su kitu socialiniu partneriu – darbdaviu;
2.2.7 Prieinamomis priemonėmis prisidėti prie socialinės apsaugos ir darbo sistemos tobulinimo
(teikiant pasiūlymus valstybės institucijoms, rengiant bendrus projektus ir pan.).
2.3 Vykdydama savo veiklą profsąjunga turi tokias LR Darbo kodekso ir Profesinių sąjungų
įstatymo numatytas teises:
2.3.1 sudaryti kolektyvines sutartis, kontroliuoti jų vykdymą;
2.3.2 teikti pasiūlymus darbdaviui dėl darbo organizavimo įmonėje;
2.3.3 organizuoti ir valdyti streikus bei kitas teisėtas priemones, kurių imtis darbuotojai turi teisę;
2.3.4 vykdyti nevalstybinę darbo įstatymų laikymosi priežiūrą ir kontrolę;
2.3.5 vadovaujantis LR Darbo kodekso 47 straipsniu nemokamai gauti informaciją iš darbdavio
apie jo socialinę ir ekonominę padėtį bei numatomas permainas, kurios gali paveikti darbuotojų
padėtį;
2.3.6 skųsti teismui darbdavio ir jo įgaliotų asmenų sprendimus bei veiksmus, prieštaraujančius
teisės normoms, sutartims ar pažeidžiančius atstovaujamo asmens teises.
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2.3.7 teikti pasiūlymus valstybinės valdžios ir valdymo organams dėl norminių aktų darbo,
ekonominiais ir socialiniais klausimais priėmimo, pakeitimo ar panaikinimo;
2.3.8 atstovauti savo nariams ir įstatymų nustatyta tvarka ginti savo ir savo narių teises ir teisėtus
interesus valstybės organuose tame tarpe visose Lietuvos Respublikos Teismo institucijose;
2.3.9 rengti susirinkimus, taip pat įstatymų nustatyta tvarka kartu su Vps organizuoti mitingus,
demonstracijas ir kitus masinius renginius.
2.4 Profsąjungos kompetencija yra ribojama Įstaigos darbuotojų, Vps narių atstovavimu ir su tuo
susijusiomis darbuotojų atstovų teisėmis.
3. NARYSTĖ
3.1 Profsąjungos nariais yra UAB ABC darbuotojai, Vairuotojų profesinės sąjungos nariai.
3.2 Profsąjungos nariais yra šios įmonės vairuotojai, įstoję į Vairuotojų profesinę sąjungą (pateikę
raštišką prašymą). Sprendimą dėl nario priėmimo į Vps priima šios profsąjungos pirmininkas.
Atsisakyti priimti į profsąjungą galima tik tuo atveju, jei asmuo pagal įstatus negali būti
profsąjungos narys arba yra pakankamo pagrindo įtarti, kad įmonės darbuotojas būdamas
profsąjungos nariu savo veikla sąmoningai kenks profsąjungos interesams ar kompromituos ją.
Profsąjungoje galima ir slapta narystė.
3.3 Profsąjungos atstovai turi visas Vps nariams numatytas teises pagal Vps įstatus.
4. PROFSĄJUNGOS VEIKLA IR VALDYMAS
4.1 Profsąjunga veikia kaip Vps filialas, kuris gali turėti savo valdymo organus – pirmininką ir
tarybą. Šie organai yra atskaitingi Vps ir renkami profsąjungos susirinkime (konferencijoje).

4.2. Profsąjungos susirinkimas (konferencija)
4.2.1 Susirinkimas (konferencija) yra aukščiausias Profsąjungos valdymo organas. Konferencijos
atstovavimo normas ir delegatų rinkimo tvarką nustato taryba.
4.2.2 Susirinkimas (konferencija) šaukiamas profsąjungos pirmininko kartą per metus. Neeilinė
Konferencija gali būti šaukiama reikalaujant Pirmininkui, 1/5 visų Profsąjungos narių arba 2/3
visų Tarybos narių.
4.2.3 Profsąjungos pirmininkas privalo informuoti Profsąjungos narius apie susirinkimo
(konferencijos) laiką, vietą, darbotvarkę ir delegatų atstovavimo normas ne vėliau kaip likus 4
savaitėms iki susirinkimo (konferencijos), o apie neeilinės konferencijos – ne vėliau kaip likus 2
savaitėms.
