
LTETUVOS VArKV FONDAS

ISTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. LIETUVOS VAIKU FONDAS (toliau - Fondas) yra ribotos civilines
atsakomybes vie5asis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu (toliau - Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondq
istatymu (toliau - Labdaros ir paramos fondq istatymas), Lietuvos Respublikos labdaros ir
paramos fstatymu (toliau - Labdaros ir paramos istatymas), kitais Lietuvos Respublikos teises
aktais ir Siais lstatais.

2. Fondo teisine forma - labdaros ir paramos fondas.
3. Fondo veiklos laikotarpis neribotas.
4. Fondo finansiniq metq pradZia - sausio I diena, pabaiga - gruodZio 31 diena.

II. FONDO VEIKLOS NUSIS IR TIKSLAI

5. Fondo misija - prisideti prie vaikq ir Seimq gerovds k0rimo ir inicijuoti
pozityvius socialinius pokydius.

6. Fondo veiklos rD5is - vyriausybiniq istaigq ar privadiq organizacijq, pagalbos
organizacijq nukentejusiesiems ir nacionaliniq ar vietiniq labdaros organizacijq ir
specialistq-konsultantq teikiamq socialiniq, konsultaciniq, r[pybos, pagalbos pabegeliams,
nukreipimo i kit4 institucij4 ir panaSiq paslaugq asmenims ar Seimoms jq namuose ar kitur
veikla (pagal Ekonomines veiklos ruSiq klasifikatoriq (2 redakcija) laikytina ,,Kita, niekur
kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla" (kodas 88.99)).

7. Fondo veiklos tikslai: labdaros ir paramos bei kitokios pagalbos teikimas
Labdaros ir paramos istatymo ir Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondq istatymo
nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims tarptautinio bendradarbiavimo, Zmogaus
teisiq apsaugos, maZumq integracijos, socialines globos ir rlpybos, neformaliojo ir pilietinio
ugdymo, sveikatos apsaugos, kultDros, Svietimo ir kitose visuomenei naudingomis ir
nesavanaudiSkomis pripaZistamose srityse.

8. Fondo, siekiandio uZsibreZto tikslo, uZdaviniai:
8.1. didinti ir propaguoti Seimos autoritet4, Seimq, globojandiq tevq globos

netekusius vaikus bei sudetingose s4lygose gyvenandiq Seimq ir jq vaikq rdmim4, jaunimo, tevq
ir Seimq mokym4 bei neformalq Svietim4;

8.2. remti globojamus ir socialines paramos reikalingus vaikus, vaikus su
negalia ir nukentejusius nuo nelaimiq vaikq;

8.3. atkreipti visuomenes ddmesi i sprgstinas socialines ir teisines vaikq bei
Seimq problemas, propaguoti piliediq ir organizacijq veiklas Sioje srityje;

8.4. remti globos istaigas naSlaidiams ir be tevq globos likusiems vaikams;
8.5. kaupti statisting, istoring bei demografing medLiagq apie Lietuvos vaikus;
8.6. organizuoti konferencij as, seminarus, apvalaus stalo pasitarimus, diskusij as

ir kitus renginius, susijusius su vaikq bei Seimq ir kt. problemomis;
8.7. remti, mokyti ir konsultuoti tautiniq maZumq vaikus ir jq Seimas, kitus

sudetingose s4lygose gyvenandius asmenis;
8.8. organizuoti renginius ir vasaros poilsi vaikams, socialiai remtiniems

vaikams, globos namq aukletiniams, Seimoms;
8.9. finansi5kai remti vaikus ir jaunuolius bei lietuvius i5 uZsienio Saliq,

' besimokandius Lietuvoje;
8.10. remti su negalia ir pensinio amZiaus Zmones;



8.11. bendradarbiauti ir palaikyti rySius su valstybindmis, visuomeninemis
urrganizacijomis ir asociacijomis, fondais, veikiandiais socialines globos ir r[pybos, tautiniq
rna2umq. Zmogaus teisiq, neformaliojo ir pilietinio ugdymo, sveikatos, kulturos ir Svietimo
rr kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiSkomis pripaZistamose srityse, Salyje ir
rrtsienrje:

S.l2.uZtikrinti spaudiniq vaikams, Seimoms ir su jais dirbantiems specialistams
ieidl 'b4;

8.13. rengti ivairius paramos, vaikq vasaros socializacijos, prevencijos,
sr--rcialinds globos irlar kitus projektus savivaldybdms, ministerijoms, Vyriausybei, Salies ir
iarptautinems organizacijoms ar kitoms finansavim4, param4 galindioms suteikti
rnsti tuci joms;

8.14. konsultuoti vaikus, jaunuolius, Seimas bei su jais dirbandius specialistus
r aiku teisiq apsaugos bei kt. klausimais ir, reikalui esant, teikti teising pagalbq;

8.15. atstovauti .Fond4 tarptautinese ir nacionalinese institucijose bei
organizacijose.

