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LTETUVOS PROrESrNrU SAJTTNGU KONTEDERACTJOS
ISTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Profesinir+ seiungq susivienijimas Lietuvos profesiniq sqjungq konfederacija (toliau -
Konfederacija) yra Profesiniq sqiungrl istatymo nustatyta tvarka isteigta savanori5ka, savaranki5ka,
savaveiksme orgatizacija, nepriklausoma nuo valstybes bei savivaldybiq institucijq, darbdaviq ir jq
orgarizacrlq, politiniq partrjtl, visuomeninl4 organizacijq bei judejimq, jungianti savo narius Sakiniu
principu, ginanti savo nariq ir atstovaujanti visq darbuotojq profesinesems darbo, ekonomin6ms,
socialinems teisems ir teisetiems interesams.

2. Konfederacija isteigta Konfederacijos steigiamojo suvaZiavimo nutarimu susijungus
Lietuvos profesiniq sajungr+ susivienijimui bei Lietuvos profesiniq sqjungtl centrui ir veikia
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Profesiniq sqjungq ir kitais istatymais bei teises
aktais, Visuotine Zmogaus teisiq deklaracija, Europos socialine chartqa, Tarptautines Darbo
Or ganzacijos konvencij omis ir Siais lstatais.

3. Konfederacrla yra nacionaline profesiniq s4jungq organizacija, galinti deretis ir sudaryti
nacionalines kolektyvines sutartis. Konfederucija yra savaranki5ka, sudetine Lietuvos profesiniq
s4iungr+ judejimo dalis, savo darb4 grindZianti demokratines veiklos principais. Konfederacija
bendradarbiauja su kitomis Lietuvos, uZsienio Saliq bei tarptautinemis profs4jungomis, taip pat
kitomis visuomeninemis organizacij omis ir j udej imais.

4. Konfederacija yra ribotos civilines atsakomybes vie5asis juridinis asmuo, pagal savo
prievoles atsakantis tik jai nuosar,ybes teise priklausandiu hrrtu ir savo veikloje nesiekiantis pelno.

Konfederacija turi antspaud4 su pilnu jos pavadinimu ir blankus su pilnu jos pavadinimu.
Konfederacrla gali tureti s4skaitas Lietuvos Respublikos bankuose ir btrti paramos teikeja ir gaveja.

5. Konfederacijos tikslas - ginti savo nariq ir atstovauti visq darbuotojq profesinems darbo,
ekonominems, socialinems teisems ir teisetiems interesams, lykdant visuomenei nauding4 veikl4
tenkinti vie5uosius interesus.

6. Sprendim4 del Konfederacijos buveines pakeitimo priima Konfederacijos valdyba.
7. Konfederacijos veiklos laikotarpis - neribotas.

II. TIKSLAI IR VEIKLA

8. Konfederacijos tikslai:
8.1. Nacionaliniu lygiu jungti, remti Konfederacijos nariq ir koordinuoti regioniniq junginiq

veikl4, ginti profesiniq sqiungq Konfederacijos nariq ir jq organizacijq, darbuotojq ir profs4jungos
nariq teises ir teisetus interesus, daryti itak4 valstybinei politikai ir darbdaviq veiklai darbo,
ekonominiais, socialiniais klausimais.

8.2. Atstovauti Konfederacijos ir profesiniq s4jungq nariams ir visiems darbuotojams su
valstybes ir savivaldybiq institucijomis, darbdaviais, jq organizacijomis sprendZiant socialines,
ekonomines ir darbo problemas.

8.3. Skatinti vienybg nustatant bendr4 profsqjungq politik4 Lietuvoje ir pletoti tarptautini
solidarum4.

8.4. Skatinti socialing partnerystg su kitais socialiniais partneriais darbdaviais, jq
or garizacrlomi s bei val stybes ir savivaldybiq institucij omis ;

9. Konfederacijos veikla:
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9.1. Teikti pasiulymus Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei del naujq istatymq ir
poistatyminiq aktq priemimo, papildymo, pakeitimo ar pm*inimo, kad bttq gerinamos darbuotojq
ir profs4jungos nariq socialines, ekonomines garantijos bei teisds.

