PARAMOS SUTARTIS Nr. ____________
____________
Vilnius
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas, juridinio asmens kodas 121215587, registruota Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registre adresu J. Jasinskio g. 16, Vilnius (toliau – Paramos teikėjas),
atstovaujama ________________, veikiančio pagal _______________,
ir
_________________, juridinio asmens kodas ___________________, registruota Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registre adresu _________________ (toliau – Paramos gavėjas),
atstovaujama ______________, veikiančio pagal ______________, toliau kartu vadinami – Šalimis,
o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Paramos sutartį (toliau – Sutartis):
1. Sutarties objektas
1.1. Šia Sutartimi Paramos teikėjas neatlygintinai perduoda ___________________ paramą
Paramos gavėjui, skirtą __________________ (toliau – parama). Paramos panaudojimo (Paramos
gavėjo projekto įgyvendinimo) terminas – ___________________.
1.2. Paramos gavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad gauta parama bet kokiu būdu nebus:
1.2.1. naudojama politinių partijų ir politinių organizacijų veiklai, politinėms partijoms,
valstybės politikams ar politinėms kampanijoms finansuoti ir politinių kampanijų dalyvių politinių
kampanijų laikotarpiu atsiradusiems ar su politinėmis kampanijomis susijusiems skolos
įsipareigojimams padengti;
1.2.2. perduodama kaip įnašas juridiniam asmeniui, kurio dalyvis yra Paramos gavėjas;
1.2.3. perduodama Paramos gavėjo nariams ar dalyviams tikslams, kurie tiesiogiai nesusiję
su Paramos gavėjo veikla ir jo siekiamais tikslais.
1.3. Paramos teikėjas pareiškia ir garantuoja, kad Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka turi teisę suteikti šia Sutartimi perduodamą paramą.
1.4. Paramos gavėjas pareiškia ir garantuoja, kad Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka jis yra gavęs ir turi paramos gavėjo statusą, turi teisę gauti šia Sutartimi perduodamą paramą.
Paramos gavėjas iki paramos gavimo momento pateikia Paramos teikėjui savo įstatų ar nuostatų arba
kitų dokumentų, patvirtinančių Paramos gavėjo teisę gauti paramą, tinkamai patvirtintas kopijas.
1.5. Šalys patvirtina, kad yra priimti visi būtini sprendimai, reikalingi šios Sutarties
pasirašymui, ir jos turi visus įgaliojimus pasirašyti Sutartį, šios Sutarties sudarymas bei vykdymas
nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.
1.6. Paramos gavėjas užtikrina, kad Paramos teikėjo dalyvis neturi įstatinio kapitalo ir (arba)
balsavimo teisių dalies, suteikiančios teisę kontroliuoti Paramos gavėjo veiklą; Paramos gavėjas nėra
susijęs su Paramos teikėjo dalyviu taip, kaip yra numatyta Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos
įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje.
2. Sutarties Šalių įsipareigojimai
2.1. Paramos teikėjas įsipareigoja:
2.1.1. neatlygintinai perduoti Paramos gavėjui paramą Paramos teikėjui priimtinu būdu,
tvarka ir terminais;

2.1.2. apie suteiktą paramą (paramos gavėją, paramos tikslą, paramos sumą, paramos teikimo
laikotarpį) paskelbti savo internetinėje svetainėje ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paramos
suteikimo momento.
2.2. Paramos gavėjas įsipareigoja:
2.2.1. priimti Paramos teikėjo teikiamą paramą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
labdaros ir paramos įstatymu;
2.2.2. apmokėti Sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas, jei tokių kiltų;
2.2.3. iš Paramos teikėjo gautą paramą naudoti šios Sutarties 1.1 punkte numatytiems
tikslams, laikantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nuostatų;
2.2.4. Paramos teikėjui pageidaujant, neatlygintinai, su Paramos teikėju suderintu būdu,
reklamuoti Paramos teikėją. Paramos gavėjo tokiai reklamai skiriama suma negali viršyti 10
(dešimties) procentų Paramos teikėjo suteiktos paramos vertės;
2.2.5. ne vėliau kaip iki kalendorinių metų, kuriais buvo baigta naudoti Paramos teikėjo
suteikta parama, pabaigos pateikti Paramos teikėjui ataskaitą raštu apie paramos panaudojimą
(ataskaitos forma pridedama prie Sutarties kaip 1 priedas).
3. Kitos Sutarties sąlygos
3.1. Paramos gavėjas įsipareigoja viešinti informaciją apie gautą paramą ir sutinka, kad
informaciją apie suteiktą paramą viešintų Paramos teikėjas.
3.2. Šalys įsipareigoja savo apskaitoje ir dokumentuose atspindėti suteiktą/gautą paramą,
pateikti ataskaitas apie suteiktą/gautą paramą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
3.3. Šalis, neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi iš šios Sutarties kylančių prievolių, privalo
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atlyginti kitos Sutarties Šalies dėl to patirtus
nuostolius.
3.4. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei
tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes
supranta taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Sutarties Šalis, kuri dėl nurodytų
aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika)
kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo raštu apie tai informuoti kitą Sutarties Šalį.
Pavėluotas ar netinkamas kitos Šalies informavimas ar informacijos nepateikimas atima teisę remtis
išvardintomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės dėl ne laiku (ar netinkamo)
prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1
(vieną) mėnesį, Šalys gali nutraukti Sutartį.
3.5. Paramos gavėjas, visą paramą ar jos dalį panaudojęs kitiems tikslams nei ji buvo suteikta
pagal Sutarties 1.1 punktą ar jos nepanaudojęs per nustatytą terminą, įsipareigoja grąžinti Paramos
teikėjui netinkamai panaudotos ar nepanaudotos per nustatytą terminą Paramos dalį per 30
(trisdešimt) dienų nuo Paramos teikėjo pareikalavimo dienos.
3.6. Visi pranešimai ir kitas Šalių susirašinėjimas pagal Sutartį įteikiamas Sutarties Šaliai
pasirašytinai arba siunčiant paštu, faksu arba elektroniniu paštu.
3.7. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo Paramos gavėjas ir Paramos teikėjas,
bei Paramos teikėjas pradeda vykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir galioja iki visiško Šalių
tarpusavio įsipareigojimų įvykdymo.
3.8. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu.
3.9. Paramos teikėjas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai neteismine tvarka tais atvejais,
kai Paramos gavėjas nepanaudoja suteiktos paramos per Sutartyje nustatytą paramos panaudojimo
terminą. Tokiu atveju Paramos gavėjas įsipareigoja grąžinti Paramos teikėjui visą pagal Sutartį
suteiktą paramą per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paramos teikėjo pranešimo apie vienašalį Sutarties
nutraukimą išsiuntimo Paramos gavėjui dienos.

3.10. Visi šios Sutarties priedai, pakeitimai, papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu
ir pasirašyti abiejų Šalių.
3.11. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties, sprendžiami Šalių tarpusavio konsultacijų ir
derybų būdu, vadovaujantis gera valia. Nepavykus pasiekti susitarimo per 30 (trisdešimt)
kalendorinių dienų, visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme.
3.12. Šalių tarpusavio santykiams, neaptartiems šioje Sutartyje, taikomos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo ir kitų teisės aktų
nuostatos.
3.13. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną
kiekvienai Šaliai.
3.14. Šalių rekvizitai:
Paramos gavėjas

Paramos teikėjas
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius
Įmonės kodas 121215587
Tel. (8 700) 55 400, faks. (8 5) 216 3204
Atsisk. sąsk. LT71 7044 0600 0018 7388
AB SEB bankas

______________

______________

