
IREGISTRUOTA
J U RtDlNttJ ASMENU REGISTRE

PATVIRTINTA
profesiniq

s4i ungrl konfederacij o s

SuvaZiavime
201 8-05-1 1

LTETWOS PROFESTNIU S.ut NGU KONX'EDERACIJOS

ISTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Profesiniq seiungq susivienijimas Lietuvos profesiniq s4iungq konfederacija (toliau -
Konfederacija) yraProfesiniq sqjungq istatymo nustaQrta tvarka isteigta savanori5ka, savaranki5ka,

savaveiksm e organizacija, nepriklausoma nuo valstybes bei savivaldybiq institucijq, darbdaviq ir jq
organizacijq, politiniq partrjr+, visuomeniniq organizacijq bei judejimq, jungianti savo narius Sakiniu

principu, gi"*ti savo nariq ir atstovaujanti visq darbuotojq profesinems darbo, ekonomindms,

socialinems teisems ir teisetiems interesams.

2. Konfederacija isteigta Konfederacijos steigiamojo suvaZiavimo nutarimu susijungus

Lietuvos profesiniq sqiungq susivienijimui bei Lietuvos profesiniq sqjungq centrui ir veikia

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Profesiniq s4iungq ir kitais istatymais bei teises

aktais, Visuotine Zmogaus teisiq deklaracija, Europos socialine chartija, Tarptautines Darbo

Organizacij os konvencij omis ir Siais [statais.
3. Konfederacija yra nacionaline profesiniq sqiungq organizacija, galinti deretis ir sudaryti

nacionalines kolektyvines sutartis. Konfederacija yra savarankiSka, sudetine Lietuvos profesiniq

s4iungq judejimo dalis, savo darb4 grindiliarrti demokratines veiklos principais. Konfederacija

bendradarbiauja su kitomis Lietuvos, uZsienio Saliq bei tarptautinemis profsqiungomis, taip pat

kitomi s visuomeninemis organizacij omis ir j udej imais.

4. Konfederacija yra ribotos civilines atsakomybes viesasis juridinis asmuo, pagal savo

prievoles atsakantis tik jai nuosavybes teise priklausandiu turtu ir savo veikloje nesiekiantis pelno.

Konfederacija turi antspaud4 su pilnu jos pavadinimu ir blankus su pilnu jos pavadinimu.

Konfederacija gali tureti s4skaitas Lietuvos Respublikos bankuose ir btti paramos teikeja ir gaveja.

5. Konfederacijos tikslas - ginti savo nariq ir atstovauti visq darbuotojq profesinems darbo,

ekonominems, socialinems teisems ir teisetiems interesams, vykdant visuomenei nauding4 veikl4
tenkinti vieSuosius 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 sqjungq Konfederacijos nariq ir jq organizacrjq, 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 sqiungq nariams ir visiems darbuotojams su

valstybes ir savivaldybiq institucijomis, darbdaviais, jq organizacijomis sprendZiant socialines,

ekonomines ir darbo problemas.
8.3. Skatinti vienybg nustatant bendr4 profs4iungq politik4

solidarum4.
8.4. Skatinti socialing partnerystg su kitais socialiniais

or ganizacijomis b ei val styb e s ir savivaldybiq institucij omi s ;

9. Konfederacij os veikla:

Lietuvoje ir pletoti tarptautini

partneriais - darbdaviais, jq



grupiq veikl4' rr ^-^c^)^-^nii^o narirr nnreikiams ir interesams nustatyti.
g.4.AtliktisociologiniustyrimusKonfederacijosnariqporeikiamsiti'1t::
9.5. [statymq nustatyta wur.ku Tg""i;;tt pitttto', *iti'ig"s' streikusir kitas akcijas profesiniq

s*iungq nariqAei y"q #g"otojrt t"i[;s i, t.ir.ti"*, irrt.t"-tu*s ginti' Dalyvauti kitq profesiniq

sqiungr+ o.g*rrooluil* "ftti:"tt, 
ft*io*t p*ry"s:*qeracijos nariai ir jas remti'

e.6. vykdvti Konfederacijos t*i;lfii;n:t'ttl t*fis'l narl+ rygfdPttn; visuomenini'

ekonomini, teisini Svietim* ir mokyma=, iJ{ti:itry.tetti-tavo tcvdir*acii4' Leisti mokymo'

metodinius, informacinius ir kitokiuJ',tiiairri,rs. vvtoyti socialiniq mokslq tiriamuosius ir

