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LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIÅ² SÄ„JUNGÅ² Ä®STATYMO PREAMBULÄ–S, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20 IR
21 STRAIPSNIÅ² PAKEITIMO Ä®STATYMAS 2007 m.
d. Nr. Vilnius (Å½in., 1991, Nr. 34-933; 1994, Nr.
Nr. 52-1276; 1997, Nr. 65-1539; 2001, Nr. 28-901; 2003, Nr. 108-4816) 1 straipsnis. PreambulÄ—s pirmos dalies
pripaÅ¾inimas netekusia galios ir 3 dalies pakeitimas 1. PreambulÄ—s 1 dalÄ¯ pripaÅ¾inti netekusia galios. &bdquo;Asmenys,
teisÄ—tai dirbantys pagal darbo sutartÄ¯ ar kitais Ä¯statymÅ³ nustatytais pagrindais Lietuvos Respublikos teritorijoje,
Ä¯statymo nustatyta tvarka turi teisÄ™ steigti profesines sÄ…jungas ar stoti Ä¯ jas savo interesams ginti.&ldquo; 2. Pakeisti
preambulÄ—s 3 dalÄ¯ ir jÄ… i&scaron;dÄ—styti taip: &bdquo;&Scaron;is Ä¯statymas nustato profesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ veiklos
pagrindus, jÅ³ teises ir atsakomybÄ™ santykiuose su darbdaviais, valstybinÄ—s valdÅ¾ios ir valdymo organais valstybÄ—s ir
savivaldybiÅ³ institucijomis bei Ä¯staigomis, profesinÄ—ms sÄ…jungoms ginant savo nariÅ³ interesus.&ldquo;
2 straipsnis. 1 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir papildymas 2 dalimi 1. Pakeisti 1 straipsnio 1 dalÄ¯ ir jÄ… i&scaron;dÄ—styti
taip: Fiziniai asmenys, teisÄ—tai dirbantys pagal darbo sutartÄ¯ ar kitais Ä¯statymÅ³ nustatytais pagrindais Lietuvos
Respublikos teritorijoje turintys darbinÄ¯ veiksnumÄ…, turi teisÄ™ laisvai jungtis stoti Ä¯ profesines sÄ…jungas ir dalyvauti jÅ³
veikloje.&ldquo; 2. Papildyti 1 straipsnÄ¯ 2 dalimi: &bdquo;ProfesinÄ—s sÄ…jungos steigÄ—jais gali bÅ«ti Lietuvos respublikos
pilieÄ•iai ir fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, ne jaunesni kaip keturiolikos metÅ³ ir dirbantys
pagal darbo sutartÄ¯ ar kitais pagrindais.&ldquo; 3. Straipsnio 2 ir 3 dalis atitinkamai laikyti 3 ir 4 dalimis. 3 straipsnis. 3
straipsnio 2 dalies pakeitimas Pakeisti 3 straipsnio 2 dalÄ¯ ir jÄ… i&scaron;dÄ—styti taip: &bdquo;ValstybÄ—s organams
ValstybÄ—s ir savivaldybiÅ³ institucijoms bei Ä¯staigoms, darbdaviams, jÅ³ Ä¯galiotiesiems atstovams, Ä¯monÄ—s, Ä¯staigos,
organizacijos valdymo organams, administracijai, pareigÅ«nams, politinÄ—ms partijoms ir kitoms visuomeninÄ—ms
organizacijoms draudÅ¾iama ki&scaron;tis Ä¯ profesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ vidaus reikalus. Asmenys, trukdantys teisÄ—tÄ… profesin
sÄ…jungÅ³ veiklÄ…, atsako pagal Ä¯statymus.&ldquo; 4 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas Pakeisti 4 straipsnÄ¯ ir jÄ¯
i&scaron;dÄ—styti taip: &bdquo;ProfesinÄ—s sÄ…jungos veikia, laikydamosi Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio
Ä®statymo (Konstitucijos) Konstitucijos, &scaron;io bei kitÅ³ Lietuvos Respublikos Ä¯statymÅ³, TarptautinÄ—s darbo
organizacijos konvencijÅ³, ir savo veiklÄ… grindÅ¾ia nustatyta tvarka Ä¯registruotais profesinÄ—s sÄ…jungos Ä¯statais
(statutu).&ldquo; 5 straipsnis. 6 straipsnio 1 ir 2 dalies pakeitimas Pakeisti 6 straipsnio 1 ir 2 dalis ir jas i&scaron;dÄ—styti
taip:
&bdquo;ProfesinÄ—s sÄ…jungos gali steigtis profesiniu, pareiginiu, gamybiniu, teritoriniu ar kitais paÄ•iÅ³ pro
sÄ…jungÅ³ nustatytais principais.
