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Lietuvos MuitinÄ—s darbuotojÅ³ profesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ susivienijimo
Ä®statai
I skirsnis.
BENDROJI DALIS
1. Lietuvos MuitinÄ—s darbuotojÅ³ profesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ susivienijimas (toliau tekste &ndash; Susivienijimas) yra Lietuvos
muitinÄ—s darbuotojÅ³ profesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ organizacija.
2. Susivienijimas yra socialinis partneris - darbuotojÅ³ atstovas, turintis teisÄ™ pasira&scaron;yti susitarimus ir kolektyvines
sutartis su Vyriausybe, ministerijomis, MuitinÄ—s departamentu prie Lietuvos Respublikos finansÅ³ ministerijos, muitinÄ—s
Ä¯staigÅ³ vadovais - darbdaviais ir kitomis organizacijomis.
3. Susivienijimas yra juridinis asmuo, turintis finansinÄ¯, organizacinÄ¯ ir teisinÄ¯ savaranki&scaron;kumÄ…, savo veikloje
besivadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos ProfesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ Ä¯statymu ir kitais
Lietuvos Respublikos Ä¯statymais, VyriausybÄ—s nutarimais, norminiais aktais, reglamentuojanÄ•iais profesiniÅ³
organizacijÅ³ veiklÄ…, ir &scaron;iais Ä¯statais.
4. Susivienijimas bendradarbiauja su kitomis politinÄ—s sistemos dalimis, gali jungtis Ä¯ asociacijas ar kitas sÄ…jungas ir
tarptautines organizacijas.
5. Susivienijimas yra ribotos civilinÄ—s atsakomybÄ—s juridinis asmuo, turintis ir valdantis turtÄ… Ä¯statymÅ³ nustatyta tvarka.
Susivienijimas pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybÄ—s teise priklausanÄ•iu turtu. Susivienijimo tikslas &ndash;
atstovauti ir ginti darbuotojÅ³ profesines, tarnybos (darbo), ekonomines, socialines teises ir teisÄ—tus interesus.
Susivienijimas,siekdamas &scaron;iuose Ä¯statuose numatytÅ³ tikslÅ³, gali uÅ¾siimti leidybine, gamybine-Å«kine veikla.
6. Susivienijimo buveinÄ—s adresas: J.Jasinskio g. 9, Vilnius. Susivienijimas turi antspaudÄ…, blankus su pilnu jos
pavadinimu ir kitÄ… atributikÄ….
7.Susivienijimas gali turÄ—ti sÄ…skaitas Lietuvos Respublikos bankuose.
8. Susivienijimas gali bÅ«ti paramos teikÄ—ju ir gavÄ—ju.
9.Susivienijimo veiklos laikotarpis neribotas.
10. Susivienijimas naudoja tokius sutrumpinimus: Susivienijimas &ndash;LMD PSS, Susivienijimo koordinacinÄ— tarybaLMD PSSKT, Susivienijimo komitetai- LMD PSSK.
II skirsnis.
LIETUVOS MUITINÄ–S DARBUOTOJÅ²
PROFESINIÅ² SÄ„JUNGÅ² SUSIVIENIJIMO NARIAI
11. Susivienijimo nariai yra muitinÄ—s Ä¯staigÅ³ darbuotojÅ³ profesinÄ—s sÄ…jungos, Ä¯sisteigusios darbiniu, profesiniu,
teritoriniu arba mi&scaron;riais principais, ir pripaÅ¾Ä¯stanÄ•ios &scaron;iuos Ä¯status.
III skirsnis.
LIETUVOS MUITINÄ–S DARBUOTOJÅ²
PROFESINIÅ² SÄ„JUNGÅ² SUSIVIENIJIMO
VEIKLOS PRINCIPAI IR TIKSLAI

12. Santykiai tarp Susivienijimo nariÅ³ grindÅ¾iami laisvu apsisprendimu, lygiateisi&scaron;kumu, demokratija,
vie&scaron;umu bei jÅ³ visÅ³ valdymo organÅ³ periodi&scaron;ku atsiskaitomumu, renkamumu ir atnaujinimu.
13. ProfesinÄ— sÄ…junga gali Ä¯stoti Ä¯ SusivienijimÄ… prie&scaron; tai suderinusi savo Ä¯status taip, kad
neprie&scaron;tarautÅ³ Susivienijimo Ä¯statams. Ä®stojimo faktas uÅ¾fiksuojamas susitarimu, apibrÄ—Å¾ianÄ•iu konkreÄ•ius
ProfesinÄ—s sÄ…jungos ir Susivienijimo finansinius ir teisinius santykius.
