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X VARDINĖS 

STIPENDIJOS SKYRIMO NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. X (toliau – X) vardinės stipendijos skyrimo nuostatai reglamentuoja X stipendijos (toliau – 

Stipendija) skyrimo tvarką ir pretendentų Stipendijai gauti atrankos kriterijus.  

2. Stipendiją steigia X. Ji mokama X lėšų, pervestų kaip parama Vilniaus universitetui (toliau – 

VU).  

3. Stipendijos tikslas – paskatinti [socialiai remtinus, gabius, bakalauro/magistro darbą rengiančius, 

visuomeniškai aktyvius, kt.] [Y padalinio,-ių arba viso universiteto] studentus.  

4. [Vienkartinės arba semestrui skiriamos] Stipendijos dydis – Z Eur (Z eurų).  

5. Stipendija skiriama [rudens/pavasario semestre] [vienam, dviem, priklausomai nuo pervestų lėšų 

VU] [gabiam, socialiai remtinam, darbą parengusiam, aktyviam] studentui (toliau – Stipendininkui).  

 

 

II. STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA IR PRETENDENTŲ STIPENDIJAI GAUTI 

ATRANKOS KRITERIJAI 

 

6. [Iki B dienos] skelbiamas konkursas vardinei stipendijai gauti. Informacija apie konkursą 

skelbiama VU tinklalapyje [ir kt.].  

7. Konkurso sąlygos (pvz., darbo įvertinimą gavę „puikiai“, tik magistrantai, tik bakalaurai, kelinto 

kurso, nuolatinės (dieninės) ar ir ištęstinės (neakivaizdinės) studijų formos, konkrečios studijų 

programos, konkretūs padaliniai).  

8. Studentas, norintis gauti Stipendiją, iki C datos [VU Studijų direkcijai, VU Studentų atstovybei, 

padaliniui] pateikia:  

 

8.1. prašymą skirti stipendiją;  

 

8.2. [socialinę padėtį įrodančius dokumentus, diplomus, darbą, atliktą užduotį, veiklos aprašymą, 

akademinių rezultatų išrašą, rekomendacijos, kt.]  

 

9. Pateiktoms kandidatūroms vertinti sudaroma [5] narių paraiškų vertinimo komisija (toliau – 

Komisija): vieną narį deleguoja [Universiteto arba padalinio] studentų atstovybė, vieną – Studijų 

direkcija, du – [Universitetas arba padalinys], vieną – X.  

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

  

11. Gavusi pretendentų paraiškas, Komisija iki einamųjų metų F dienos nustato pretendentus 

Stipendijai gauti pagal šiuos kriterijus:...  
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III. STIPENDIJOS MOKĖJIMO [IR ĮTEIKIMO] TVARKA 

 

12. Remiantis Komisijos teikimu (posėdžio protokolu), Stipendija skiriama studentui.  

13. Stipendija mokama iš X lėšų ir pervedama kaip parama į Vilniaus universiteto atsiskaitomąją 

sąskaitą.  

14. Stipendija skiriama VU Rektoriaus įsakymu ir pervedama į laimėjusio Stipendininko sąskaitą.  

15. Stipendija neskiriama (arba jos mokėjimas nutraukiamas), jei Stipendininkas pašalinamas, 

nutraukia arba sustabdo studijas, išeina akademinių atostogų.  

16. [Stipendijos negali gauti asmenys, esantys X ar Komisijos šeimos nariai] - nebūtina  

17. VU informuoja X apie paskirtą Stipendiją.  

18. [Stipendijos gavėjo pažymą rengia Studijų direkcija arba X. Stipendijos gavėjo pažymos 

įteikiamos Stipendininkui Universiteto Senato posėdyje.] - nebūtina  

19. Studentas, gavęs stipendiją, nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitokias stipendijas.  
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PARAMOS SUTARTIS Nr. ParS ............................... 
20......... m. ......................... ...... d Vilnius 

 

X (toliau – Paramos teikėjas), atstovaujamas A. B.,  

ir  

Vilniaus universitetas (toliau – Paramos gavėjas), atstovaujamas rektoriaus prof. Artūro Žukausko,  

toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, sudarė šią paramos sutartį (toliau – 

Sutartis):  

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

 

1. Paramos teikėjas įsipareigoja suteikti, o Paramos gavėjas įsipareigoja priimti paramą šioje 

Sutartyje numatytu būdu ir tvarka.  

