
 

 

LIETUVOS GELEŽINKELININKŲ       

PROFESINIŲ  SĄJUNGŲ SUSIVIENIJIMO 

 

S T A T U T A S 

 
1. BENDRIEJI NUOSTATAI 

 

1.1. Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimas (toliau - LGPSS) yra 

savarankiškas profesinių sąjungų susivienijimas, jungiantis  savaraniškas, savaveiksmes 

ir  savanoriškas Lietuvos geležinkelininkų profesines sąjungas bendriems veiksmams, 

atstovaujant ir ginant Lietuvos geležinkelių dirbančiųjų profesines, darbo, ekonomines ir 

socialines teises bei interesus. 

1.2. Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimas yra savanoriška, 

savaveiksmė ir savarankiška organizacija.  

1.3.  Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo buveinė: S. Kerbedžio g. 9, 

Panevėžio miestas, Lietuva. 

1.4. Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimas yra juridinis asmuo, 

įstatymų nustatyta tvarka turintis atsiskaitomą (-as) sąskaitą (-as) banke (-uose) ir 

antspaudą.. 

1.5. Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimas gali bendradarbiauti  su 

tarptautinėmis organizacijomis, partijomis ir kitais visuomeniniais judėjimais, kurių 

programų nuostatos remia teisėtus profesinių sąjungų reikalavimus ir neprieštarauja šio 

Statuto nuostatoms. Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimas gali 

sudaryti bendradarbiavimo sutartis su kitomis profesinėmis sąjungomis ir 

organizacijomis, veikiančiomis Lietuvoje ir užsienyje.   

1.6. Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo veiklos trukmė neribota. 

1.7. Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo suvažiavimas sprendžia dėl 

LGPSS narystės tiek tarptautinėse organizacijose, tiek Lietuvos Respublikos profesinių 

sąjungų centruose. LGPSS Suvažiavime prėmus sprendimą tapti kokios nors tarptautinės 

ar nacionalinės organizacijos nariu, ir prisiėmus pareigą laikytis jų įstatų/ statutų, 

atitinkamai harmonizuojami ir LGPSS narių įstatai ir statutai.  

1.8. LGPSS nariai priklausantys kitiems profesinių sąjungų centrams nei įstojo LGPSS 

automatiškai netenka savo teisių pagal šiuos įstatus iki bus pašalinti iš LGPSS sudėties 

LGPSS tarybos sprednimu arba iki nutrauks nesuderinamą su LGPSS  veiklą - išstos iš 

kito profesinių sąjungų centro.    

 

2. LGPSS VEIKLOS PAGRINDAI 

 

2.1. LGPSS veikla grindžiama: 

2.1.1. Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės 

nutarimais, Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymu, šiuo Statutu bei kitais Lietuvos  

Respublikoje galiojančiais norminiais teisės aktais. 

 2.1.2. Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotomis tarptautinėmis sutartimis, Tarptautinės darbo 

organizacijos konvencijomis profsąjunginiais ir darbo klausimais, Tarptautinės darbo 

organizacijos rekomendacijomis bei jos veiklos principais. 

2.1.3. Kolektyvinėmis  susitartimis, bendradarbiavimo sutartimis, kitomis sutartimis. 
 



3. TIKSLAI IR VEIKLOS POBŪDIS 

 

3.1.  Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo tikslai ir veiklos pobūdis yra:  

- atstovauti savo nariams santykiuose su darbdaviais, valstybinės valdžios ir 

valdymo institucijomis, įvairiomis organizacijomis; 

- vienyti šakiniu lygiu savo narius ir ginti jų profesines, darbo, socialines, 

ekonomines teises ir interesus.  

- bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio profesinėmis sąjungomis; 

- dalyvauti sprendžiant ginčus su darbdaviais; 

- ginti savo narių teisių visomis teisėtomis priemonėmis; 

- organizuoti įstatymų nustatyta tvarka piketus, demonstracijas, streikus; 

- skirti esant būtinybei finansinę paramą ir pašalpas; 

- sudaryti šakines kolektyvines sutartis, šakinius ir kitus susitarimus su darbdaviais, 

jų organizacijomis ir susivienijimais dėl darbo, darbo apmokėjimo, darbo 

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

ekonominių sąlygų; 

- skelbti šakinius streikus šiame Statute nustatyta tvarka, aptarus Lietuvos 

Respublikos trišalėje taryboje.  