嗜rinkiminese kampaniiOSe kandidamS
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profesiniq sqiungq

profesiniq sqiungq

konfederacij;iJffff*"rcin9 
- ukinE ir kitoki4 veikl4, sriprinandi4 Konfederacljq ir neuLdraust4

Lietuvo s Respubliko s istatymais'
g.l0.Vykdytikit4veikl4,siekiantpadetiprofesiniqSqiungqnariamsapgintisavointeresus.

III. NARYSTE

10. Konfederacijos nariai - nustatyta tuurkl iregistruotos respublikines sakines profesines

sqjungos arba jq junginiai, p.ipuZi.tiriyt foJtd"tu'"ijos istatut' it tt*iq tikslai bei veikla

gali tapti organizacija, atitinkanti Siame punkte nustaQrtus

1000 narlu・

nario oakos)mOkamas mokestis aPskaidiuojamas nuo ne鮮lLλ跳
10.2 minillllalus KonfederaclJoS

maiiaukaip vieno tflkstandio nariq'

ll.Konfederacijosnarysyrasavaranki5kas,veikiavadovaudamasissavoirSiais[statais.
12. { Konfederacij4 istojama rri**"riJ[ri, pateikus Konfederacijos valdybai profesines

sqjungos nutarim4, profesines ,ai.rrrgo, Irtutot it Tarybos nustatytos formos Pai:ymq apie narystg'

finansus ir turt4. Konfederacijos ;ld;b, nu!-nm1 priima artimiausiame posedyje' I5

Konfederacijos isstojama laisvano.isk;;;;.il."r rorr"deracijos valdybai profesines sqiungos

valdandioj o organo nutarim4'
13.Narys,daugiaukaip3menesiusnesumokejgsnustatytodydZionariomokesdioarbasavo

veikla kenkiantis Konfederacijos 
-irrt...'*s -arba 

i; kompromituojantis' nevykdantis

Konfederacijos istatq, Konfedera.i;os taryuos nutarimu guti uuti pusulinu*us i5 Konfederacijos

nariq' 
14. Isstojusiems arba pasalintiems is Konfedeti:tjt: T?3:j:"i*::,:lTil",fi15"?i'J*I

kitokiu pavidalu resos negr4zinamos. i;il; pretenzijos sprendziarnoi Ptuty*rl 
nustatyta tvarka'

Isstojgs ar pasarintas ronT"o"ru"ij", ";;;;;i'b[ti 
veipriimtas i Konfederacijos narius praejus ne

muZiiukaip metams po i5stojimo ar paSalinimo'

15. Nario teises ir Pareigos'
l5.l.KonfederacijosnariaituriteisgkeltiKonfederacijosorganamsreikalavimus,prasymus,

teikti pasiurv*rrr, 
-ilu.rrti 

i. gauti aistvmur,- qdyul:ti priimant 
,t 
o1u1-,,t ir juos vykdant

Konfederacijos lygiu, gauti informr.i:irpiJ ii"'rtderacijos '"itta 
ir le.q bei turto panaudojim*'

ー



15.2. dalyvauti Konfederacijos ir jos nariq organizuojamose akcijose, mitinguose, piketuose'

streikuose,;uos remii-Netrukdyti iokioms akcijoms,-jeigu Konfederacijos narys joms nepritaria'

15.3 pries priimdamas i savo .rraeti r.ito (onr"deracijos nario buvusi4 narg - pirming

organizacij4, privato^lsititi"ii, taa ji pilnai atsiskaite su buvusiu Konfederacijos nariu' Neivykdqs

