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ADVOKATŲ KONTOROS „NORKUS IR PARTNERIAI COBALT“ 

VARDINĖS STIPENDIJOS SKYRIMO VILNIAUS UNIVERSITETO TEISĖS FAKULTETO 

STUDENTAMS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS. 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Advokatų kontoros „Norkus ir partneriai COBALT“ vardinės stipendijos skyrimo Vilniaus 

universiteto Teisės fakulteto studentams nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja advokatų 

kontoros „Norkus ir partneriai COBALT“ (toliau – „COBALT“) vardinės stipendijos Vilniaus 

universiteto (toliau – Universitetas) Teisės fakulteto (toliau – Fakultetas) studentams (toliau – 

Stipendija) skyrimo tvarką ir kandidatų Stipendijai gauti (toliau – Kandidatai) atrankos 

kriterijus. 

2. Stipendiją savo iniciatyva steigia „COBALT“ bendradarbiaudama su Vilniaus universiteto 

studentų atstovybe Teisės fakultete (toliau – VU SA TF) ir Universitetu.  

3. Stipendija mokama iš steigėjo – „COBALT“ – lėšų, kurios pervedamos Universitetui į 

atsiskaitomąją sąskaitą kaip parama, pagal „COBALT“ ir Universiteto pasirašytą Paramos 

sutartį. 

4. Nuostatai parengti vadovaujantis Vilniaus universiteto stipendijų nuostatais ir jiems 

neprieštarauja. 

5. Stipendijos tikslas – skatinti Fakulteto studentus, studijuojančius antrame, trečiame ir 

ketvirtame kursuose vientisųjų studijų programos „Teisė“ rudens semestre už aktyvų 

dalyvavimą visuomeninėje ir (ar) mokslinėje veikloje. 

6. Stipendija yra vienkartinė, ji skiriama 1–3 studentams. Vienam asmeniui skiriamos Stipendijos 

dydis – 500 eurų (penki šimtai eurų). Stipendija sumokama kiekvienam studentui vienkartiniu 

mokėjimu iki atitinkamų studijų metų birželio mėnesio paskutinės dienos. Kiek konkrečiai bus 

skirta stipendijų, sprendžia paraiškas vertinanti komisija atsižvelgdama į gautų paraiškų kiekį 

ir turinį. 

 

II SKYRIUS. 

STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA IR KANDIDATŲ STIPENDIJAI GAUTI  

ATRANKOS KRITERIJAI 

 

7. Konkursas Stipendijai gauti (toliau – Konkursas) skelbiamas po Nuostatų patvirtinimo. 

Informacija apie Konkursą ir kita aktuali informacija apie Stipendiją talpinama VU SA TF 

interneto svetainėje, taip pat „Konstitucijos Dienos“ ir „Teisininkų Dienos“ socialinio tinklo 

„Facebook“ paskyrose, Fakulteto interneto svetainėje. Informacija taip pat gali būti viešinama 

Universiteto ir (ar) Fakulteto informaciniuose leidiniuose. 

8. Konkurse gali dalyvauti studentai, studijuojantys vientisųjų studijų programos „Teisė“ 2–4 

kursuose ir atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų: 

8.1. yra pasiekę rezultatų, įgyvendinę idėją ar projektą Fakultete veikiančiose studentiškose 

organizacijose ir (ar) šių organizacijų programose ir esantys studentų atstovai ar grupių 

kontaktiniai asmenys; 

8.2. atstovaujantys Universitetą tarptautiniuose ar nacionaliniuose konkursuose ar 

konferencijose ir (ar) dalyvaujantys Fakulteto Studentų mokslinės draugijos (toliau – 

SMD) veikloje ir yra parašę SMD rašto darbą. 

9. Konkurse negali dalyvauti studentai, turintys akademinių skolų. 

10. Kandidatai turi iki einamųjų studijų metų kovo 10 dienos elektroniniu paštu pateikti Fakulteto 

Studijų skyriui:  
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10.1. prašymą skirti Stipendiją; 

10.2. motyvacinį laišką; 

10.3. vykdomos visuomeninės ir (ar) mokslinės veiklos aprašymą (Nuostatų priedas). 

11. Stipendijai skirti Fakulteto dekano įsakymu sudaroma vertinimo komisija (toliau – Komisija). 

Komisija sudaroma iš dviejų „COBALT“ atstovų, dviejų VUSA TF atstovų ir dviejų Fakulteto 

atstovų.  