- sudaryti sutartis ir susitarimus su valstybės ir savivaldybių valdžios ir valdymo 

organais; 

- kontroliuoti, kaip darbdaviai vykdo su Lietuvos geležinkelininkų profesinių 

sąjungų susivienijimo narių teisėmis ir interesais susijusius darbo, ekonominius ir 

socialinius įstatymus, kolektyvines sutartis ir susitarimus; 

- kontroliuoti kolektyvines sutartis ir susitarimus su darbdaviais, jų organizacijomis 

ir susivienijimais, valstybės ir savivaldos institucijomis dėl darbo, darbo 

apmokėjimo, darbo organizavimo, žmogaus saugos darbe, darbo ir poilsio laiko 

bei kitų socialinių ekonominių sąlygų;  

- vykdyti narių mokymą ir švietimą 

- šio Statuto nustatyta tvarka nemokamai konsultuoti Lietuvos geležinkelininkų 

profesinių sąjungų susivienijimo narius darbo teisiniais klausimais. Lietuvos 

geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo narių atstovavimo teismuose 

bei įmonėse, įstaigose ir organizacijose tvarką nustato LGPSS Taryba;  

- užsiimti ūkine, komercine veikla, iš kurios Lietuvos geležinkelininkų profesinių 

sąjungų susivienijimas gali turėti pelno, tačiau ši veikla negali būti Lietuvos 

geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo veiklos tikslas, nes visi 

Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo veiklos tikslai yra ne 

pelno siekiantys; 

3.2. Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimas gali verstis ir kita,     nenurodyta 

šiuose įstatuose veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems 

teisės aktams.  

3.3.Komercinę ūkinę veiklą, kuria verstis reikalinga licencija ar leidimas, Lietuvos 

geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimas gali vykdyti tik Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.  

3.4. Bendras veiklos tikslas yra tenkinti viešuosius interesus, nesiekiant gauti ekonominės 

naudos iš vykdomos veiklos. 

 

4. FUNKCIJOS 

 

4.1. LGPSS veikia gamybiniu, profesiniu principais; 

4.2. LGPSS veikia šakos (profesiniu) lygiu; 



4.3. Bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio profsąjungomis. 

4.4. Gina savo narių interesus santykiuose su valstybinės valdžios ir valdymo institucijomis, 

įvairiomis organizacijomis. 

4.5. Dalyvauja sprendžiant ginčus su darbdaviu. 

4.6. Atstovauja savo narių interesus visuose lygiuose. 

4.7. Organizuoja profsąjunginį švietimą. 

4.8. Prireikus skiria finansinę paramą bei pašalpas. 

4.9. Koordinuoja narių veiksmus keliant bendrus reikalavimus, įstatymų nustatyta tvarka 

organizuoja piketus, demonstracijas, streikus. 

 

5. NARYSTĖ 

 

5.1. LGPSS nariais gali būti geležinkelininkų profesinės sąjungos (organizacijos). LGPSS nariais 

taip pat gali būti  geležinkelio sektoriuje dirbantys fiziniai asmenys ir kiti asmenys (laikinai 

nedirbantys, pensininkai), nuolat gyvenantys Lietuvoje, ne jaunesni kaip 14 metų, mokantys 

nario mokestį. LGPSS geležinkelininkų profesinės sąjungos (organizacijos) LGPSS sudėtyje 

registruojamos, jei jos yra įregistruotos VĮ Registrų centras arba yra ne mažiau kaip 3 (trys) 

steigėjai, kurie pasirašo steigimo aktą ir pareiškia norą įstoti į LGPSS.   

5.2. LGPSS nariu tampama, kai LGPSS Tarybai pateikiamas prašymas priimti į LGPSS sudėtį, 

duomenys apie organizacijos buveinės adresą, telefoną, valdymo organų (Pirmininko ir 

kolegialaus valdymo organo (-ų)) narių duomenis (vardas, pavardė, adresas ir telefonas), 

organizacijos narių sąrašas, įstatai arba įsipareigojimas laikytis LGPSS Statuto, organizacijos 

valdymo organo nutarimas (sprendimas) stoti į LGPSS sudėtį.  Geležinkelininkų profesinės 

sąjungos, priėmusios sprendimą išstoti iš LGPSS apie tai raštu informuoja LGPSS Tarybą ir 

pateikia išstojančios organizacijos kolegialaus valdymo organo sprendimą patvirtinančius 

dokumentus. 