:stat\me.

III. FONDO DALIIYINKU TEISES IR PAREIGOS
9. Fondo dalininkq teises nesiskiria nuo nurodytrl Labdaros ir paramos fondq

10. Fondo dalininkq pareigos:
10.1. laikytis Siq istatq;
10.2. vykdyti isipareigojimus Fondui;
10.3. vykdyti visuotinio dalininkq susirinkimo, valdymo organo (organq)

sprendimus.

r\'. DALTNTNKU TSSTOilMO (pAsALrNrMO) rR DALTNTNKO TETSTV SUTETKTMO
PARAMOS TEIKEJAMS TVARKA

11. Fondo dalininkai gali bet kuriuo metu i5stoti i5 Fondo, apie tai prie5 30 dienq (
$: -q) raStu prane5g vadovui.

12. Fondo dalininkai, nevykdg isipareigojimq, gali biiti pa5alinti i5 Fondo dalininkq.
Sprendim4 del dalininko pa5alinimo priima visuotinis dalininkq susirinkimas Siq istatq nustatyta
n arka.

13. Fondo paramos teikejams, isipareigojantiems skirti Fondui le5q ar teikti Fondui
praslaugas, gali btti suteiktos Fondo dalininko teises. Sprendim4 del dalininko teisiq suteikimo
F?ramos teikejui priima visuotinis dalininkq susirinkimas Siq istatq nustatyta tvarka.

14. Jeigu dalininkas yra vienas asmuo, jis gali atsisakyti dalininko statuso ir dalininko
:e ises perleisti paramos teikejui (teikejams). Toks dalininko atsisakymas biiti dalininku ir dalininko
statuso suteikimas paramos teikejui (teikejams) iforminamas raSytine forma.

V. FONDO ORGANAI
15. Fondo organai:
15.1. visuotinis dalininkq susirinkimas;
15.2. vienasmenis Fondo valdymo organas - vadovas;
15.3. revizorius.
16. Visuotinio dalininkq susirinkimo ir vadovo kompetencija nesiskiria nuo nurodyq

Cirilinio kodekso 2.82 straipsnyje ir Labdaros ir paramos fondq istatyme.
17. Visuotiniame dalininkq susirinkime vienas dalininkas turi vien4 bals4.
18. Visuotini dalininkq susirinkim4 Saukia vadovas. Apie Saukiam4 visuotini

dalininkq susirinkim4 vadovas ne veliau kaip prie5 20 dienq iki susirinkimo dienos prane5a



iiekvienam dalininkui istatq 41 punkte nustatyta tvarka. Visuotinis dalininkq susirinkimas gali
'n[ti 

Saukiamas nesilaikant Sio termino, jei su tuo ra5tu sutinka visi dalininkai.
19. Visuotinis dalininkq susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja

Jaugiau kaip I/2 balsq visuotiniame dalininkq susirinkime turindiq Fondo dalininkq. Jeigu
r isuotiniame dalininkq susirinkime nera kvorur.ro, ne anksdiau kaip po 5 dienq ir ne veliau kaip
W 2l dienos nuo neivykusio visuotinio dalininkq susirinkimo dienos Saukiamas pakartotinis
dalininkq susirinkimas, kuris turi teisg priimti sprendimus neivykusio visuotinio dalininkq
susirinkimo darbotvarkes klausimais, nepaisydamas jame dalyvaujandiq dalininkq skaidiaus.