Sios pareigos, skolininkg priemgs konfederacijos narys, tampa solidariai atsakingas uZ pirmines

organizacqos skol4 buvusiam rinreaeracijos nariui.lsist<otinimq turindios pirmines organizacijos

atstovai negali bfiti deleguojami * ,"nt urni i Konflderacijos valdymo ar kitus organus, o jau

.r*fr.l o.g;o.l nariq lgal;jimai sustabdomi, kol bus issprqstas skolos klausimas'

15.4. {siskolinimq turindio Konfederacijos nario atstovai negali btrti deleguojami ar renkami i

Konfederacijos valdymo ar kitus organus, olau esandiq grganq nariq igaliojimai sustabdomi' kol

bus issprEstas skolos klu.,simas. pltotinimt dydi, kuriam esant taikomas sis punktas, nustato

Taryba.
15.5. Konfederacijos nariai privalo vykdyti suvaZiavimo, tarybos,

pat moketi nustat5rto ayiZio nario bei kitus mokesdius, aktyviai dalyvauti
valdybos nutarimus, taiP

Konfederacij o s veikloj e.

IY. KONFEDERACIJOS VALDYMAS

16. Konfederacijos organai yra SuvaZiavimas, Taryba ir Valdyba. I visus Konfederacijos

renkamus organus gatiUUti rJrku*i tik profesines sqjungos nariai.

SUVAZIAYIMAS

I 7. SuvaZiavimas yra auksdiausias Konfederacij os organas.

lg. SuvaZiavimas Saukiamas kas 4 metai, n."ilitrir suvaZiavimas Saukiamas reikalaujant ne

maiiaukaip2l3 Konfederacijos nariq ar Tarybos nutarimu.

lg. Apie ,oruziuri-o datq, darbotvarkg, delegatq atstovavimo nolmas Konfederacijos

nariams pranesama pries 6 menesius, apie neeilinio suvaZiavimo - priel 3 mdnesius'

20. Delegatur'i t<onf"d"racijos suvaZiavim4 renka Konfederacijos nariai pagal Konfederacijos

tarybos nustat5rtas atstovavimo noflnas.

21. Suvaiiavimas teisetas, jeigu jame dalyvauja ne maZiau karp 213 delegatq. Jei reikiamas

delegatq skaidius nesusirenka,-iurt ir-us pakartotinis suvaziavimas. Pakartotinis suvaZiavimas

laikomas teisetu n.pr*fu,rtomai nuo dalyvaujandiq delegatq skaidiaus, jei apie suvaZiavimo datq ir

darbotvarkg buvo prane5ta prie5 vien4 menesi'

22. SuvaLiavimas:
22.1. retkasuvaZiavimo darbo organus, tvirtina suvaZiavimo darbotvarkg ir reglament4;

22.2. tvirti"u pugri"ainius Konfei".u"i3or uZdavinius ir veiklos kryptis, priima rezoliucijas ir

kitus dokumentus;
22.3. svarsto ir tvirtina LPSK veiklos ir Kontroles komisijos ataskaitas;

22.4. fiirtina, keidia ir papildo Konfederacijos istatus ir Kontroles komisijos nuostatus'

priimami tik tie pasiulymai def Irtut+ bei nuostatq pakeitimq ir Pirmininko bei Generalinio

sekretoriaus kandijaturq, t*i" buvo pateikti iki paskutinio Tarybos posedZio pries Suvaziavim4;

22.5. nustato balsavimo tvark4 (shptas arbaatvitas) ir renkamq organq sudeti;

22.6. renka Kontroles komisij4. kontroles komisijos nariais i5renkami tie kandidatai, uZ

kuriuos balsavo daugiau kaip puse dalyvaujandiq delegatq;

22.7. renka IZonfederacijos Pirmininka lr Generalini sekretoriq, furie tuo padiu tampa

SuvaZiavimo delegatais bei Tarybos ir Valdybos nariais, o taip pat gali tirkligarbes pirminink4-

22.g. pirmininku ir Generaliniu sekrbtoriumi i5renkamas tas kandidatas, vZ kuri balsavo

daugiau kaip puse dalyvaujandiq delegatq. Nesurinkus. pakankamai balsq, i antr4 etap4 patenka du

dauliausia UuGrI srrinig t<anOiOatai ir i5renkamas kandidatas, surinkqs daugiau balsq;

