LABDAROS IR PARAMOS FONDO
'NEVYRIAUSYBINITJ ORGANIZACIJy INFORMACIJOS IR PARAMOS CENTRAS
JSTATAI

1.
Fondo pavadinimas, teisiniai veiklos pagrindai, buveine
1.1. Labdaros ir paramos fondas "Nevyriausybinip organizacijij informacijos ir paramos centras" (toliau
vadinamas Fondu) - yra pelno nesiekiantis, ribotos civilines atsakomybes, viesasis juridinis asmuo, kurio
tikslas yra stiprinti pilietin? visuomen? ir nevyriausybinip organizacijp sektorip pletrp Lietuvoje, rengiant
mokymus, teikiant informacijp, konsultacijas, ir kitokip technin^ pagalbp.
1.2. Fondas yra juridinis asmuo, turintis atsiskaitompsias spskaitas jstatymp nustatyta tvarka. Pagal savo prievoles
Fondas atsako visu savo turtu.
1.3. Fondas veikia pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijp (toliau - Konstitucija), Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksp (toliau - Civilinis kodeksas), Labdaros ir paramos jstatymp, kitus jstatymus, Vyriausybes nutarimus
ir siuos jstatus.
1.4. Fondo veiklos trukme yra neribota, finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
1.5. Fondo teisine forma - labdaros ir paramos fondas.
1.6. Fondo buveine keiciama visuotinio dalininkp susirinkimo sprendimu.

2. Fondo veiklos tikslai, uzdaviniai, teises ir pareigos
2.1. Fondo tikslas - stiprinti ir remti nevyriausybinip organizacijp sektorip (toliau - NVO sektorip) Lietuvoje.
2.2. Fondo uzdaviniai:
2.2.1. Skatinti ir remti bendradarbiavimo rysius tarp nevyriausybinip organizacijp (toliau - NVO) ir Lietuvos
valstybines valdzios ir valdymo institucijp bei jp atstovp;
2.2.2. Sviesti NVO ir valdzios atstovus bei visuomenf placipja prasme, aiskinant NVO vaidmenj, kuriant pilietin§
visuomen?;
2.2.3. Organizuoti ir remti NVO forumus, viesus renginius ir kitokip NVO veiklp bei projektus, skatinancius
Lietuvos treciojo sektoriaus pletrp ir stiprinimp;
2.2.4. Stebeti ir remti teisinius pokycius, galincius jtakoti NVO sektorip Lietuvoje, teikti tokio pobudzio
informacijp NVO;
2.2.5. Rinkti, analizuoti ir teikti visuomenei informacijp apie Lietuvos nevyriausybines organizacijas;
2.2.6. Bendradarbiauti su panasip tikslp siekianciomis tarptautinemis ir vietinemis institucijomis, remiancioms
NVO veiklp Lietuvoje, Europos Spjungoje ir kitose pasaulio salyse.
2.3.
Fondas turi teis?:
2.3.1. vykdant savo funkcijas nustatyti organizacin? strukturp;
2.3.2. uzmegzti jvairius rysius ir bendradarbiauti su Lietuvos ir uzsienio organizacijomis, jungtis j asociacijas ir
isstoti is jp;
2.3.3. tureti teisetai jgytp turtp, jj valdyti, juo naudotis ir disponuoti;
2.3.4. prisiimti jsipareigojimus ir sudaryti sandorius;
2.3.5. ieskoti, gauti ir skirti lesp bei paramp;
2.3.6. steigti ribotos civilines atsakomybes juridinius asmenis ir buti jp dalyviais.
2.4. Fondas labdarp ir paramp teikia Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos jstatymo nustatyta tvarka.
2.5. Fondas gali tureti ir jgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios nepriestarauja fondo tikslams, numatytiems
Civiliniame kodekse, Labdaros ir paramos fondp jstatyme ir siuose jstatuose;
2.6. Fondas turi teis$ vykdyti sip ukin? komercin? veiklp, kuri nepriestarauja jo jstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga
jo tikslams pasiekti: teikti konsultacijas, vesti mokymus, atlikti tyrimus, organizuoti renginius.

