
PARAMOS SUTARTIS  
 

Nr. ________ 
 

2012 m. _____________        d. 
Marijampolė 

 
 

Labdaros ir paramos fondas „Juodeliai & Co“, adresas Kudirkos g. 24, Marijampolė LT-
68306, atstovaujama pirmininko Andriaus Zimnicko, veikiančio pagal įstatus, toliau vadinamas 
Paramos davėju,  

ir  
_____________________________, kodas _______________, adresas 

__________________________________________________, atstovaujama _________________, 
veikiančio pagal ________________________, toliau vadinama Paramos gavėju, sudaro šią sutartį: 
 
1. Šios sutarties tikslas ir objektas yra suteikti paramą Paramos gavėjui 

_______________________________________________________________. Parama teikiama 
neatlygintinai ir savitarpio pasitikėjimo pagrindu. 

 
2. Paramos gavėjas įsipareigoja 

2.1. Paramos davėjo Paramos gavėjui suteiktą paramą naudoti Labdaros ir paramos įstatymo, 
Visuomeninių organizacijų įstatymo, Paramos gavėjo steigimo dokumentų reikalavimus, 
Paramos gavėjo įstatus atitinkantiems tikslams įgyvendinti: o būtent Paramos gavėjo 
_____________________. 

2.2. Paramos davėjui paprašius informuoti jį apie jo suteiktos paramos panaudojimą; 
2.3. Siekiant sudaryti sąlygas susipažinti su Paramos davėjo paremtų tikslų įgyvendinimo 

eiga, kviesti nemokamai dalyvauti Paramos gavėjo renginiuose; 
2.4. Savo renginiuose, publikacijose, informaciniuose pranešimuose, savo interneto puslapyje 

ir kitaip komunikuojant su visuomene temomis, kurios kyla iš šios sutarties 2.1. dalyje 
nurodytų tikslų, nurodyti Paramos davėją kaip subjektą prisidedantį prie 
_________________________. 

2.5. Paramos gavėjas įsipareigoja pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mokėti visus 
priklausančius mokesčius ir rinkliavas, susijusias su gautos paramos panaudojimu. 

2.6. Paramos gavėjas įsipareigoja gautą paramą apskaityti Lietuvos Respublikos įstatymuose 
bei kituose teisės aktuose nustatyta tvarka. 

2.7. Paramos gavėjas pasirašydamas šią sutartį pareiškia, kad jis kaip paramą pateiktus 
_________________ naudos savo rizika ir kad visa atsakomybė dėl tokios paramos 
naudojimo tenka pačiam Paramos gavėjui. 

2.2. 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. Visa dėl to tenkanti rizika ir atsakomybė tenka Paramos gavėjui. 
 
3. Paramos davėjas įsipareigoja: 

3.1. Suteikti Paramos gavėjui paramą __________________. 
3.2. Paramą teikti ________________, skaičiuojant nuo šios sutarties pasirašymo dienos. 

 
4. Šalys įsipareigoja savo apskaitoje ir atskaitomybėje atspindėti suteiktą/gautą paramą.  
 
5. Sutartis gali būti nutraukta: 



5.1. Sutartį pasirašiusių šalių susitarimu; 
5.2. Vienašališkai bet kurios iš šalių iniciatyva informavus apie tai kitą šalį raštu ne vėliau 

kaip prieš 14 kalendorinių dienų. 
 
6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienam Paramos davėjui ir Paramos 

gavėjui. 
 
7. Ginčai dėl šios sutarties sprendžiami šalių susitarimu, o susitarti nepavykus - Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
 
8. Sutartis įsigalioja ir sukuria prievoles ją pasirašiusiems subjektams nuo tos dienos,  kai ją 

pasirašo Paramos gavėjas ir Paramos davėjas. 
 
12. Šalių adresai: 
 
 
 
Paramos davėjas: Paramos gavėjas: 
Labdaros ir paramos fondas  
“Juodeliai & Co”  
V. Kudirkos 24, LT-68306 Marijampolė  
A/s: LT 10 7044 0600 0737 4343  
AB SEB Vilniaus bankas A.S. 
Banko kodas: 70440  
  
  
  
Pirmininkas Andrius Zimnickas  
 
____________________________ 
                              (parašas) 
 
A.V. 

 
____________________________ 
                              (parašas) 
 
A.V. 

 