9.2. Atstovauti Konfederacijos nariq, o taip pat i Konfederacijos sudeti ieinandiq profesiniq
sAiungq nariq interesams teismuose, derybose su valstybes ir savivaldybiq institucijomis, darbdaviq
organrzacrlomis, sudarant su jomis kolektyvines sutartis;

9.3. Pletoti Konfederacijos regioniniq junginig jaunimo, motenl bei kitq visuomenes interesq
grupiq veikl4.

9.4. Atlikti sociologinius tyrimus Konfederacijos nariq poreikiarns ir interesams nustatyti.
9.5. fstatymq nustatyta tvarka organizuoti piketus, mitingus, streikus ir kitas akcijas profesiniq

s4iungr+ nariq bei visq darbuotojq teisems ir teisetiems interesams ginti. Dalyvauti kitq profesiniq
sqiungr+ organizuojamose akcijose, kurioms pritana Konfederacijos nariai ir jas remti.

9.6. Vykdyti Konfederacijos nariq ir profesiniq s4iungtl nariq profsqiunginl, visuomenini,
ekonominf, teisini Svietim4 ir mokym4, padeti jiems kelti savo kvalifikacij4. Leisti mokymo,
metodinius, informacinius ir kitokius leidinius. Vykdyti socialiniq mokslq tiriamuosius ir
taikomuosius darbus.

9.7. Remti Seimo ir savivaldybiq rinkiminese kampanijose kandidatus profesiniq s4jungq
atstovus i visq lygiq valdZios renkam4sias institucijas.

9.8. Dalyvauti Tarptautines laisvqjq profs4jungq konfederacijos ir Europos profesiniq sqiungr+
konfederacij os veikloj e.

9.9. Vykdyti komercing - iiking ir kitoki4 veikl4, stiprinandi4 Konfederacij4 ir neuZdraust4
Lietuvos Respublikos istatymais.

9.10 Vykdyti kit4 veikl4, siekiant padeti profesiniq sqiungr+ nariams apginti savo interesus.

III. NARYSTE

10. Konfederacijos nariai - nustatyta tvarka iregistruotos respublikines Sakines profesines
sEjungos arba jq junginiai, pripaZistantys Konfederacijos istatus, ir kuriq tikslai bei veikla
neprie5tarauj a Siems {statams.

10.1 nauja Konfederacijos nare gali tapti organizacija, atitinkanti Siame pun}te nustat5rtus
reikalavimus bei turinti ne maLiau kaip I 000 nariq.

10.2 minimalus Konfederacijos nario (Sakos) mokamas mokestis apskaidiuojamas nuo ne
maliau kaip vieno tiikstandio nariq.

10.3. nauja Konfederacijos nare priimama tik tokia organizacrla, kuri nedubliuoja jau esamq
Konfederacij os nariq veiklos.

11. Konfederacijos narys yra savarankiSkas, veikia vadovaudamasis savo ir Siais [statais.
12. I Konfederacij4 istojama laisvanori5kai, pateikus Konfederacijos valdybai profesines

sqfungos nutarim4, profesines s4jungos {status ir Tarybos nustatytos formos pairymq apie narystg,
finansus ir turt4. Konfederacijos valdyba nutarim4 priima artimiausiame posedyje. I5 Konfederacijos
i5stojama laisvanori5kai, pateikus Konfederacijos valdybai profesines sqiungos valdandiojo organo
nutarim4.

13. Narys, daugiau kaip 3 menesius nesumokejgs nustatyto dydZio nario mokesdio arba savo
veikla kenkiantis Konfederacijos interesams arba j4 kompromituojantis, nevykdantis Konfederacijos
istatq, Konfederacijos tarybos nutarimu gali biiti pa5alinamas i5 Konfederacijos nariq.

14. ISstojusiems arba pa5alintiems i5 Konfederacijos nariams jq inestos nario mokesdio ar
kitokiu pavidalu leSos negr4Zinamos. Turtines pretenzijos sprendZiamos istatymq nustatyta tvarka.
I5stojgs ar paialintas Konfederacijos narys gali bfti vel priimtas i Konfederacijos narius praejus ne
maZia:u kaip metams po i5stojimo ar pa5alinimo.