22.g. 213 ili;rl durrg,rrnu priima nutarim4 del jungimosi su kitais Lietuvos Respublikos

profesiniq sqiungq susivienij imais;



22.10. % delegafi4 balsq dauguma nutarim4 del Konfederacijos reorganizavimo ar

likvidavimo;
22.1 I . sprendZia kitus Konfederacij os veiklos klausimus.
23. Suvaiiavimo nutarimai yra teiseti, kai uZ juos balsavo daugiau kaip

dalyvauj andiq delegatq.

SuvaZiavime

TARYBA

24. Taryba yra Konfederacijos vadovaujantis organas, kuris organizwja jos veiklE tarp

Konfederacij os suvaZiavimq ir igyvendina j os veiklos kryptis.
25. Taryb1 sudaro Konfederacijos nariq atstovai (pirmininkai - po vien4 nuo nario),

Konfederacijos regioniniq junginiq, jungiandiq daugiau kaip 1000 profesiniq sqjungq nariq, atstovai
(po vien4), Konfederacijos Pirmininkas, Pirmininko pavaduotojas (ei paskirtas), Generalinis
sekretorius, renkami Konfederacijos jaunimo bei moterq centrq vadovai. Konfederacijos nariai, turi
papildomai po vienq viet4 nuo kiekvieno t[kstandio profesiniq sqiungq nariq. Vietos Taryboje
Konfederacijos nariams skiriamos pagal nariq, mokandiq nustatyto dydZio Konfederacijos mokesti,
skaidiq. Konfederacijos nariai, likus ne maZiau kaip savaitei iki Tarybos posedZio, pateikia savo

or ganizacijo s de le guoj amq Tarybo s nariq s4ra5q.

26.Tarybos posedZiai kviediami ne rediau karrp2 kartus per metus.

27. PosddZius kviedia ir jiems pirmininkauja Konfederacijos Pirmininkas. PosedZius gali
kviesti Taryba,jei to reikalauja daugiau kaip puse jos nariq, Valdyba arba Kontroles komisija.
PosedZiai teiseti, kai juose dalyvauja ne maZiau kaip 213 nariq. PosedZiuose nutarimai priimami
paprasta balsq dauguma atviru balsavimu. Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemia Pirmininko balsas.

28.Taxyba:
28.f . igyvendina SuvaZiavime priimtus nutarimus;
28.2. sprend Zia nariq Salinimo i5 Konfederacij os klausimus ;

28.3. 314 visq Tarybos balsq dauguma at5aukia Konfederacijos Pirminink4 ar Generalin!
sekretoriq i5 pareigq;

28.4. esant bttinumui, Saukia neeilini suvaZiavim4;
28.5 Pirmininkui ar Generaliniam sekretoriui atsistatydinus, atSaukus i5 pareigq ar del kitq

prieZasdiq negalint toliau eiti savo pareigq, sprendZia, ar Saukti neeilini SuvaZiavim4, arba i5renka
laikin4 vadov4 ir paveda jam laikinai eiti pareigas iki SuvaZiavimo. Nutarimas del laikinojo vadovo
paskyrimo yra teisetas, jei ul, i5kelt4 kandidahlr4 balsavo daugiau kaip puse visq Tarybos nariq;

28.6. nustato Konfederacijos nario mokesdio dydi, svarsto ir tvirtina Konfederacijos pajamq ir
i3laidq s4mat4;

28.7 . priima nutarimus Konfederacij os veiklos klausimais;
28.8. numato SuvaZiavimo posedZiq darbotvarkes, viet4 ir datq, nustato delegatq atstovavimo

nonnas;
2 8. 9. tvirtina Konfederacij os regioniniq j unginiq veiklos nuo status ;
28.10. Kontroles komisijos nariui negalint eiti savo pareigq, iSrenka laikin4 Kontroles

komisijos nari, kuris vykdo pareigas iki artimiausio SuvaZiavimo;
28.11. priima sprendim4 del streiko skelbimo, sudaro streiko komitet4;
28.1,2 Konfederacijos Pirmininko teikimu, Valdybai pritarus, gali skirti ir atleisti Pirmininko

pavaduotojus: nustatyti jq skaidiq, veiklos sritis ir kompetencij4;
28.13 Nustato Konfederacijos nariq isiskolinimo dydi, kuriam susidarius nariq atstovai i

