
BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS 

2020 m. s a u s i c ^ d . Nr. 
Panevėžys 

Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas", Panevėžio padalinys (toliau - Maisto 
bankas), atstovaujamas vadovės Justinos Tubienės, veikiančios pagal įgaliojimą ir Panevėžio 
pataisos namai (toliau vadinama - Pataisos namai), atstovaujami direktoriaus Edvardo Norvaišo 
veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau sutartyje kartu vadinama Šalimis arba kiekviena atskirai 
Salimi, sudarėme šią bendradarbiavimo sutartį (toliau - Sutartis) ir susitarėme dėl šių Sutarties 
sąlygų. 

I SKYRIUS 
SUTARTIES OBJEKTAS 

1. Šalys susitaria tarpusavyje bendradarbiauti, siekiant suderinti Pataisos namuose bausmę 
atliekančių moterų, norinčių dalyvauti savanoriško darbo veikloje (toliau tekste vadinama -
savanorės), ir Maisto banko poreikius ir galimybes, organizuojant savanoriško darbo veiklas, 
skatinančias naudą ir saugumo užtikrinimą visuomenei ir nuteistam asmeniui (savanoriui). 

2. Sutarties tikslas - laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų darbinių ir socialinių 
įgūdžių ugdymas, stiprinant jų darbinės ir socialinės veiklos motyvaciją bei kompetencijas, tokiu 
budu gerinant sėkmingos reintegracijos į visuomenę galimybes. 

3. Sia Sutartimi Pataisos namai įsipareigoja Maisto banko vykdomų veiklų ir projektų 
įgyvendinimui motyvuoti savanoriškoms veikloms laisvės atėmimo bausmę atliekančias 
nuteistąsias, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso nuostatomis, o 
Maisto bankas - organizuoti savanoriškas veiklas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 
savanoriškos veiklos įstatymo nuostatomis. 

II SKYRIUS 
ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

4.Šalys įsipareigoja: 
4.1. bendradarbiauti, sudarant galimybes nuteistam asmeniui (savanoriui) dalyvauti 

savanoriškoje veikloje, taip prisidedant prie visuomenės gerovės kūrimo, kartu skatinant bausmę 
atliekančiojo asmeninę saviraišką ir tobulėjimą; 

4.2. dalintis ir teikti informaciją apie pokyčius, siekiant suderinti nuteistųjų (savanorių) ir 
Maisto banko organizatorių poreikius ir galimybes; 

4.3. abipusiai sudaryti sąlygas efektyviam ir aktyviam tarpinstituciniam 
bendradarbiavimui; 

4.4. teikti kitai Sutarties Šaliai idėjas, siūlymus ir pastebėjimus dėl savanoriško darbo 
atlikimo ir organizavimo; 

4.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje. 

III SKYRIUS 
KITOS SĄLYGOS 

5. Šalys įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis abipusio konfidencialumo: neatskleisti 
raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės 
informacijos, su kuria buvo supažindintos bendradarbiaudamos šios Sutarties pagrindu. 

6. Siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, Maisto bankas įsipareigoja neteikti 
informacijos apie buvusias ir esamas nuteistąsias. Tokio pobūdžio informacija tiek Sutarties 



galiojimo laikotarpiu, tiek Sutarčiai pasibaigus tretiesiems asmenims gali būti atskleista tik tiek 
kiek toks informacijos atskleidimas yra būtinas šios Sutarties tinkamam vykdymui, ir tik iš anksto 
gavus atitinkamą kitos Šalies raštišką sutikimą arba kai to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės 
aktai. 

IV SKYRIUS 
GINČŲ SPRENDIMO TVARKA 

7. Ginčai, kylantys dėl šios sutarties, sprendžiami Šalių susitarimu, 
tvarka 8 N e p a V y k u S Š a l i m S s u s i t a r t i> § i n č a i sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

V SKYRIUS 
SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS IR KEITIMAS 

9. Si Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 3 metus. 
10. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku abipusiu šalių sutikimu arba vienos iš šalių 

iniciatyva, kitą šalį įspėjus apie tai prieš 30 kalendorinių dienų. 
11. Sutartis gali būti pakeista Šalių susitarimu. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir 

priedai galioja, jeigu jie yra įforminti raštu ir yra pasirašyti Šalių. 
12. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią po viena 

egzempliorių kiekvienai Saliai. ^ F H 

VI SKYRIUS 

ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI 

Labdaros ir paramos fondas „Maisto 
bankas", Panevėžio padalinys 
Kranto g. 36, LT-35172 Panevėžys 
Įmonės kodas 192015172 
Tel. mob. 8 646 09404 
EI. p. iustina@maistobankas.lt 

Panevėžio pataisos namai 
P. Puzino g. 12, LT 35169 Panevėžys 
Įstaigos kodas 188721848 
Tel. (8 45) 461 431 
EI. paštas: paneveziopn@paneveziopn lt 

mailto:iustina@maistobankas.lt