14. ProfesinÄ— sÄ…junga, priÄ—musi sprendimÄ… nutraukti narystÄ™ Susivienijime, Ä¯teikia valdymo organo nutarimÄ… apie
Susivienijimo koordinacinei tarybai prie&scaron; vienÄ… mÄ—nesÄ¯ ir pasira&scaron;o Ä¯stojimo susitarimo nutraukimÄ….
15. Atsisakyti priimti Ä¯ ProfesinÄ™ sÄ…jungÄ… galima tik tuo atveju, jeigu parei&scaron;kÄ—jas pagal Susivienijimo Ä¯status n
bÅ«ti jos narys arba yra pakankamo pagrindo Ä¯tarti, kad jis, bÅ«damas Susivienijimo nariu, savo veikla sÄ…moningai kenks
Susivienijimo interesams ar kompromituos jÄ….
16. Jeigu Susivienijimo narys paÅ¾eidÅ¾ia Susivienijimo Ä¯status, Lietuvos Respublikos Ä¯statymus ar teisÄ—s aktus, savo
veikla kenkia Susivienijimo interesams ar kompromituoja jÄ¯, nemoka nario mokesÄ•io, jo narystÄ— Susivienijime gali bÅ«ti
sustabdyta arba nutraukta.
17. Vykdydamas savo veiklÄ… Susivienijimas turi tokias Lietuvos Respublikos Darbo kodekso, Lietuvos Respublikos
valstybÄ—s tarnybos Ä¯statymo, Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinÄ—je statuto, Lietuvos Respublikos profesiniÅ³ sÄ…jungÅ
Ä¯statymo ir kitÅ³ Ä¯statymÅ³ bei teisÄ—s aktÅ³ numatytas teises:
17.1.sudaryti kolektyvines sutartis, kontroliuoti jÅ³ vykdymÄ…;
17.2.teikti pasiÅ«lymus darbdaviui dÄ—l tarnybos (darbo) organizavimo Ä¯staigoje ar organizacijoje ir pan.;
17.3.organizuoti ir valdyti streikus bei kitas teisÄ—tas priemones, kuriÅ³ imtis pareigÅ«nai ir darbuotojai turi teisÄ™;
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17.4.teikti pasiÅ«lymus valstybÄ—s ir savivaldybiÅ³ institucijoms;
17.5.vykdyti nevalstybinÄ™ darbo (tarnybos) Ä¯statymÅ³ laikymosi prieÅ¾iÅ«rÄ… ir kontrolÄ™;
17.6.saugoti darbuotojÅ³ teises sudarant ir vykdant Ä¯staigos pirkimo-pardavimo sandorius, reorganizuojant Ä¯staigas;
17.7. gauti informacijÄ… i&scaron; MuitinÄ—s departamento prie Lietuvos Respublikos finansÅ³ ministerijos ar darbdavio apie
jo socialinÄ™ ir ekonominÄ™ padÄ—tÄ¯ bei numatomas permainas, kurios gali paveikti Ä¯staigÅ³ ir organizacijÅ³ pareigÅ«nÅ³ a
darbuotojÅ³ socialinÄ™ padÄ—tÄ¯;
17.8. skÅ³sti teismui darbdavio ir jo Ä¯galiotÅ³ asmenÅ³ sprendimus bei veiksmus, prie&scaron;taraujanÄ•ius teisÄ—s
normoms, sutartims ar paÅ¾eidÅ¾ianÄ•ius atstovaujamo asmens teises;
17.9. teikti pasiÅ«lymus valstybÄ—s valdÅ¾ios ir valdymo organams dÄ—l teisÄ—s aktÅ³ tarnybos (darbo), ekonominiais ir
socialiniais klausimais priÄ—mimo, pakeitimo ar panaikinimo;
17.10. atstovauti savo narius ir Ä¯statymÅ³ nustatyta tvarka ginti savo ir savo nariÅ³ teises ir teisÄ—tus interesus valstybÄ—s
organuose, tarp jÅ³ ir visose Lietuvos Respublikos teismo institucijose;
17.11.sudaryti susitarimus su valstybÄ—s valdÅ¾ios ir valdymo organais;
17.12. i&scaron; valstybÄ—s valdÅ¾ios ir valdymo organÅ³ ar organizacijÅ³ turi teisÄ™ gauti savo veiklai reikalingÄ… informacij
tarnybos (darbo), ekonominiais ir socialiniais klausimais, kuriÄ… valstybÄ—s organai ir organizacijos privalo pateikti teisÄ—s
aktÅ³ nustatytais terminais;
17.13. siÅ«lyti traukti atsakomybÄ—n pareigÅ«nus ir darbuotojus, kurie paÅ¾eidÅ¾ia tarnybos (darbo) teisÄ—s aktus, neuÅ¾tik
saugiÅ³ tarnybos (darbo) sÄ…lygÅ³, nevykdo kolektyvinÄ—s sutarties ar kitokiÅ³ tarpusavio susitarimÅ³;
17.14.rengti susirinkimus, taip pat Ä¯statymÅ³ nustatyta tvarka organizuoti mitingus, demonstracijas ir kitus masinius
renginius.