Profesinei sÄ…jungai Ä¯steigti bÅ«tina, kad ji turÄ—tÅ³:
1) ne ma
Ä¯monÄ—je, Ä¯staigoje, organizacijoje bÅ«tÅ³ ne maÅ¾iau kaip 30 20 steigÄ—jÅ³ ar jie sudarytÅ³ ne maÅ¾iau kaip 1/5 1/10 da
visÅ³ darbuotojÅ³, taÄ•iau ne maÅ¾iau kaip 3 darbuotojai;
2) susirinkime patvirtintus Ä¯status (statutÄ…);
vadovaujanÄ•iuosius valdymo organus.
&rdquo; 6 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas Pakeisti 8 straipsnÄ¯ ir jÄ¯
i&scaron;dÄ—styti taip: &ldquo;8 straipsnis. ProfesinÄ—s sÄ…jungos Ä¯traukimas Ä¯ registrÄ… JuridiniÅ³ asmenÅ³ registro
tvarkytojas profesines sÄ…jungas, jÅ³ susivienijimus pareik&scaron;tine tvarka Ä¯traukia Ä¯ registrÄ…. ProfesinÄ— sÄ…junga,
susivienijimas pateikia juridiniÅ³ asmenÅ³ registrui Teisingumo ministro nustatytos formos pra&scaron;ymÄ… Ä¯traukti
profesinÄ™ sÄ…jungÄ…, jÅ³ susivienijimÄ… Ä¯ registrÄ…, dokumentus, patvirtinanÄ•ius, kad Ä¯vykdytos &scaron;io Ä¯statymo
straipsnio 2 dalies nuostatos ir Ä¯status (2 egzempliorius). JuridiniÅ³ asmenÅ³ registro tvarkytojas netikrina profesinÄ—s
sÄ…jungos, jÅ³ susivienijimo pateiktÅ³ duomenÅ³ tikrumo ir dokumentÅ³ turinio atitikimo Ä¯statymÅ³ reikalavimams.
ProfesinÄ—s sÄ…jungos, jÅ³ susivienijimo steigimo dokumentai (taip pat ir para&scaron;ai) nÄ—ra tvirtinami notaro. ProfesinÄ—
sÄ…jungos, jÅ³ susivienijimai ir visi duomenys apie jas Ä¯traukiami Ä¯ registrÄ… neatlygintinai. Atsisakymas Ä¯traukti profesinÄ™
sÄ…jungÄ… Ä¯ juridiniÅ³ asmenÅ³ registrÄ… gali bÅ«ti skundÅ¾iamas teismui Ä¯statymÅ³ nustatyta tvarka.&rdquo; &bdquo;8
straipsnis. ProfesinÄ—s sÄ…jungos Ä¯statai (statutas) ir jÅ³ registracija ProfesinÄ—s sÄ…jungos arba jÅ³ susivienijimai, turi
&scaron;io Ä¯statymo nustatyta tvarka Ä¯registruoti savo Ä¯status (statutus). ProfesinÄ—s sÄ…jungos Ä¯statuose (statute) turi
bÅ«ti nurodoma: 1) profesinÄ—s sÄ…jungos pavadinimas ir buveinÄ—; 2) profesinÄ—s sÄ…jungos organizacinÄ— struktÅ«ra
vadovaujantieji organai; 4) veiklos nutraukimo tvarka; 5) profesinei sÄ…jungai priklausanÄ•io turto valdymo, disponavimo ir
naudojimo tvarka. ProfesiniÅ³ sÄ…jungÅ³, kurios nesijungia Ä¯ teritorinius ir nacionalinius susivienijimus ir yra vienos
savivaldybÄ—s teritorijoje, Ä¯status (statutÄ…) registruoja savivaldybÄ—s vykdomoji institucija. ProfesiniÅ³ sÄ…jungÅ³, jÅ³
susivienijimÅ³, kurie pagal savo Ä¯status (statutÄ…) veikia daugiau kaip vienos savivaldybÄ—s teritorijoje ir kuriÅ³ buveinÄ— yra
apskrities centre ar kitoje apskrities teritorijoje - miesto ar kaimo gyvenamojoje vietovÄ—je, Ä¯status registruoja apskrities
vir&scaron;ininkas. ProfesiniÅ³ sÄ…jungÅ³, jÅ³ susivienijimÅ³, kuriÅ³ veikla apima daugiau kaip vienos apskrities teritorijÄ…,
Ä¯status (statutÄ…) registruoja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. ProfesiniÅ³ sÄ…jungÅ³, jÅ³ susivienijimÅ³ Ä¯statai
(statutas) registruojami ne vÄ—liau kaip per mÄ—nesÄ¯ nuo kreipimosi dÄ—l registravimo pagal &scaron;Ä¯ Ä¯statymÄ… gavim