4.2.4 Susirinkimas (konferencija) yra teisėta, jei joje dalyvauja arba kitaip (raštu, telefonu ir t.t.)
išreiškia savo nuomonę ne mažiau kaip ½ narių, konferencijos delegatų. Jei į susirinkimą
(konferenciją) nesusirenka reikiamas delegatų skaičius, ne anksčiau kaip per 15 dienų ir ne vėliau
kaip per mėnesį šaukiama pakartotinė konferencija, kuri gali priimti nutarimus nepriklausomai
nuo dalyvaujančių delegatų skaičiaus, bet tik pagal neįvykusios konferencijos darbotvarkę.
4.2.5 Susirinkimo (konferencijos) nutarimų priėmimas:
4.2.5.1 visi nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių delegatų balsų dauguma (50% + 1),
išskyrus nuostatuose numatytus atvejus, kai nutarimui priimti reikalingas kitoks balsų skaičius;
4.2.5.2 nutarimai dėl Profsąjungos reorganizavimo, Pirmininko atstatydinimo, nuostatų tvirtinimo,
keitimo ir papildymo priimami 2/3 dalyvaujančių delegatų balsų dauguma. Profsąjungos
Pirmininko, atstatydinimą gali inicijuoti 1/3 Profsąjungos narių;
4.2.5.3 Susirinkime (konferencijoje) rašomas protokolas, į kurį įrašomi priimti nutarimai.
Protokolą pasirašo pirmininkas ir sekretorius;
4.2.5.4 Susirinkimo (konferencijos) priimti nutarimai yra privalomi visiems Profsąjungos valdymo
organams ir nariams.
4.2.5.5 Susirinkimo (konferencijos) kompetencija:
4.2.5.5.1 tvirtina, keičia ir papildo nuostatus;
4.2.5.5.2. tvirtina susirinkimo (konferencijos) darbotvarkę ir reglamentą;
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4.2.5.5.3 vertina Pirmininko, Tarybos bei Kontrolės organo veiklą, tvirtina jų ataskaitas;
4.2.5.5.4 priima nutarimą likviduoti ar reorganizuoti Profsąjungą;
4.3 Profsąjungos pirmininkas
4.3.1 Vienasmenis profsąjungos valdymo organas yra profsąjungos pirmininkas. Profsąjungos
pirmininku gali būti renkamas bet kuris Vps narys, kuris gali būti nesusijęs darbo santykiais su
UAB ABC. Pirmininkas renkamas trejiems metams ir atleidžiamas profsąjungos susirinkimo
(konferencijos) sprendimu. Pirmininkas vadovauja veiklai ir tvarko profsąjungos reikalus, išskyrus
atvejus, priskirtus Vps arba profsąjungos tarybos kompetencijai. Pirmininkas yra darbuotojų
atstovaujamasis organas.
4.3.2 Pirmininko kompetencija:
4.3.2.1 atstovauja profsąjungą be atskiro įgaliojimo teisme, valdžios bei valdymo institucijose bei
santykiuose su kitais juridiniais bei fiziniais asmenimis arba įgalioja tai atlikti kitus darbuotojus;
4.3.2.2 atstovauja profsąjungos narius jų prašymu teisme, darbo ginčų komisijose, valdžios bei
valdymo institucijose bei santykiuose su darbdaviu bylose dėl darbo teisinių santykių arba įgalioja
tai atlikti kitus darbuotojus;
4.3.2.3 organizuoja profsąjungos darbą;
4.3.2.4 vykdo nevalstybinę darbo įstatymų laikymosi priežiūrą ir kontrolę, turi Darbo kodekso 22
str. darbuotojų atstovo teises, kiek tai susiję su Įstaigos darbuotojų interesų gynimu;
4.3.2.5 atstovauja profsąjungą ir jo narius santykiuose su darbdaviu išskyrus klausimus, dėl kurių
reikalingas tarybos atstovavimas;
4.3.2.6 pasirašo profsąjungos siunčiamus dokumentus bei sutartis, kai tam nereikalingas tarybos
pritarimas;
4.3.2.7 duoda sutikimą arba atsisako duoti sutikimą darbdaviui atleisti tarybos narius arba skirti
jiems drausminę nuobaudą;
4.3.2.8 priima kitus sprendimus dėl profsąjungos veiklos.