2. Paramos gavėjas priima Paramos teikėjo suteiktą paramą. Paramos faktinį suteikimą (gavimą) 

patvirtina Paramos perdavimo aktas, kuris pridedamas prie šios Sutarties kaip Priedas Nr. 1 ir yra 

neatskiriama jos dalis.  

3. Paramos teikėjas gali atsisakyti teikti paramą ar jos dalį Paramos gavėjui, jeigu Paramos gavėjas 

nevykdo įsipareigojimų, išvardintų Sutarties IV dalyje.  

4. Parama teikiama neatlygintinai.  

 

 

II. PARAMOS TEIKIMO TIKSLINĖ PASKIRTIS 

 

 

5. Parama teikiama siekiant [stipendijos tikslai].  

6. Parama teikiama remiantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymu, Vilniaus 

Universiteto Statute numatytiems tikslams, uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti.  

 

 

III. PARAMOS TEIKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

 

7. Neatlygintinai [periodiškumas] pervesti lėšas studentų vardinėms stipendijoms – N Eur (N eurų) į 

Paramos gavėjo sąskaitą.  

8. [Paramos teikėjas pasilieka galimybę Sutarties galiojimo metu pervesti papildomas lėšas, kurios 

bus panaudotos tolesniam stipendijų mokėjimui.]  

 

 

IV. PARAMOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

 

9. Priimti Paramos teikėjo suteiktą paramą pasirašant Paramos perdavimo-priėmimo aktą.  

10. Paramos teikėjo suteiktą paramą naudoti pagal tikslinę paskirtį, numatytą Sutarties 5 punkte.  

11. Paramos teikėjo suteiktą paramą mokėti X vardinės stipendijos skyrimo nuostatų nustatyta 

tvarka.  
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12. Informuoti Paramos teikėją apie jo suteiktos paramos panaudojimą[, pateikiant Paramos teikėjui 

stipendijos gavėjo vardą ir pavardę].  

 

 

V. GINČŲ SPRENDIMAS 

 

 

13. Bet kurie ginčai dėl šios Sutarties vykdymo bus sprendžiami Šalių derybų būdu per vieną 

mėnesį nuo derybų pradžios, o Šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

tvarka.  

 

 

VI. KITOS NUOSTATOS 

 

14. Sutarties pakeitimai galioja tik padaryti raštu ir abiems Sutarties Šalims juos patvirtinus.  

15. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki vienai iš Šalių neįvykdžius 

įsipareigojimų ar Sutartį nutraukus.  

16. Šalys turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu viena iš Šalių nevykdo Sutartyje numatytų 

įsipareigojimų.  

 

 

VII. ŠALIŲ ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI 
 

 

Paramos teikėjas  

................................................ 

............   g. , LT- ..................... 

Tel.  

Faks.  

Juridinio asmens kodas  

_________________________  

 

A. B.  

Paramos gavėjas 

 

Vilniaus universitetas  
Įm. kodas 211950810  

Universiteto g. 3, LT-01513  

A. s. LT057300010097578571  

AB. Bankas „Swedbank“  

Banko kodas 73000  

Tel. (8-5) 2687001, faks. (8-5) 

2687009  

_____________________________  

Rektorius  

prof. Artūras Žukauskas  
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Priedas Nr.1  
 

PARAMOS PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS 

 

Vilnius 20.... m. ........................ d. 

 

Vadovaujantis 20....... m. .............. ... d. Paramos sutartimi Nr. ParS_________, pasirašyta tarp 

Paramos teikėjo ir Paramos gavėjo,  

Paramos teikėjas perduoda, o Paramos gavėjas priima paramą ir patvirtina, kad šią paramą gavo.  

 

Paramos objektas N Eur (N eurų). 
 

 

Paramos teikėjas  

................................................ 

............   g. , LT- ..................... 

Tel.  

Faks.  

Juridinio asmens kodas  

_________________________  

 

A. B.  

Paramos gavėjas 

 

Vilniaus universitetas  
Įm. kodas 211950810  

Universiteto g. 3, LT-01513  

A. s. LT057300010097578571  

AB. Bankas „Swedbank“  

Banko kodas 73000  

Tel. (8-5) 2687001, faks. (8-5) 

2687009  

_____________________________  

Rektorius  

prof. Artūras Žukauskas  

 


