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LIETUVOS DARBDAVIV KONFEDERACIJOS
ISTATAI

Bendrosios nuostatos .t

Ll. Lietuvos darbdaviq konfederacija - ribotos civilines atsakomybes vie5asis juridinis
aslruo, kurio teisine forma yra asociacija.

1.2. Lietuvos darbdaviq konfbderacija (toliau - Konfederacija) yra Lietuvos verslininkq
darbdaviq konfederacijos, isteigtos 1988 m., pertvarkytos 1998 m. balandZio 8 d., teisirl
ir pareigq peremeja.

1,3. Konfbderacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Asociacijq istatymu, kitais
Lietuvos Respublikos istatymais, Vyriausybes nutarimais bei teises aktais ir Siais

Istatais.
1.4. Dokumentai ir kita informacija apie Konfederacijos veikl4 turi buti prieinama ir

pateikiama nariui pareikalavus Konfederacijos Prezidiumo nustaty.ta tvarka.
1.5, Konfederacija turi bent vien4 s4skait4 kredito istaigoje ir antspaud4 su savo pavaclinimu.
1.6, Konfederacijos veiklos trukmes laikotarpis - neribotas.
1.7, Konfederacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais,

Konfederacijos tikslai ir veikla
2.1 . Kont'ederacija siekia tikslq ir vykdo veikl4 tenkinant vie5qji interes4:

2.1.1. atstovauti savo nariq - darbdaviq interesams visose Valstybes ir savivaldybiq
valdZios ir valdymo institucijose; asociacijose, kitose vieSose ir privadiose

fstaigose ir organizacijosb; , '
2.1.2. vienyti darbdaviq organi2acijas, juflgti i Konfeddracij4 asocijuotas pagal sektorini

ar teritorini princip4. taip pat jungli savo gretose verslo imones, -v-patingzl demesi
skiriant sriiuit iq iividutiniq imoniq sektoriui;

2.1.3. telkti Konfederacijos narius bendroms ekonominems, sociaiine\ms, ukinems
problemoms sprqsti, skatinant verslo vystym4, iniciatyvas ir ide.ias;'

2.1.4. sukurli infbrmacinq-edukacing sistem4, padedandi4 savo nariams pletoti versl4,
skatinti inovacinius proj ektus;

2.1,5. padeti kurtis naujoms ivairiq formq imonems ir darbdaviq organizacijorns:
2,1.6. padeti organizuoti tarptautinius ekonominius-komercinius ry5ius tarp imoniq;
2.1.7 . plesti ry5ius su giminingomis Salies it uZsienio organizacijomis, stoti i tarptautines

organizacijas;
2.1.8. konsultuoti narius verslo klausimais;
2.1.9, dalyvauti sudarant triSales sutartis su profsqjungomis, Vyriausybe ir

. savivaldybemis vykdyti kitas darbdavitl organizacij os firnkc ij as ;

2.1.10. organizuoti leidybinq veikl4;
2.l.ll. teikti pasiulymus rengiant istatymus ir kitus norminius teises aktus, stebeti, kaip

susijusiq istatymq, esantvalstybines valdZios institucijos laikosi su verslininkyste
butinumui, inicijuoti 5it1 istatymq tobulinimq ar keitim4;
teikti Konfederacijos nariams metoding, infotmacinE, konsultacinE pagalb4;
padeti savo nariams vystyti komereing veikl4;
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i konkursus, organizuoti paskaitas, seminarus, rnokymus, konferencij as;



2.1,15. nariq pra5ynu atstovauti jq interesus valstybinese istaigose, visuomeninese
organizacij ose, taip pat tarptautinese organizac ij ose ;

2.1.16. ruo5ti ir igyvendinti tikslines programas visose savo nariq veiklos srityse;
2.L17. tarpininkauti Konfederacijos nariams sudarant galirnybE pasinaudoti finansiniais

instrumentais;
2.1,18. bendradarbiaujant su kolegijomis it universitetais ruo5ti b[simus darbdavius;
2.1.19, kelti darbdavio, kaip socialiai atsakingo verslo, status4.