4.3.2.9 Pirmininkas savo įsakymu turi teisę skirti pirmininko pavaduotoją teisiniais klausimais.
4.3.2.10 Pirmininko pavaduotojas teisiniais klausimais turi teisę:
4.3.2.10.1 be atskiro įgaliojimo atstovauti profsąjungos narius darbo ginčuose – darbo ginčų
komisijoje bei teisme;
4.3.2.10.2 be atskiro įgaliojimo atstovauti profsąjungą visose LR Teismo institucijose su visomis
teisėmis įstatymų suteiktomis ieškovui (pareiškėjui), atsakovui ar trečiajam asmeniui su teise
pareikšti ieškinį ir priešieškinį, gauti vykdomąjį raštą ir pateikti jį vykdymui;
4.3.2.10.3 gauti informaciją iš darbdavio apie jo socialinę ir ekonominę padėtį bei numatomas
permainas, kurios gali paveikti darbuotojų padėtį;
4.3.2.10.4 vykdyti nevalstybinę darbo įstatymų laikymosi priežiūrą ir kontrolę;
4.3.2.10.5 rengti ir pasirašyti profsąjungos vardu raštus dėl informacijos pateikimo darbdaviui bei
valstybės ir savivaldybių institucijoms, o taip pat reikalavimus darbdaviui.
4.3.2.11 Pirmininkui išvykus iš Lietuvos jo funkcijas vykdo Vps pirmininkas.

4.4. Profsąjungos taryba
4.4.1 Profsąjungos taryba yra kolegialus valdymo organas – įmonės darbuotojų atstovaujamasis
organas, kurį sudaro 5 nariai, renkami profsąjungos susirinkime (konferencijoje) trejiems metams.
UAB Kubas profesinės sąjungos pirmininkas yra tarybos pirmininkas.
4.4.2 Taryba savo sprendimus priima posėdžiuose, kuriuos šaukia profsąjungos pirmininkas ne
rečiau kaip kartą per metus. Taryba gali priimti sprendimus, jei posėdyje dalyvauja arba kitaip
(raštu, telefonu ir t.t.) išreiškia savo nuomonę ne mažiau kaip 3 jos nariai. Sprendimas laikomas
priimtu, jei už jį balsavo ne mažiau kaip pusė dalyvaujančių posėdyje tarybos narių.
4.4 Profsąjungos tarybos kompetencija:
4.4.1 Patvirtina komisijos parengtą kolektyvinės sutarties projektą prieš perduodant ją tvirtinti
darbuotojų kolektyvui;
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4.4.2 Pirmininkui atsistatydinus arba mirus iki profsąjungos susirinkimo skiria laikinai einantį
pirmininko pareigas.
4.4.3 Duoda sutikimą arba atsisako duoti sutikimą darbdaviui atleisti pirmininką arba skirti jiems
drausminę nuobaudą;
4.4.4 Priima sprendimą paskelbti streiką Įmonėje ir sudaro streiko komitetą arba pati atlieka šią
funkciją;
4.4.5 Dalyvauja konsultacijose su darbdaviu, o įstatymų nustatytais atvejais duoda sutikimą
darbdavio sprendimui;
4.4.6 Turi Darbo kodekso 22 str. darbuotojų atstovo teises, kiek tai susiję su Įmonės darbuotojų
interesų gynimu.
4.4.7 Nustato konferencijos delegatų kvotą.
4.4.8Tarybos posėdžiams pirmininkauja profsąjungos pirmininkas. Taryba sprendimus priima
balsų dauguma.
5. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ
5.1 Profsąjungos finansinę apskaitą vykdo Vairuotojų profesinė sąjunga, kontrolę vykdo revizijos
komisija, susidedanti iš 3 narių, kuriuos renka profsąjungos susirinkimas trejų metų laikotarpiui.
Revizijos komisijos nariais negali būti profsąjungos pirmininkas ar tarybos nariai.
5.2 Revizijos komisija kontroliuoja, kaip įgyvendinami nuostatuose nustatyti veiklos tikslai ir
uždaviniai, ar nario mokestis paskirstomas tikslingai, bei ar laikomasi įstatymų ir poįstatyminių
aktų.
5.3 Revizijos komisija yra atskaitinga profsąjungos susirinkimui.
5.4 Profsąjungos veiklos patikrinimas vykdomas ne rečiau kaip kartą per 3 metus.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6.1 Profsąjunga jos tarybos sprendimu ir Vps pirmininkui pritarus gali registruotis Juridinių
asmenų registre kaip savarankiška savaveiksmė organizacija.
6.2 Nuostatų pakeitimus ar papildymus tvirtina Vps Pirmininkas, savo įsakymu profsąjungos
susirinkimo teikimu.
6.3 Visi šiuose nuostatuose neaptarti profsąjungos veiklos klausimai sprendžiami Vairuotojų
profesinės sąjungos įstatais ir Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.
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