3. Fondo dalininkp teises ir pareigos
3.1. Dalininkp teises:
3.1.1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame dalininkp susirinkime;
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3 1.2. susipazinti su fondo dokumentais ir gauti visq fondo turimq informacijq apie jo veiklq;

3.1.3. apskpsti teismui visuotinio dalininkp susirinkimo, Tarybos ir Direktoriaus sprendimus;
3.1.4. bet kada isstoti is fondo. Tokiu atveju dalininko jnasai ar kitaip fondo nuosavyben perduotos lesos ir turtas
negrqzinami.
3.2. Dalininkp pareigos:
3.2.1. dalyvauti visuotiniuose dalininkij susirinkimuose;
3.2.2. vykdyti priskirtus ir prisiimtus jsipareigojimus;
3.2.3. visokeriopai remti ir propaguoti Fondo veiklq;
3.2.4. laikytis fondo jstatq.
4.

Dalininkij (savininko) isstojimo (pasalinimo) ir dalininko teisiq suteikimo remejams tvarka
4.1. Dalininkai bet kada savo noru gali isstoti, jei neturi jsipareigojimij Fondui.
4.2. Fondo dalininkai uz jsipareigojimij nevykdymq ir jstatij nesilaikymq gali buti pasalinti is Fondo.
4.3. Dalininkas, keturiolika kalendoriniij dienp iki isstojimo is Fondo, Direktoriui turi pateikti prasymq del
isstojimo. Direktorius apie prasymq per septynias dienas pranesa visiems dalininkams. Jei dalininkas
norintis isstoti turi nejvykdytp jsipareigojimij Fondui, dalininko prasymq Direktorius pristato visuotiniame
dalininkij susirinkime, kuris turi jvykti ne veliau kaip per menesj nuo prasymo pateikimo dienos.
4.4. Del dalininkij pasalinimo is Fondo sprendimq priima visuotinis dalininkij susirinkimas paprasta
dalyvaujanciq susirinkime dalininkij balsij dauguma.
4.5. Fondo remejams, pateikusiems prasymq ir jsipareigojantiems skirti Fondui lesq ar teikti paslaugas, gali
buti suteiktos Fondo dalininko teises. Sprendimq del dalininko teisiq suteikimo paramos teikejui priima
visuotinis dalininkij susirinkimas. Fondo remejo jnaso dydis, norint tapti dalininku, nustatomas vidaus
tvarkos taisyklese ar atskiru visuotinio dalininkij susirinkimo sprendimu.
4.6. Fondo remejas, norintis tapti Fondo dalininku turi pateikti prasymq Direktoriui, kuris per savait? apie
prasymq turi informuoti Fondo dalininkus.
4.7. Teis? suteikti Fondo remejui dalininko teises turi visuotinis dalininkij susirinkimas, paprasta susirinkime
dalyvaujanciq dalininkij balsij dauguma. Jeigu dalininkas yra vienas asmuo, jis gali atsisakyti dalininko
statuso ir dalininko teises perleisti paramos teikejui (teikejams). Toks dalininko atsisakymas buti dalininku
ir dalininko statuso suteikimas paramos teikejui (teikejams) jforminamas rastu.

