PARAMOS SUTARTIS NR. _____
202__ m.

_______________ d., Vilnius

___________________________________(toliau vadinama „Paramos davėja“) atstovaujama ___________________________
[Įmonės pavadinimas]

[pareigos, vardas ir pavardė]

ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, (toliau vadinama „Paramos gavėja“), atstovaujama Generalinės
sekretorės Kristinos Meidės, toliau kartu šioje Sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienos atskirai – „Šalimi“,
sudarė šią paramos sutartį (toliau vadinama „Sutartimi“):
I.SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Paramos davėjas suteikia savanorišką ir neatlygintiną nefinansinę
paramą Paramos gavėjui jo įstatuose numatytų tikslų - teikti pagalbą nelaimės ištiktiems žmonėms krizių
atvejais, taip pat pažeidžiamoms visuomenės grupėms, įgyvendinimui, o Paramos gavėjas įsipareigoja
priimti paramą, naudoti ją pagal Labdaros ir paramos įstatymo, kitų teisės aktų, Paramos gavėjo steigimo
dokumentų bei Sutartyje numatytus reikalavimus.
II.PARAMOS DYDIS, SUTEIKIMO TVARKA, PARAMOS DAVĖJO IR GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
2. Paramos
davėjas
neatlygintinai
suteiktia
Paramos
gavėjui
______________________________________________________________________________________________________________________
[turto/ paslaugų apibūdinimas]

(toliau – Parama), o Paramos gavėjas įsipareigoja priimti Paramą. Šalys atskirai susitaria dėl Paramos
perdavimo/priėmimo laiko, vietos ir būdo.
3. Paramos gavėjas patvirtina, kad jam yra suteiktas paramos gavėjo statusas bei pagal Labdaros ir paramos
įstatymą jis turi teisę gauti paramą.
III.KITOS SĄLYGOS
4. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki Šalys įvykdys sulygtus įsipareigojimus. Sutartis
gali būti pakeista ar papildyta tik abipusiu raštišku Šalių susitarimu.
5. Bet kuri iš Šalių turi teisę 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.
6. Visus iš šios Sutarties kylančius nesutarimus Šalys sprendžia abipusių derybų būdu. Šalims nesusitarus,
ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
7. Šalys įsipareigoja savo apskaitoje ir atskaitomybėje atspindėti suteiktą/gautą paramą.
8. Ši Sutartis surašoma dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI:
____________________________________________

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Adresas: __________________________________
Kodas: ____________________________________
Tel.: ____________________________________
El. pašto adresas: _________________________

A.Juozapavičiaus g. 10A
Įm. kodas 190679146
Tel. 8-5 2628037
Info@redcross.lt
Bankas SEB, a/s LT277044060000908211

Pareigos
_____________________

Generalinė sekretorė
Kristina Meidė

[pavadinimas]

[vardas ir pavardė]

A.V.

