PARAMOS SUTARTIS NR.
20 m. ................................ .........d.
Kaunas
Lietuvos šaulių sąjunga, į. k. 191691799, atstovaujama Lietuvos šaulių sąjungos vado
..................................., veikiančio pagal Lietuvos Respublikos šaulių sąjungos įstatymą ir statutą,
toliau vadinama Paramos gavėju ir ................................, atstovaujama .............................., veikiančio
pagal ................................ , toliau vadinama Paramos teikėju, toliau kartu vadinami Šalimis, laisva
valia, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu sudaro šią paramos sutartį
(toliau – sutartis):
1. Sutarties objektas
1.1.
1.2.
1.3.

Paramos teikėjas įsipareigoja suteikti, o Paramos gavėjas įsipareigoja priimti paramą šioje
sutartyje aptartu būdu ir tvarka.
Parama duodama vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu Paramos
gavėjo įstatyme bei statute nurodytiems tikslams, uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti.
Parama teikiama neatlygintinai.
2. Sutarties šalių įsipareigojimai

2.1.

Paramos teikėjas įsipareigoja suteikti Paramos gavėjui ………………………. (nurodyti sumą
žodžiais) paramą neatlygintinai, pervesdamas šią sumą į šioje sutartyje nurodytą Paramos
gavėjo sąskaitą banke.
2.2. Paramos gavėjas įsipareigoja suteiktą paramą naudoti tik Paramos gavėjo įstatyme bei statute
nurodytiems tikslams, uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti.
2.3. Šalys įsipareigoja:
2.3.1. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją apie gautą/suteiktą paramą
Valstybinei mokesčių inspekcijai;
2.3.2. Savo apskaitoje ir atskaitomybėje atspindėti suteiktą/gautą paramą.
3. Šalių atsakomybė
3.1.

Šalis, kuri vykdydama savo įsipareigojimus pagal šią sutartį, pažeidžia Lietuvos Respublikos
įstatymus ar kitus galiojančius teisės aktus, atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Sutarties pakeitimas ir nutraukimas

4.1.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.

Ši Sutartis gali būti keičiama raštišku Šalių susitarimu.
Sutartis gali būti nutraukta:
Raštišku Šalių susitarimu;
Paramos teikėjo sprendimu ne vėliau kaip prieš 15 dienų raštu įspėjus Paramos gavėją, kai
Paramos gavėjas iš esmės pažeidžia šios Sutarties nuostatas ir/ar gautą paramą naudoja ne
Paramos gavėjo Įstatyme ir Statute nurodytiems tikslams, uždaviniams ir funkcijoms
įgyvendinti.
4.2.3. Nutraukus sutartį 4.2.2 punkto pagrindu Paramos gavėjas Paramos teikėjo reikalavimu grąžina
pagal šią Sutartį gautą paramą (ar jos dalį).

5. Ginčų nagrinėjimo tvarka
5.1.
5.2.

Visi kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su sutartimi, tarp Šalių sprendžiami derybomis.
Šalims nesutarus, ginčai sprendžiami galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Paramos gavėjo buveinės vietą.
6. Kitos sutarties sąlygos

6.1.
6.2.

Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo Paramos gavėjas ir Paramos teikėjas, bei Paramos teikėjas
pradeda vykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį.
Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
7. Baigiamosios nuostatos

7.1.
7.2.
7.3.

Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai). Abu tekstai autentiški ir
turi vienodą teisinę galią.
Ši sutartis yra sudaryta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir yra jais reglamentuojama.
Šalių pasirašyti priedai (kai priedai pasirašomi) yra neatskiriama šios sutarties dalis.
8. Šalių rekvizitai ir parašai

Paramos teikėjas:

Paramos gavėjas:
Lietuvos šaulių sąjunga
Įmonės kodas 191691799
Adresas: Laisvės al. 34, Kaunas
A.s. LT23 7300 0101 4629 4557
AB „Swedbank“
el.p. sauliai@sauliusajunga.lt
Lietuvos šaulių sąjungos vadas

______________
(parašas)

______________
(parašas)

A.V.

A.V.