dienos, pateikus profesinÄ—s sÄ…jungos Ä¯status (statutÄ…) ir susirinkimo (konferencijos, suvaÅ¾iavimo) protokolÄ… (arba pr
i&scaron;ra&scaron;Ä…) dÄ—l profesinÄ—s sÄ…jungos, susivienijimo Ä¯steigimo. ProfesinÄ—s sÄ…jungos, jÅ³ susivienijimai Ä
juridinio asmens teises nuo jÅ³ Ä¯statÅ³ (statuto) Ä¯registravimo dienos. Atsisakius registruoti profesinÄ—s sÄ…jungos, jÅ³
susivienijimo Ä¯status (statutÄ…), apie tai ne vÄ—liau kaip per tris dienas nuo sprendimo priÄ—mimo ra&scaron;tu
prane&scaron;ama steigÄ—jams ir nurodoma, kokio Lietuvos Respublikos Ä¯statymÅ³ akto neatitinka profesinÄ—s sÄ…jungos,
susivienijimo Ä¯statai (statutas). Atsisakymas registruoti profesinÄ—s sÄ…jungos, jÅ³ susivienijimÅ³ Ä¯status (statutÄ…) gali bÅ
apskÅ³stas apylinkÄ—s teismui, kuris skundÄ… i&scaron;nagrinÄ—ja per de&scaron;imt dienÅ³.&ldquo; 7 straipsnis. 9
straipsnio 2 ir 4 daliÅ³ pakeitimas 1. Pakeisti 9 straipsnio 2 dalÄ¯ ir jÄ… i&scaron;dÄ—styti taip: &bdquo;Profesinei sÄ…jungai, j
susivienijimui paÅ¾eidus Lietuvos Respublikos KonstitucijÄ… ir &scaron;Ä¯ Ä¯statymÄ…, juridiniÅ³ asmenÅ³ registro tvarkytojas
apie paÅ¾eidimÄ… ra&scaron;tu prane&scaron;a profesinÄ—s sÄ…jungos, susivienijimo vadovaujantiems valdymo organams i
nurodo terminÄ…, per kurÄ¯ paÅ¾eidimai turi bÅ«ti pa&scaron;alinti. Jei paÅ¾eidimai nepa&scaron;alinti, profesinÄ—s sÄ…jung
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susivienijimo Ä¯status (statutÄ…) registravÄ™s organas juridiniÅ³ asmenÅ³ registro tvarkytojas taip pat prokuroras turi teisÄ™
kreiptis Ä¯ teismÄ… dÄ—l profesinÄ—s sÄ…jungos, jÅ³ susivienijimo veiklos sustabdymo.&ldquo; 2. Pakeisti 9 straipsnio 4 dalÄ
i&scaron;dÄ—styti taip: &bdquo;ProfesiniÅ³ sÄ…jungÅ³, jÅ³ susivienijimÅ³ veikla teismo sprendimu taip pat gali bÅ«ti nutraukta,
kai profesinÄ—s sÄ…jungos, jÅ³ susivienijimai per metus nuo tos dienos, kai jÅ³ veikla teismo sprendimu buvo sustabdyta, vÄ—
paÅ¾eidÅ¾ia Lietuvos Respublikos LaikinÄ…jÄ¯ PagrindinÄ¯ Ä®statymÄ… (KonstitucijÄ…) KonstitucijÄ… ar &scaron;Ä¯ Ä¯staty
8 straipsnis. 13 straipsnio 2 dalies pakeitimas ir papildymas 4 ir 5 dalimis. 1. Pakeisti 13 straipsnio 2 dalÄ¯ ir jÄ…
i&scaron;dÄ—styti taip: &bdquo;Darbdavys privalo uÅ¾tikrinti profesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ veiklos sÄ…lygas, numatytas kolektyvinÄ—
kitose jÅ³ tarpusavio sutartyse. ProfesinÄ—s sÄ…jungos funkcijoms atlikti darbdavys skiria patalpas, leidÅ¾ia naudotis turimomi
darbo priemonÄ—mis. KonkreÄ•ias profesinÄ—s sÄ…jungos materialinio techninio aprÅ«pinimo sÄ…lygas nustato kolektyvinÄ—
arba profesinÄ—s sÄ…jungos ir darbdavio susitarimas.&ldquo; 2. Papildyti 13 straipsnÄ¯ 4 ir 5 dalimis ir jas i&scaron;dÄ—styti
taip: &bdquo;ProfesinÄ—s sÄ…jungos atstovaujamÅ³jÅ³ organÅ³ nariams jÅ³ pareigÅ³ vykdymo laikui suteikiamas laisvas nuo
darbo laikas, uÅ¾ &scaron;Ä¯ laikÄ… mokant vidutinÄ¯ darbo uÅ¾mokestÄ¯, jeigu kolektyvinÄ—je sutartyje nenumatyta kitaip.