5. Visuotinio dalininkij susirinkimo saukimo, sprendimq priemimo tvarka ir kompetencija
5.1. Visuotinis dalininkij susirinkimas yra auksciausias Fondo organas. Eiliniai susirinkimai saukiami kartq j
metus, per keturis menesius nuo finansiniq metij pabaigos.
5.2. Eilinj visuotinj dalininkp susirinkimq saukia Direktorius. Neeiliniai saukiami Tarybos sprendimu ar kai to
pareikalauj a bent vienas dalininkas.
5.3. Apie saukiamq visuotinj dalininkp susirinkimq Direktorius ne veliau kaip pries 20 dienp iki susirinkimo
dienos pranesa kiekvienam dalininkui elektroniniu pastu, dalininkp pateiktais kontaktiniais adresais,
nurodydamas susirinkimo vietq, laikp ir darbotvark^. Visuotinis dalininkp susirinkimas gali buti saukiamas
nesilaikant sio termino, jei su tuo rastu sutinka visi dalininkai.
5.4. Visuotinio dalininkp susirinkimo darbotvark? sudaro Direktorius.
5.5. Visuotinis dalininkp susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 balsp
visuotiniame dalininkp susirinkime turinciq Fondo dalininkp. Jeigu visuotiniame dalininkp susirinkime
nera kvorumo, ne anksciau kaip po 5 dienp ir ne veliau kaip po 21 dienos nuo nejvykusio visuotinio
dalininkp susirinkimo dienos saukiamas pakartotinis dalininkp susirinkimas, kuris turi teis$ priimti
sprendimus nejvykusio visuotinio dalininkp susirinkimo darbotvarkes klausimais, nepaisydamas jame
dalyvaujanciq dalininkp skaiciaus.
5.6. Visuotinio dalininkp susirinkimo nutarimp projektai ar siulymai susirinkimo darbotvarkes pakeitimui ar
papildymui, priimami ne veliau kaip likus penkioms dienoms iki susirinkimo. Darbotvarke gali buti
papildoma neatsizvelgiant j terminq, jei su papildymais sutinka visi dalininkai.
5.7. Sprendimq iniciatyvos teis$ turi dalininkai, Tarybos nariai ir Direktorius.
5.8. Visuotiniame dalininkp susirinkime visi dalininkai turi po vienp balsp nepriklausomai nuo turimo Fondo
kapitalo dalies dydzio.
5.9. Dalininkai darbotvarkeje esamais klausimai nuomon? gali pareiksti bei balsuoti is anksto rastu,
uzpildydami isankstinio balsavimo biultenj. Esant Fonde vienam dalininkui - savininkui - jo sprendimai
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prilyginami visuotinio dalininkp susirinkimo sprendimams.

5.10. Visuotinio dalininkp susirinkimo sprendimai priimami paprasta balsp dauguma, isskyrus siuose jstatuose ir
jstatymuose numatytus atvejus:
5.11. Visuotinis dalininkp susirinkimas:
5.11.1. priima, keicia ir papildo Fondo jstatus 2/3 dalyvaujancip susirinkime dalininkp balsp dauguma;
5.11.2. salina dalininkus, Fondo remejams suteikia dalininko teises;
5.11.3. Direktoriaus teikimu tvirtina Tarybos narius ir savo iniciatyva ar Direktoriaus siulymu juos atsaukia;
5.11.4. tvirtina metines Tarybos veiklos ataskaitas;
5.11.5. skiria ir atsaukia Direktorip, nustato Direktoriaus pareigybinj aprasymp ir apmokejimo uz darbp tvarkp;
5.11.6. tvirtina metines Direktoriaus pateiktas Fondo veiklos ir finansines ataskaitas;
5.11.7. skiria bei atsaukia revizorip, nustato revizoriaus atlyginimo uz darbp dydj bei splygas;
5.11.8. priima sprendimp del dokumentp ir kitos informacijos apie Fondo veiklp pateikimo dalininkams tvarkos;
5.11.9. skiria likvidatoriq likviduojant Fondp;
5.11.10. 2/3 dalyvaujancip susirinkime dalininkp balsp dauguma priima sprendimp del tapimo ribotos
atsakomybes juridinio asmens dalyviu;
5.11.11. 2/3 dalyvaujancip susirinkime dalininkp balsp dauguma priima sprendimp del Fondo pertvarkymo ar
pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo).
5.12. Visuotiniams dalininkp susirinkimams pirmininkauja susirinkime isrinktas asmuo.
5.13. Visuotinis dalininkp susirinkimas sprendzia ir kitus Labdaros ir paramos fondp jstatyme, siuose jstatuose
visuotinio dalininkp susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal tai nepriskirta kitp Fondo
organp kompetencijai ir jei pagal esm? tai nera valdymo organo fiinkcijos.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
6.4.4.
6.4.5.
6.4.6.
6.4.7.
6.5.

6.6.

7.
7.1.
7.2.
7.3.

