
 

PARAMOS SUTARTIS 

2021 m. ___ mėn. ___ d., Vilnius 

  _______________________________________________________________ 

     
(pavadinimas, kodas)     

  _______________________________________________________________ 

Paramos teikėjas    
(adresas)     

  _______________________________________________________________ 

     
(tel., el. paštas)     

  _______________________________________________________________ 

        (atstovo pareigos, vardas, pavardė)       

 

    Viešoji įstaiga JAUNIMO LINIJA,  302594405   

   Vingrių g. 6, Vilnius      

Paramos gavėjas   info@jaunimolinija.lt, +370 671 99309     

   A.s. LT60 2140 0300 0243 2685, Luminor bankas     

    Atstovaujama įstaigos vadovės Gretos Laukaitienės   

SUTARTIES OBJEKTAS                                                                                                                                                         

1. Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Paramos teikėjas įsipareigoja suteikti savanorišką ir neatlygintiną paramą 

Paramos gavėjui jo numatytos misijos (Teikti kiekvienam jaunam žmogui prieinamą savanorių emocinę paramą) ir su ja 

susijusių tikslų 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. 

PARAMOS DYDIS, SUTEIKIMO TVARKA, PARAMOS TEIKĖJO IR GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI 

2. Paramos teikėjas įsipareigoja suteikti Paramos gavėjui:    _________________________________________________                                                                                    

(suma skaičiais, suma žodžiais) 

eurų finansinę paramą, šią sumą per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pervedant į Paramos gavėjo 

banko sąskaitą. 

3. Paramos gavėjas patvirtina, kad jam yra suteiktas paramos gavėjo statusas bei pagal Labdaros ir paramos įstatymą jis 

turi teisę gauti paramą. 

4. Paramos gavėjas įsipareigoja per 3 dienas nuo paramos gavimo dienos patalpinti Paramos teikėjo pavadinimą 

internetiniame puslapyje www.jaunimolinija.lt 1 (vienerių) metų lakotarpiui. 

 

KITOS SĄLYGOS 

5. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Šalys įvykdys įsipareigojimus. Sutartis gali būti pakeista ar 

papildyta tik abipusiu raštišku Šalių susitarimu. 

6. 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 nuo to momento, kai Šalis raštu įspėjo kitą Šalį apie 

tokį pažeidimo faktą.  

7. Visus iš šios Sutarties kylančius nesutarimus Šalys sprendžia derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

8. Šalys įsipareigoja savo apskaitoje ir atskaitomybėje atspindėti suteiktą/gautą paramą. 

9. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. 

 

Paramos teikėjas: 

___________________________________ 

Paramos gavėjas: 

Viešoji įstaiga „Jaunimo linija“ 

  

 Įstaigos vadovė 

___________________________________A.V. Greta Laukaitienė _____________________ A.V. 

 

mailto:info@jaunimolinija.lt
http://www.jaunimolinija.lt/