18. Susivienijimas, Ä¯statymÅ³ nustatyta tvarka, rinkiminÄ—se kampanijose gali remti kandidatus &ndash; profesiniÅ³
sÄ…jungÅ³ narius Ä¯ visÅ³ lygiÅ³ renkamas institucijas.
19.Susivienijimas informuoja visuomenÄ™ ir profesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ narius apie savo veiklÄ….
20. Susivienijimas teikia metodinÄ™ ir konsultacinÄ™ paramÄ… savo nariams. Vykdo Susivienijimo nariÅ³ &scaron;vietimÄ… be
mokymÄ…. LeidÅ¾ia Ä¯vairias mokymo metodines priemones, informacinÄ™, reklaminÄ™ medÅ¾iagÄ….
21. Licencijuojamai veiklai, numatytai Lietuvos Respublikos teisÄ—s aktuose, turi bÅ«ti gauta Lietuvos Respublikos
VyriausybÄ—s ar jos pavedimu Ä¯galiotos institucijos licencija (leidimas).

IV skirsnis.
LIETUVOS MUITINÄ–S DARBUOTOJÅ²
PROFESINIÅ² SÄ„JUNGÅ² SUSIVIENIJIMO
VALDYMAS
22.Susivienijimo valdymo organai yra &scaron;ie :
22.1.konferencija;
22.2.koordinacinÄ— taryba;
22.3.komitetai;
22.4.kontrolÄ—s komisija.
Konferencija

23.Susivienijimo konferencija yra auk&scaron;Ä•iausias valdymo organas.
24.Susivienijimo konferencija &scaron;aukiama vienÄ… kartÄ… per 4 metus.
25.Kiekvienas Susivienijimo narys turi po vienÄ… balsÄ… nuo &scaron;imto savo organizacijos nariÅ³.
26.Konferencija yra teisÄ—ta, jeigu joje dalyvauja delegatai, turintys daugiau kaip pusÄ™ Susivienijimo balsÅ³.
27.Tik Susivienijimo konferencija gali :
27.1.keisti ir papildyti profesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ susivienijimo Ä¯status;
27.2.rinkti kontrolÄ—s komisijÄ…;
27.3.tvirtinti koordinacinÄ™ tarybÄ…;
27.4.at&scaron;aukti kontrolÄ—s komisijÄ…;
27.5.nustatyti Susivienijimo nario mokesÄ•io dydÄ¯ ;
27.6.tvirtinti koordinacinÄ—s tarybos ataskaitÄ…;
27.7.tvirtinti kontrolÄ—s komisijos finansinÄ™ ataskaitÄ…;
27.8.likviduoti, sustabdyti ar reorganizuoti susivienijimÄ…;
27.9.priimti nutarimÄ… dÄ—l likviduojamo Susivienijimo lÄ—&scaron;Å³ ir turto realizavimo, Ä¯statymÅ³ nustatyta tvarka.
28.Konferencija neturi teisÄ—s pavesti kitiems valdymo organams sprÄ™sti jos kompetencijai priklausanÄ•iÅ³ klausimÅ³.
29. Konferencija turi teisÄ™ sprÄ™sti koordinacinÄ—s tarybos kompetencijai priklausanÄ•ius klausimus tik tuo atveju, jeigu
koordinacinÄ— taryba to pra&scaron;o.
30. Konferencija &scaron;aukiama koordinacinÄ—s tarybos sprendimu. Jeigu tarybos nariÅ³ liko maÅ¾iau kaip pusÄ— i&scaron
konferencijoje patvirtintÅ³ nariÅ³ skaiÄ•iaus, konferencija &scaron;aukiama koordinacinÄ—s tarybos pirmininko sprendimu.
