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ZARASŲ PAULIAUS ŠIRVIO PROGIMNAZIJOS
LABDAROS IR PARAMOS FONDO ĮSTATAI
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1.1. Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Labdaros ir paramos fondas (toliau Fondas) – tai neturinti
narių ne pelno siekianti organizacija, kurios veiklos tikslas yra labdara ir parama mokslo, švietimo,
meno, religijos, sporto, socialinės globos ir rūpybos sritimis ir kitoms labdaros ir paramos įstatymo
nustatytoms sritims. Šios organizacijos veiklos tikslas nėra pelno siekimas.
1.2. Fondas yra juridinis asmuo, turintis sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose,
antspaudą, simboliką.
1.3. Fondas yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles jis atsako tik savo turtu.
1.4. Fondo steigėjas – Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija, kodas 190203229.
1.5. Fondo veiklos trukmė – neribota.
1.6. Fondo apskaitos metai yra kalendoriniai metai.
1.7. Fondo veikla apima visą Lietuvos teritoriją.
1.8. Fondas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
labdaros ir paramos fondų įstatymu, kitais įstatymais, poįstatyminiais aktais bei šiais įstatais.
II SKYRIUS
TIKSLAI IR VEIKLOS POBŪDIS
2.1. Fondo tikslai yra:
2.1.1. sukaupti lėšų prioritetinėms progimnazijos kryptims realizuoti;
2.1.2. skatinti mokytojų ir mokinių inovacijas ugdymo procesui tobulinti;
2.1.3. remti projektines programas;
2.1.4. finansuoti progimnazijos kaitos projektus;
2.1.5. remti mokyklos interjero atnaujinimo ir aplinkos tvarkymo darbų programas;
2.1.6. remti kitą socialiai naudingą veiklą bei Vyriausybės skelbiamas socialines programas;
2.1.7. ieškoti įstaigų, fondų, kitų organizacijų, atskirų asmenų ir kt., galinčių suteikti
materialinę ir kitokią paramą anksčiau paminėtiems tikslams įgyvendinti.
2.2. Fondo veikla:
2.2.1. organizuoti steigėjo bei rėmėjų įnašų ir kitų lėšų rinkimą, kaupimą, bei paskirstymą
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
2.2.2. vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, reikalingą Fondo tikslams
pasiekti;
2.2.3. teikti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondo įstatymo nustatyta tvarka.
III SKYRIUS
TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Įstatuose numatytai veiklai vykdyti Fondas įstatymų nustatyta tvarka turi teisę:
3.1.1. turėti vieną atsiskaitomąją Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose;
3.1.2. turėti teisėtai įgytą turtą, jį valdyti, juo naudotis ir disponuoti Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka;
3.1.3. prisiimti įsipareigojimus ir sudaryti sutartis su partneriais;
3.1.4. už prekes ir paslaugas atsiskaityti įstatymų nustatyta tvarka;

3.1.5. jungtis į ne pelno organizacijų asociacijas ir išstoti iš jų;
3.1.6. įstatymų nustatyta tvarka steigti Fondui priklausančias įmones;
3.1.7. nustatyti Fondo organizacinę struktūrą.
3.2. Fondas privalo:
3.2.1. vykdyti labdaros ir paramos apskaitą, nurodydamas paramos davėjus bei gavėjus, dydį ir
paskirtį;
3.2.2. naudoti pagal paskirtį paramos davėjų ir rėmėjų perduotas lėšas;
IV SKYRIUS
DALININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS
4.1. Fondo dalininkas yra Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija, veikianti per aukščiausią savo
valdymo organą – progimnazijos tarybą. Dalininko teisės yra:
4.1.1. priimti raštiškus sprendimus;
4.1.2. gauti informaciją apie Fondo veiklą;
4.1.3. apskųsti teismui Fondo valdymo organų nutarimus ir administracijos sprendimus;
4.1.4. aktyviai dalyvauti Fondo veikloje, kuriant ir įgyvendinant Fondo tikslus ir uždavinius,
rengiant veiklos programas ir projektus;
4.1.5. bet kada išstoti iš Fondo;
4.1.6. skirti fondo valdybos narius.
4.2. Fondo dalininkas įsipareigoja teikti Fondui nemokamas paslaugas.
4.3. Fondo dalininko pareigos:
4.3.1. laikytis Fondo įstatų, vykdyti savo įsipareigojimus;
4.3.2. laiku patvirtinti Fondo veiklos ataskaitas bei spręsti kitus steigėjo kompetencijai
priskirtus klausimus;
4.3.3. bendradarbiaujant su rėmėjais, siekti Fondo tikslų įgyvendinimo.