15. Nario teises ir pareigos.
15.1. Konfederacijos nariai turi teisg kelti Konfederacijos organams reikalavimus, pra5ymus,

teikti pasi[lyrnus, klausti ir gauti atsakymus, dalyvauti priimant nutarimus ir juos vykdant
Konfederacijos lygiu, gauti informacij4 apie Konfederacijos veikl4 ir lesq bei turto panaudojim4.



15.2. dal1,r'auti Konfederacijos ir jos nariq organiz*.':::.,-,se akciiose. mitinguose, piketuose,

streikuose, juos remti. Netrukdy.ti tokioms akcijoms.ieigu K--:-:::eracijos narys joms nepritaria.

15.3 prie5 priimdamas isavo sudeti kito KonrtJe:.;.'..s nario bur.usi4 narg - organizacij4,

privalo isitikinti. kad ji pilnai atsiskaite su buvusiu KonJeieraciios nariu. Neivykdgs Sios pareigos,

skolininkE priemgs Konfederacijos narys, tampa solidariai atsakingas uZ pirmines organizacijos skol4

buvusiam Konfederacijos nariui. fsiskolinimq turindios pirmines or-qanizacijos atstovai negali b0ti

deleguojami ar renkami i Konfederacijos valdymo ar kitus organus. o jau esandiq organq nariq

igaliojimai sustabdomi, kol bus i5sprgstas skolos klausimas.
15.4. {siskolinimq turindio Konfederacijos nario atstovai ne,eali bfiti deleguojami ar renkami i

Konfederacijos valdymo ar kitus organus, o jau esandiq organu nariq igaliojimai sustabdomi, kol bus

i5sprgstas skolos klausimas.
15.5. Konfederacijos nariai privalo vykdyti suvaZiavimo, tarybos, valdybos nutarimus, taip pat

moketi nustafito dydZio nario bei kitus mokesdius, aktyliai dalyvauti Konfederacijos veikloje.

IV.KONFEDERACIJOS VALDYM鵬 LS

16。 Konfcderac10S Organai yra Suvttia宙 mas,Taryba ir Valdyba.I

renkamus organus gali b■ i renkallni tik profesinё s sjungos nariai.

Konfederacijos

SUVAZIAYIMAS

l7 . Suv aZiavimas yra auk5diausias Konfederacij os organas.
18. SuvaZiavimas Saukiamas kas 4 metai, neeilinis suvaZiavimas Saukiamas reikalaujant ne

maliaukaip2l3 Konfederacijos nariq ar Tarybos nutarimu.
19. Apie suvaZiavimo datq, darbotvarkg, delegatq atstovavimo nonnas Konfederacijos nariams

pranesama pries 6 mdnesius, apie neeilinio suvaZiavimo - prie5 3 menesius.
20. Delegatus iKonfederacijos suvaZiavim4 renka Konfederacijos nariai pagal Konfederacijos

tarybos nustatytas atstovavimo nornas.
21. SuvaZiavimas teisdtas, jeigu jame dalyvauja ne maliau kaip 213 delegatq. Jei reikiamas

delegatq skaidius nesusirenka, Saukiamas pakartotinis suvaZiavimas. Pakartotinis suvaZiavimas
laikomas teisetu nepriklausomai nuo dalyvaujandiq delegatq skaidiaus, jei apie suvaZiavimo datq ir
darbotvarkg buvo prane5ta prie5 vien4 menesi.

22. SwaZiavimas:
22.1. renka suvaZiavimo darbo organus, tvirtina suvaZiavimo darbotvarkg ir reglament4;
22.2. tvirtina pagrindinius Konfederacijos uZdavinius ir veiklos kryptis, priima rezoliucijas ir

kitus dokumentus;
22.3. svarsto ir tvirtina LPSK veiklos ir Kontroles komisijos ataskaitas;
22.4. t\irtina, keidia ir papildo Konfederacijos istatus ir Kontroles komisijos nuostatus.