Konfederacijos nariq teisds ir pareigos
3,1. Konf'ederacijos nariais gali bfti vieSieji ir privatus juridiniai bei dirbantys pagal verslo

liudijimus asmenys. +!

3.2, Konfederacijos narys turi tokias teises:
3.2.1. dalyvauti ir balsuoti Konfederacijos visuotiniame nariq sr.rsirinkirne (Kongrese);
3.2,2, naudotis Konfederacijos teikiamomis paslaugomis;'
3.2.3, susipaZinti su Konf'ederacijos dokumentais ir gauti vis4 Konfederacijos tulim4

inforn-racij4 apie jos veikl4;
3.2,4. bet kada iSstoti i5 Konfederacijos. Pra5ym4 del iSstojimo Kont'ederacijos narys

pateikia Konf-ederacijos administracijai, kuri ji perduoda Prezidiumui sprendirnui
priimti. 'fokiu atveju stojamieji nario inaSai ir nario mokesdiai ar kitaip
Konfedelacijos nuosavyben perduotos le5os ir turtas negr4Zinami;

3.2,5, kitas teises aktuose ir Konfederacijos istatuose nustatytas teises. '
3.3. Konfbderacijos narys privalo:

3.3.1. laikytis Konfederacijos istatq;
3.3.2. nustatyta tvarka moketi nario mokesti.

3.4. Nario tnokesdio mokejimo dydi bei tvark4 nustato Konf'ederacijos Prezicliumas.
3.5. Konf'ederacijos Prezidiumas atskiriems Konfederacijos nariamb pagal jq motyvuotus

praSymus gali sumaZinti nario mokesti arba nuo jo atleisti.
3.6, Nauji nariai priimami Konf-ederacijos Prezidjumo sprendimu. Narystes Konf:ecleracijo.;e

patvirtinimui jiems iSduodamashustatyto pavyzdiio Konfederacijos nario paZymejimas.
3.7. Konfederacijos Prezidiumo sprendirnu narys gali buti pa5alintas i3 Konfederaciios, jeigu:

3.7 .l . nemoka nario mokesdio:
3.7.2. nedalyvaujaKonfe(lbracij darbe;
3.7.3. savo veikla trukdo igyv dinti Siri istatq 2 punkte ivardintus Konfederacijos

ikslus.

4. Konfederacijos valdymas
4.1. Konfederacijos organai: ,

4,1.1. Konfbderacijos Kongresas, turintis visas visuotinio narirl susirinkimo teises;
4.1.2. Konfederacijos prezidentas;
4.1.3. Konfederacijos Prezidiumas - kolegialus Konfbderacijos organas, kuris turi dali

visuotinio nariq susirinkimo teisiq;
4.1.4. Konfederacijos generalinis direktorius - vienasmenis valdymo organas.

4.2. Konl'ederacija igyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas igyvendina per savo
valdymo organus.

5. Konfederapijos Kongresas
5.1. Konfederacijos Kongresas yra aukidiausias Konfederacijos organas, turintis visas

visuotinio nariq susirinkimo teises, kuris sprendZia visus Konfederacijos klausirnus,
remiantis Siais istatais ir I ietuvos Respublikos istatyrnais.
Konfederacij os Kongreso kompetencij a:

TrrS
t\'? l. priima, keidia ir papildo Kont'ederacijos istatus;

renka ir at5aukia Konfederacijos Prezidiumo narius, tvirtina Konfederacijos
Prezidiumo darbo reglament4;LICTi_r\'0s
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5.2.3. renka ir at5aukia Konfederacijos prezident4 ir viceprezidentus;
5,2.4. priirna sprendimus del Konfederacijos pertvarkymo, reorganizavimo ar

likvidavirno;
5.2.5. sprendZia ir kitus Konfbderacijos istatuose ar istatymuose visuotinio nariq

susirinkimo kornpetencijai priskirtus klausimus, j"i tai nepriskirta kitq
Konfederacijos organr.l kompetencijai ir jei pagal esmg tai nera valdymo organo
funkcijos,

5.3. Konf'ederacijos Kongresas neturi teises pavesti kitierns Konfederacijos organams sprgsti
Konfederacijos Kongreso kompetencijai priklausanditl klausimq, i5skyrus
Konfederacijos Prezidiumui priskirtus klausimus.

