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ADVOKATŲ KONTOROS „SORAINEN IR PARTNERIAI“ VARDINĖS STIPENDIJOS 

SKYRIMO VILNIAUS UNIVERSITETO TEISĖS FAKULTETO STUDENTAMS 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

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

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

kontoros „Sorainen ir partneriai“ (toliau – Steigėjas) 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 Steigėjas bendradarbiaudamas su Universitetu.  

3. Stipendija mokama iš Steigėjo lėšų, kurios pervedamos Universitetui į atsiskaitomąją 

sąskaitą kaip parama, pagal Steigėjo ir Universiteto pasirašytą paramos sutartį. 

4. Nuostatai parengti vadovaujantis Vilniaus universiteto stipendijų nuostatais ir jiems 

neprieštarauja. 

5. Stipendijos tikslas – skatinti Fakulteto studentus, studijuojančius vientisųjų studijų 

programoje „Teisė“ ir 7 arba 9 semestro metu dalyvaujančius studijų užsienyje mainuose pagal 

Erasmus+ programą arba tarptautines dvišales sutartis. 

6. Stipendija skiriama vienam studentui. Stipendijos dydis – 2000 eurų (du tūkstančiai eurų). 

Stipendija išmokama studentui dviem mokėjimais po 1000 eurų (vieną tūkstantį eurų) iki atitinkamų 

studijų metų spalio mėnesio ir lapkričio mėnesio paskutinės dienos.  

 

II SKYRIUS 

STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA IR KANDIDATŲ STIPENDIJAI GAUTI ATRANKOS 

KRITERIJAI 

 

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

kiekvienų studijų metų gegužės mėnesį. Informacija apie Konkursą ir kita aktuali informacija apie 

Stipendiją talpinama Fakulteto interneto svetainėje ir socialinių tinklų paskyrose. Informacija taip pat 

gali būti viešinama Universiteto ir (ar) Fakulteto informaciniuose leidiniuose. 

8. Konkurse gali dalyvauti studentai, studijuojantys vientisųjų studijų programos „Teisė“ 6 

arba 8 semestre, kurie 7 arba 9 semestro metu dalyvauja studijų užsienyje mainuose,  ir: 

8.1. yra pateikę aiškų ir akademiškai pagrįstą laisvos formos motyvacinį laišką dėl Stipendijos 

gavimo, atspindintį motyvus dalyvauti studijų užsienyje mainuose bei pagrindžiantį pasirinktą 

instituciją; 

8.2. yra laimėję studentų atrankos dalyvauti studijų užsienyje mainuose konkursą Fakultete; 

8.3. neturi akademinių skolų. 

9. Kandidatai turi iki einamųjų studijų metų birželio 10 dienos elektroniniu paštu pateikti 

Fakulteto Studijų skyriui:  

9.1. prašymą skirti Stipendiją; 

9.2. motyvacinį laišką. 
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10. Stipendijai skirti Fakulteto dekano įsakymu sudaroma vertinimo komisija (toliau – 

Komisija). Komisija sudaroma iš dviejų „Sorainen“ atstovų, vieno Vilniaus universiteto Studentų 

atstovybės Teisės fakultete atstovo ir dviejų Fakulteto atstovų. Komisijos pirmininku Fakulteto 

dekanas skiria vieną iš Fakulteto atstovų. 

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

12. Komisija, gavusi Kandidatų duomenis, iki einamųjų studijų metų birželio 30 dienos nustato 

Stipendijos gavėjus pagal šiuos kriterijus: 

12.1. paskutinių dviejų semestrų sesijų rezultatų svertinis vidurkis; 

12.2. motyvacijos dalyvauti studijų užsienyje mainuose aiškumas ir akademinis pagrįstumas. 

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

kurį pasirašo Komisijos pirmininkas.  

 

III SKYRIUS  

STIPENDIJOS MOKĖJIMO TVARKA 

 

14. Vadovaujantis Komisijos teikimu, Stipendija skiriama studentui Universiteto rektoriaus ar 

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

15. Universitetas informuoja Steigėją apie Stipendijos paskyrimą ir išmokėjimą. 

16. Stipendijos gavėjas skelbiamas viešai Fakulteto ir Steigėjo interneto svetainėse bei 

socialiniuose tinkluose. 

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; studentas neišvyksta į studijas 

užsienyje. 

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 

kitam studijų semestrui ir organizuojamas papildomas Konkursas mutatis mutandis taikant šiuos 

Nuostatus. 

20. Tas pats studentas 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 galioja tol, kol yra pasirašomos paramos sutartys. 

23. Steigėjas turi teisę bet kuriuo metu be priežasčių ir be pasekmių sau: 

23.1. keisti Stipendijos sumą arba ją panaikinti, informuojant Fakultetą raštu ne vėliau kaip iki 

einamųjų studijų metų kovo 1 d.; 

23.2. inicijuoti Nuostatų keitimą ar pildymą; 

23.3. atitinkamais studijų metais atsisakyti teikti apdovanojimą. 

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 visi gauti Kandidatų asmens duomenys 

sunaikinami. 

 

__________________________ 