Priimami tik tie pasi0lymai del {statq bei nuostatq pakeitimq ir Pirmininko bei Generalinio
sekretoriaus kandidatflrq, kurie buvo pateikti iki paskutinio Tarybos posedZio prie5 SuvaZiavim4;

22.5. nustato balsavimo tvark4 (slaptas arba atviras) ir renkamq orgaill sudeti;
22.6.renkaKontroles komisij4. Kontroles komisijos nariais i5renkami tie kandidatai, uZkuriuos

balsavo daugiau kaip puse dalyvaujandiq delegatq;
22.7. rcrka Konfederacijos Pirminink4 ir Generalini sekretoriq, kuris tuo padiu tampa

SuvaZiavimo delegatais bei Tarybos ir Valdybos nariais, o taip pat gali rinkti garbes pirminink4.
22.8. Pirmininku ir Generaliniu sekretoriumi i5renkamas tas kandidatas, uZ kuri balsavo

daugiau kaip puse dalyvaujandiq delegatq. Nesurinkus pakankamai balsq, i antrq etap4 patenka du
daugiausia balsq surinkg kandidatai ir i5renkamas kandidatas, surinkgs daugiau balsq;

22.9. 213 balsq dauguma priima nutarim4 del jungimosi su kitais Lietuvos Respublikos
profesiniq s4j ungq susivienij imais ;

22.10. % delegatq balsq dauguma priima nutarim4 del Konfederacijos reorgatizavimo ar
likvidavimo;



22.1 l . sprendZia kitus Konfederacij os veiklos klau s imu s'

23. SuraZiayimo nutarimai yra teiseti, kai uZ juos baisaro daugiau kaip

dalyvauj andiq del e gatq.

Suvazlavllne

TARYBA

24. Txyba yra Konfederacijos vadovaujantis organas, kuris organizuoja jos veikl4 tarp

Konfederacijos suvaZiavimq ir igyvendina jos veiklos kryptis.

25. T-aryb4 sudaro Korffideracijos nariq atstovai Grirmininkai - po vienQ nuo nario),

Konfederacijos regioniniq junginiq, jungiandiq daugiau kaip 1000 profesiniq sqiungq nariq, atstovai

(po vien4), 
"Kon6deracrjos pir-i"intus, Generalinis sekretorius, Pirmininko pavaduotojas (ei

p-askirtas)"ienkami Konfederacijos jaunimo bei motery centrq vadovai. Konfederacijos nariai, turi

papildomai po vien4 viet4 nuo kilkvieno tfikstandio profesiniq sqiungq nariq. Vietos Taryboj3

korf"d..u"ijos nariam, ,kiriu-o, pagalnari.l, mokandiq nustatyto dydZio Konfederacijos mokesti,

skaidiq. Konfederacijos nariai, likus ne maiLiau kaip savaitei iki Tarybos posedZio, pateikia savo

oryanizacijo s dele guoj amq Taryb o s nariq s4ra54.

26.Tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaJip2 kartus per metus.

27 .posed1ius kviedia irjiems pirmininkauja Konfederacijos Pirmininkas. PosedZius gali kviesti

Taryba, jei to reikalauja daugiau kaip puse jos nariq, Valdyba arba Kontroles komisija. PosedZiai

teislti, kai juose dalyvauja ne maZiau-kaip2l3 nariq. PosedZiuose nutarimai priimami paprasta balsq

dauguma ut i* balsavimu. Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemia Pirmininko balsas.

28.Taryba:
28. I . igyvendina SuvaZiavime priimtus nutarimus;

28 .2. spr endlia narit4 Salinimo i 5 Konfederacij o s klaus imus ;

253. al4 visq Tarybos balsq dauguma at5aukia Konfederacijos Pirminink4 ar Generahni

sekretoriq i5 pareigq;
28.4. esant b[tinumui, Saukia neeilini suvaZiavim4;