Konferencija turi bÅ«ti &scaron;aukiama koordinacinÄ—s tarybos pirmininko sprendimu, jeigu koordinacinÄ— taryba Ä¯statuose
numatytais terminais nesu&scaron;aukia konferencijos. Konferencija gali bÅ«ti &scaron;aukiama profesiniÅ³ sÄ…jungÅ³
susivienijimo nario sprendimu, jeigu konferencijos iniciatoriai gavo ¾ nariÅ³ balsÅ³ .
31.Susivienijimo konferencijÄ… koordinacinÄ— taryba privalo su&scaron;aukti per tris mÄ—nesius praÄ—jus keturiems metams
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32.NeeilinÄ— konferencija turi bÅ«ti su&scaron;aukta, jeigu :
32.1.to reikalauja koordinacinÄ— taryba;
32.2.to reikalauja Susivienijimo nariai;
32.3.to reikia pagal Ä¯statymus ar Susivienijimo Ä¯status.
33. Apie &scaron;aukiamÄ… konferencijÄ… koordinacinÄ— taryba privalo paskelbti Ä¯statuose numatyta tvarka ne vÄ—liau kaip
prie&scaron; 30 dienÅ³ iki konferencijos dienos. Susivienijimo nariams ne vÄ—liau kaip prie&scaron; 30 dienÅ³ iki
konferencijos dienos informacijÄ… koordinacinÄ— taryba privalo i&scaron;siÅ³sti registruotu lai&scaron;ku arba faksu arba
elektroniniu pa&scaron;tu, jeigu narys i&scaron; anksto pateikÄ™s adresÄ…, fakso numerÄ¯ ar elektroninio pa&scaron;to
adresÄ… ir jei toks narys reikalauja &scaron;ios informacijos. Jeigu &scaron;aukiama pakartotinÄ— konferencija, nariai turi
bÅ«ti informuoti ne vÄ—liau kaip prie&scaron; 10 dienÅ³ iki jos. Konferencija gali bÅ«ti &scaron;aukiama nesilaikant
&scaron;iÅ³ terminÅ³, jeigu visi nariai su tuo sutinka.
34.Prane&scaron;ime apie konferencijos su&scaron;aukimÄ… turi bÅ«ti nurodyta :
34.1.Susivienijimo pavadinimas ir buveinÄ—s adresas;
34.2.konferencijos data ir vieta;
34.3.konferencijos darbotvarkÄ—s projektas.
35. Susivienijimo nariÅ³ siÅ«lymu, pateiktu ne vÄ—liau kaip prie&scaron; 15 dienÅ³ Ä¯ konferencijos darbotvarkÄ™ turi bÅ«ti
Ä¯traukti jÅ³ siÅ«lomi papildomi klausimai ir nutarimÅ³ projektai, o Ä¯ balsavimo sÄ…ra&scaron;us ar biuletenius &ndash; jÅ³
pasiÅ«lyti ( prie&scaron; konferencijÄ…, ar jos metu ) kandidatai Ä¯ koordinacinÄ—s tarybos narius, kontrolÄ—s komisijÄ….
36. Jeigu konferencijos darbotvarkÄ—, nurodyta prane&scaron;ime apie konferencijos su&scaron;aukimÄ…, buvo patikslinta,
tai apie darbotvarkÄ—s pasikeitimus Susivienijimo nariams turi bÅ«ti prane&scaron;ta tokia pat tvarka, kaip apie
konferencijos su&scaron;aukimÄ… ir ne vÄ—liau kaip prie&scaron; 10 dienÅ³ iki konferencijos.
37. Visi konferencijos dalyviai registruojami pasira&scaron;ytinai registravimo sÄ…ra&scaron;e. Registravimo sÄ…ra&scaron;e
turi bÅ«ti nurodyta: kiekvieno dalyvio vardas, pavardÄ—, atstovaujama profesinÄ— sÄ…junga, Ä¯galiojimas (numeris, data,
pasira&scaron;Ä™s asmuo). &Scaron;Ä¯ sÄ…ra&scaron;Ä… pasira&scaron;o konferencijos pirmininkas ir sekretorius.
38. Konferencijos protokolÄ… pasira&scaron;o konferencijos pirmininkas ir sekretorius. Prie protokolo turi bÅ«ti pridedamas
konferencijos dalyviÅ³ sÄ…ra&scaron;as, Ä¯galiojimai. Konferencijos nutarimai priimami paprasta dalyvaujanÄ•iÅ³jÅ³ balsÅ³
dauguma.
39.Konferencijoje nutarimai gali bÅ«ti priimami atviru ar slaptu balsavimu.