5.4. Konfederacijos Kongrese sprendZiamojo balso teisg turi visi Konfederacijos nariai,
vykdantys Siq istatq 3.3 punkte nustatytas nariq pareigas, Vienas narys Konfederdcijos
Kongrese turi vien4 bals4.

5.5. Konfederacijos Kongrese dalyvaujantis Konfederacijbs nario atstovas turi tureti
igaliojimq, pasira5yt4 imones (organizacijos) vadovo ar kito atsakingo asmens ir
patvirtint4 imones (organizacijos) antspaudu (ei jis pats nera imones ar organizacijos
vadovas),

5.6. Konf-ederacijos valdyrno organq ir kitq kolegialirl organq nariai gali dalyvauti
Konfederacijos Kongrese be balso teises.

5.7. Konfbderacijos Kongresas Saukiamas istatr.rose nustatyta tvarka. Konfederacijos
Kongresas Saukiamas vien4 kart4 kas dveji metai, Apie Saukiam4 Kongres4
informuojama l0 punkte nr.rrodyta tvarka.

5.8. Neeilinis Konfederacijos Kongresas Saukiamas, kai to reikalauja 'ne maLiau 213

Konfederacijos nariq.
5.9. Konfederacijos Kongresas gali priimti sprendimns, kaijame dalyvauja daugiar,r kaip l12

Konfederacijos nariq, turindiq balsavimo teisE. Konfederacijos Kongreso sprendimas,
i5skyrus 5.2.1. ir 5,2.4. punktuose nurodytus sprendimus ir tuos atvejus, kai renkan-ri
kclegialiq organq nariai, lail:ornas priimtu, kai ui ji gauta dar"rgiau l:alsa.zimo metn
dalyvaujandiq nariq balsq ',,uL" negu ,.prieS" (asmenys, balsuodarni susilaikg,
neskaidiuojami, tai yla jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). {stattl
5.2.1. ir 5.2.4. punktuose nurodytiems sprendimams priimti reikia ne maZiau kaip213
susirinkirne dalyvaLrjandiQ Kon deracijos nariq balsql

5.10. Jeigu Konfederacijos Kongrese nera kvofumo, nurodydo 5.9. SiLl istatq punkte, turi biiti
Saukiamas pakartotinis Konf'ederacijos Kongresas, kuris turi teisg priimti sprendimus
neivykusio susiriirkimo darbotvarkes klausimais, nesvatbu kiek susirinkime dalyvavo
Konfederacijos nariq.

5,11. Konfederacijos Kongresas-gali b[ti Saukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo
su5auktas Konfederacijos istattl nustatyta tvarka ir del to i teism4 keipesi
Konlbderacijos narys ar valdymo organas.

6. KonfederacijosPrezidiumas
6.1. Konfederacijos Prezidiumas yra kolegialus organas, turintis dali visuotinio nariq

susirinkimo teisiq, susidedantis i5 dvide5imt penkiq nariq, po vien4 i$ jq ex ollicio yru
generalinis direktorius ir prezidentas bei trys viceprezidentai.

6.2. Konfederacijos Plezidium4, susidedanti i5 dvideSimt penkiq nariq, dvejiems metams
renkaKonfederacijos Kongresas i5 Konf'ederacijos nariq (i5skyrus generalini direktoriq,
prezident4 ir viceprezidentus), deleguotq i Konfederacijos Kongres4, atstovq,
atsiZvelgiant j apskridiq, miesttl, rajonq atstovavim4.