V SKYRIUS
DALININKO IŠSTOJIMO (PAŠALINIMO) TVARKA
5.1. Fondo dalininkas gali bet kada išstoti iš fondo, padavęs raštišką pareiškimą aukščiausiam
Fondo valdymo organui.
5.2. Dalininkas gali atsisakyti dalininko statuso ir dalininko teises suteikti rėmėjui. Tai turi būti
atlikta raštiškai.
VI SKYRIUS
VALDYMO ORGANAI IR JŲ KOMPETENCIJA
6.1. Fondo valdymo organai yra visuotinis dalininkų susirinkimas, fondo valdyba ir administracija.
6.2. Aukščiausias Fondo valdymo organas yra visuotinis dalininkų susirinkimas, kurio
kompetencijai priklauso:
6.2.1. keiti fondo įstatus;
6.2.2. priimti sprendimus dėl dalininko teisių suteikimo rėmėjams;
6.2.3. tvirtinti fondo finansinę metinę atskaitomybę;
6.2.4. priimti sprendimą dėl fondo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo).
6.3. Fondo valdybos kompetencija:
6.3.1. siūlyti pakeisti ar papildyti fondo įstatus bei darbo reglamentą;
6.3.2. rinkti jos pirmininką, administracijos direktorių, finansininką bei atšaukti juos;
6.3.3. nustatyti atlyginimą valdybos nariams;
6.3.4. ne rečiau kaip kartą per metus tvirtinti Fondo veiklos ataskaitas;
6.3.5. kaupti ir skirstyti lėšas tik įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
6.3.6. pasiūlyti reorganizuoti ar likviduoti Fondą;

6.3.7. spręsti kitus su Fondo veikla susijusius klausimus;
6.3.8. valdyba yra kolegialus valdymo organas, sudarytas iš penkių asmenų, 5 metams paskirtų
steigėjo aukščiausiame valdymo organe;
6.3.9. valdybos nariai gali būti atšaukti steigėjo aukščiausiojo valdymo organo nutarimu
kadencijai nepasibaigus, taip pat pakartotinai paskirti kitai kadencijai. Už veiklą valdyboje jos
nariui gali būti atlyginama;
6.3.10. valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus, apie tai raštu
įspėjęs valdybą ne vėliau, kaip prieš 14 kalendorinių dienų;
6.3.11. valdybos narių daugumos negali sudaryti asmenys, susiję santuokiniais arba giminystės
ryšiais;
6.3.12. valdyba sprendimus priima posėdžiuose. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne
mažiau kaip 1/2 valdybos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Valdybos nariai
turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.
Posėdžius šaukia ir organizuoja valdybos pirmininkas, informuodamas valdybos narius apie
posėdžio datą, laiką, darbotvarkę ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas iki posėdžio.
Posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Valdybos posėdis turi būti sušauktas ir
tada, jei to reikalauja bent du valdybos nariai arba administracijos vadovas.
6.4. Fondo veiklą organizuoja ir vykdo fondo administracija.
6.5. Administracija dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais,
Fondo įstatais, pareigybių nuostatais bei valdybos sprendimais.
6.6. Fondo valdyba skiria administracijos vadovą — direktorių ir vyriausią finansininką (buhalterį),
gali nustatyti jų pareiginius atlyginimus ir sudaryti su jais darbo sutartis. Kitus administracinius
darbuotojus priima į darbą ir sudaro su jais darbo sutartis Fondo administracijos vadovas —
direktorius.
6.7. Administracijos vadovas — direktorius, vadovaudamasis Fondo įstatais, valdybos sprendimais,
turi teisę sudarinėti Fondo sandorius, atstovauti Fondui teisme, valstybės valdžios ir valdymo
institucijose, taip pat ir bendradarbiaujant su kitais asmenimis.
6.8. Administracijos vadovas — direktorius ir darbuotojai įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti
Fondui dėl jų kaltės padarytus nuostolius.
VII SKYRIUS
TURTAS, PAJAMŲ ŠALTINIAI IR JŲ PANAUDOJIMAS
7.1. Fondui nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, transporto priemonės ir kitas
turtas, reikalingas šiuose įstatuose numatytai veiklai vykdyti, kuris gali būti įsigytas dovanojimo,
paveldėjimo būdu arba už Fondui priklausančias lėšas.