KoordinacinÄ— taryba

40.Susivienijimo koordinacinÄ— taryba yra kolegialus renkamas organas, kurio veiklai vadovauja pirmininkas.
41. KoordinacinÄ— taryba tvirtinama konferencijoje ketveriÅ³ metÅ³ laikotarpiui. KoordinacinÄ—s tarybos nariÅ³ kadencijÅ³
skaiÄ•ius neribojamas. KoordinacinÄ—s tarybos nariai dirba visuomeniniais pagrindais.
42.Kiekvienas koordinacinÄ—s tarybos narys turi po vienÄ… balsÄ… nuo &scaron;imto savo orgavizacijos nariÅ³.
43. KoordinacinÄ—s tarybos pirmininkÄ… i&scaron; savo tarpo ketveriems metams renka koordinacinÄ—s tarybos nariai.
KoordinacinÄ—s tarybos pirmininkas yra skiriamas ir at&scaron;aukiamas koordinacinÄ—s tarybos sprendimu balsÅ³ dauguma
ir yra atskaitingas koordinacinei tarybai. KoordinacinÄ—s tarybos pirmininkas dirba visuomeniniais pagrindais.
44.Susivienijimo koordinacinÄ™ tarybÄ… sudaro po du Susivienijimo nario deleguoti atstovai.
45.KoordinacinÄ— taryba savo veiklÄ… pradeda pasibaigus jÄ… rinkusiai konferencijai.
46.KoordinacinÄ— taryba vykdo Susivienijimo konferencijos sprendimus ir organizuoja veiklÄ… &scaron;iems sprendimams
Ä¯gyvendinti.
47.KoordinacinÄ— taryba gali atstovauti SusivienijimÄ… teisme ir kitose institucijose.
Be Ä¯galiojimo atstovauti SusivienijimÄ… teismuose ir kitose institucijose turi teisÄ™ koordinacinÄ—s tarybos pirmininkas. Kiti
koordinacinÄ—s tarybos nariai atstovauti SusivienijimÄ… gali tik gavÄ™ koordinacinÄ—s tarybos arba koordinacinÄ—s tarybos
pirmininko Ä¯galiojimÄ….
48.KoordinacinÄ— taryba svarsto ir tvirtina :
48.1.sprendimus dÄ—l konferencijos su&scaron;aukimo ir nustato atstovavimo normas;
48.2.koordinacinÄ—s tarybos veiklos ataskaitÄ…;
48.3.konferencijos darbotvarkÄ™;
48.4.sprendimus dÄ—l naujÅ³ nariÅ³ priÄ—mimo;
48.5.Susivienijimo Ä¯statÅ³ papildymus;
48.6.aprobuoja kolektyvinius ir kitus susitarimus su Vyriausybe, darbdaviais ir jÅ³ organizacijomis;
48.7.sprendimus dÄ—l Susivienijimo nario pa&scaron;alinimo, narystÄ—s sustabdymo klausimus;
48.8.koordinacinÄ—s tarybos darbo reglamentÄ…;
48.9.aprobuoja gamybinÄ—s-Å«kinÄ—s veiklos kryptis;
48.10.sprendimus dÄ—l KomitetÅ³ steigimo, rinkimo bei atstovavimo tvarkos;
48.11.KomitetÅ³ sudÄ—tÄ¯;
48.12.KomitetÅ³ darbo reglamentÄ…;
48.13.tikslines rinkliavas, jÅ³ dydÄ¯, ir terminus;
48.14.&scaron;alpos, labdaros ir kitÅ³ fondÅ³ steigimÄ…, pertvarkymÄ…, reorganizavimÄ… ir likvidavimÄ…;
48.15.kitus konferencijos pavestus klausimus.
49.KoordinacinÄ— taryba valdo Susivienijimo lÄ—&scaron;as ir kitÄ… turtÄ… bei juo disponuoja.
50.KoordinacinÄ—s tarybos posÄ—dÅ¾iai &scaron;aukiami ne reÄ•iau kaip vienÄ… kartÄ… per &scaron;e&scaron;is mÄ—nesi
51.Sprendimai koordinacinÄ—s tarybos posÄ—dyje priimami paprasta balsÅ³ dauguma.
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52. KoordinacinÄ— taryba privalo laiku rengti konferencijas, sudaryti jÅ³ dienotvarkÄ™, pateikti Susivienijimo nariams
nutarimÅ³ projektus, ataskaitÄ… apie savo veiklÄ… bei kitÄ… reikiamÄ… informacijÄ… dienotvarkÄ—s klausimams svarstyti.
