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Š A L P O S     F O N D O    N U O S T A T A I 

 

 

Šalpos  fondo  sudarymas 

 

           Šalpos  fondo  sudarymo  tikslas  -  materialinė  parama  Sveikatos  

apsaugos  darbuotojų  profesinės  sąjungos  organizacijų  nariams,  tenkinant  jų  

būtiniausias  socialines  ekonomines  reikmes,  susidarius  ypač  sunkioms  

materialinėms (buitinėms),  sąlygoms  dėl  nelaimingų  atsitikimų ( mirties,  

gaisrų,  stichinių  nelaimių ),  bedarbystės  ir  streikų, protesto akcijų. 

 

            Šalpos  fondo  lėšas  sudaro tiksliniai vietinių  organizacijų  atskaitymai  

Sveikatos  apsaugos  darbuotojų  profesinei  sąjungai,  pavienių  profsąjungos  

narių  įnašai,  taip  pat  kitų  organizacijų  pervestos  lėšos.  Šalpos  fondo  lėšų  

skyrimą  kiekvienu  konkrečiu  atveju  svarsto  ir  skiria  Sveikatos  apsaugos  

darbuotojų  profesinės  sąjungos  Valdyba. 

 

Šalpos  fondo  panaudojimas 
 

1. Materialinės  pašalpos  bedarbystės  atvejais. 

2. Materialinės  pašalpos  profsąjungos  nariams  ir  

organizacijoms,  esant  itin  sunkiai  materialinei  padėčiai  

stichinių  nelaimių,  gaisrų  atvejais. 

3. Pašalpos  šeimoms,  žuvus  profsąjungos  nariui  dėl  

nelaimingo  atsitikimo  darbe. 

4. Pašalpos  streikų,  įvairių  akcijų,  sankcionuotų  Sveikatos  

apsaugos  darbuotojų  profesinės  sąjungos  Valdybos,  

atvejais. 

5. Akcijų  ir  streikų ,  sankcionuotų  Sveikatos  apsaugos  

darbuotojų  Valdybos,  organizacinėms  išlaidoms  padengti.  

 

 

 

Pašalpų  išmokėjimo  tvarka 

 

          Stichinės  nelaimės,  gaisro  atveju,  Valdybos  sprendimu  išmokama  

nuo  1  iki  3  Vyriausybės  patvirtintų  minimalių  mėnesinių  algų  dydžio  

pašalpa. 

 

           Šeimoms,  žuvus profsąjungos  nariui  dėl  nelaimingo  atsitikimo  darbe,  

Valdybos  sprendimu  išmokama nuo  4 iki 6 Vyriausybės  patvirtintų  

minimalių  mėnesinių  algų  dydžio   pašalpa. 

         Lėšos,  skiriamos  įvairių  akcijų  ( piketai,  streikai,  bado  akcijos  ir  kt.)  

organizavimo  išlaidoms  padengti  pagal  Valdybos  patvirtintą  sąmatą  iš  

anksto  suderinus  akcijų  trukmę  ir  vietą. 

 

         Pašalpos  streikuojančių  įmonės,  įstaigos  ar  organizacijos  profsąjungos  

nariams  skiriamos  ir  jos  dydis  nustatomas  apsvarsčius  Valdybos  posėdyje  

ir  atsižvelgus  į  realią  padėtį  bei  įvertinus  pateiktus  dokumentus. 

 

         Lietuvos  sveikatos  apsaugos  darbuotojų  profesinės  sąjungos  Valdyba,  

skirdama  pašalpą ,  atsižvelgia  į  vietos  profsąjungos  organizacijos  komiteto  

pateiktus  dokumentus.  Už  dokumentų  pateikimą  ir  jų  teisingumą  yra  

atsakingas  profsąjungos  organizacijos  komiteto  pirmininkas. 

 

         Esant  būtinybei,  išimties  tvarka,  Valdyba  turi  teisę  profsąjungos  

nariams  skirti  pašalpas,  neaptartas  šiuose  nuostatuose.   

 

 

 

Pastaba: šie  nuostatai  gali  būti  keičiami,  koreguojami  arba  papildomi  

Įgaliotinių  Tarybos  sprendimu. 

 

 