5.3.Asmenys, norintys tapti LGPSS nariais, pateikia prašymą LGPSS Tarybai. Asmenys, norintys 

išstoti LGPSS, pateikia rašytinį prašymą LGPSS Tarybai, nario mokestis negrąžinamas.  

5.4. Narys, netinkamai vykdantis arba nevykdantis LGPSS Statuto nuostatų arba daugiau kaip 3 

mėnesius iš eilės  nemokantis nario mokesčio šalinamas iš LGPSS ir tokio pobūdžio sprendimą 

priima LGPSS Taryba – 2/3 visų Tarybos narių balsais. 

5.5.LGPSS Suvažiavimas gali sustabdyti nario įgaliojimus ir veiklą šakos organuose, jeigu narys 

pažeidžia LGPSS Statutą iki pašalins pažeidimus; 

5.6. LGPSS Priklausančios organizacijos kiekvienais metais iki vasario pirmos dienos patikslina 

(pateikia) padalinio narių sąrašus LGPSS Pirmininkui arba ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų 

nuo LGPSS Pirmininko reikalavimo pateikimo.   

 

6. NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

6.1.Nario teisės: 

6.1.1. dalyvauti LGPSS veikloje bei organizuojamuose renginiuose; 

6.1.2. reikalauti savo su darbu susijusių teisėtų interesų gynimo, pagalbos ir solidarumo; 

6.1.3. gauti reikiamą informaciją; 

6.1.4. dalyvauti rinkimuose ir būti išrinktam. 

6.1.5. nustatyta tvarka dalyvauti susirinkimuose, konferencijose; 

6.1.6. kreiptis į LGPSS visais darbo klausimais, darbdaviui pažeidus darbo ir kitus įstatymus ar 

kolektyvinę sutartį; 

6.1.7. teikti pasiūlymus LGPSS vadovybei veiklos tobulinimo klausimais; 

6.1.8. išstoti iš LGPSS 

6.2.Nario pareigos: 

6.2.1. laikytis šių įstatų; 



6.2.2. laiku mokėti nario mokestį; 

6.2.3. rūpintis organizacijos įvaizdžiu, būti garbingu jos nariu;  

6.2.4. solidarumas ginant kitų narių interesus; 

6.2.5. laikytis etikos ir dorovės normų; 

6.3.  Narystė LGPSS pasibaigia: 

6.3.1. raštu pareiškus norą išstoti iš LGPSS ir apie tai raštu informavus LGPSS Tarybą.  

6.3.2. pašalinus iš LGPSS narių. 

Šiuo atveju narystė nutraukiama nuo LGPSS Tarybos sprendimo pašalinti  narį priėmimo 

momento;  

6.3.3. likvidavus LGPSS.  

 

7. LGPSS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA 

 

7.1. LGPSS aukščiausias organas - LGPSS narių Suvažiavimas (Konferencija).  

7.2. LGPSS valdymo organai – LGPSS Taryba ir Pirmininkas.  

7.3. Tarp LGPSS Suvažiavimų (Konferencijų) LGPSS darbui vadovauja LGPSS Taryba. LGPSS 

Tarybai vadovauja Pirmininkas.  

7.4. LGPSS finansinės-ūkinės veiklos kontrolę atlieka LGPSS Revizinė komisija.  

 

8. LGPSS NARIŲ SUVAŽIAVIMAS (KONFERENCIJA) 

 

8.1.LGPSS narių suvažiavimo (Konferencijos) kompetenciją nustato šis Statutas. . 

8.2. LGPSS narių Suvažiavimas (Konferencija) šaukiamas vieną kartą metuose. Ataskaitinis 

rinkiminis narių Suvažiavimas (Konferencija) – kas keturi metai.  

8.3.Apie būsimą Suvažiavimą (Konferenciją) pranešama ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį; 

Suvažiavimą (Konferenciją) organizuoja, atstovų delegavimo principus, kvotas ir datą nustato 

LGPSS Taryba. 