53.Koordinacinei tarybai draudÅ¾iama riboti kontrolÄ—s komisijos Ä¯galiojimus ar kitaip trukdyti jos darbÄ….
54. KoordinacinÄ—s tarybos posÄ—dÅ¾io &scaron;aukimo iniciatyvos teisÄ™ turi tarybos pirmininkas, taip pat nariai, jeigu tam
pritaria daugiau kaip pusÄ— koordinacinÄ—s tarybos nariÅ³.
55. KoordinacinÄ—s tarybos posÄ—dÅ¾iai protokoluojami. Prie protokolo turi bÅ«ti pridÄ—ti balsavusiÅ³ ra&scaron;tu nariÅ³
ra&scaron;tai (biuleteniai).
56. KoordinacinÄ—s tarybos posÄ—dis yra teisÄ—tas, jeigu jame dalyvauja ne maÅ¾iau kaip pusÄ— nariÅ³, o priimti sprendima
teisÄ—ti, kai uÅ¾ juos balsavo ne maÅ¾iau kaip pusÄ— balsÅ³.
57. KoordinacinÄ—s tarybos nariai, negalintys atvykti Ä¯ posÄ—dÄ¯, savo valiÄ… dÄ—l balsuojamo nutarimo gali
i&scaron;reik&scaron;ti ra&scaron;tu. Balsavimui ra&scaron;tu prilyginamas balsavimas elektroniniu pa&scaron;tu.
58. KoordinacinÄ—s tarybos narys gali atsistatydinti i&scaron; pareigÅ³ nepasibaigus kadencijai, apie tai ra&scaron;tu
Ä¯spÄ—jÄ™s koordinacinÄ™ tarybÄ… ne vÄ—liau kaip prie&scaron; 14 kalendoriniÅ³ dienÅ³.
59. KoordinacinÄ—s tarybos narÄ¯ i&scaron; pareigÅ³ nepasibaigus kadencijai gali at&scaron;aukti jÄ¯ delegavÄ™s
Susivienijimo narys, apie tai ra&scaron;tu Ä¯spÄ—jÄ™s koordinacinÄ™ tarybÄ… ne vÄ—liau kaip prie&scaron; 14 kalendoriniÅ³
60.KoordinacinÄ—s tarybos nariai uÅ¾ savo veiksmus atsako Lietuvos Respublikos Ä¯statymÅ³ nustatytais atvejais ir tvarka.
KoordinacinÄ—s tarybos pirmininkas
61.KoordinacinÄ—s tarybos pirmininkas yra tarybos darbo organizatorius.
62.KoordinacinÄ—s tarybos pirmininkas :
62.1.savaranki&scaron;kai vykdo koordinacinÄ—s tarybos pavestas funkcijas, konferencijÅ³ nutarimus, tvarko operatyvius
veiklos reikalus;
62.2.atidaro ir uÅ¾daro sÄ…skaitas bankÅ³ Ä¯staigose;
62.3.vadovaudamasis Susivienijimo Ä¯statais, konferencijÅ³ ir koordinacinÄ—s tarybos nutarimais, sudaro sandorius;
62.4.i&scaron;duoda Ä¯galiojimus vykdyti konkreÄ•ioms funkcijoms;
62.5. priima Ä¯ darbÄ… ir atleidÅ¾ia i&scaron; jo samdomus darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
62.6.leidÅ¾ia Ä¯sakymus ir potvarkius kompetencijos ribose.
Komitetai
63.Komitetai yra atstovaujamieji - renkamieji Susivienijimo organai.
64.KomitetÅ³ skaiÄ•iÅ³, rinkimo tvarkÄ…, atstovavimo kvotÄ… ir jÅ³ darbo tvarkÄ… nustato koordinacinÄ— taryba.
65.KomitetÅ³ nariai dirba visuomeniniais pagrindais.
66.Komitetams vadovauja pirmininkai.
67.Komitetai:
67.1.aprobuoja koordinacinÄ—s tarybos pateiktus dokumentus;
67.2. teikia koordinacinei tarybai pasiÅ«lymus at&scaron;aukti jos priimtus nutarimus, kurie prie&scaron;tarauja Lietuvos
Respublikos Ä¯statymams ir Susivienijimo Ä¯statams;
67.3.atstovauja Susivienijimo narius savo kompetencijos ribose;
67.4.sprendÅ¾ia kitus Konferencijos ar koordinacinÄ—s tarybos pavestus klausimus.