Taryba
Taryba yra kolegialus Fondo valdymo organas. Tarybos narius 4 metp laikotarpiui renka ir atsaukia
visuotinis dalininkp susirinkimas. Kadencijp skaicius neribojamas.
Tarybos narip skaicip nustato visuotinis dalininkp susirinkimas.
Renkant Tarybos narius, kiekvienas Fondo dalininkas turi tokj balsp skaicip, kuris lygus visp j Tarybp
pasiulytp kandidatp skaiciui. Fondo dalininkas turi teis? paskirstyti turimus balsus savo nuoziura,
atiduodamas juos uz vienp ar kelis kandidatus. Tarybos nariais isrenkami daugiau balsp surink?
kandidatai. Jei kandidatp, surinkusip po lygiai balsp, yra daugiau nei laisvp vietp Taryboje, rengiamas
pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Fondo dalininkas gali balsuoti tik uz vienp is lygp balsp
skaicip surinkusip kandidatp
Taryba:
nustato Fondo veiklos kryptis;
analizuoja Fondo veiklos rezultatus;
is savo narip renka Tarybos pirmininkp;
svarsto Tarybos narip, Fondo narip ar Direktoriaus keliamus klausimus;
teikia rekomendacijp del Fondo dalininkp priemimo, pasalinimo ir statuso keitimo;
teikia rekomendacijp del kitp juridinip asmenp steigimo ar del tapimo kitp juridinip asmenp dalyviu;
sprendzia kitus Tarybai pavestus klausimus.
Sprendimus Taryba priima savo posedziuose. Tarybos posedzius saukia Tarybos pirmininkas. Taryba gali
priimti sprendimus, kai jos posedyje dalyvauja daugiau kaip V2 jos narip. Sprendimai priimami posedyje
dalyvaujancip Tarybos narip balsp dauguma.
Tarybos posedzip susaukimo, vedimo, balsp skaiciavimo ir kiti klausimai gali buti detaliau reglamentuoti
Fondo darbo reglamente, jei toks priimamas.

Direktoriaus skyrimo bei atsaukimo tvarka, kompetencija
Direktorius yra vienasmenis valdymo organas. Direktorip skiria visuotinis dalininkp susirinkimas paprasta
balsp dauguma.
Visuotinis dalininkp susirinkimas nustato Direktoriaus pareigybinj aprasymp ir apmokejimo uz darbp
tvarkp.
Direktorius veikia Fondo vardu, esant santykiams su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius Fondo
vardu, vykdo visuotinio dalininkp susirinkimo bei Tarybos pavedimus. Jis yra atsakingas uz Fondo turtp ir
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lesas.
7.4.
Direktoriaus kompetencija:
7.4.1. formuoja administracijp; priima j darbp ir is jo atleidzia darbuotojus, pasiraso su jais darbo sutartis;
7.4.2. veikia Fondo vardu, kai Fondas palaiko santykius su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius Fondo
vardu;
7.4.3. atlieka Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytas funkcijas;
7.4.4. ne veliau kaip per 4 menesius nuo fmansinip metp pabaigos parengia ir teikia visuotiniam dalininkp
susirinkimui tvirtinti Fondo meting ataskaitp arba metinip finansinip ataskaitp rinkinj ir metinj
pranesimp;
7.4.5. sprendzia del viesos informacijos, skelbimp ir pranesimp, kuriuos pagal Civilinj kodeksp ir Labdaros ir
paramos fondp jstatymp reikia skelbti viesai, paskelbimp;
7.4.6. sudaro visuotinio dalininkp susirinkimo darbotvarkes;
7.4.7. rengia metinius veiklos planus ir juos jgyvendina;
7.4.8. ruosia ir teikia Tarybai tvirtinti filialo ar atstovybes nuostatus;
7.4.9. priima ir atleidzia filialo ar atstovybes direktorip, nustato filialo ar atstovybes direktoriaus pareiginj
aprasymp, apmokejimo uz darbp tvarkp;
7.4.10. saukia eilinius visuotinius dalininkp susirinkimus;
7.4.11. isduoda jgaliojimus;
7.4.12. paskirsto lesas labdarai ir paramai, priima sprendimus del disponavimo Fondo lesomis ir turtu;
7.4.13. atlieka kitas jstatymp nustatytas valdymo organo funkcijas.