Konfederacijos organus nerenkami, o esamqatstovq igaliojimai sustabdomi (15.4 punktas);
28.14 Kasmet svarsto ir tvirtina LPSK pirmininko ir Kontroles komisijos ataskaitas.

VALDYBA

29. Valdyba yra Konfederacijos kolegialus valdymo organas ir organizuoja jos veiklq tarp
Konfederacij os suvaZiavimq ir Tarybos posedZiq.

pusc



30. Valdyb4 sudaro Konfederacijos nariq pirmininkai, Konfederacijos Pirmininkas,

Generalinis sekretorius, motery ir jaunimo tentrq vadovai, vienas atstovas nuo LPSK regionq'

31. Valdybos posedZiai kviediami ne rediau kaip 1 kartq per menesi. 
-

32. posddzios-kuiedia ir jiems pirmininkauja konfederacijos Pirmininkas arba jo pavedimu

Generalinis sekretorius. PosedZiuose nutarimai priimami paprasta balsud_auqlma atviru arba slaptu

balsavimu. ndrams pariskirsdius po lygiai lemia Pirmininko balsas. Neeilinis valdybos posedis

kviediamas, jei to reikalauja ne maZiau kaip penki Konfederacijos nariai'

33. ValdYba:
33.l.igyvendinasuvaZiavime,Tarybojepriimtusnutarimus;
33.2. koordinuoja Konfederacijos- nariq, o taip pat regioniniq junginiq, jaunimo ir motery

centrq veikl4;
33.3. priima nutarimus Konfederacijos veiklos ir vidaus tvarkos klausimais;

33.4 sudaro komisijas ir tvirtina jq nuostatus;

33.5. tvirtina atstoius i Lietuvos ir Europos tri5ales ir kitas tarybas bei komisijas;

33.6. spendhiaddlnaujq nariq priemimo i Konfederacrj4;

33.7 svarsto Konfeieracijos darbuotojq kandidatfiras, nustato jq darbo funkcijas ir

atlyginimus, tvirtina etatq sqraiut, pi.tnit inko pavaduotojo atlyginim4 bei pareigybes apra5ym4;

33.8. sprendZia, kaip panaudoti le5as ir turt4;

33.9 piiima sprendimq del Konfederacijos buveines'

33.10 tikslina Konfederacijos einamqiq metq sqmatQ'

PIRMININKAS

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

savivaldybiq institucijomis, darbdaviais, jr+- oryarttzaciiomis, profesinemis sqiungomis,

visuomeninemis organiiacij omis ir j udej imais Lietuvos Respublikoj e bei uZsienyj e ;

34.2. Saukiu i*yborir Valdytos posedZius, pasiraSo jq darbotvarkiq projektus, pirmininkauja

posedZiams;
34.3. dalyvauja tri5alese ir dvi5alese derybose;

34.4. koordinuoj a kolektyvines derybas;

34.5. koordinuoja Konfederacijos atstovq Lietuvos tri5alese tarybose ir komisijose darb4;

34.6. derinu puriUly*.rs triSalems ir dviSalems deryboms su kitais profesiniq sqiungr+ centrais;

3 4.7 . Y aldybaipritarus, pasira5o triSalius ir dvi5alius susitarimus ;

34.8. koordinuoja ir pletoja socialini dialog4 su darbdaviais;

34.9. planuoja ir koordinuoja akcijas;

34.l0.turi pirmojo paraSo ieisg, aisako uZ Konfederacijos le5as bei racionalq turto naudojim4,

Konfederacij os vardu Valdybai pritarus sudaro sandorius ;

34.11. vykdo kitas funkcijas, isskynrs tas, kurios priklauso SuvaZiavimo, Tarybos ir Valdybos

kompetencijai. , . .' 
34 j;. pirmininkas informuoja Valdyb4 apie Konfederacijos veikl4, o atsiskaito Tarybai ir

SuvaZiavimui.