68.KomitetÅ³ posÄ—dÅ¾iai &scaron;aukiami KomitetÅ³ pirmininkÅ³ arba Susivienijimo koordinacinÄ—s tarybos pirmininko
sprendimu.
69. KomitetÅ³ nariai, negalintys atvykti Ä¯ posÄ—dÄ¯, savo valiÄ… dÄ—l balsuojamo nutarimo gali i&scaron;reik&scaron;ti
ra&scaron;tu. Balsavimui ra&scaron;tu prilyginamas balsavimas elektroniniu pa&scaron;tu.
70.KomitetÅ³ posÄ—dÅ¾iai protokoluojami. Prie protokolo turi bÅ«ti pridÄ—ti balsavusiÅ³ ra&scaron;tu nariÅ³ ra&scaron;tai
(biuleteniai).
71. KomitetÅ³ nariai turi lygias teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vienÄ… balsÄ…. Balsams pasiskirsÄ•ius po lygiai,
lemia Komiteto pirmininko balsas.
72.KomitetÅ³ narys gali atsistatydinti apie tai informavÄ™s koordinacinÄ™ tarybÄ… prie&scaron; 10 kalendoriniÅ³ dienÅ³.
73.KomitetÅ³ darbo tvarkÄ… nustato koordinacinÄ—s tarybos patvirtintas darbo reglamentas.
KontrolÄ—s komisija

74.Susivienijimo gamybinÄ™-Å«kinÄ™ veiklÄ… kontroliuoja KontrolÄ—s komisija.
75. KontrolÄ—s komisija susideda i&scaron; 5 nariÅ³ nuo kiekvieno Susivienijimo nario, kuriÅ³ kandidatÅ«ras ketveriÅ³ metÅ³
laikotarpiui tvirtina Konferencija Susivienijimo nariÅ³ teikimu.
76. KontrolÄ—s komisija kontroliuoja, kaip Ä¯gyvendinami Ä¯statuose nustatyti veiklos tikslai ir uÅ¾daviniai, bei ar laikomasi
Ä¯statymÅ³ ir kitÅ³ teisÄ—s aktÅ³.
77. I&scaron;ai&scaron;kinus paÅ¾eidimus, KontrolÄ—s komisija turi teisÄ™ reikalauti, kad Susivienijimo koordinacinÄ—s taryb
pirmininkas su&scaron;auktÅ³ neeilinÄ™ konferencijÄ….
78.KontrolÄ—s komisija gali nagrinÄ—ti Susivienijimo nariÅ³ pasiÅ«lymus ir parei&scaron;kimus.
79.KontrolÄ—s komisijos nariai dirba visuomeniniais pagrindais.
80.KontrolÄ—s komisijai vadovauja pirmininkas.
81.KontrolÄ—s komisijos posÄ—dÅ¾iai &scaron;aukiami komisijos pirmininko sprendimu.
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82. KontrolÄ—s komisijos nariai, negalintys atvykti Ä¯ posÄ—dÄ¯, savo valiÄ… dÄ—l balsuojamo nutarimo gali
i&scaron;reik&scaron;ti ra&scaron;tu. Balsavimui ra&scaron;tu prilyginamas balsavimas elektroniniu pa&scaron;tu.
83.KontrolÄ—s komisijos narys gali atsistatydinti apie tai informavÄ™s koordinacinÄ™ tarybÄ… prie&scaron; de&scaron;imt
kalendoriniÅ³ dienÅ³.
84.KontrolÄ—s komisijos posÄ—dÅ¾iai protokoluojami. Prie protokolo turi bÅ«ti pridÄ—ti balsavusiÅ³ ra&scaron;tu nariÅ³
ra&scaron;tai (biuleteniai).
85. KontrolÄ—s komisijos nariai turi lygias teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vienÄ… balsÄ…. Balsams pasiskirsÄ•ius
po lygiai, lemia KontrolÄ—s komisijos pirmininko balsas.
86.KontrolÄ—s komisijos darbo tvarkÄ… nustato koordinacinÄ—s tarybos patvirtintas darbo reglamentas.
V skirsnis.
