
PARAMOS SUTARTIS 
Nr. [__] 

Ši paramos sutartis („Sutartis“) sudaryta 2022 m. [__] d., TARP: 

(1) [__], juridinio asmens kodas [__], buveinės adresas [__], atstovaujamos [__], veikiančio pagal [__], 
el. pašto adresas [__] („Paramos teikėjas“), ir 

(2) VšĮ „Kazimiero Motiekos fondas“, juridinio asmens kodas 305915065, buveinės adresas Gynėjų 
g. 4-333, Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujamos direktorės Viktorijos Kodis, veikiančios pagal 
įstaigos įstatus, el. pašto adresas viktorija.kodis@motiekosfondas.lt („Paramos gavėjas“), 

Paramos teikėjas ir Paramos gavėjas toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“. 

PREAMBULĖ: 

A. Paramos gavėjas yra ne pelno siekiantis juridinis asmuo, kuriam suteiktas paramos gavėjo 
statusas; 

B. Paramos teikėjas yra juridinis asmuo, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą 
galintis būti paramos teikėju; 

C. Paramos teikėjas pritaria Paramos gavėjo veiklos tikslams ir siekia finansiškai paremti Paramos 
gavėją šioje Sutartyje nurodytai veiklai vykdyti. 

SUTARTA: 

1. SUTARTIES DALYKAS 

1.1. Šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka Paramos teikėjas įsipareigoja suteikti Paramos 
gavėjui [__] EUR paramą („Parama“), šios Sutarties 1.4 punkte numatytiems tikslams, o Paramos 
gavėjas įsipareigoja priimti, apskaityti ir naudoti gautą Paramą taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka. 

1.2. Paramos teikėjas pagal šią Sutartį suteikia Paramą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo 
šios Sutarties sudarymo dienos (imtinai). 

1.3. Piniginės lėšos pervedamos į Paramos gavėjo banko sąskaitą, Nr. LT227044090102458036, 
esančią SEB banke. 

1.4. Parama skirta Paramos gavėjui naudoti Paramos gavėjo įstatuose numatytiems tikslams. 

2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI. PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS. 

2.1. Paramos gavėjas įsipareigoja suteiktą paramą naudoti šios Sutarties 1.4 punkte nurodytais tikslais 
ir pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytus 
reikalavimus. 

2.2. Šalys įsipareigoja tinkamai apskaityti suteiktą (gautą) Paramą. 

2.3. Šalys viena kitai pareiškia ir garantuoja, kad: 

(a) turi teisę ir galimybę sudaryti bei vykdyti šią Sutartį; 

(b) yra gavusios visus būtinus Sutarties tinkamam sudarymui ir vykdymui įgaliojimus, leidimus, 
sutikimus; 

(c) sudarydamos šią Sutartį ir vykdydamos savo įsipareigojimus, nepažeis teisės aktų, susitarimų 
ar kitų dokumentų; 

(d) joms nėra pateikta jokių ieškinių, nagrinėjama jokių bylų ar pradėta procesinių veiksmų prieš 
Šalį, kurie gali turėti įtakos Sutarties galiojimui ar vykdymui. 

2.4. Paramos gavėjas pareiškia, kad jis turi teisę gauti paramą pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir 
paramos įstatymo 7 straipsnį. 
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3. KITOS NUOSTATOS 

3.1. Galiojimas ir nutraukimas. Ši Sutartis įsigalioja ją pasirašius visoms Šalims ir galioja pilna apimtimi 
tol, kol Šalys įvykdo visus savo įsipareigojimus, nebent būtų nutraukta anksčiau vienašališkai šioje 
Sutartyje arba taikomuose teisės aktuose numatytais pagrindais (atvejais).  

3.2. Pakeitimai ir papildymai. Bet kokie šios Sutarties priedai, pakeitimai ir papildymai (įskaitant šio 
punkto pakeitimą ir papildymą) galioja tik tuo atveju, jei jie yra įforminami rašytiniu dokumentu, kurį 
pasirašo visos Šalys. 

3.3. Teisių perleidimas. Nė viena iš Šalių neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir 
įsipareigojimų, kylančių iš šios Sutarties, trečiajam asmeniui ar asmenims be kitos Šalies rašytinio 
sutikimo, Šalys susitaria, kad nesutikimo neprivalo motyvuoti. Ši Sutartis bus privaloma Šalių teisių 
perėmėjams. 

3.4. Pranešimai. Visi pagal šią Sutartį siunčiami pranešimai ir kita informacija turi būti parašyti lietuvių 
kalba ir pripažįstami tinkamai įteiktais, jei adresuoti Sutartyje nurodytu Šalies, kuriai toks pranešimas 
ar informacija yra siunčiami, adresu arba kitu adresu, kurį tokia Šalis gali nurodyti raštišku pranešimu 
kitai Šaliai: (i) tą pačią dieną, kai įteikiami asmeniškai, (ii) kada jie faktiškai gauti, kai jie yra siunčiami 
registruotu paštu arba (iii) kitą darbo dieną po to, kai jie nusiunčiami elektroniniu paštu. 

3.5. Taikytina teisė. Šiai Sutarčiai ir santykiams tarp Šalių pagal šią Sutartį (įskaitant šios Sutarties 
sudarymo, galiojimo, negaliojimo, įgyvendinimo ir nutraukimo klausimus) taikomi Lietuvos 
Respublikos įstatymai ir ji aiškinama remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.  

3.6. Ginčų sprendimas. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar 
susijęs su šia Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas 
atitinkamame Lietuvos Respublikos teisme pagal teismingumą.  

3.7. Kalba ir egzemplioriai. Ši Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, kurių kiekvienas 
yra vienodos teisinės galios (po vieną egzempliorių tenka kiekvienai Šaliai). Ši Sutartis gali būti 
pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais, ir tokiu atveju visi pasirašyti Sutarties egzemplioriai 
laikomi originaliais egzemplioriais. 

Patvirtinant tai, kas išdėstyta aukščiau, ši Sutartis buvo sudaryta Sutarties pradžioje nurodytą dieną: 

Paramos teikėjo vardu: 

Parašas: …………………………………………… 

Vardas, pavardė: …………………………………………… 

Pareigos: …………………………………………… 

Paramos gavėjo vardu: 

Parašas: …………………………………………… 

Vardas, pavardė: …………………………………………… 

Pareigos: …………………………………………… 

 


