
 

 

 

 
 
 
 

Paramos sutartis 
 

Vilnius, 2018 metų ________________________________________________ diena 

 

Įmonė / organizacija: ________________________________________________________________,  

registracijos kodas: _________________________________________________________________,  

adresas: __________________________________________________________________________,  

atstovaujama: _____________________________________________________________________, 
veikiančio(-s) pagal bendrovės įstatus (toliau „Paramos teikėjas“) iš vienos pusės  

ir  

M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas , registracijos kodas 303474437, buveinės adresas 
Konstitucijos pr. 7, LT-09308 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 teikėjas įsipareigoja suteikti, o Paramos 

gavėjas įsipareigoja priimti 1.1 punkte nurodytą savanorišką ir neatlygintiną finansinę Paramos 
teikėjo paramą Paramos gavėjui.  

1.3. Parama teikiama remiantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymu Paramos gavėjo 
vykdomam Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui paminėti skirtam projektui „100 metų 
kartu“ įgyvendinti.  

1.4. Parama teikiama neatlygintinai per 10 (dešimt) dienų nuo šios Sutarties pasirašymo. 
1.5. Šalys įsipareigoja savo apskaitoje ir atskaitomybėje atspindėti suteiktą / gautą paramą.  
 
2. Paramos gav ėjo 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 teikėją, jeigu 
tokia teisė būtų prarasta.  

2.2. Naudoti paramą pagal paskirtį ir atsakingai.  
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 teikėją kaip subjektą, prisidedantį prie šių tikslų įgyvendinimo, nebent Paramos 
teikėjas raštu pareikštų tam nesutikimą. 
 

3. Sutarties galiojimas, keitimas ir nutraukimas 

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

3.2. Sutartis gali būti pakeista ar papildyta Šalių rašytiniu susitarimu, kuris pridedamas prie Sutarties 
kaip priedas ir yra neatskiriama Sutarties dalis. 

3.3. Ši Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių susitarimu. Bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai 
nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis iš esmės pažeidžia Sutarties nuostatas, ir toks pažeidimas ar jo 
pasekmės lieka nepašalintos per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų terminą nuo to momento, kai 
Šalis raštu įspėjo kitą Šalį apie tokį pažeidimo faktą. Dėl tokio Sutarties nutraukimo kalta Šalis 
privalo grąžinti visą, ką yra gavusi pagal Sutartį bei atlyginti kitai Šaliai tiesioginius nuostolius. 

3.4. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai turi tokią pačią juridinę galią kaip ir Sutartis ir yra 
neatskiriamos Sutarties dalys. 
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4. Baigiamosios nuostatos 

4.1. Šalys patvirtina supratusios šią Sutartį ir iš jos kylančias pasekmes, todėl pasirašo ją kaip 
atitinkančią jų tikrąją valią ir ketinimus. 

4.2. Šalys susitaria, kad šiai Sutarčiai ir visiems Šalių tarpusavio santykiams, atsirandantiems iš šios 
Sutarties, taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

4.3. Visus iš šios Sutarties kylančius nesutarimus Šalys sprendžia abipusių derybų būdu. Šalims 
nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

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

 
5. Sutarties Šali ų parašai ir rekvizitai 

 
Paramos gav ėjas:      Paramos teik ėjas: 

 
Marius Čiuželis   
M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas   
Vadovas   
   
Adresas: Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius  Adresas: 
   
Tel.: 8 698 40 095  Tel.: 
El. paštas: marius.ciuzelis@mcwealth.lt  El. paštas:  
   
Sąskaita: LT687300010152710782  Sąskaita: 
Bankas: Swedbank, AB  Bankas: 
   
   
   
   
(parašas)  (parašas) 

 