8. Pranesimp ir skelbimp paskelbimo tvarka, kuria vadovaujantis skelbiama viesa informacija
8.1. Pranesimai ir skelbimai skelbiami, kuriuos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksp bei Labdaros ir
paramos fondp jstatymp reikia skelbti viesai, skelbiami V{ Registrp centra leidziamame elektroniniame
leidinyje „Juridinip asmenp viesi pranesimai'4
8.2. Sprendimp del vieso informacijos paskelbimo priima Direktorius.
8.3. Fondo organp sprendimai ir pranesimai, kita reikalinga informacija issiunciama Fondo dalininkams
elektroniniu pastu arba pastu. Su visa informacija Fondo dalininkai gali susipazinti Fondo buveineje.
8.4. Dokumentp ir kitos informacijos apie Fondo veiklp pateikimo dalininkams tvarkp tvirtina visuotinis
dalininkp susirinkimas.
9.
Fondo pajamp saltiniai, lesp, pajamp bei turto panaudojimo tvarka
9.1. Fondo paj amp saltiniai:
9.1.1. dalininkp jnasai, skiriamos lesos, paslaugos ir turtas;
9.1.2. pajamos uz paslaugas ir sutartinius darbus;
9.1.3. valstybes ir savivaldybip lesos;
9.1.4. Lietuvos ir uzsienio fondp parama ar lesos projektams jgyvendinti;
9.1.5. pajamos, gautos pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos jstatymp;
9.1.6. kredito jstaigp palukanos, mokamos uz jose saugomas Fondo lesas;
9.1.7. Fondui priklausancip jmonip ir jmonip, kurip dalyviais yra Fondas, pelnas bei kitos ismokos;
9.1.8. kitos teisetai gautos pajamos.
9.2. Visas Fondo turtas ir lesos naudojamos tik Fondo tikslams ir uzdaviniams jgyvendinti;
9.3. Fondas turi teis? pirkti, parduoti ar kitaip disponuoti savo turtu tiek, kiek tai nepriestarauja jstatymams;
9.4. Valstybes valdzios ir valdymo institucijos, savivaldybes gali skirti lesas Fondui tik konkrecioms kulturos,
svietimo, sporto, sveikatos ir kitoms socialinems ar kitokioms tikslinems programoms jgyvendinti bei kitais
jstatymp numatytais atvejais. Sios lesos gali buti naudojamos tik toms programoms bei kitiems tikslams,
kuriems jgyvendinti buvo skirtos lesos, ir tik pagal lesas skyrusios valstybes ar savivaldybes institucijos
patvirtintp spmatp. Uz lesp panaudojimp turi buti atsiskaitoma jas skyrusios valstybes ar savivaldybes
institucijos reikalavimu, pateikiant jp panaudojimp patvirtinancius dokumentus.
9.5. Fondo remejas gali nustatyti jo skiriamp lesp (turto) naudojimo sritis, bet tik Fondo jstatuose numatytiems
tikslams.
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10. Lesq ir pajamij naudojimo, Fondo veiklos kontroles tvarka
10.1. Fonde kas vieneri metai gali buti atliekamas finansines veiklos patikrinimas. Visuotinio dalininkq
susirinkimo sprendimu patikrinimas gali buti atliekamas ir uz kitq laikotarpj. Jj atlieka revizorius ar
auditorius, kurj kviecia savo sprendimu visuotinis dalininkq susirinkimas. Revizoriumi ar auditoriumi gali
buti kvieciamas fizinis asmuo, turintis specialq issilavinimq arba sudaroma sutartis su juridiniu asmeniu.
Revizorius negali buti Fondo dalininkas, Fondo organq narys, darbuotojas.
10.2. Revizorius ar auditorius patikrinimus privalo atlikti pasibaigus finansiniams metams ir ataskaitq pristatyti
eiliniame visuotiniame dalininkq susirinkime.
10.3. Revizorius (auditorius) privalo:
10.3.1. tikrinti Fondo metq finalising atskaitomybq ir kitus finansines buhalterines veiklos dokumentus;
10.3.2. visuotinio dalininkq susirinkimo ir/arba Tarybos pavedimu atlikti finansinius buhalterinius patikrinimus
bei patikrinimq ataskaitq pateikti jj jgaliojusiam organui.
10.4. Uz darbq revizoriui (auditoriui) Fondas gali moketi atlyginimq. Atlyginimo dydj arba apmokejimo uz darbq
sqlygas nustato visuotinis dalininkq susirinkimas.
10.5. Direktorius, revizoriaus (auditoriaus) reikalavimu privalo pateikti visus revizoriaus (auditoriaus)
reikalaujamus dokumentus.
10.6. Fondo lesos ir pajamos naudojamos Fondo veiklos tikslams jgyvendinti. Fondas pinigus, gautus kaip
paramq, taip pat kitus negrqzintinai gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sqskaitoje, taip pat sudaryti
islaidq sqmatq, jeigu tai numatyta teises aktuose arba pinigus dav$s paramos teikejas to reikalauja.