28.5 Pirmininkui ar Generaliniam sekretoriui atsistatydinus, at5aukus i5 pareigq ar del kitq

prieZasdiq negalint toliau eiti savo pareigq, sprendZia, ar Saukti neeilini SuvaZiavimq arba i5renka

iaikin4 vadov4 ir paveda jam laikinai eiti pareigas iki SuvaZiavimo. Nutarimas del laikinojo vadovo

paskl,rimo yrateisetas , jeiui.i5kelt4 kandidatrlr4 balsavo daugiau kaip puse visq Tarybos nariq;

28.6. nustato Konfederacijos nario mokesdio dydi, svarsto ir tvirtina Konfederacijos pajamq ir
i5laidq s4mat4;

28.7 . priima nutarimus Konfederacij os veiklos klausimais;

28.8. numato SuvaZiavimo posedZiq darbotvarkes, viet4 ir dat1, nustato delegatq atstovavimo

nolmas;
2 8. 9. tvirtina Konfederacij o s re gioniniq j unginiq veiklos nuo status ;

28.10. Kontroles komisijos nariui negalint eiti savo pareigq, i5renka laikin4 Kontroles komisijos

nari, kuris vykdo pareigas iki artimiausio SuvaZiavimo;

28.11. priima sprendim4 del streiko skelbimo, sudaro streiko komitet4;

28.12 Konfedeiacijos Pirmininko teikimu, Valdybai pritarus, gali skirti ir atleisti Pirmininko

pavaduotojus: nustatyti jq skaidiq, veiklos sritis ir kompetencij4;

2g.13 Nustato Konfederacijos nariq isiskolinimo dydi, kuriam susidarius nariq atstovai i
Konfederacijos organus nerenkami, o esamq atstovq igaliojimai sustabdomi (15.4 punktas);

2g.14 Kasmet svarsto ir tvirtina LPSK pirmininko ir Kontroles komisijos ataskaitas.

VALDYBA

2g.YaldybayraKonfederacijos kolegialus valdymo organas ir organizuoja jos veiklqtarp
Konfederacij os suvaZiavimq ir Tarybos posedZiq.

:0. ValdyU4 sudaro Konfederacijos nariqpirmininkai, Konfederacijos Pirmininkas, Generalinis

sekretorius, motery ir jaunimo centry vadovai, vienas atstovas nuo LPSK regionq.
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31. \raldr bos posedZiai kviediami ne rediau kaip 1 karta per menesi.
32. Posed2ius kviecia ir jiems pirmininkauja Konfederacijos Pirmininkas arba jo pavedim

Generalinis sekrelorius. PosedZiuose nutarimai priimami paprasta balsq dauguma atviru arba slapt
balsavimu. Balsams pasiskirsdius po lygiai lemia Pirmininko balsas. Neeilinis valdybos posedi
kviediamas. jei to reikalauja ne maZiau kaip penki Konfederacijos nariai.

33. Vald)'ba:
33. 1. fgl'endina su'n'aZiavime, Taryboje priimtus nutarimus;
33.2. koordinuoja Konfederacijos nariq, o taip pat regioniniq junginiq, jaunimo ir motery centr

veikl4;
33.3. priima nutarimus Konfederacijos veiklos ir vidaus tvarkos klausimais;
33.4 sudaro komisijas ir tvirtina jq nuostatus;
33.5. tvirtina atstovus I Lietuvos ir Europos tri5ales ir kitas tarybas bei komisijas;
33.6. spendZia del naujq nariq priemimo iKonfederacij4;
33.7 svarsto Konfederacijos darbuotojq kandidatlras, nustato jq darbo funkcijas ir atlyginimus

tvirtina etatq s4rasus. Pirmininko pavaduotojo atlyginim4 bei pareigybes apra5ym4;
33.8. sprendZia, kaip panaudoti le5as ir turt4;
33.9 priima sprendim4 del Konfederacijos buveines.
33.10 tikslina Konfederacijos einamqjq metq s4mat4.