6.3. Konlbderacijos Prezidiumo nariais laikomi iSrinkti daugiausiai balsavime dalyvavusiq
nariq balsrl surinkg dvide5imt penki pretendentai.

federacij os Prezidiumo kompetencij a:

iima naujus narius, nustato Kont-ederacijos nariq mokesdiq dydi, jt1 mokejimo
IoS\ :--
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analizuoja Konfederacijos veikl4, finansiniq istekliq panaudojim4 ir teikia
si[lymus Si uo klausimu Konf-ederacij os Kon gresui ;
tvirtina Konfederacijos metinq finansing atskaitomybg;
priima nutarimus del Kontbderacijos biudZeto metiniq ataskaitq;
svarsto ir teikia pasi[lymus Konfederacijos Kongresui del Konfederacijos
generalinio direktoriaus ataskaitq;
ruoSia tiksliniq programLl nuostatus ir s4matas bei vykdo tikslines progralnas;
Konf'ederacijos nariq praSymu sprendZia gindus tarp jq;
tary Konfederacijos Kongresq nustato Konf-ederacijos veiklos kryptis
organizaciniais, socialiniais, lrkiniais, finansiniais ir kitais klausirnais;
sudaro tikslines komisijas ir komitetus bei nustato jq kornpetencij4;
kootdinuoja bei kontroliuoja visq Konfederacijos tiksliniq kornitetq ar kitq
struktflriniq padaliniq veikl4, iSklauso ir svarsto jqclarbo ataskaitas;

6.4.11. skiria ir. atleidZia Konfederacijos generalini direktoriq ir nustato jo pareigybini
atlyginimq;

6.4.12. tvirtina administracijos darbuotojq etatq sqrasq beijq atlyginimq dyclZius;
6'4.13 ' priima sprendirnus del kitq juridiniq asmenq steigimo ar del tapimo kitq juridiniq

asmenu dalvviu:
priima sprendimus del filialq ir atstovybiq steigimo bei jq veiklos nutraukimo
priima nutarimus del istojimo i ivairias sqjungas, asociacijas ir organizacijas;
priima ir atleidZia Konfederacijos filialq bei kitq Konfbderacijos irnoniq ir
organizacijq vadovus;
Konf'ederacijos Kongresui teikia pasiirlymus keisti Konfederacijos strr.rktr-rr4;
nustato Konfederacijos administracijos organizacing struktur4 bei tvirtina
Konfederacij o s adm inis tracij os darbo reglament4

6.4.18. fbrmuoja bei tvirtina Etikos kornitet4, nustato jo sudeti, funkcijas bei igaliojimus.
Svarsto k-lausimus, kuriuos pateikia Etikos komitetas;

6.4.l9.pliima sprendimus del konf'ederacijos ilgalaikio turto investavimo, perleidimo.
isigijimo, fkeitimo, teisiq suvarZymo ir kt.;

6,4.20. sprendZia kitus Konl'ederacijos Kongreso pavestus bei kitus Konfederacijos
istatuose ar istatyfriuose visuotinic nariq susii:inkimo kompetencijai priskirtus
klausimus. jei tai nepriskirta kitq Konfedeiacijos o.gu,lq kompetencijai iijei pagal
esmq tai nera valdymo organo firnkcijos;

6,5. Konfederacijos Pibzidiumas gali priimti sprendirnus, kai susirinkime dalyvaurja claugiau
kaip 1/2 nariq,

6.6. Jeigu Konfederacijos Prezidiumo susirinkirne ndra kvorumo, turi buti Saukiamas
pakartotinis Konfederacijos Prezidiumo susirinkimas, kurris turi teisg priimti
sprendimus neivykusio susirinkirno darbotvarkes klausimais, nesvarbu, kiek sLrsirinkime
dalyvavo Konf'ecleracijos Prezidiumo nariq.

6.7. Konf'ederacijos Prezidiumui priimant sprendimus, kiekvienas asociacijos nariams
atstovaujantis asmuo ttrri tiek balsq, keliems asociacijos nariams jis atstovauja.

6'8. Konfbderacijos Prezidiumo susirinkimai Saukiami esant reikalui, bet ne rediau kaip kart4
per ketvirli. Konfederacijos Prezi<iiumo susirinkimus Saukia Konfederacijos prezidentas.

6.9' Apie eilini (ne pakartotini) Konfederacijos Prezidiumo susirinkim4 ir jo darbotvarkg
Konfederacijos Prezidiumo nariams pranesama oficialiai informuojant kiekvien4
Konfbderacijos Prezidiumo nari ra5tu, arba faksu, arba elektroniniu pa$tu ne veliau kaip
priei dvi savaites iki susirinkimo dienos.