8.4. LGPSS Suvažiavime (Konferencijoje) nagrinėjamus klausimus LGPSS nariai raštu pateikia 

LGPSS Tarybai ne vėliau kaip prieš dešimt dienų iki LGPSS Suvažiavimo (Konferencijos) 

pradžios.  

8.5.Suvažiavimo (Konferencijos) darbotvarkės projektą ruošia LGPSS Taryba, ji tvirtinama 

Suvažiavime (Konferencijoje) paprastąja dalyvių balsų dauguma. 

8.6.Papildomi klausimai gali būti įtraukti į darbotvarkę 2/3 Suvažiavimo (Konferencijos) dalyvių 

balsais. 

8.7.Neeilinę konferenciją kviečia LGPSS Taryba LGPSS pirmininko siūlymu, raštu reikalaujant 

ne mažiau kaip 2/3 LGPSS Tarybos narių arba ne mažiau kaip 1/3 LGPSS narių reikalavimo 

protokole nurodant būtinus Suvažiavime (Konferencijoje) spręsti klausimus bei sprendimų 

tikslingumą. 

8.8.Suvažiavimas (Konferencija) laikoma teisėta, jei joje dalyvauja daugiau kaip pusė (1/2) 

išrinktų delegatų. 

8.9.Suvažiavimo (Konferencijos) nutarimai laikomi priimtais, jei už juos balsavo ne mažiau kaip 

pusė visų Suvažiavimo (Konferencijos) dalyvių, išskyrus Statuto pakeitimą, organizacijos 

likvidavimą, kuriems reikia dviejų trečdalių (2/3) Suvažiavimo (Konferencijos) dalyvių balsų. 

8.10.Suvažiavimui (Konferencijai) neįvykus, pakartotinai Suvažiavimas (Konferencija) 

sušaukiama per 15 dienų ir laikoma teisėta nepriklausomai nuo dalyvių skaičiaus. 

8.11.    Suvažiavimo (Konferencijos)  kompetencija: 

8.11.1 nustato pagrindines LGPSS veiklos kryptis, strategiją, priima ir keičia LGPSS programą. 

8.11.2 tvirtina ir keičia, papildo LGPSS Statutą  

8.11.3 Išklauso, vertina ir tvirtina LGPSS pirmininko ataskaitą; 



8.11.4 renka LGPSS pirmininką, LGPSS Pirmininko teikimu tvirtina LGPSS Pirmininko 

pavaduotojų kandidatūras, jų skaičių.  

8.11.5 tvirtina Revizinės komisijos ataskaitą.  

8.11.6 nustato Revizinės komisijos narių skaičių ir juos renka.  

8.11.7 tvirtina LGPSS Tarybos sudėtį. 

8.11.8  priima sprendimus dėl LGPSS finansinės – ūkinės veiklos.  

8.11.9 tvirtina pagrindinius LGPSS finansinius rodiklius pagal LGPSS Tarybos pateiktą 

ataskaitą; 

8.11.10 sprendžia LGPSS reorganizavimo, likvidavimo ir su jais susijusius turto perdavimo 

klausimus;  priima kitus nutarimus, susijusius su LGPSS veikla. 

 

 

9. LGPSS TARYBA 

 

9.1. LGPSS Tarybą sudaro: LGPSS pirmininkas, LGPSS pirmininko pavaduotojas (-ai),  LGPSS 

narių – registruotų registrų centre profesinių sąjungų (organizacijų) pirmininkai arba įgalioti 

atstovai.  LGPSS Tarybai vadovauja LGPSS Pirmininkas. 

9.2. LGPSS Tarybos kompetencija:  

9.2.1 Nustato atstovavimo LGPSS Suvažiavime (Konferencijoje) kvotas ir organizuoja eilinį ir 

neeilinį LGPSS Suvažiavimą (Konferenciją), rengia eilinio ir neeilinio Suvažiavimo 

(Konferencijos) darbotvarkę, Suvažiavimo (Konferencijos) metu atsiskaito už nuveiktą darbą.  

9.2.2. Vykdo LGPSS Suvažiavimo (Konferencijos) nutarimus. 

9.2.3. LGPSS Pirmininko teikimu svarsto ir tvirtina LGPSS Pirmininko pavaduotojų darbo 

funkcijas. 

9.2.4. Aprobuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms adresuotų 

reikalavimų turinį ir Lietuvos Respublikos mastu numatomų vykdyti akcijų paskelbimą. 