PIRMININKAS

34. Pirmininkas:
34.1. atstovauja Konfederacijai be atskiro igaliojimo santykiuose su visq lygiq valstybes be

savivaldybiq institucijomis, darbdaviais, jU organizacijomis, profesinemis s4iungomis
visuomeninemis organizacij omis ir j udej imais Lietuvo s Respublikoj e bei uZsienyj e ;

34.2. Saukia Tarybos ir Valdybos posedZius, pasira5o jq darbotvarkiq projektus, pirmininkaujr
posedZiams;

34.3. dalyvauja tri5alese ir dvi5alese derybose;
34.4. koordinuoja kolektyvines derybas;
34.5. koordinuoja Konfederacijos atstovq Lietuvos tri5alese tarybose ir komisijose darb4;
34.6. derina pasitilymus tri5alems ir dvi5alems deryboms su kitais profesiniq seiungq 

".ntruir;3 4.7 . Y aldybai pritarus, pasira5o trisalius ir dvisalius susitarimus;
34.8. koordinuoja ir pletoja socialini dialog4 su darbdaviais;
34.9. planuoja ir koordinuoja akcijas;
34.10. turi pirmojo para5o teisg, atsako uZ Konfederacijos le5as bei racionalq turto naudojimq

Konfederacijos vardu Valdybai pritarus sudaro sandorius;
34.11. vykdo kitas funkcijas, i5skyrus tas, kurios priklauso

kompetencijai.
SuvaZiavimo, Tarybos ir Valdybor

34.12. pirmininkas informuoja Valdyb4 apie Konfederacijos veikl4, o atsiskaito Tarybai ir
SuvaZiavimui.

GENERALINIS SEKRETORIUS

35. Generalinis sekretorius:
35.1 kai nera Pirmininko (del ligos, atostogq,

eina Konfederacij os Pirmininko pareigas;
komandiruotes, atsisitatydinus ir pan.), laikinai

35.2 vadovauja Konfederacijos darbuotojams, kontroliuoja jq darb1,organizuoja ir koordinuoje
Konfederacijos bei jos darbuotojq veikl4; sudaro su darbuotojais darbo sutartis, taip patatlieka kitus
su darbo santykiais susijusius veiksmus;

35.3 suderinqs su Pirmininku,leidLiaisakymus vidaus darbo orgarizavimo klausimais;



35.4 ruosi; .rrkuntentus Konfederacijos organams arba paveda tai padarl'ti kitiems

darbuotojams. \ ra rrsa*lrgas uz privalomq Konfederacijos veiklos ir finansiniq ataskaitq (deklaracijq

ir pan.) parengima :r pa:eikrma. pasira5o Sias ataskaitas;^ 
: j.S pasira-.o par:alprLr. nuosat'-vbds teise priklausandiq Konfederacijai, nuomos sutartis, taip pat

kitas sutartis. btrinas Konrederacijos nekilnoj amajam turtui eksploatuoti bei Konfederacijos darbui

uZtikrinti pagal Tan bt-rs pan irtint4 s4mat4;

35.6 atlieka kitas Pirmininlio ar Konfederacijos organq pavestas funkcijas.

35.7 informuoia Kont-ederaci.jos Pirminink4 ir Valdyb4 apie savo veikl4, atsiskaito Tarybai bei

SuvaZiavimui.
35.8 Pirmininko pavedimu atlieka Sias funkcijas:
35.8.1 atstor,auja Konfederacijai pletojant socialini dialog4 su valstybes ir

institucijomis bei istaigomis. darbdaviais, jq organizacrlomis, profesinemis

visuomenindmis organizac ij omi s ir j udej imais Lietuvos Respublikoj e bei uZsienyj e;

35.8.2 koordinuoja Konfederacijos rySius su tarptautinemis organizacijomis

savivaldybiq
sqjungomis,

ir atstovauja

Konfederacijai jose;
35.8.3 koordinuoja kolektyvines derybas, pletoja socialini dialog4 su darbdaviais;

35.8.4 dalyvauja tri5alese ir dvi5alese derybose, derina pasitilymus tri5alems ir dviSalems

deryboms su kitais profesiniq sqiungrl centrais, koordinuoja Konfederacijos atstovq Lietuvos tri5alese

tarybose ir komisijose darb4;

35.8.5 planuoja ir koordinuoja Konfederacijos akcijas, organizuoja Svietim4 (konferencijas,

seminarus) ir kitus renginius.