7.2. Fondo turtas yra atskirtas nuo steigėjo turto.
7.3. Fondo pajamų šaltiniai gali būti:
7.3.1. steigėjų įnašai ir kitu būdu skiriamos lėšos;
7.3.2. rėmėjų dovanotos (aukotos) lėšos ir turtas;
7.3.3. lėšos ir turtas, skiriami tiksliniams projektams bei programoms iš analogiškų fondų,
programų bei projektų;
7.3.4. palikimai, pagal testamentą tenkantys fondui;
7.3.5. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;
7.3.6. gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. paskirstymo lėšos.
7.4. Steigėjų ir rėmėjų įnašus, dovanas gali sudaryti pinigai, turtas (mokymo priemonės, garso,
vaizdo ir kt. medžiaga) ir paslaugos.
7.5. Labdarai ir paramai gautas lėšas ir turtą fondas gali naudoti tik pagal paskirtį įstatuose
numatytiems tikslams.
7.6. Fondo rėmėjas gali nustatyti jo skirtų lėšų naudojimo sritis, bet tik fondo įstatų numatytai
veiklai. Rėmėjo prašymu fondas privalo teikti informaciją, reikalingą kontroliuoti, kaip fondas
vykdo rėmėjo nustatytas sąlygas.

7.7. Paramai gautas lėšas ir turtą Fondas gali panaudoti tik pagal paskirtį įstatuose nurodytiems
tikslams.
7.8. Fondas turi teisę dalį labdaros ir paramos pajamų naudoti Fondo administravimo išlaidoms ir
Fondo veiklai plėtoti — iki 20 % metinių pajamų;
7.9. Fondo lėšos kaupiamos ir saugomos bankų sąskaitose.
VIII SKYRIUS
FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ
8.1. Fondas privalo ne rečiau kaip kartą per metus už savo finansinę veiklą atsiskaityti steigėjui
(progimnazijos tarybai).
IX SKYRIUS
ĮSTATŲ KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA
9.1. Įstatai keičiami ir papildomi steigėjo aukščiausio valdymo organo (progimnazijos tarybos)
nutarimu, priimtu 2/3 narių balsų dauguma.
X SKYRIUS
FONDO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS
10.1. Fondas reorganizuojamas steigėjo aukščiausio valdymo organo (progimnazijos tarybos)
nutarimu:
10.1.1. jungiantis su kitais fondais;
10.1.2. skaidant Fondą į kelis savarankiškus fondus.
10.2. Fondas negali būti reorganizuojamas į kitos rūšies įmonę ar organizaciją.
10.3. Reorganizuojant Fondą yra įvertinamas jo turtas.
10.4. Fondas likviduojamas:
10.4.1. steigėjo susirinkimo nutarimu;
10.4.2. teismo sprendimu už įstatymų nustatytus teisės pažeidimus.
10.5. Organas, nusprendęs (nutaręs) likviduoti Fondą, skiria likvidatorių ir nustato jo įgaliojimus.
Paskyrus likvidatorių, Fondas įgyja likviduojamojo fondo statusą: valdymo organai netenka
įgaliojimų valdyti Fondą, jų funkcijas atlieka likvidatorius.
10.6. Likęs Fondo turtas ir lėšos įstatymų nustatyta tvarka, patenkinus visų kreditorių reikalavimus
ir Fondo steigėjo reikalavimus dėl Fondo turto dalies, neviršijančios steigėjo įnašo į Fondą iki
Fondo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro turi būti perduoti kitam ar kitiems fondams, kurių
tikslai artimi likviduojamo Fondo įstatuose deklaruotiems tikslams, o jei tokių fondų nėra, – kitiems
fondams. Fondą (fondus) – turto perėmėją (perėmėjus) nustato likvidatorius.
10.7. Fondą likvidavus, likvidatorius privalo:
10.7.1. viešai paskelbti „Valstybės žiniose“ apie likvidavimą ir pateikti Juridinių asmenų
registrui dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti fondą, bei duomenis apie
likvidatorių;
10.7.2. sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios balansą;
10.7.3. perduoti likusio Fondo turtą šio Įstatymo numatyta tvarka;
10.7.4. sudaryti Fondo likvidavimo aktą, likvidavimo akte rašoma ir patvirtinama, kad atlikti
visi su likvidavimu susiję veiksmai;
10.7.5. perduoti dokumentus saugoti Archyvui įstatymo nustatyta tvarka;
10.7.6. pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui Fondo likvidavimo aktą ir kitus
dokumentus, reikalingus Fondui išregistruoti.
2011 m. gruodžio 20 d.
Pirmininkė Rimutė Morozovienė

