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PROJEKTAS 
 

 

 PARAMOS SUTARTIS Nr. 

 
2022 m              d. 

Kaunas 

Kauno technologijos universitetas, juridinio asmens kodas: 111950581, kurio buveinės adresas: 

K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas, atstovaujamas Ekonomikos ir verslo fakulteto mokslo dekanės 

Editos Gimžauskienės, veikiančios pagal rektoriaus 2019 m. sausio 31 d. įsakymą Nr. A-59 (toliau – 

PARAMOS GAVĖJAS), 

ir 
 

......................................................................., įregistruotas ir veikiantis pagal Lietuvos Respublikos 

įstatymus, juridinio asmens kodas 302444188, atstovaujamas vadovo .............................veikiančio 

pagal įstatus (toliau – PARAMOS TEIKĖJAS), toliau abi šalys kartu yra vadinamos Šalimis, o 

kiekviena atskirai – Šalimi. Šalys susitarė ir sudarė šią paramos sutartį (toliau – Sutartis): 

 

1.    SUTARTIES OBJEKTAS 

1 .1  PARAMOS TEIKĖJAS šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka įsipareigoja suteikti tikslinę  paramą, 

o PARAMOS GAVĖJAS - ją priimti. 

1.2.  Parama skiriama Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto studento, dalyvaujančio 

eksporto lyderių programoje „Sparnai“, stipendijai. 

1.3.  Stipendijos laimėtojas atrenkamas ir stipendija skiriama PARAMOS GAVĖJO Stipendijų skyrimo tvarkos   

apraše nustatyta tvarka. 

1.4.  Paramą sudaro piniginės lėšos – 2500 Eur (du tūkstančiai penki šimtai eurų, 00 ct), kurias paramos teikėjas 

moka dalimis kas mėnesį po 500 Eur.  

 

2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

2.1. PARAMOS TEIKĖJAS įsipareigoja skirti 500 Eur (penkių šimtų eurų, 00 ct) vertės paramą, iki 

2022.. m. ........... d. pervedant pinigus į PARAMOS GAVĖJO atsiskaitomąją sąskaitą šios 

Sutarties 1.2 punkte numatyto tikslo įgyvendinimui ir nurodant vidinę sąskaitą NN2001000. 

Paramai skirti pinigai mokami pagal šį grafiką: 
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Eil. 

Nr. 
Terminas 

Paramos suma, 

EUR 

1  500 

2  500 

3  500 

4  500 

5  500 

2.2. PARAMOS GAVĖJAS įsipareigoja: 
 

2.2.1. gautą paramą naudoti Sutarties 1.2 punkte nurodytu tikslu; 
 

2.2.2. priimti PARAMOS TEIKĖJO teikiamą paramą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros 

ir paramos įstatymu; 
 

2.2.3. Suteikti PARAMOS TEIKĖJUI teisę dalyvauti Stipendijų skyrimo komisijos posėdyje, 

skiriant stipendiją / -as pagal šios Sutarties 1.2 punktą. 
 

2.3. Šalys įsipareigoja tinkamai apskaityti suteiktą / gautą paramą. 
 

3. PRANEŠIMAI 
 

3.1. Jei šioje Sutartyje nenustatyta kitaip, visi pranešimai, prašymai, reikalavimai ir kita 

korespondencija bus vykdomi raštu ir bus laikomi tinkamai įteiktais, jei pristatyti asmeniškai 

Šalies įgaliotam atstovui, išsiųsti paštu ar el. paštu. Bet kokiu būdu siunčiamas pranešimas bus 

laikomas gautu tą dieną, kurią jis buvo pristatytas (jei pateiktas asmeniškai), arba įteikimo dieną 

(jei išsiųsta paštu), arba išsiuntimo dieną (jei išsiųstas el. paštu). 
 