&Scaron;is laikas bendrai visiems atstovaujamÅ³jÅ³ organÅ³ nariams per metus negali bÅ«ti maÅ¾esnis kaip: 1) 60 darbo
valandÅ³, jei Ä¯monÄ—je dirba iki 20 darbuotojÅ³; 2) 180 darbo valandÅ³, jei Ä¯monÄ—je dirba nuo 20 iki 50 darbuotojÅ³; 3)
300 darbo valandÅ³, jei Ä¯monÄ—je dirba nuo 51 iki 100 darbuotojÅ³; 4) 420 darbo valandÅ³, jei Ä¯monÄ—je dirba nuo 101 iki
200 darbuotojÅ³; 5) 540 darbo valandÅ³, jei Ä¯monÄ—je dirba nuo 201 iki 300 darbuotojÅ³; 6) 660 darbo valandÅ³, jei
Ä¯monÄ—je dirba nuo 301 iki 500 darbuotojÅ³; 7) 780 darbo valandÅ³, jei Ä¯monÄ—je dirba nuo 501 iki 700 darbuotojÅ³; 8)
900 darbo valandÅ³, jei Ä¯monÄ—je dirba per 701 darbuotojÄ…. ProfesinÄ—s sÄ…jungos atstovaujamÅ³jÅ³ organÅ³ nariÅ³
kvalifikacija, reikalinga darbuotojÅ³ atstovÅ³ funkcijoms Ä¯gyvendinti, turi bÅ«ti keliama darbdavio lÄ—&scaron;omis.
Kvalifikacijai reguliariai kelti per metus turi bÅ«ti skiriama ne maÅ¾iau kaip trys dienos, jeigu kolektyvinÄ—je sutartyje
nenumatyta kitaip. KonkretÅ«s kvalifikacijos kÄ—limo terminai ir sÄ…lygos nustatomi profesinÄ—s sÄ…jungos ir darbdavio
susitarime arba kolektyvinÄ—je sutartyje.&ldquo; 9 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas Pakeisti 14 straipsnÄ¯ ir jÄ¯
i&scaron;dÄ—styti taip: &bdquo;ProfesinÄ—s sÄ…jungos ir jÅ³ susivienijimai teikia pasiÅ«lymus valstybinÄ—s valdÅ¾ios ir vald
organams valstybÄ—s ir savivaldybiÅ³ institucijoms bei Ä¯staigoms dÄ—l norminiÅ³ aktÅ³ darbo, ekonominiais ir socialiniais
klausimais priÄ—mimo, pakeitimo ar panaikinimo.&ldquo; 10 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas Pakeisti 15 straipsnÄ¯ ir
jÄ¯ i&scaron;dÄ—styti taip: &bdquo;ProfesinÄ—s sÄ…jungos atstovauja savo nariams ir Ä¯statymÅ³ nustatyta tvarka gina savo i
savo nariÅ³ teises ir teisÄ—tus interesus valstybÄ—s organuose valstybÄ—s ir savivaldybiÅ³ institucijose bei Ä¯staigose.
ProfesinÄ—s sÄ…jungos, gindamos savo nariÅ³ teises ir teisÄ—tus interesus, gali sudaryti susitarimus su valstybÄ—s valdÅ¾io
valdymo organais valstybÄ—s ir savivaldybiÅ³ institucijomis bei Ä¯staigomis.&ldquo; 11 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 16 straipsnÄ¯ ir jÄ¯ i&scaron;dÄ—styti taip: &bdquo;16 straipsnis. ValstybÄ—s organÅ³ ir organizacijÅ³ ValstybÄ—s ir
savivaldybiÅ³ institucijÅ³ bei Ä¯staigÅ³ teikiama pagalba profesinÄ—ms sÄ…jungoms
ProfesinÄ—s sÄ…jungos ir j
i&scaron; valstybÄ—s organÅ³ ir organizacijÅ³ valstybÄ—s ir savivaldybiÅ³ institucijÅ³ bei Ä¯staigÅ³ turi teisÄ™ gauti savo veiklai
reikalingÄ… informacijÄ… darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais, kuriÄ… valstybÄ—s organai ir organizacijos valstybÄ—
savivaldybiÅ³ institucijos bei Ä¯staigos privalo pateikti Ä¯statymÅ³ nustatytais terminais.