LIETUVOS MUITINÄ–S DARBUOTOJÅ²
PROFESINIÅ² SÄ„JUNGÅ² SUSIVIENIJIMO
LÄ–&Scaron;OS IR TURTAS

87.Susivienijimo lÄ—&scaron;Å³ &scaron;altiniai:
87.1.nariÅ³ mokesÄ•iai;
87.2.nariÅ³ mokesÄ•iai ir savanori&scaron;ki Ä¯na&scaron;ai bendriesiems arba tiksliniams projektams finansuoti;
87.3.lÄ—&scaron;os gautos kaip parama;
87.4.pajamos i&scaron; Å«kinÄ—s veiklos ir teikiamÅ³ paslaugÅ³;
87.5.lÄ—&scaron;os, gautos i&scaron; kitÅ³ organizacijÅ³ bei fondÅ³;
87.6.kitos teisÄ—tai Ä¯gytos lÄ—&scaron;os.
88. Susivienijimo turtÄ… sudaro Susivienijimo nariÅ³ ir rÄ—mÄ—jÅ³ jai perduotas turtas, kitas teisÄ—tai Ä¯gytas turtas. Profesin
sÄ…jungai gali bÅ«ti neatlygintinai perduotas turtas panaudos pagrindais.
89.Nario mokestis mokamas pasibaigus ataskaitiniam mÄ—nesiui, bet ne vÄ—liau kaip iki kito mÄ—nesio 15 dienos.
90.Susivienijimo lÄ—&scaron;omis disponuoja koordinacinÄ— taryba.
91.Susivienijimas gali steigti &scaron;alpos, labdaros ir kitus fondus.
VI skirsnis.
SUSIVIENIJIMO PERTVARKYMAS,
REORGANIZAVIMAS, VEIKLOS SUSTABDYMAS
AR NUTRAUKIMAS

92.Susivienijimas pertvarkomas, reorganizuojamas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos teisÄ—s aktÅ³ nustatyta tvarka.
93.Susivienijimas gali bÅ«ti pertvarkytas, reorganizuotas, jo veikla sustabdyta ar pasibaigti:
93.1.Ä¯statuose numatyta tvarka;
93.2.teismo sprendimu;
93.3.Lietuvos Respublikos Ä¯statymÅ³ numatytais atvejais.
94. Susivienijimo reorganizavimas - tai Susivienijimo, kaip juridinio asmens, pabaiga be likvidavimo procedÅ«ros.
Reorganizuoto Susivienijimo visÅ³ teisiÅ³ ir prievoliÅ³ perÄ—mÄ—jai yra reorganizuojant naujai Ä¯steigtos ir po reorganizavimo
tÄ™sianÄ•ios veiklÄ… profesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ organizacijos.
95. Susivienijimo reorganizavimo sÄ…lygas rengia koordinacinÄ— taryba. Kartu su reorganizavimo sÄ…lygomis turi bÅ«ti paren
ir po reorganizavimo veiksianÄ•iÅ³ profesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ Ä¯statÅ³ projektai. ReorganizavimÄ… tvirtina Konferencija.
96. Susivienijimo likvidavimo pagrindas gali bÅ«ti Konferencijos nutarimas, priimtas 3/4 delegatÅ³ sprendimu, arba teismo
sprendimas.
97. Institucija, nutarusi likviduoti SusivienijimÄ…, skiria likvidatoriÅ³. Nuo likvidatoriaus paskyrimo Susivienijimo valdymo
organai netenka Ä¯galiojimÅ³.
98.Kai likviduojamas Susivienijimas sumoka visas skolas ir atsiskaito su
biudÅ¾etu, likÄ™s jo turtas paskirstomas SusivienijimÄ… likviduoti nutarusios institucijos nustatyta tvarka, laikantis galiojanÄ•iÅ
teisÄ—s aktÅ³.
99. Apie Susivienijimo likvidavimÄ… vie&scaron;ai skelbiama tris kartus ne maÅ¾esniais kaip trisde&scaron;imt dienÅ³
intervalais respublikiniame dienra&scaron;tyje arba turi bÅ«ti paskelbta vie&scaron;ai vienÄ… kartÄ… respublikiniame
dienra&scaron;tyje ir prane&scaron;ta ra&scaron;tu visiems kreditoriams.

VII skirsnis.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
100. Visi &scaron;iuose Ä¯statuose neaptarti Susivienijimo veiklos klausimai sprendÅ¾iami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Ä¯statymais bei kitais teisÄ—s aktais.
101.UÅ¾ savalaikÄ¯ nutarimÅ³ ir prane&scaron;imÅ³ skelbimÄ… atsako koordinacinÄ— taryba.
&Scaron;i Ä¯statÅ³ redakcija patvirtinta Lietuvos MuitinÄ—s darbuotojÅ³ profesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ susivienijimo konferencijoje,
Ä¯vykusioje 2007 m. kovo 17 d.
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