3.2. Šalių viena kitai siunčiami pranešimai turi būti rašomi lietuvių kalba ir siunčiami už šios 

Sutarties vykdymą atsakingiems asmenims šiais adresais: 
 

 PARAMOS TEIKĖJAS PARAMOS GAVĖJAS 

Įmonės/organizacijos 

pavadinimas 

 Kauno technologijos 

universitetas 

Vardas, pavardė, 

pareigos 

 Jurgita Stravinskienė 

EVF Studijų prodekanė 

Adresas  Gedimino g. 50-323, Kaunas 

Telefonas  +370 612 12 788 

El. paštas  jurgita.stravinskiene@ktu.lt 

3.3. Pasikeitus Šalių juridiniams adresams ir rekvizitams Šalys privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip 

per 5 (penkias) darbo dienas apie tai informuoti viena kitą. Šis reikalavimas netaikomas tais 

atvejais, kai apie šiuos pakeitimus buvo pranešta viešai Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka. Šalis, neįvykdžiusi šių reikalavimų, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, 

jog Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties sąlygų. 

mailto:jurgita.stravinskiene@ktu.lt
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4. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS 

4.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento. Jeigu ši Sutartis Šalių pasirašoma ne tą pačią 

dieną, konstatuojama, kad ji įsigalioja tą dieną, kai ją pasirašo antroji Šalis. 

4.2. Sutartis galioja iki abi Šalys įvykdo savo įsipareigojimus. 

4.3. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu. 

 
5. 

 
SUTARČIAI TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA 

5.1. Sutartis sudaryta, vykdoma ir aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais 

teisės aktais. 

5.2. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, yra 

sprendžiami tiesioginių derybų būdu, o nepavykus susitarti per 30 dienų nuo derybų pradžios – 

teisme Kauno mieste Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

6. KONFIDENCIALUMAS 

6.1. Bet kokia informacija (techninė, finansinė, komercinė ir kita) perduota ir gauta Šalims vienai iš 

kitos sudarant ir vykdant Sutartį, taip pat bet kokia informacija, kuri yra susieta su Šalių bendra 

veikla ir Sutarties vykdymo rezultatais, laikoma konfidencialia. 

6.2. Šalys, įskaitant visus savo darbuotojus ar kitus asmenis, su kuriais Šalys bendradarbiauja 

vykdydamos veiklą, atsako už konfidencialios informacijos atskleidimą, ir atlygina visus su tuo 

susijusius tiesioginius nuostolius. 

6.3. Sutarties turinys ir su jos vykdymu susijusi Šalių viena kitai suteikta informacija gali būti 

atskleista, jeigu to reikia šios Sutarties tikslui pasiekti arba privaloma pagal Lietuvos 

Respublikos teisės aktus. 

7. KITOS NUOSTATOS 

7.1. Visi Sutarties pakeitimai, priedai ir papildymai yra neatskiriamos Sutarties dalys ir galioja, jei 

jie yra sudaryti raštu bei patvirtinti abiejų Šalių įgaliotų atstovų parašais. 

7.2. Jeigu bet kuri šios Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, tai toji nuostata 

nedaro negaliojančiomis kitų šios Sutarties nuostatų. Iškilus minėtai problemai, Šalys susitaria 

kuo skubiau sudaryti papildomą susitarimą ar sutartį, kuriuo negaliojančios šios Sutarties 

nuostatos būtų pakeistos kitomis, teisiškai veiksmingomis nuostatomis, kurios, kiek tai yra 

įmanoma, turėtų įtvirtinti tą patį ekonominį ir teisinį efektą, kaip kad buvo siekta susitariant dėl 

Sutarties nuostatos, kuri neteko galios. 



4 

PROJEKTAS 

 

7.3. Šalių tarpusavio santykiai, neaptarti šioje Sutartyje, reguliuojami Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

7.4. Šalys patvirtina, kad Sutartis atitinka jų valią ir tikruosius jų ketinimus, Sutarties prasmė ir 

pasekmės Šalims išaiškintos. 

7.5. Ši Sutartis yra sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, kurie pasirašius kiekvienai Šaliai 

bus laikomi originalais ir turės vienodą teisinę galią. 

 

 

8. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI: 
 

PARAMOS GAVĖJAS 

VšĮ Kauno technologijos universitetas 

Įm. k. 111950581 

PVM mokėtojo kodas LT119505811 

K. Donelaičio g.73, LT-44249 Kaunas 

Tel.: (8 37) 30 00 00 

ktu@ktu.lt 

A. s. LT827044060003104465 

Bankas: AB SEB bankas 

Banko kodas: 70440 

 

 

 

 

 

Ekonomikos ir verslo fakulteto  

 
 

 

(parašas) 

 

A.V 

PARAMOS TEIKĖJAS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(parašas) 

 

A.V. 

 

 

Atsakingas už Sutarties vykdymą KTU asmuo 

 

_Studijų prodekanė Jurgita Stravinskienė 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) 
 

mailto:ktu@ktu.lt