KONFEDERACIJOS MOTERU IR JATINIMO YEIKLA

36. Konfederacija skatina bei remia profesiniq sqiungq nariq - motery bei jaunimo - veikl4.

37. Konfederacijos motery bei jaunimo organizacijos gali steigtis iS Konfederacijai

priklausandiq pirminiq organizacijq nariq ir veikti kaip asociacijos arba vykdyti veikl4

Konfederacij os strukt[roj e.

38. Konfedracijos moterq ir jaunimo centrai:
3 8. I Vykdo Konfederacij os politik4, dalyvauj a j os renginiuose;

38.2 Konfederacijos vardu atstovauja motery bei jaunimo interesus valstybinese bei

tarptautinese institucijose, teikia Sioms institucijoms informacrj4 apie motery ir jaunimo padeti

Lietuvoje;
38.3 Informuoja Konfederacijos organus apie motery bei jaunimo veikl4, dalyvavim4

tarptautinese bei valstybine se institucij o se ;

38.4 Vykdo savo nariq svietim4, informuoja apie Konfederacijos veiklQ;

38.5 Pritraukia naujus narius, pagal nariq profesrj4 ar veiklos pobUdi nukreipia i esamas Sakines

struktlras;
38.6 Bendradarbiauja su kitomis nevyriausybinemis motery bei jaunimo organizacijomis,

dalyvauja visuomeniniuose renginiuose, skleidZia teigiam4 profs4junginio judejimo patirti.

39. Konfederacijos motery bei jaunimo centrq istatus (nuostatus), sudering su Konfederacijos

Valdyba, tvirtina centro nariai.

KONFEDERACIJOS NARIU ATSTOVAVIMAS REGIONUOSE

40. Konfederacija gali formuoti ir remti regioninius junginius, kurie:
40. 1 . vykdo Konfederacij os politik4 atstovauj amame regione ;

40.2. atstovauja nario mokest! regioniniam junginiui mokantiems Konfederacijos Sakq nariams

tame regione;
40.3. koordinuoja Konfederacijos nariq profesiniq s4jungrl orgaruzacljq veikl4 regione;

40.4. kuria ir pletoja tri5ali bei dvi5ali bendradarbiavim4;
40.5. vykdo nariq Svietim4;



40.6. infomuoja apie Konfederacijos veikl4;

40.7 . prrtraukia nauius narius. pugut nariq prlfesij4 ar veiklos pobudf nukreipia i esamas Sakines

蜘k鷺
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44.Kolltroles kOmisua re」 (amasuヽ「虚ittimc 4 mctams.Komisiios nariais negali buti Tarybos,
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VI.LESOSIR TURTAS

m.器ll紺響胤:織11選∬毬寓1右計3『搬篇#猟臓1織 彙温
priemones ir kita.

43.LesosirturtasnaudojamasKonfederacijosveiklai ir tikslams igYvendinti. ValdYba

savaranki5kai sprendZia kaip panaudoti le5as ir turt4' r. -,-.c .1^-^^::^ -^^+-^r-^ .,;
49. Konfed.r*iju Jru"o prievoles atsako jam priklausandiu turtu. Konfederacija neatsako uz

savo nariq prievoles, o nariai neatsako uZ Konfederacijos prievoles.

vrr. pRANnsrurq rR SKELBIMU PASKELBIMO TVARKA

50. Konfederacijos pranesimai ir skelbimai yra skelbiami Lietuvos Respublikos civiliniame

kodekse nustatyta tvarka ir terminais'

51. viesi praneSimai ir skelbimai skelbiami leidinyje ,,Lietuvos Zinios"'

vⅡI.REORGANIZAVIⅣ 10 1R LIKVIDAVIⅣIO TVARKA

Konfederacijos reorganizavimo ar likvidavimo priima suvaziavrmas 3/o

likvidavimo pagrindu taip pat gali btrti teismo sprendimas.

,"orgurrir.ro:ama ir likvidu-ojama Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta

52. NutarilnO del

delegatu balSll daugulrna.

53.Konfederac10S

54.KonfederaclJa

tvarka。
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