20. Visuotinio dalininkq susirinkimo (pakartotinio dalininkq susirinkimo)
sprendimas laikomas priimtu, kai uL ji gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujanditl fondo
Jalininkq balsq ,,u2" negu ,,prieS" (asmenys, kurie balsuodami susilaiko, neskaidiuoj arri, tai yra
j ie laikomi balsuojant nedalyvavusiais asmenimis). Sprendimams priimti reikia ne maZiau kaip 2/3
'usirinkime dalyvaujandiq Fondo dalininkq balsq, kai:

20.1. keidiami Fopdo istatai;
20.2, priimamas sprendimas del Fondo pertvarkymo ir pabaigos (reorganizavimo ar

.ikvidavimo);
20.3. priimamas sprendimas del tapimo ribotos atsakomybes juridinio asmens

:aln'iu.
21. Eilinis visuotinis dalininkq susirinkimas turi ivykti kart4 per metus, ne veliau

raip per 4 menesius nuo finansiniq metq pabaigos. Jei Siq istatq nustatytais terminais vadovas
silinio visuotinio dalininkq susirinkimo nesuSaukia, ji Saukia 1/2 dalininkq.

22. Neeilini visuotini dalininkq susirinkim4 gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvine
arupe, sudaryta ne maZiau kaip i5 l/2 dalininkq, ar vadovas.

23. Jeigu Fondo dalininkas yra vienas asmuo, jo raSytiniai sprendimai prilyginami
'. isuotinio dalininkq susirinkimo sprendimams.

24. Yadov4 renka ir at5aukia, nustato jo atlyginim4, tvirtina pareiginius nuostatus
'. i suotinis dalininkq susirinkimas.

VI. FONDO VADOVAS
25. Fondo vadovas (direktorius) yra vienasmenis Fondo valdymo organas.

Fondo vadovas (direktorius) skiriamas 5 metams. Visuotinis dalininkq susirinkimas gali
skirti vadov4 (direktoriq), kuris yra ir Fondo dalininkas. Fondo vadovas (direktorius) gali
:[ti atleistas prie5 laik4, jeigu grubiai paLeidLia istatymus ar netinkamai vykdo savo
:areigas.

26. Fondo vadovas (direktorius) veikia Fondo vardu, esant santykiams su kitais
:smenimis , taip pat sudaro sandorius Fondo vardu.

27. Fondo vadovas (direktorius) be Civilinio kodekso2.82 straipsnyje numatytq
tunkcijq:

27.1. organizuoja Fondo darb4 pagal Fondo istatuose keliamus tikslus,
r isuotinio susirinkimo nutarimus;

27.2. pateikia visuotiniam dalininkq susirinkimui tvirtinti meting finansing
:tskaitomybg, rengia ir pateikia eiliniam susirinkimui praejusiq finansiniq metq Fondo veiklos
:taskait4;

27.3.tvarko Fondo turt4, iskaitant ir pinigines le5as, atlieka su tuo susijusias
inansines operacijas, pasiraSo dokumentus, sudaro sandorius Fondo vardu;

27 .4. priima i darbq ir i5 j o atleidlia darbuotojus, sudaro su j ais darbo sutartis,
tr irtina darbuotojq pareigines instrukcijas;

27.5. skirsto le5as labdarai ir paramai, tvirtina turtiniq ina5q ivertinim4,
analizuoja Fondo veiklos rezultatus, pajamq ir i5laidr4 s4matas, revizijq, inventorizacijos ir
kitus vertybiq apskaitos duomenis;



27.6. sandorius del Fondui nuosavybes teise priklausandio ilgalaikio turto nuomos,
perleidimo ir perdavimo pagal panaudos sutarti ar ikeitimo Fondo vadovas (direktorius) gali
sudaryti tik esant visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimui;

27.7. skelbia ar organintoja vieSos informacijos paskelbim4;
27.8. sprendLia kitus Labdaros ir paramos fondq istatyme ir Fondo istatuose

vienasmenio valdymo organo kompetencijai priskirtus klausimus;
27.9. organizuoja savanori5kus darbus Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta

tvarka.

FONDO PAJAMU SnLrINLq.I, LESV, PAJAMV IR TURTO NAUDOJIMO
TVARKA

28. Fondui nuosavybes teise gali priklausyti turtas, reikalingas Siuose lstatuose
nustatytiems veiklos tikslarns igyvendinti. Fondo turtas yra atskirtas nuo dalininkq turto.

