
BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAS  

 

20____ m. ___________________ mėn. ____ d. 

Kaunas 

 

            VšĮ  „Kultūros  gurmanai“,  kodas  302465200,  Partizanų  g.  61-806,  Kaunas,  atstovaujama 

direktoriaus Alfonso Norvaišo, ir _____________________________________________________ 
                                                                                   (asmens vardas, pavardė, gimimo data) 

________________________________________________________________________________ 
(gyv. vietos adresas, telefonas ir el. paštas) 

sudarėme šį Bendradarbiavimo susitarimą. 

 

1. BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMO OBJEKTAS 

 

            1.1. Šį Bendradarbiavimo susitarimą pasirašiusios abi šalys patvirtina, kad bendradarbiaus ir 

sieks kartu įgyvendinti iniciatyvas, skirtas kurti Lietuvos valstybės ir jos žmonių gerovę. 

            1.2. Lietuvos valstybės ir jos žmonių gerovė – tai teisinių, ekonominių ir socialinių priemonių 

visuma, kuria siekiama: 

            1.2.1. šalies ekonominio klestėjimo ir demokratijos stiprinimo; 

            1.2.2. politikos skaidrumo didinimo, teisingumo užtikrinimo; 

            1.2.3. korupcijos mažinimo; 

            1.2.4. žmogaus teisių bei laisvių stiprinimo; 

            1.2.5. valstybės ir žmogaus saugumo užtikrinimo; 

            1.2.6. pagarbos žmogui stiprinimo; 

            1.2.7. socialinės atskirties mažinimo; 

            1.2.8. žmogaus oraus gyvenimo užtikrinimo; 

            1.2.9. socialinės politikos stiprinimo;  

            1.2.10. švietimo, sveikatos apsaugos gerinimo; 

            1.2.11. bedarbystės mažinimo; 

            1.2.12. žmogaus pajamų didinimo. 

            1.3. Šalys susitaria, kad bendradarbiaus įgyvendinant iniciatyvas, skirtas kurti Lietuvos 

valstybės ir jos žmonių gerovę, atsižvelgiant į savo finansines galimybes, kompetenciją, profesiją, 

patirtį, užimtumą ir kitus kriterijus.  

            1.4.  Bendradarbiavimas vyksta savanoriškai, nei viena šalis negali būti verčiama imtis 

atitinkamų veiksmų prieš savo valią. 

 

2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

            2.1. Abi šalys turi lygias teises bei lygius įsipareigojimus. 

            2.2. Pagrindinės šalių teisės: 

            2.2.1. gauti viena iš kitos reikalingą informaciją, siekiant tinkamai vykdyti šį 

Bendradarbiavimo susitarimą; 

            2.2.2. gauti informaciją apie atliktus darbus; 

            2.2.3. laisva valia apsispręsti, ar kiekvieną iš šalių tenkina bendradarbiavimas ir ar tikslinga jį 

toliau tęsti; 

            2.2.4. išsakyti savo nuomonę, poziciją, kritiką bet kokiu aktualiu klausimu; 

            2.2.5. šalys turi ir kitų teisių, kurias joms nustato šis Bendradarbiavimo susitarimas ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktai.   

            2.3. Pagrindinės šalių pareigos: 

            2.3.1. laikytis šio Bendradarbiavimo susitarimo nuostatų; 

            2.3.2. jei šalis viena kitai pateikia privačią (asmeninę), konfidencialią informaciją ar 

komercinę paslaptį, neatskleisti jos tretiesiems asmenims; 

            2.3.3. siekti, kad abi šalys galėtų bendradarbiauti suteikiant naudą viena kitai, o ne tik 

reikalauti naudos išimtinai tik iš kitos šalies; 



            2.3.4. bendradarbiauti, atsakyti į šalių viena kitai pateikiamus paklausimus; 

            2.3.5. šalys turi ir kitų pareigų, kurias joms nustato šis Bendradarbiavimo susitarimas ir 

Lietuvos Respublikos teisės aktai.   

 

3. BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMO GALIOJIMAS IR JO NUTRAUKIMO 

TVARKA 

 

3.1. Bendradarbiavimo susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos. 

3.2. Bendradarbiavimo susitarimas galioja neterminuotai. 

3.3. Bet kuri šalis turi teisę šį Bendradarbiavimo susitarimą nutraukti nenurodant jokių 

priežasčių įspėjusi kitą šalį raštu ar el. paštu bent prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų. 

 

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

            4.1. Šio Bendradarbiavimo susitarimo sudarymo mokestis yra 5 Eur (penki eurai), kurį 

atitinkamas fizinis asmuo (šalis) sumoka VšĮ „Kultūros gurmanai“ naudai prieš sudarydamas šį 

Bendradarbiavimo susitarimą. (Mokestis neprivalomas) 

            4.2. Metinis Bendradarbiavimo susitarimo mokestis sudaro 12 Eur (dvylika eurų), kurį 

atitinkamas fizinis asmuo (šalis) sumoka VšĮ „Kultūros gurmanai“ naudai už einamuosius metus. 

Gautą metinį mokestį VšĮ „Kultūros gurmanai“ naudoja savo veiklos kaštams padengti (išsikeltiems 

tikslams pasiekti reikia samdyti darbuotojus, pirkti kanceliarines prekes, apmokėti buveinės 

išlaikymo kaštus bei komunalinius mokesčius, mokėti mokesčius valstybei, apmokėti savo veiklos 

viešinimo kaštus ir kt.). (Mokestis neprivalomas) 

            4.3. Šalys atleidžiamos nuo Bendradarbiavimo susitarimo nuostatų laikymosi, jeigu jos negali 

vykdyti savo įsipareigojimų esant nenugalimai jėgai (force majeure). 

4.4. Šalys susitaria, kad visi ginčai bus sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčo išspręsti 

derybų būdu, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. 

            4.5. Bendradarbiavimo susitarimas sudarytas ir jis aiškintinas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos teisės aktais. 

            4.6. Visi šio Bendradarbiavimo susitarimo pakeitimai ir priedai, raštiškai patvirtinti šalių, yra 

neatskiriama šio Bendradarbiavimo susitarimo dalis.      

            4.7. Bendradarbiavimo susitarimas gali būti pakeistas, papildytas ar panaikintas tik rašytiniu 

abiejų šalių susitarimu.  

            4.8. Jei kuri nors šio Bendradarbiavimo sutarimo nuostata tampa negaliojanti arba                  

anuliuojama, likusios Bendradarbiavimo susitarimo nuostatos lieka galioti. 

             4.9. Pasikeitus šalių adresams, telefonų numeriams ir (ar) el. pašto adresams, 

Bendradarbiavimo susitarimo šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos raštu informuoti viena     kitą. 

 4.10. Šis Bendradarbiavimo susitarimas sudarytas dviem originaliais egzemplioriais lietuvių 

kalba, po vieną kiekvienai šaliai. 

 

 

VšĮ „Kultūros gurmanai“  

                                                          _________________ 

                     (parašas) 

 

 

 
   

        

                                                      

 

_______________________________                                              _________________ 
             (kitos šalies vardas, pavardė)                                                                                   (parašas) 

direktorius Alfonsas Norvaišas

Atsiskaitomoji sąskaita (IBAN): LT85 7300 0101 2977 1819

Banko pavadinimas: „Swedbank”, AB

Banko kodas: 112029651

SWIFT kodas: HABALT22
(kitos šalies vardas, pavardė)