ValstybÄ—s organai Valsty
savivaldybiÅ³ institucijos bei Ä¯staigos skatina derybas tarp profesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ ir darbdaviÅ³ ar jÅ³ organizacijÅ³.
ValstybÄ—s organai, organizacijos ValstybÄ—s ir savivaldybiÅ³ institucijos bei Ä¯staigos gali teikti profesinÄ—ms sÄ…jungoms
paramÄ… socialiniams ir kitiems tyrimams vykdyti.&ldquo; 12 straipsnis. 20 straipsnio 1 dalies pakeitimas Pakeisti 20
straipsnio 1 dalÄ¯ ir jÄ… i&scaron;dÄ—styti taip: &bdquo;ProfesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ ir jÅ³ nariÅ³ teises ir teisÄ—tus interesus Ä¯stat
nustatyta tvarka gina valstybiniai valdÅ¾ios ir valdymo organai, valstybÄ—s ir savivaldybiÅ³ institucijos bei Ä¯staigos, teismai
bei kiti teisÄ—saugos organai.&ldquo; 13 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas Pakeisti 21 straipsnÄ¯ ir i&scaron;dÄ—styti jÄ¯
taip: &bdquo;Darbdavys negali atleisti i&scaron; darbo darbuotojo, i&scaron;rinkto Ä¯ Ä¯monÄ—je veikianÄ•ios profesinÄ—s
sÄ…jungos renkamojo atstovaujamÄ…jÄ¯ organÄ…, pagal Darbo sutarties Ä¯statymo 29 straipsnio pirmosios dalies 2 punktÄ…
savo valia Darbo kodekso 129 straipsnÄ¯, negavÄ™s tos profesinÄ—s sÄ…jungos Ä¯monÄ—je renkamojo atstovaujamojo orga
i&scaron;ankstinio sutikimo. ProfesinÄ—s sÄ…jungos pirmininkas jo kadencijos laikotarpiu taip pat negali bÅ«ti atleistas
i&scaron; darbo pagal Darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalies 1 punktÄ… be i&scaron;ankstinio profesinÄ—s sÄ…jungos
atstovaujamojo organo sutikimo. &Scaron;io straipsnio pirmojoje dalyje nurodytiems darbuotojams skiriant drausmines
nuobaudas, i&scaron;skyrus drausminÄ™ nuobaudÄ… &ndash; atleidimÄ… i&scaron; darbo, taip pat reikalingas
i&scaron;ankstinis profesinÄ—s sÄ…jungos renkamojo atstovaujamojo organo sutikimas. ProfesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ nariams,
atleistiems i&scaron; darbo dÄ—l jÅ³ i&scaron;rinkimo Ä¯ renkamÄ…sias pareigas profesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ organizacijose,
pasibaigus renkamÅ³jÅ³ pareigÅ³ Ä¯galiojimams, profesinÄ—s sÄ…jungos atstovaujamuosius organus, pasibaigus jÅ³ narystei
&scaron;iuose organuose suteikiamas pirmesnis darbas (pareigos), o jeigu jo nÄ—ra, &ndash; kitas lygiavertis darbas
(pareigos) toje paÄ•ioje arba darbuotojo sutikimu kitoje Ä¯monÄ—je, Ä¯staigoje, organizacijoje. Ä®monÄ—s, Ä¯staigos,
organizacijos darbuotojas, i&scaron;rinktas Ä¯ renkamuosius atstovaujamuosius tos Ä¯monÄ—s, Ä¯staigos, organizacijos
profesinÄ—s sÄ…jungos organus ir dÄ—l to nutraukÄ™s darbo santykius, prilyginamas tos Ä¯monÄ—s, Ä¯staigos, organizacijos
darbuotojui ir jam taikomos socialinÄ—s garantijos visÄ… renkamÅ³jÅ³ pareigÅ³ Ä—jimo laikÄ…. Kitos garantijos darbuotojams,
i&scaron;rinktiems Ä¯ renkamuosius atstovaujamuosius profesinÄ—s sÄ…jungos organus, gali bÅ«ti nustatytos kolektyvinÄ—se
kitose sutartyse.&ldquo;
14 straipsnis. Ä®statymo Ä¯sigaliojimas &Scaron;is Ä¯statymas Ä¯sigalioja nuo 2008 m. sausio 1 d.
Skelbiu &scaron;Ä¯ Lietuvos Respublikos Seimo priimtÄ… Ä¯statymÄ….
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