11. Filialq ir atstovybiq steigimo bei jq veiklos nutraukimo tvarka
11.1. Filialai ir atstovybes steigiamos ir likviduojamos jstatymq nustatyta tvarka.
11.2. Sprendimq del filialq ir atstovybiq steigimo ar likvidavimo priima Taryba paprasta dalyvaujanciq
susirinkime balsq dauguma. Direktorius rengia ir teikia Taryba tvirtinti filialo ar atstovybes nuostatus.
11.3. Direktorius priima ir atleidzia filialo ar atstovybes Direktoriq, nustato filialo ar atstovybes Direktoriaus
pareiginj aprasymq, apmokejimo uz darbq tvarkq, atlyginimo dydj.
11.4. Filialq ir atstovybiq teises ir pareigos numatytos Civiliniame kodekse.

12. Fondo jstatq keitimo tvarka
12.1. jstatai keiciami ir papildomi visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimu, priimtu 2/3 susirinkime
dalyvaujanciq Fondo dalininkq balsq dauguma.
12.2. jstatq keitimo iniciatyvos teis§ turi dalininkai, Tarybos nariai ir Direktorius. jstatq projektq iniciatoriai turi
pateikti Tarybai, kuri sj projektq pristato artimiausiame visuotinime dalininkq susirinkime.

13. Fondo reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvarka
13.1. Fondas pertvarkomas ir pasibaigia (reorganizuojamas ar likviduojamas) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
13.2. Visuotinis dalininkq susirinkimas 2/3 dalyvaujanciq susirinkime dalininkq balsq dauguma priima
sprendimq del Fondo pertvarkymo ar pabaigos;
13.3. Visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimu yra paskiriamas likvidatorius.
13.4. Lik$s Fondo turtas ir lesos, jstatymq nustatyta tvarka patenkinus visus teisetus kreditoriq reikalavimus ir
Fondo dalininkq reikalavimus del Fondo turto dalies, nevirsijancios dalininko jnaso j Fondq, iki Fondo
isregistravimo is juridiniq asmenq registro perduodami kitam ar kitiems pelno nesiekiantiems juridiniams
asmenims, kuriuos nustato dalininkq susirinkimas ar teismas, priemq sprendimq likviduoti Fondq.
13.5. Fondo likvidatorius:
13.5.1. viesai paskelbia Vj Registrq centra leidziamame elektroniniame leidinyje „Juridiniq asmenq viesi
pranesimai“ apie Fondo likvidavimq ir pateikia juridiniq asmenq registrui dokumentus, patvirtinancius
sprendimq likviduoti Fondq bei duomenis apie likvidatoriq;
13.5.2. sudaro likvidavimo laikotarpio pradzios balansq;
13.5.3. perduoda likusj Fondo turtq jstatymq nustatyta tvarka;
13.5.4. sudaro Fondo likvidavimo aktq. Likvidavimo akte aprasoma likvidavimo eiga ir patvirtinama, kad atlikti
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visi su likvidavimu susij^ veiksmai;
13.5.5. perduoda dokumentus saugoti Archyvij jstatymo nustatyta tvarka;
13.5.6. pateikia juridiniq asmenq registro tvarkytojui Fondo likvidavimo aktq ir kitus dokumentus, reikalingus
Fondui isregistruoti.

fstatai pasirasyti Vilniuje, 2019 m. rugsejo 20 d.
Labdaros ir paramos fondo "Nevyriausybiniq organizacijq informacijos ir paramos centras"
Direktorius JVlartinas ^altauska^
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[galiotas Fondo^dalininkq 20W m . riig's^jo lO d. sprendimu
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