9.2.5. Išklauso LGPSS Pirmininko ir jo pavaduotojų informaciją apie profesinės sąjungos 

programos vykdymą; 

9.2.6. Priima nutarimus dėl struktūrinių padalinių (filialų), įkūrimo arba priėmimo į LGPSS, dėl 

jų veiklos įvertinimo, sustabdymo. 

9.2.7. Priima sprendimus dėl naujų narių priėmimo į LGPSS ir išstojimo iš jo. 

9.2.8. Tvirtina metines LGPSS pajamų bei išlaidų sąmatas ir kontroliuoja jų vykdymą; 

9.2.9. Nustato nario mokesčio dydį; 

9.2.10. Aprobuoja LGPSS ūkinės – komercinės veiklos kryptis; 

9.2.11. Palaiko ryšius su Lietuvos Respublikoje veikiančiomis ir kitų valstybių profesinėmis  

sąjungomis, tarptautinėmis ir kitokiomis organizacijomis,  

9.2.12. Sprendžia įstojimo (išstojimo) į Lietuvos Respublikos ir tarptautinius profesinės sąjungos 

organizacijų susivienijimus klausimus; 

9.2.13. Neeiliniams LGPSS uždaviniams spręsti sudaro komisijas ir komitetus,  patvirtina jų 

nuostatus ir finansavimą; 

9.2.14. Tvirtina mokslo, švietimo, leidybos, fondų, įmonių ir kitokių įstaigų steigimą. 

9.2.15. LGPSS Pirmininko teikimu nustato LGPSS administracijos etatinių darbuotojų skaičių, jų 

darbo užmokesčio dydį;  

9.2.16. Priima sprendimus dėl LGPSS nekilnojamojo ir kilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo; 

9.2.17. Nustato finansinės apskaitos vedimo tvarką; 

9.2.18. Rūpinasi LGPSS narių, švietimu, socialinėmis ir profsąjunginės veiklos garantijomis; 

9.2.19. Organizuoja LGPSS nariams teisines konsultacijas, teikia metodinę pagalbą; 

9.2.20. Gali pakeisti LGPSS buveinės adresą; 



9.2.21. Tvirtina Tarybos posėdžių nuotoliniu būdu (pavyzdžiui, video konferencija, elektroninis 

balsavimas, balsavimas paštu, raštu ir kt.) sąlygas ir tvarką; 

9.2.22.. Renka, esant poreikiui, Tarybos sekretorių, kuris yra atsakingas už LGPSS 

dokumentaciją; 

9.3. LGPSS Tarybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip kas ketvirtį. 

9.4. LGPSS Tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja daugiau kaip pusė LGPSS Tarybos 

narių. Nutarimai priimami paprasta LGPSS Tarybos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius 

po lygiai, sprendimą lemia LGPSS Pirmininko balsas. 

9.5. LGPSS Tarybos veikla reglamentuojama LGPSS Tarybos patvirtintame LGPSS Tarybos 

darbo reglamente.  

9.6. LGPSS Tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų, raštu pateikęs pareiškimą LGPSS 

Tarybai. Prašymas dėl atsistatydinimo pateikiamas Tarybai ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines 

dienas iki atsistatydinimo. Taryba, gavusi Tarybos nario atsistatydinimo iš pareigų pareiškimą, 

paskiria LGPSS narį laikinai eiti Tarybos nario pareigas iki artimiausiame Tarybos posėdyje bus 

paskirtas kitas LGPSS Tarybos narys; 

9.7. 1/3 LGPSS Tarybos narių inicijuoja, o 2/3 narių sustabdo LGPSS Pirmininko įgaliojimus ir 

ne vėliau kaip per 30 darbo dienų surengia LGPSS narių Suvažiavimą (Konferenciją). 

Sustabdžiusi pirmininko įgaliojimus arba LGPSS Tarybai gavus pirmininko atsistatydinimo iš 

pareigų pareiškimą, Taryba paskiria vieną iš Tarybos narių laikinai eiti pirmininko pareigas iki 

LGPSS Suvažiavimas (Konferencija) išrinks LGPSS pirmininką. 

