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Asociacija Klaipėdos apskrities LIONS moterų klubas „Smiltė“, įmonės kodas 300096676, toliau
vadinama „Paramos gavėju“ ir ______________________________________________ įmonės kodas
___________, atstovaujama ______________________________________, veikiančios pagal įmonės
įstatus, toliau vadinama „Paramos davėju“, susitarė:
1. Sutarties objektas.
1.1. Paramos davėjas įsipareigoja suteikti __________ EUR
(______________________________________________________________________ EUR) paramą
Paramos gavėjui, o šis įsipareigoja ją priimti ir panaudoti pagal šioje sutartyje nurodytą paskirtį.
1.2. Paramos tikslas – renginio „Sušildykime mažąsias širdeles“ rėmimas.
2. Šalių įsipareigojimai.
2.1. Paramos davėjas įsipareigoja pervesti 1.1. punkte nurodytą sumą į Paramos gavėjo sąskaitą Nr.
LT797300010104266941, esančią Swedbank, AB, Klaipėdos filiale arba sumokėti grynaisiais per
15 kalendorinių dienų po šios sutarties pasirašymo.
2.2. Paramos gavėjas įsipareigoja priimti šioje sutartyje nurodytą paramą ir naudoti ją tik šios sutarties
1.2. punkte nurodytam tikslui.
2.3. Paramos davėjas turi teisę reikalauti ir gauti iš Paramos gavėjo visus dokumentus (ar jų kopijas),
patvirtinančius paramos panaudojimą pagal šios sutarties 1.2. punkte nurodytą paskirtį.
3. Laimėto meno kūrinio ar kito labdaros ir paramos dalyko perdavimas.
3.1. Paramos gavėjas perduoda laimėtą meno kūrinį ar kitą labdaros ir paramos dalyką Paramos davėjo
nuosavybėn, o Paramos davėjas priima laimėtą meno kūrinį ar kitą labdaros ir paramos dalyką savo
nuosavybėn šia Sutartimi jos pasirašymo dieną. Šalys susitaria, kad atskirai priėmimo-perdavimo akto
nesudarys, o Sutartis yra kartu ir priėmimo-perdavimo aktas.
4. Kitos sąlygos.
4.1. Paramos gavėjas užtikrina, kad turi teisę priimti paramą ir iki paramos suteikimo privalo pateikti
Paramos davėjui visus reikiamus dokumentus, patvirtinančius Paramos gavėjo teisę gauti paramą.
4.2. Ši sutaris pasirašyta dviem dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, kiekvienai šaliai
– po vieną. Ji gali būti pakeista ar papildyta tik raštišku Šalių susitarimu, patvirtinant Šalių parašais ir
antspaudais.
4.3. Pagal šią sutartį Paramos davėjas savanoriškai ir neatlygintinai teikia paramą Paramos gavėjui
Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.
4.4. Visi ginčai, atsiradę dėl šios sutarties ar su ja, sprendžiami derybų keliu, o nepavykus ginčų
išspręsti taikiai – sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.
5. Šalių rekvizitai ir parašai:
Paramos gavėjas
Klaipėdos apskrities LIONS moterų klubas „Smiltė“
Įmonės kodas 300096676
A/s LT797300010104266941, Swedbank, AB
Klubo prezidentė
______________________________________
A. V.
Klubo iždininkė Virginija Kymantienė, tel. 868667577

Paramos davėjas

________________________
A. V.
Tel.