GENERALINIS SEKRETORIUS

35. Generalinis sekretorius:
35.1 kai nera pirmininko (del ligos, atostogq, komandiruotes, atsisitatydinus ir pan.), laikinai

eina Konfederacijos Pirmininko pareigas;

35.2 vadovauja Konfederacijos darbuotojams, kontroliuoja jq darb4, organizuoja ir

koordinuoja Konfederacijos bei jos darbuotojq veikl4; sudaro su darbuotojais darbo sutartis, taip pat

atlieka kitus su darbo santykiais susijusius veiksmus;

35.3 suderings su Pirmininku,leidhiaisakymus vidaus darbo organizavimo klausimais;



35.4 ruo5ia dokumentus Konfederacijos organams arba paveda tai padaryti kitiems
darbuotojams, ya atsakingas uZ privalomq Konfederacijos veiklos ir finansiniq ataskaitq
(deklaracijq ir pan.) parengim4 ir pateikim4, pasiraSo Sias ataskaitas;

35.5 pasira5o pata$q, nuosavybes teise priklausandiq Konfederacijai, nuomos sutartis, taip
pat kitas sutartis, b[tinas Konfederacijos nekilnojamajam turtui eksploatuoti bei Konfederacijos

darbui uZtikrinti pagal Tarybos patvirtint4 s4mat4;

35.6 atlieka kitas Pirmininko ar Konfederacijos organq pavestas funkcijas.
35.7 informuoja Konfederacijos Pirminink4 ir Valdyb4 apie savo veikl4, atsiskaito Tarybai bei

SuvaZiavimui.
35.8 Pirmininko pavedimu atlieka Sias funkcijas:
35.8.1 atstovauja Konfederacijai pletojant socialini dialog4 su valstybes ir savivaldybiq

institucijomis bei istaigomis, darbdaviais, jq orgarrizacijomis, profesinemis s4jungomis,

visuomeninemis organizacij omis ir judej imais Lietuvos Respublikoj e bei uZsienyj e;

35.8.2 koordinuoja Konfederacijos rySius su tarptautinemis orgartizacijomis ir atstovauja
Konfederacijai jose;

35.8.3 koordinuoja kolektyvines derybas, pletoja socialini dialog4 su darbdaviais;
35.8.4 dalyvauja tri5alese ir dvi5alese derybose, derina pasifllymus tri5alems ir dviSalems

deryboms su kitais profesinirl s4iungq 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.

KONF'EDERACIJOS MOTERU IR JAUNIMO YEIKLA

36. Konfederucija skatina bei remia profesiniq sqjungq nariq - motery bei jaunimo - veikl4.
37. Konfederacijos motery bei jaunimo organizacijos gali steigtis i5 Konfederacijai

priklausandiq pirminiq organizacijq nariq ir veikti kaip asociacijos arba vykdyti veikl4
Konfederacij os shuktiiroj e.

38. Konfedracijos motery ir jaunimo centrai:
3 8. 1 Vykdo Konfederacij os politik6 dalyvauj a j os renginiuose;
38.2 Konfederacijos vardu atstovauja motery bei jaunimo interesus valstybinese bei

tarptautinese institucijose, teikia Sioms institucijoms informacij4 apie motery ir jaunimo padeti
Lietuvoje;

38.3 Informuoja Konfederacijos organus apie motery bei jaunimo veikl4, dalyvavim4
tarptautinese bei valstybinese institucij ose;

38.4 Vykdo savo nariq Svietim4, informuoja apie Konfederacijos veikl4;
38.5 Pritraukia naujus narius, pagal nariq profesrj4 ar veiklos pobfldi nukreipia i esamas

Sakines strukturas;
38.6 Bendradarbiauja su kitomis nevyriausybinemis motery bei jaunimo organizacijomis,

dalyvauja visuomeniniuose renginiuose, skleidZia teigiam4 profsqjunginio judejimo patirti.
39. Konfederacijos moterq bei jaunimo centry istatus (nuostatus), sudering su Konfederacijos

Valdyba, tvirtina centro nariai.