9.8. Taryba 2/3 visų LGPSS Tarybos narių balsais turi teisę skelbti streiką LGPSS šakos lygiu. 

Taryba, priėmusi sprendimą skelbti streiką šakos lygiu, kitą dieną po sprendimo priėmimo raštu 

kreipiasi į LR trišalę tarybą dėl streiko aptarimo bei įgalioja LGPSS Tarybos narį (-ius) atstovauti 

LGPSS LR trišalėje taryboje.  

9.9. Taryba, priėmusi sprendimą skelbti streiką šakos lygiu, nedelsiant nustato, priimdama 

nutarimą, streiko rengimo ir eigos tvarką; 

9.10. Kai organizacijoje lieka mažiau negu 20 narių, taryba priima sprendimą dėl minetos 

organizacijos statuso tarybos veikloje. 

 

 

10. LGPSS PIRMININKAS 

 

10.1. LGPSS Pirmininkas, renkamas LGPSS narių suvažiavime (Konferencijoje)  4  metų 

kadencijai. Pirmininkas vykdo šias funkcijas:  

10.1.1 vadovauja LGPSS Tarybai ir LGPSS veiklai; 

10.1.2. be atskiro rašytinio įgaliojimo atstovauja LGPSS visose valstybės ir savivaldybių 

institucijose; 

10.1.3. atstovauja LGPSS teismuose  

10.1.4. pirmininkauja arba skiria pirmininkaujantį LGPSS Suvažiavimų (Konferencijų) metu ir 

vadovauja Tarybos posėdžiams.  

10.1.5. organizuoja LGPSS Tarybos posėdžius, rengia svarstomų dokumentų projektus.  

10.1.6. Įgyvendina LGPSS narių Suvažiavimo (Konferencijos), LGPSS Tarybos sprendimus.  

10.1.7. Kontroliuoja, kaip vykdomi LGPSS statuto reikalavimai. 

10.1.8.  Siūlo LGPSS Tarybai sustabdyti LGPSS pirmininko pavaduotojų įgaliojimus.  

10.1.9. Teikia LGPSS Suvažiavimui (Konferencijai) tvirtinti LGPSS Pirmininko pavaduotojų 

kandidatūras ir teikia LGPSS Tarybai tvirtinti LGPSS Pirmininko pavaduotojų darbo funkcijas.  

10.1.10. pasirašo susitarimus ir sutartis LGPSS vardu arba įgalioja jas pasirašyti LGPSS 

pirmininko pavaduotoją (-jus). 

10.1.11. atsako už racionalų LGPSS turto ir lėšų panaudojimą, LGPSS Tarybos pavedimu valdo 

ir naudoja LGPSS priklausantį, perduotą ir LGPSS įsigytą turtą. 



10.1.12. Koordinuoja įeinančių į LGPSS sudėtį organizacijų veiklą, teikia joms konsultacijas, 

metodinę bei kitokią pagalbą, kaupia ir saugo informaciją apie naujus LGPSS narius. 

10.1.13. LGPSS pirmininkui laikinai negalint eiti savo pareigų, jo funkcijas eina vienas iš 

pavaduotojų, kurį terminuotam laikotarpiui paskiria LGPSS pirmininkas, o pastarajam 

pavaduotojo nepaskyrus – LGPSS Taryba.  

10.2. LGPSS Pirmininkas gali atsistatydinti iš pareigų, raštu pateikęs pareiškimą LGPSS Tarybai. 

Prašymas dėl atsistatydinimo pateikiamas Tarybai ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki 

atsistatydinimo. 

10.3. LGPSS Pirmininko nutarimai patvirtinti LGPSS Tarybos yra privalomi LGPSS nariams. 

10.4. LGPSS Pirmininko darbas organizuojamas pagal LGPSS Tarybos patvirtintą reglamentą. 

 

11. LGPSS REVIZINĖ KOMISIJA 

 

11.1. LGPSS finansinės – ūkinės veiklos kontrolę vykdo LGPSS Revizijos komisija; 

11.2. LGPSS Revizijos komisiją sudaro ne mažiau kaip 3 nariai, renkami LGPSS narių 

Suvažiavime (Konferencijoje) ketverių metų kadencijai. Komisijos nariu gali būti išrinktas 

LGPSS narys; 

11.3. Iš Suvažiavime (Konferencijoje) išrinktų Revizijos komisijos narių pastarieji išsirenka 

komisijos pirmininką ir apie tai praneša LGPSS Tarybai; 

