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PaskutinÄ¯ kartÄ… atnaujinta 2007-08-05

MUITINÄ–S DARBUOTOJÅ² PROFESINÄ–S SÄ„JUNGOS
VALDYBOS
DARBO REGLAMENTASI skirsnis.
BENDROJI DALIS

1. MuitinÄ—s darbuotojÅ³ profesinÄ—s sÄ…jungos valdybos (toliau tekste &ndash; ,,valdyba&ldquo;) darbo reglamento paskirtis
&ndash; remiantis Lietuvos Respublikos profesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ Ä¯statymu ir profesinÄ—s sÄ…jungos Ä¯statais, sunorminti,
apibrÄ—Å¾ti ir detalizuoti profesinÄ—s sÄ…jungos valdybos darbÄ… tvarkÄ…, valdybos struktÅ«rÄ…, valdybos nariÅ³ kompete
2.Valdybos darbo reglamentÄ… (toliau tekste &ndash; ,,reglamentas&ldquo;) priima ir keiÄ•ia MuitinÄ—s darbuotojÅ³ profesinÄ—
sÄ…jungos valdyba.
3. Valdyba yra MuitinÄ—s darbuotojÅ³ profesinÄ™ sÄ…jungÄ… ir jos narius atstovaujamasis ir profesinÄ—s sÄ…jungos veiklÄ…
organizuojantis valdymo organas. PagrindinÄ— valdybos, kaip profesinÄ—s sÄ…jungos veiklos organizatorÄ—s, funkcija &ndas
formuoti profesinÄ—s sÄ…jungos veiklos strategijÄ… ir kolektyviai sprÄ™sti operatyvaus jos valdymo uÅ¾davinius.
4. Valdyba veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Ä¯statymais, profesinÄ—s sÄ…jungos Ä¯statais, profesinÄ—s sÄ…jungo
konferencijÅ³ nutarimais bei &scaron;iuo darbo reglamentu.
II skirsnis.
VALDYBOS STRUKTÅªRA
5.ValdybÄ… sudaro :
5.1.pirmininkas,
5.2.pirmininko pavaduotojas,
5.3.nariai.
III skirsnis.
VALDYBOS IR JOS NARIÅ² TEISÄ–S IR PAREIGOS