6,10. Prezidiumo posedZiams. pirmininkauja Konf'ederacijos Prezidentas arba jo pavedimu
vienas iS viceplezidentq.

6.4.2.

6.4.3.
6.4.4.
6,4.5.

6.4.6.
6,4.7.
6.4.8.

6.4.14.

6.4.r5.

6.4,16.
6.4.17.

generalinis direktorius



Konfbderacijos kasdieninE veikl4 organizuoja ir vykdo Konfederacijos generalinis
direktorius, skiriamas Kont'ederacijos Prezidiumo. Paskirtas generalinis direktorius
kartu tampa ir Prezidiumo nariu.

7.2. Konfederacijos generalinio direktoriaus kompetencija:
7 .2.1. vykdo adrninistracines funkcijas;
7.2.2. priirna i darb4 ir atleidZia darbuotojus, sudato su jais darbo sutartis;
7 .2.3. rengia ir pateikia Konfederacijos Prezidiumui veiklos ataskaitas. priZiuri apskaitos

tvaikym4;
7.2.4. priima sprendimus del Konfederacijos buveines adreso pakeitimo ir apie tai

informuoj a Juridiniq asmenq re gistro valdytoj 4;
7.2.5. sprendZia kitus istatymq ir Konfederacijos valdymo organq kompetencijai

priskirtus ir jam deleguotus klausimus;
7.2.6. vadovaudamasis 'Konfederacijos istatais, Konfederacijos Kongreso ir

Konfederacijos Prezidiumo sprendimais, veikia Kontbderacijos vardu. turi teisg
sudaryti sandorius su juridiniais ar fiziniais astnenimis.

8. Konfederacijosprezidentas
8.1. Konf'ederacijos prezidentas atviru Kongreso balsavimu renkamas i5 Konf'ederacijos

Prezidiumo nariq paprasta balsq dauguma ketveriq metq laikotarpiui.
8,2. Konfederacijos prezidento kompetenci.ia:

8.2.1, Pagal jam suteiktus igaliojimus atstovar.tja Konfederacijai auk5diausiame lygyj"
valstybinese, valdZios ir tarptautinese organizacijose bei su jomis komunikLroja;

B.?.2. Pagal jam sr.rteiktus igaliojimus Konfederacijos vardu sitrlo jos narius atstovais i
valstybes valdZios organq kornisijas. komitetus ir darbq grupes;

Vadovauja Konfederacijos Prezidiumui ir yra jo pinnininkas.
silrlo Prezidiumui tvirtinti generalini direktoriq;

igaliojus Prezidiumui pasira$o sudaromas bei nutraukiamas darbo sutartis su

Prezidiumo patvirtintu generaliniu dilektoriumi;
sihlo Kongresui Konl'ederacijos Prezidiumo nariq kandidaturas i viceprezidentq
pozicijas;

8.2.7. turi teisq deleguoti dali savo igaliojimq viceprezi entams;
8.3. Prezidentr,ri atsistatydinus ar del kit! prieZasdiq negalin vykdyti jam pavestr4 funkcijtl, ji

pavaduoja trys viceprezidentai, prezidento sirllyrnu Kongreso renkami iS Konfederacijos
Prezidiumo nariq paprasta balsr4 dauguma ketvet'iq metq laikotarpir"ri. Prezidentui
negalint deleguoti savo igaliojimu (pvz., mirus, del sunkios ligos ar kitq pana5itl

pagrindt). tai padaro Prezidir.rmas. Viceprezidentui atsistatydinus arba negalint eiti savo
pareigq (pvz., mirus, del sunkios ligos ar kitq panaSiq pagrindq), laikin4 viceprezident4
paskiria Prezidiumas, iki kol Kongresas iSrinks nuolatini viceprezidentq.

8,4. Prezidentui pavedus, viceprezidentai gali atstovauti Konfederacijq valstybinese,
valdZios ir tarptailinese organizacijose.

