
PAVYZDYS 

 

 

RESPUBLIKINĖS JUNGTINĖS PROFESINĖS SĄJUNGOS  

,,LIETUVOS SOCIALINES PASLAUGAS TEIKIANČIŲ 
DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS“ ŠAKOS PADALINIO 

(ĮSTAIGOS PAVADINIMAS) PROFESINĖS SAJUNGOS  
(nurodomas profesinės sąjungos šakos ir padalinio pavadinimas)i 

 

STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 
_____________ 

(data) 

 

(..miestas..) 
(vieta) 

 

 
 

Apie susirinkimą profesinės sąjungos nariai buvo informuoti________________ (nurodyti informavimo 

būdus, pvz.: el. paštu). 

 
Susirinkime dalyvauja:14 narių (nurodomas susirinkime dalyvaujančių profesinės sąjungos narių 

skaičius). 

 
 

Dienotvarkė: 

 
1. Dėl steigiamojo susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus išrinkimo. 

 

2. Dėl (profesinės sąjungos pavadinimas) komiteto išrinkimo.iiiii 

 
3. Dėl (profesinės sąjungos pavadinimas) įgaliotinio (pirmininko)iv (toliau – įgaliotinis) ir įgaliotinio 

pavaduotojo išrinkimo. 

 
 

1. SVARSTYTA: Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai. Nariai pasiūlė susirinkimo 

pirmininku išrinkti__________________________, susirinkimo sekretore išrinkti 

__________________________. 
 

BALSUOTA::vuž –11 ; prieš –0  ; susilaikė – 3 

 
NUTARTA: Susirinkimo pirmininku išrinkti:_____________  ,susirinkimo sekretoriumi 

išrinkti:______________________. 

 
 

 

 

2.  SVARSTYTA: (profesinės sąjungos pavadinimas) komiteto rinkimai. Nariai pasiūlė į komitetą 
išrinkti:______________________________________________________________________________   

 



BALSUOTA: už pirmąjį kandidatą: už – 4;  prieš –7; susilaikė – 3 
už antrąjį kandidatą: vienbalsiai – 14. 

už trečiąjį kandidatą: už –7, prieš –7; susilaikė – 0. 

 

NUTARTA: Į (profesinės sąjungos pavadinamas) komitetą išrinkti 
________________________________________________________________________________. 

 

 
 

3.   SVARSTYTA: (profesinės sąjungos pavadinimas) įgaliotinio rinkimai. Nariai pasiūlė (profesinės 
sąjungos pavadinimas) įgaliotiniu išrinkti_________________, įgaliotinio pavaduotoju 

išrinkti_________________. 

 
BALSUOTA: už (siūlomą kandidatą į profesinės sąjungos įgaliotinio pareigas): vienbalsiai – 14. 

už (siūlomą kandidatą į profesinės sąjungos įgaliotinio pavaduotojo pareigas): vienbalsiai – 14. 

 

NUTARTA: (profesinės sąjungos pavadinimas) įgaliotiniu išrinkti ______________________________, 
 (profesinės sąjungos pavadinimas) įgaliotinio pavaduotoju išrinkti ____________________________. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Susirinkimo pirmininkas                                                                   

_________________________________ 
(vardas, pavardė, parašas) 

 

     Susirinkimo sekretorius                                                                

_________________________________     
(vardas, pavardė, parašas)               

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



REKOMENDACIJOS  
                                                             
iPavadinimų sutrumpinimas šioje skiltyje negalimas. Vartoti pavadinimą sutrumpinta forma 

galima dėstomame tekste skliausteliuose nurodžius ( toliau – sutrumpintas pavadinimas). 

Atkreipiamas dėmesys, jog tikslingiausia steigiamos profesinės sąjungos pavadinimą 

formuoti taip: (darbdavio pavadinimas) profesinė sąjunga. Jei tokiu pavadinimu jau yra 

veikianti profesinė sąjunga rekomenduojama pavadinimą formuoti taip: (darbdavio 

pavadinimas) darbuotojų profesinė sąjunga. 

 
iiAtkreipiamas dėmesys, jog įgaliotinio pavaduotojas, kaip ir profesinės sąjungos įgaliotinis 

turi būti išrinktas ir į komitetą. 
 
iii Remiantis Darbo kodekso 170 straipsniu profesinės sąjungos komiteto narių skaičius 

tiesiogiai priklauso nuo toje darbovietėje esamų įstaigos darbuotojų skaičiaus. Profesinę 

sąjungą, atsižvelgiant į vidutinį darbdavio darbuotojų skaičių, rekomenduojama sudaryti ne 

mažiau kaip iš trijų ir ne daugiau kaip iš vienuolikos narių, jeigu: 

1) Darbuotojų yra iki šimto – trys profesinės sąjungos komiteto nariai; 

2) Darbuotojų yra nuo vieno šimto vieno iki trijų šimtų darbuotojų – penki nariai; 

3) Darbuotojų yra nuo trijų šimtų vieno iki penkių šimtų darbuotojų – septyni nariai; 

4) Darbuotojų yra nuo penkių šimtų vieno iki septynių šimtų darbuotojų – devyni nariai; 

5) Darbuotojų yra daugiau kaip septyni šimtai vienas darbuotojas – vienuolika narių. 
 
ivSiekiant, jog fiksuojant protokolą bei jo faktus būtų išvengiama netikslumų, 

rekomenduojama sekančiose punktuose vietoje sąvokos įgaliotinio (pirmininko) naudoti 

sąvoka -  įgaliotinis. 
 
vEsant situacijai, kuomet dėl tam tikro susirinkime svarstomo klausimo nubalsuojama 

vienbalsiai, prie skilties BALSUOTA turi būti užrašomas žodis vienbalsiai bei šalia 

nurodomas balsų skaičius. 

 

 

 

Atkreipiamas dėmesys, jog steigiamojo susirinkimo metu išrinkus komitetą, bei profesinės 

sąjungos įgaliotinį, profesinė sąjunga laikoma įsteigta. Tam, kad profesinė sąjunga būtų 

laikoma darbdavio lygmens profesinė sąjunga, profesinė sąjunga turi turėti ne mažiau 

dvidešimt narių arba nariai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/10 visų darbdavio 

darbuotojų, bet ne mažiau kaip trys. 

 

 


