
 

 

 

 

 

 

 

Paramos sutartis  
 

Vilnius, 202__ metų _____________________________ diena 

 

_____________________________________________________, kodas _____________________, 

buveinės adresas _____________________________________________________, atstovaujama(s) 

__________________________________________________________________, veikiančio(s) pagal  

Bendrovės įstatus (toliau šioje sutartyje bei šios sutarties tikslais vadinama „Paramos davėju“) iš 
vienos pusės  

ir  

M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas, registracijos kodas 303474437, buveinės adresas M. K. 

Paco g. 4, LT-10307 Vilnius, atstovaujamas fondo vadovo Mariaus Čiuželio, veikiančio pagal fondo 

įstatus (toliau – „Paramos gavėjas“) iš kitos pusės, kartu vadinami „Šalimis“, arba kiekvienas atskirai 

„Šalimi“ sudarėme šią Paramos sutartį (toliau – „Sutartis“). 

 

1. Sutarties objektas 

1.1. Paramos suma: __________________________________________________________ eurų. 

1.2. Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Paramos davėjas įsipareigoja suteikti, o Paramos 

gavėjas įsipareigoja priimti 1.1 punkte nurodytą savanorišką ir neatlygintiną finansinę Paramos 

davėjo paramą Paramos gavėjui.  

1.3. Šalys susitaria, kad Paramos davėjo perduota paramos suma Paramos gavėjo vienašaliu 

sprendimu naudojama Paramos gavėjo numatytiems veiklos tikslams ir vykdomiems projektams 

įgyvendinti, įskaitant, bet neapsiribojant „Sidabrinės linijos“ – nemokamos draugystės pokalbių, 

emocinės ir informacinės pagalbos linijos garbaus amžiaus žmonėms veiklai finansuoti.  

1.4. Parama teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo ir kitų 

teisės aktų nuostatomis.  

1.5. Parama teikiama neatlygintinai per 10 (dešimt) dienų nuo šios Sutarties pasirašymo, Sutarties 1.1 

punkte nurodytą sumą pervedant į Paramos gavėjo banko sąskaitą.  

1.6. Šalys įsipareigoja savo apskaitoje ir atskaitomybėje atspindėti suteiktą / gautą paramą.  

 

2. Paramos gavėjo įsipareigojimai 

2.1. Paramos gavėjas pareiškia, kad jis turi teisę gauti paramą Lietuvos Respublikos įstatymuose ir 

kituose teisės aktuose nustatyta tvarka ir nedelsiant įsipareigoja informuoti Paramos davėją, jeigu 

tokia teisė būtų prarasta.  

2.2. Naudoti paramą pagal paskirtį ir atsakingai, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis. 

2.3. Savo renginiuose, publikacijose, informaciniuose pranešimuose, savo interneto puslapyje ir/ar 

kitaip komunikuojant su visuomene temomis, kurios kyla iš šios Sutarties 1 dalyje nurodytų tikslų, 

nurodyti Paramos davėją kaip subjektą, prisidedantį prie šių tikslų įgyvendinimo, nebent Paramos 

teikėjas raštu pareikštų tam nesutikimą. 

 

3. Pranešimai 

3.1. Visi pranešimai, kuriuos bet kuri Šalis gali pateikti kitai Šaliai pagal šią Sutartį, bus laikomi 
galiojančiais, jeigu yra (a) įteikti asmeniškai ir gautas patvirtinimas apie jų gavimą, (b) išsiųsti 
registruotu paštu ar (c) elektroniniu paštu šioje Sutartyje nurodytais adresais. 

3.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis nedelsiant turi informuoti kitą Šalį. Jei 
Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies 
veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms 
arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis. 
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4. Kitos nuostatos 

4.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki bus pilnai įvykdyti abiejų Šalių 

įsipareigojimai. 

4.2. Sutartis gali būti pakeista ar papildyta Šalių rašytiniu susitarimu, kuris pridedamas prie Sutarties 

kaip priedas ir yra neatskiriama Sutarties dalis. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai turi tokią 

pačią juridinę galią kaip ir Sutartis ir yra neatskiriamos Sutarties dalys. 

4.3. Šalys patvirtina supratusios šią Sutartį ir iš jos kylančias pasekmes, todėl pasirašo ją kaip 

atitinkančią jų tikrąją valią ir ketinimus. 

4.4. Šalys susitaria, kad šiai Sutarčiai ir visiems Šalių tarpusavio santykiams, atsirandantiems iš šios 

Sutarties, taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

4.5. Visus iš šios Sutarties kylančius nesutarimus Šalys sprendžia abipusių derybų būdu. Šalims 

nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Paramos 

gavėjo buveinės adresą. 

4.6. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai 

trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. 

4.7. Ši Sutartis pasirašoma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai 

Šaliai. 

 

5. Sutarties Šalių parašai ir rekvizitai 

 

Paramos gavėjas:    Paramos davėjas: 

 

Marius Čiuželis   

M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas   

Vadovas   

   

Tel.: 8 698 40 095  Tel.: 

El. paštas: marius.ciuzelis@sidabrinelinija.lt  El. paštas:  

   

Sąskaita: LT977300010141345061   

Bankas: Swedbank, AB   

   

   

   

   

(parašas)  (parašas) 
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