29. Fondo pajamq Saltiniai:
29.1. dalininkq (steigejq) inaSai ir kitu biidu skiriamos leSos ir turtas;
29.2.Fondo remejq dovanotos le5os ir turtas;
29.3. testamentu Fondui paliktas turtas;
29.4. parama, gauta Labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;
29.5. kredito istaigq pal[kanos, mokamos uZ jose laikomas Fondo le5as;
29.6. Fondui priklausandiq imoniq ir imoniq, kuriq dalininku yra Fondas, pelnas;
29.7. le5os ir turtas, skiriami tiksliniams projektams ir programoms i5 analogiSkq

fondq, programq ir projektq;
29.8. kitos teisetai igytos le5os ir turtas.
30. Fondo le5os ir pajamos naudojamos Fondo veiklos tikslams igyvendinti.
31. Fondas pinigus, gautus kaip paramq,taip pat kitus negr4Zintinai gautus pinigus

privalo laikyti atskiroje s4skaitoje, taip pat sudaryti i5laidq s4mat4, jeigu tai numatyta teises
aktuose arba pinigus davgs paramos teikejas to reikalauja.

32. Fondas atsisako priimti i5 paramos teikejo lesas ar turt4, jeigu tuo naudodamasis
paramos teikejas gali daryti itak4 Fondo veiklai savo ar kitq asmenq naudai.

33. Laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatytos tvarkos, Fondo
administravimo i5laidoms padengti per vienus metus gali bfti panaudojama ne daugiau kaip 20
procentq per tuos metus gautq Fondo pajamq.

34. Fondo le5os kaupiamos ir saugomos bankuose ar kitose kredito istaigose.

VII. FONDO LESU IR PAJAMU NAUDOJIMO BEI FONDO VIDAUS KONTROLES
TVARKA

35. Vadovas per 3 mdnesius nuo finansiniq metq pabaigos, bet ne veliau kaip per 4
mdnesius, turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam dalininkq susirinkimui praejusiq finansiniq
metq Fondo metini prane5im4 ir metiniq finansiniq ataskaitq rinkini. Kartu su Fondo metiniq
finansiniq ataskaitq rinkiniu pateikiama auditoriaus i5vada, jeigu auditas atliktas arba turi bflti
atliktas pagal istatymus.

36. Fondas privalo istatymuose nustatytu periodi5kumu atlikti audit4. Fondo auditas
atliekamas, kai visuotinis dalininkq susirinkimas priima sprendim4 atlikti audit4 ir iSrenka audito

lmong ar atestuot4 auditoriq. Auditas atliekamas vadovaujantis profesines etikos principais,

istatymq ir kitq teises aktq, tarptautiniq audito standartq reikalavimais.
37. Vadovas privalo pateikti auditoriui jo reikalaujamus dokumentus ir (ar) jq kopijas

auditui atlikti ir turi sudaryti s4lygas auditoriui naudotis visa sukaupta informacija.
38. Apmokejimo uZ audito paslaugas s4lygas nustato visuotinis dalininkq

susirinkimas.



39. Fondo vidaus kontrole vykdo visuotinio dalininku susirinkimo 4 metu
laikotarpiui i5rinktas revizorius.

VIII. FILIALU IR ATSTOVYBIV STEIGIMO IR 4T VEIKLOS NUTRAUKIMO
TVARKA

40. Sprendimus steigti Fondo filialus ir atstovybes, nutraukti jq veikl4 priima, taip
pat filialq ir atstovybiq nuostatus tvirtina vadovas (direktorius).

DL DOKUMENTV rR KITOS INT'ORMACIJOS APm FONDO VEIKL.{ PATEIKIMO
DALINII\KAMS TVARKA

41. Fondo organq sprendimai ir prane5imai, kita reikalinga informacija i5siundiama
Fondo dalininkams elektroniniu pa5tu arba pa5tu. Su visa informacija Fondo dalininkai gali
susipaZinti Fondo buveinej e.

42. Dokumentq ir,kitos informacijos apie Fondo veikl4pateikimo dalininkams tuark4
tvirtina vadovas.

X. PRANESTVTU IR SKELBIMU PASKELBIMO TVARKA
43. Kai Fondo prane5imai turi buti paskelbti viesai, jie skelbiami Vf Registrq centro

leidZiamame elektroniniame leidinyje, "Juridiniq asmen4 vieii praneiimai".

XI. FONDO ISTATU KEITIMO TVARKA
44. Fondo istatq keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Labdaros ir paramos

fondq istatyme.

XII. FONDO BUVEINES KEITIMO TVARKA
45. Fondo buveine keidiama visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimu.

XIII. FONDO REORGANIZAVIMO IR LIKYIDAVIMO TVARKA
46. Fondas reorganizuojamas ir likviduojamas Civilinio kodekso ir Labdaros ir

paramos fondq istatymo nustatyta tvarka.

Sie istatai pasirasyti 2020 m. sausio mdn. 22 d., Vilnius.
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