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ŠVIETIMO PARAMOS FONDO NUOSTATAI 

 

 

1. Fondo veiklos tikslai 

 

1. Fondo veiklos tikslai yra: 

1.1. Paruošti, organizuoti ir vykdyti bazinį profsąjungų pirmininkų ir aktyvo mokymą, 

perkvalifikavimą bei bendrą pilietinį mokymą Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų 

profesinės sąjungos nariams. 

1.2. Padėti profesinės sąjungos nariams kelti kvalifikaciją (organizuoti ir finansuoti kursus, 

seminarus, konferencijas, dalinai  apmokėti už  kvalifikacijos  kėlimo  ir  tobulinimosi  kursus).   

1.3. Skatinti, organizuoti ir vykdyti informavimą, diskusijas, seminarus, pratybas bei kitus 

profsąjunginio švietimo būdus. 

1.4. Remti profesinių sąjungų švietimo organizatorių, lektorių mokymą. 

1.5. Ruošti ir vykdyti bendrus projektus su Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK), 

Tarptautine laisvųjų profesinių sąjungų konfederacija (ICFTU), Europos Profesinių sąjungų 

konfederacija (ETUC), Viešųjų paslaugų sekretoriatu (PSI) ir kitomis profsąjunginėmis 

organizacijomis, institutais bei fondais; dalyvauti bendruose tarptautiniuose renginiuose. 

1.6. Leisti ir kaupti metodinę medžiagą mokymo tikslams, knygas ir publikacijas, vadovėlius, 

audio ir video medžiagą.  

1.7. Rengti apklausas profsąjungos narių ekonominės padėties, socialinių garantijų, profesinio 

pasirengimo, atskirų akcijų pravedimo ir kitais klausimais. 

1.8. Informuoti visuomenę apie profesinių sąjungų poziciją socialinės politikos, trišalės 

partnerystės, integracijos, perkvalifikavimo, švietimo ir kitais klausimais. 

1.9. Remti Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos sudėtyje veikiančias 

profesines sąjungas. 

1.10. Remti mokslo, kultūros, švietimo, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės 

globos ir rūpybos plėtojimo programas. 

1.11. Remti kitus visuomenei reikšmingus projektus ir programas. 

 

 



 

                                               2. Fondo pajamų šaltiniai 

2. Fondo pajamų šaltiniai gali būti: 

           2.1. Tiksliniai įstaigos profesinių sąjungų ar jų susivienijimų  atskaitymai Lietuvos sveikatos 

apsaugos darbuotojų profesinei sąjungai ar kitu būdu Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų 

profesinės sąjungos narių švietimui skiriamos lėšos. 

2.2. Rėmėjų dovanotos (aukotos) Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės 

sąjungos narių švietimui lėšos ir turtas.  

2.3. Lėšos ir turtas, skiriami tiksliniams projektams bei programoms iš analogiškų Fondų, 

programų bei projektų. 

2.4. Pavienių  profsąjungos  narių  įnašai ar kitų  organizacijų  pervestos  lėšos.   

2.5. Fizinių asmenų pervesti du procentai nuo gyventojų pajamų mokesčio įmokos. 

 

 

3. Fondo pajamų bei turto naudojimo tvarka 

     3.1. Paramai gautas lėšas ir turtą Fondas gali naudoti tik pagal paskirtį nuostatuose nurodytiems 

tikslams. 

3.2. Fondo rėmėjas gali nustatyti jo skirtų lėšų (turto) naudojimo sritis, bet tik Fondo nuostatų 

numatytai veiklai. Rėmėjo prašymu Fondas privalo teikti informaciją, reikalinga kontroliuoti, kaip 

Fondas vykdo rėmėjo nustatytas sąlygas. 

3.3. Fondas turi teisę dalį pajamų naudoti administravimo išlaidoms ir Fondo veiklai plėtoti – iki 

20 proc. metinių pajamų. 

3.4. Fondo lėšos kaupiamos ir saugomos Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės 

sąjungos banko sąskaitoje. 

3.5. Fondo  lėšų  skyrimą  kiekvienu  konkrečiu  atveju  svarsto  ir  skiria  Lietuvos sveikatos  

apsaugos  darbuotojų  profesinės  sąjungos  Valdyba. 

3.6. Piniginės lėšos įstaigos  ar  susivienijimo  profsąjungos  narių švietimui  skiriamos  ir  jų  

dydis  nustatomas Valdybos  posėdyje atsižvelgus  į  realią  padėtį  bei  įvertinus  pateiktus  

dokumentus. 

3.7. Lietuvos  sveikatos  apsaugos  darbuotojų  profesinės  sąjungos  Valdyba,  skirdama  

pinigines lėšas narių švietimui, atsižvelgia į įstaigos profsąjungos ar jų susivienijimo komiteto (ar 

valdybos)  pateiktus  dokumentus.  Už  dokumentų  pateikimą  ir  jų  teisingumą  yra  atsakingas  

profsąjungos komiteto (ar valdybos)  pirmininkas. 



3.8. Piniginių  išmokų,  skirtų  tobulinimuisi  ir  kvalifikacinių  kursų  dalinį  padengimą,  

Valdyba  nagrinėja  individualiai,  įvertinant  organizacijos,  kuriai  priklauso  narys,  finansinį  

indėlį. 

      3.9. Esant  būtinybei,  išimties  tvarka,  valdyba  turi  teisę  profsąjungos  nariams skirti paramą 

neaptartą  šiuose  nuostatuose.   

3.10. Fondo lėšų tinkamą panaudojimą kontroliuoja Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų 

profesinės sąjungos finansinės priežiūros komisija. 

 

 

Pastaba: šie  nuostatai  gali  būti  keičiami,  koreguojami  arba  papildomi  Įgaliotinių  Tarybos  

sprendimu. 

 

____________________ 