KONFEDERACIJOS NARIU ATSTOVAVIMAS REGIONUOSE

40. Konfederacija gali formuoti ir remti regioninius junginius, kurie:
40. I . vykdo Konfederacij os politik4 atstovauj amame regione;
40.2. atstovauja nario mokesti regioniniam junginiui mokantiems Konfederacijos Sakq

nariams tame regione;
40.3. koordinuoja Konfederacijos nariq profesiniq sqiungq oryanrzacijq veikl4 regione;
40.4. kuria ir pletoj a triSali bei dvi5ali bendradarbiavim4;
40.5. vykdo nariq Svietim4;



informuoj a apie Konfederacij os veikl4;
40.7. pritraukia naujus narius, pagal nariq profesrj? ar veiklos pobUdi nukreipia ! esamas

Sakines strukhlras;
40. 8. teikia sitilymus Konfederacij os organams;

40.9. teikia informacij4 Konfederacijai apie socialing ekonoming padeti regione.

41. Konfederacijos regioniniq junginiq veiklos nuostatus tvirtina Taryba.

43. Regioninis Konfederacijos junginys gali atstovauti profesiniq sqiungq nariq interesams

derybose su regioninemis valstybes bei savivaldybiq institucijomis, darbdaviais ir jq
organizac1omis, sudarydamas su jais kolektyvines sutartis bei kitokius susitarimus.

V. KONTROLES KOMISIJA

44. Kontroles komisija renkama suvaZiavime 4 metams. Komisijos nariais negali bflti
Tarybos, Valdybos nariai ir samdomi Konfederacijos darbuotojai. Komisija iisirenka pirminink4,
kuris tuo padiu tampa kito SuvaZiavimo delegatu, kviediamas i Tarybos ir Valdybos posedZius.

45. Kontroles komisijos nario igaliojimus pirma laiko gali at5aukti SuvaZiavimas. Tokiu
atveju, SuvaZiavimas i5renka nauj4 Kontroles komisijos nari.

46. Komisija dirba savarankiSkai, pagal SuvaZiavime patvirtintus nuostatus. Apie veikl4
kasmet atsiskaito Tarybai, o uL,

SuvaZiavimui.
nuo paskutinio SuvaZiavimo atsiskaito

42. I regioninio junginio sudeti gali ieiti tik tos organizacrlos, kurios yra Konfederacijos Sakq

veiklos

VI. LESOS IR TURTAS

47. Konfederacijos turt4 sudaro nariq mokesdiai, remejq ina5ai bei kitos teisetai gautos le5os ir
hrtas. Taip pat nuosavybes teise Konfederacijai gali priklausyti pastatai, irengimai, transporto
priemones ir kita.

48. Le5os ir turtas naudojamas Konfederacijos veiklai ir tikslams igyvendinti. Valdyba
savarankiSkai sprendZia kaip panaudoti le5as ir turtq.

49. KonfederactjauZ savo prievoles atsako jam priklausandiu turtu. Konfederacija neatsako uZ

savo nariq prievoles, o nariai neatsako uZ Konfederacijos prievoles.

vrr. pRANrSrnaq rR SKELBTMU PASKELBTMO TVARKA

50. Konfederacijos prane5imai ir skelbimai yra skelbiami Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse nustatyta tvarka ir terminais.

51. Vie5i pranesimai ir skelbimai skelbiami leidinyje,,Lietuvos Zinios".

V[I. REORGANIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA

52. Nutarim4 del Konfederacijos reorgarizavimo ar likvidavimo priima SuvaZiavimas 3/+

delegatq balsq dauguma.
53. Konfederacijos likvidavimo pagrindu taip pat gali bfti teismo sprendimas.

54. Konfederacija reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta
tvarka.

Lietuvos profesiniq sqiungq konfederacijos
pirmininke I 'br*l Inga Ruginiene