9. Konfederacijosveiklos ataskaita:
9,1. Konfbderacijos generalinis direktorius per keturiq menesiq termin4 nuo finansiniq metq

pabaigos turi parengti ir pateikti Konfederacijos Prezidiumui kiekvienq praejusiq

finansinitl metq Konfederacijos veiklos ataskait4. Si ataskaita yra vie5a. Kiekvieno
f,rzinio ar juridinio asmens reikalavimu Konf'ederacija ttri sudaryti s4lygas

Konfederacilos buveineje ar kitais bhdais su Sia ataskaita visiems susipaZinti.
9.2, Konf'ederacijos veiklos ataskaitoje turi b[ti nurodyta: infbrrnacija apie Konf'ederacijos

veikl4, igyvendinant istatuose nustaty'tus veiklos tikslus; Konfederacijos nariq skaidius;
rjos finansine atskaitomybe; samdomq Konf'ederacijos darbuotoiq

Konfederacijos veiklos ataskaitoje gali buti ir kita informacija, kuriq nustato
rac ij os Kongresas ar Konfederacij o s Prezidiumas.

8.2.3,
8.2.4.
8.2.5.

8.2,6.



11.

VieSos informacijos skelbimas :

10.1'Apie Saukiam4 Kongres4 generalinis direktorius privalo Konfbderacijos nariams
paskelbti ne veliau kaip prie5 trisdeSimt kalendoriniq dienq 10.4. punkte nurodytu b[du.
Jeigu Satrkiamas pakartotinis Kongresas, Konl'ederacijos nariai apie tai ta padia tvarka
turi buti infbrmuoti ne veliau kaip pried desimt kalendoriniq dienq iki jo. Ne veliau kaip
prie5 septynias kalendorines dienas iki Kongreso pradZios, Konfederacijos nariams tuii
btlti sudaryta galimybe Konf-ederacijos buveineje susipaZinti su rjokumentais, susijLrsiais
su Kongreso darbotvarke.

10.2. Konf'ederacijos Kongreso ir Konfederacijos Prezidiumo nutarimai bei kiti pranesimai,
su kuriais reikia supaZindinti Konfederacijos narius arba kitus asmenis, ra5tu iisiundiami
ne veliau kaip per l5 dienq po nutarimo priemimo.

l0'3.U2 savalaikf nutarimq ar prane5imq i5siuntim4 atsako Konfederacijos generalinis
direktorius, o Konf'ederacij os likvidavirno atvej u - likvidatorius.

10.4. Nutarimai ir prane5imai siundiarni arba registruotu laiSku, arba elektroniniu pa5tu, arba
(ir) istatymq' nustatyta tvarka skelbiami dienraStyje ,.Verslo Zinios". Franesimai
siundiami nariams paskutiniu Zinomu nario adresu arba elektroninio pa5to adresu.

10.5..Ieigu Konf'ederacijos narys keicia savo adres4 ar elektroninio paSto adres4, jis privalo
apie tai prane5ti Konfederacijos administracijai. To nepadarius, senaisiais adresais
iSsiqstas prane$irnas ar kitas dokumentas bus laikomas tinkamai iteiktu.

Konfederacijos filialq steigimo tvarka:
1 1.1. Konfederacija gali steigti fllialus. Filialai nera juridiniai asmenys;
ll.2.Sprendirnus del filialtl steigimo ir jq veiklos nutraukimo priima Konfecleracijos

Prezidiumas;
1l.3.Filialas veikia pagal hlialo nuostatus, kuriuos pasira5o Konfederacijos generalinis

direktorius;
I L4. Konfederacijos filialq vadovus skiria ir at5aukia Konfecleracijos Prezidiumas"

remdamasis filialo nariq visuotinio susirinkirno rekomendacijomis.

Konfederacijos istatq pakeitimo ir papildymo tvarka
12.1'Konfederacijos istatai gali bfti pakeidiami ir papildomi Konf'ecleracijos Kongreso

nutarimu, nemaZiau kaip 2l3.dalyVaujandjqjq balsq dauguma. Toliau jie registruojami
pagal galioj andius istatymus,

12,2. Konf-ederacijos ,[statq pataisos projektas nadams pateikiamas 10,1. punkte nurodytu
budu.