11.4. Revizijos komisija turi teisę gauti visus LGPSS finansinius dokumentus, LGPSS 

Suvažiavimo (Konferencijos), Tarybos susirinkimų protokolus, LGPSS raštus, pasirašytus 

susitarimus ir sutartis; 

11.5. Ne rečiau kaip kartą per metus komisija surašo revizijos aktus ir juos pateikia LGPSS 

Tarybai; 

11.6. Revizijos komisija atsiskaito LGPSS narių Suvažiavimui (Konferencijai). 

 

12. PAREIGOS, TEISĖS,  ATSAKOMYBĖ 

 

12.1. LGPSS atstovaujamųjų organų narių teises ir garantijas bei atsakomybę reglamentuoja 

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Profesinių sąjungų įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo 

kodeksas, Lietuvos respublikos civilinis kodeksas, šis Statutas, kiti Lietuvos Respublikos 

įstatymai ir poįstatyminiais teisės aktai, Vyriausybės nutarimai, tarptautiniai dokumentai.  

 

13. LGPSS LĖŠOS IR TURTAS 

 

13.1 LGPSS lėšas sudaro: 

13.1.1  nario mokesčiai; 

13.1.2.. įmonių, įstaigų ir organizacijų įnašai; 

13.1.3.. Lietuvos Respublikos ir užsienio fizinių bei juridinių asmenų parama; 

13.1.4.. lėšos, gaunamos iš Europos Sąjungos vykdomų programų ir fondų;  

13.1.5.. kitos teisėtai gautos pajamos. 

13.2. LGPSS narių mokesčiai pervedami į LGPSS atsiskaitomąją  sąskaitą banke.  

13.3.Kiekvienas LGPSS narys laisvai disponuoja savo lėšomis. 

13.4. LGPSS struktūriniai padaliniai gali turėti kilnojamą ir nekilnojamąjį turtą, kuris yra 

reikalingas šiame Statute nustatytų tikslų įgyvendinimui. 

13.5.Sumokėti nario mokesčiai tampa LGPSS nuosavybe ir profesinės sąjungos nariams 

negrąžinami.  

13.5. LGPSS Nario mokesčiai mokami kas mėnesį 

 

14. LGPSS VEIKLOS SUSTABDYMO IR NUTRAUKIMO TVARKA 



 

14.1. LGPSS veikla nutraukiama LGPSS narių Suvažiavimo (Konferencijos) sprendimu 

Likviduojant LGPSS Suvažiavime (konferencijoje) už šį sprendimą turi balsuoti ne mažiau kaip 

2/3 Suvažiavime (Konferencijoje) dalyvavusių narių (įgaliotų atstovų). 

14.2. LGPSS veikla gali būti sustabdyta ar nutraukta teismo sprendimu; 

14.3. Nutraukus  LGPSS  veiklą, LGPSS turimų lėšų panaudojimą sprendžia likvidacinė 

komisija, kurią skiria LGPSS narių Suvažiavimas (Konferencija).  

 

15.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15.1. Vieša informacija bei pranešimai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka privalo būti skelbiami 

viešai spaudoje, yra skelbiami leidinyje „Lietuvos rytas“.  

15.2. Visi šiuose įstatuose neaptarti LGPSS veiklos klausimai sprendžiami vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais. 

15.3. LGPSS statutas įsigalioja nuo jų patvirtinimo LGPSS narių Suvažiavime (Konferencijoje). 

15.4. Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo statutas: 

priimtas 1998 m sausio 21 d. steigiamajame susirinkime, įregistruotas 1998 m rugsėjo 7 d. 

pakeistas 2003 m. lapkričio 25 d. suvažiavime, įregistruotas 2003 m. gruodžio 1 d. 

pakeistas 2007 m. spalio 5 d. suvažiavime, įregistruotas 2007 m. lapkričio 8 d. 

pakeistas 2010 m. gruodžio 9 d. konferencijoje, įregistruotas 2011 m. sausio 11 d. 

         priimtas 2014 m. balandžio 25 d., neeiliniame suvažiavime 

         pakeistas 2021 m. birželio 25   d. suvažiavime. 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų 

susivienijimo pirmininkas                                Artūras Černiauskas 

 

 

 

 

 

 

 