12. Komisijos nariams už darbą vertinimo veikloje nėra papildomai atlyginama. 

13. Komisija, gavusi Kandidatų paraiškas, iki einamųjų studijų metų VU SA TF organizuojamo 

renginio „Teisininkų Dienos“, kuris paprastai vyksta balandžio mėn. pirmoje pusėje, pradžios 

nustato Stipendijos gavėjus pagal šiuos kriterijus: 

13.1. pasiekimai visuomeninėje veikloje studentiškose organizacijose; 

13.2. pasiekimai SMD veikloje, tarptautinėse konferencijose ir konkursuose atstovaujant 

Universitetą; 

13.3. esant keliems Kandidatams, Stipendija skiriama tam studentui, kuris atitinka daugiau 

vertinamųjų kriterijų. Jeigu Kandidatų pasiekimai pagal vertinamuosius kriterijus yra 

vienodi, Stipendija skiriama tam studentui, kurio paskutinio semestro studijų rezultatų 

svertinis vidurkis yra aukštesnis. 

14. Komisijos sprendimas priimamas paprasta balsų dauguma ir yra įforminamas protokolu, kurį 

pasirašo visi Kandidatus vertinę Komisijos nariai. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia 

„COBALT“ atstovų balsai.  

 

III SKYRIUS. 

STIPENDIJOS MOKĖJIMO TVARKA 

 

15. Vadovaujantis Komisijos teikimu, Stipendija skiriama studentui Universiteto rektoriaus ar jo 

įgalioto prorektoriaus įsakymu ir yra pervedama į Stipendijos gavėjo asmeninę banko sąskaitą. 

16. Universitetas informuoja „COBALT“ apie Stipendijos paskyrimą ir išmokėjimą. 

17. Stipendija neišmokama arba jos mokėjimas yra nutraukiamas, jeigu Stipendijos gavėjas: 

neatitinka Stipendijai keliamų reikalavimų; nutraukia arba sustabdo studijas; išeina akademinių 

atostogų; yra pašalinamas iš Universiteto; studentui paskirta nuobauda, numatyta Vilniaus 

universiteto studijų nuostatuose už Universiteto teisės aktų pažeidimus. 

18. Bet kuriuo Nuostatų 17 punkte numatytu atveju Stipendijos skyrimas ar mokėjimas 

nutraukiamas Universiteto rektoriaus ar jo įgalioto prorektoriaus įsakymu Fakulteto dekano 

teikimu. 

19. Nutraukus Stipendijos mokėjimą, likusių neišmokėtų piniginių lėšų mokėjimas atidedamas 

kitiems studijų metams. 

20. Tas pats studentas už tuos pačius pasiekimus Stipendiją gali gauti tik vieną kartą. 

21. Studentas, gavęs Stipendiją, nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitokios Lietuvos 

Respublikos ar Universiteto teisės aktuose numatytos stipendijos. 

 

IV SKYRIUS. 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Nuostatai įsigalioja patvirtinus juos Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka. 

23. Nuostatai galioja iki Paramos sutarties galiojimo pabaigos. 

24. Kandidato pateikti asmens duomenys tvarkomi tik Stipendijos paskyrimo tikslais. Pateikdami 

prašymą, Kandidatai tuo pačiu sutinka, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi Stipendijos 

paskyrimo tikslais. Išmokėjus Stipendijas už einamuosius studijų metus, visi gauti Kandidatų 

asmens duomenys sunaikinami. 

_________________________________________________  
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Advokatų kontoros „Norkus ir partneriai COBALT“ 

vardinės stipendijos skyrimo Vilniaus universiteto 

Teisės fakulteto studentams nuostatų priedas 

 

PAVYZDINIS VYKDOMOS VISUOMENINĖS IR (AR) MOKSLINĖS VEIKLOS 

APRAŠYMAS 

 

Vardas, pavardė ir kursas  

Vilniaus universiteto Teisės fakultete 

veikiančios organizacijos, kurios veikloje 

dalyvaujama, pavadinimas ir turimos 

atsakomybės ar užimamos pareigos šioje 

organizacijoje  

(palikti eilutę tuščią, jeigu organizacijos 

veikloje nedalyvaujama) 

 

Studijų rezultatai  

Konkurse negali dalyvauti studentai turintys 

akademinių skolų. 

Nurodyti paskutinio semestro studijų 

rezultatų svertinį vidurkį. 

Vilniaus universiteto Teisės fakultete 

veikiančioje organizacijoje vykdomos 

veiklos (nurodant laikotarpį)  

(palikti eilutę tuščią, jeigu organizacijos 

veikloje nedalyvaujama) 

1. 

2. 

3. 

Visuomeninės ir (ar) mokslinės veiklos 

rezultatai (nurodant laikotarpį) 

(Pasiekti rezultatai organizacijoje, SMD 

srityje, įgyvendinta idėja ar projektas, 

atstovavimas konferencijoje ir visi kiti 

rezultatai, kurie prisideda prie aktyvios 

studento visuomeninės ir (ar) mokslinės 

veiklos Vilniaus universitete)  

1. 

2. 

3.  

 