12.3, [statq pakeitimai ir papildymai isigalioja, iregistravus juos teises aktq nustatyta tvarka.
12.4, Procedluines taisykles ir fotvarkiai, ai5kinantys Sitros istatus, turi buti tvirtinami

Konfederacijos Kongrese balsq dauguma,

Konfederacijos 163q Saltiniai ir pajamq naudojimo kontro16:
l3.l.Konfederacijai nuosavybes teise gali priklausyti tuftas, teisetai igytas istatuose

nustatytai veiklai vykdyti. Konfbderacijos tLrrtas yra atskirtas nuo nariq turto.
I 3.2. Konfederacijos lesas sudaro:

13.2.1. nariq mokesdiai, savanori5ki inasai ir kitu teisetu b0du gautos lesos;
13.2.2. rernejq dovanotos ar paaukotos leSos ir turtas;
I 3 .2, 3 . -palikimai, pagal testament4 tenkantys Ko nf-ederacij ai ;

13.2,4. kredito istaigq pal[kanos, gautos uZ jose saugoryas le5as;
13.2.5.leSos ir turtas, skiriami tiksliniams projektams bei tikslinems programoms iS

valstybes ar savivaldybes biudZetq, Europos S4jungos ir uZsienio tbncltl, juridiniq
ir fiziniq asmenll, kitq asociacijq, programq bei projektq;

.6, dotacijos;

12.

13.
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pajamos uZ suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;
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Konfederacijai nuosavybes teisemis gali priklausyti pastatai, irenginiai, leidyklos,
spaustuvds, transporto priemones, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas
turtas, reikalingas istatuose numatytiems tikslams igyvendinti, kuris gali buti
isigytas uZ Konfederacijai priklausandias le5as, dovanotas, paveldetas ar gautas
kitu teisetu bldu, vadovauiantis Lietuvos Respublikos istatymais.

13.3. Konfederacijos le5os Lietuvos {statymq numatyta tvarka naudojamos, siekiant
igyvendinti Konfederacijos istatuose nustatytiems veiklos tikslams lgyvendinti,
Konfederacijos clarbuotojq darbo uZmokesdio i5mokejimui bei kitoms su darbo
santykiais susij usioms iSmokorns.

13.4. Konfedet'acijos le5q it pajamq naudojimo kontrolg vykdo Konfederacijos Kongrese
iSrinktas revizorius, kuris :

13.4.1. tikrina Konfederacijos finansinE veiklq bei dokumentacij4 ir i5vadas-ataskaitq
pateikia Konfederacij os Kongresui ;

13.4.2.Konf'ederacijos Kongreso ar Konfederacijos Prezidiumo
Kontbderacij os fi nansinius-buhalterinius patikrinimus;

13.4,3. Konfederacijos generalinis direktorius privalo pateikti revizoriui jo reikalaujamus
finansinius-buhalterinius dokumentus ;

13.4.4, Revizoriurni negali bDti Konferencijos generalinis direktorius.
13.5. Finansiniais metais laikomas periodas nuo sausio menesio pirmos dienos iki gruodZio

menesio trisde3imt pirmos dienos.

14. Konfederacijos pertvarkymas ir pabaiga:
l4,l.Kontbderacija gali br-rti reorganizuota ar likviduota tik Konfederacijos Kongreso

nutarimu, ieigu uZ tai pasisako ne maZiau kaip 213 vistl susirinkime dalyvar,rjandiq nariq
balsq.

14.2, Konfederacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) LR Civilinio
kodekso nustatyta tvarka bei atsiZvelgiant i LR Ascciacijq lstatymo numatytr.:s
ypatumus.

14.3. Nutraukus Konfederacijos veikl4, Konfederacijos Kongrese sudarorna komisija, kuri
sprendZia Konfederacijos le3q ir turto panaudojimo klausimus, nepaLeid1iant
galioj andiq Lietuvos Respublikbs igtatyrnq.

Sie Konf'ederacijos {statai priirnti ir patvirtint i ZOIS m. kovo 20 d. Konf'ederacijos Kongreso
nutarimu.

Vardas, pavarde

pavedimLr atlieka

Konfederacij os Kongreso igaliotas asmuo

-//b(
(paraSas,antspaudas) I