6.Valdyba yra kolegialus renkamas organas, kurio veiklai vadovauja pirmininkas.
7. Valdyba tvirtinama konferencijoje dviejÅ³ metÅ³ laikotarpiui. Valdybos nariÅ³ kadencijÅ³ skaiÄ•ius neribojamas. Valdybos
nariai dirba visuomeniniais pagrindais.
8. Valdybos pirmininkÄ… ir jo pavaduotojÄ… i&scaron; savo tarpo dviems metams renka valdybos nariai. Valdybos
pirmininkas ir jo pavaduotojas yra skiriami ir at&scaron;aukiami valdybos sprendimu balsÅ³ dauguma ir yra atskaitingi
valdybai.
9. Valdyba sudaroma i&scaron; muitinÄ—s Ä¯staigÅ³ profesinÄ—s sÄ…jungos nariÅ³, kurioms vietÅ³ skaiÄ•ius paskirstomas
atsiÅ¾velgiant Ä¯ Ä¯staigos struktÅ«rÄ… taip: administracija &ndash; 2 vietos, vidiniai postai - 2 vietos, kelio postai - 2 vietos,
geleÅ¾inkelio postai - 2 vietos, oro uosto postai - 1 vieta.
10.Valdyba savo veiklÄ… pradeda pasibaigus jÄ… rinkusiai konferencijai.
11. Valdyba vykdo MuitinÄ—s darbuotojÅ³ profesinÄ—s sÄ…jungos konferencijos sprendimus ir organizuoja veiklÄ… &scaron;ie
sprendimams Ä¯gyvendinti.
12. Valdyba gali atstovauti MuitinÄ—s darbuotojÅ³ profesinÄ™ sÄ…jungÄ… teisme ir kitose institucijose bei Ä¯staigose. Be
Ä¯galiojimo atstovauti MuitinÄ—s darbuotojÅ³ profesinÄ™ sÄ…jungÄ… visose valstybinÄ—se ir privaÄ•iose Ä¯staigose, organiza
Ä¯monÄ—se, visose teismo, teisÄ—saugos ir kitose institucijose turi teisÄ™ valdybos pirmininkas ir jo pavaduotojas. Kiti valdybo
nariai veikti profesinÄ—s sÄ…jungos vardu gali tik gavÄ™ valdybos, valdybos pirmininko ar jo pavaduotojo Ä¯galiojimÄ….
13.Valdyba svarsto ir tvirtina :
13.1.sprendimus dÄ—l konferencijos su&scaron;aukimo;
13.2.valdybos veiklos ataskaitÄ…;
13.3.konferencijos darbotvarkÄ™;
13.4.valdybos sudÄ—tÄ¯ laikotarpiu tarp konferencijÅ³;
13.5.auditoriaus kandidatÅ«rÄ…;
13.6.dÄ—l atstovaujamÅ³jÅ³ organÅ³ &ndash; renkamÅ³ dalykiniÅ³ komitetÅ³ &ndash; steigimo;
13.7.atstovaujamÅ³jÅ³ organÅ³ &ndash; renkamÅ³ dalykiniÅ³ komitetÅ³ &ndash; sudÄ—tÄ¯;
13.8.valdybos darbo reglamentÄ…;
13.9.komitetÅ³ darbo reglamentÄ…;
13.10.sprendimus dÄ—l naujÅ³ nariÅ³ priÄ—mimo arba pa&scaron;alinimo i&scaron; profesinÄ—s sÄ…jungos;
13.11.atstovaujamÅ³jÅ³ organÅ³ &ndash; renkamÅ³ dalykiniÅ³ komitetÅ³ &ndash; nutarimus;
13.12.tikslines rinkliavas, jÅ³ dydÄ¯, terminus;
13.13.&scaron;alpos, labdaros ir kitÅ³ fondÅ³ steigimÄ…, pertvarkymÄ…, reorganizavimÄ… ir likvidavimÄ…;
13.14.kitus konferencijos ar komitetÅ³ pavestus klausimus.
14.Valdybos posÄ—dÅ¾iai &scaron;aukiami ne reÄ•iau kaip vienÄ… kartÄ… per mÄ—nesÄ¯.
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15. Valdybos posÄ—dyje sprendimai priimami paprasta balsÅ³ dauguma. Balsams pasiskirsÄ•ius po lygiai, lemia valdybos
pirmininko arba valdybai pirmininkaujanÄ•iojo balsas.
16. Valdyba privalo laiku rengti konferencijas, sudaryti jÅ³ darbotvarkÄ™, pateikti nutarimÅ³ projektus, ataskaitÄ… apie savo
veiklÄ… bei kitÄ… reikiamÄ… informacijÄ… darbotvarkÄ—s klausimams svarstyti.
17. Valdybai draudÅ¾iama riboti auditoriaus ir atstovaujamÅ³jÅ³ organÅ³ &ndash; renkamÅ³ dalykiniÅ³ komitetÅ³ Ä¯galiojimus ar kitaip trukdyti jÅ³ darbÄ….
18. Valdybos posÄ—dÅ¾io &scaron;aukimo iniciatyvos teisÄ™ turi valdybos pirmininkas, o jam nesant - jo pavaduotojas.
Valdybos nariai turi teisÄ™ su&scaron;aukti valdybos posÄ—dÄ¯, jeigu tam pritaria daugiau kaip pusÄ— valdybos nariÅ³.
19. Valdybos posÄ—dis yra teisÄ—tas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusÄ— nariÅ³, o priimti sprendimai yra teisÄ—ti, kai u
juos balsavo ne maÅ¾iau kaip pusÄ— valdybos nariÅ³, dalyvavusiÅ³ posÄ—dyje.
20. Valdybos pirmininkui nesant, jo pareigas eina valdybos pirmininko pavaduotojas arba kitas valdybos narys, Ä¯galiotas
valdybos sprendimu.
21. Valdybos narys gali atsistatydinti i&scaron; pareigÅ³ nepasibaigus kadencijai, apie tai ra&scaron;tu Ä¯spÄ—jÄ™s valdybÄ…
vÄ—liau kaip prie&scaron; 14 kalendoriniÅ³ dienÅ³.
22.Valdybos nariai uÅ¾ savo veiksmus atsako Lietuvos Respublikos Ä¯statymÅ³ nustatytais atvejais ir tvarka.
Valdybos pirmininkas

23.Valdybos pirmininkas yra valdybos darbo organizatorius.
24.Valdybos pirmininkas :
24.1.savaranki&scaron;kai vykdo konferencijÅ³ nutarimus, valdybos pavestas funkcijas, tvarko operatyvius veiklos
reikalus;
24.2.atidaro ir uÅ¾daro sÄ…skaitas bankÅ³ Ä¯staigose;
24.3.vadovaudamasis profesinÄ—s sÄ…jungos Ä¯statais, konferencijÅ³ ir valdybos nutarimais, sudaro sandorius;
24.4. i&scaron;duoda Ä¯galiojimus valdybos nariams, samdomiems profesinÄ—s sÄ…jungos darbuotojams ir kitiems profesinÄ—
sÄ…jungos nariams atstovauti profesinÄ™ sÄ…jungÄ… ir veikti jos vardu, bei atlikti kitoms funkcijoms;
24.5. priima Ä¯ darbÄ… ir atleidÅ¾ia i&scaron; jo profesinÄ—s sÄ…jungos samdomus darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis
i&scaron;duoda Ä¯galiojimus ir paskirsto pareigines funkcijas;
24.6.sudaro darbo sutartÄ¯ su profesinÄ—s sÄ…jungos pirmininku.
24.7.leidÅ¾ia Ä¯sakymus ir potvarkius kompetencijos ribose.
IV skirsnis.
PRANE&Scaron;IMÅ² SKELBIMO TVARKA
25.UÅ¾ savalaikÄ¯ nutarimÅ³ ir prane&scaron;imÅ³ skelbimÄ… atsako valdyba.
&Scaron;is MuitinÄ—s darbuotojÅ³ profesinÄ—s sÄ…jungos valdybos darbo reglamentas patvirtintas valdybos posÄ—dyje,
Ä¯vykusiame 2006 m.vasario 1 d.
MuitinÄ—s darbuotojÅ³ profesinÄ—s sÄ…jungos
valdybos pirmininkas
JÅ«rius Bruklys
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