
PARAMOS SUTARTIS Nr. ParS-600000-589 

(reg.data – 2018-03-27) 

2018 m.  sausio 22  d. 

Vilnius 

 

VšĮ „Grunto valymo technologijos“, įsikūrusi Antakalnio g. 42, LT-10304, Vilnius, įm. kodas 

124010840 (toliau – Paramos teikėjas), atstovaujama direktoriaus Rapolo Liužino, 

 ir  

Vilniaus universitetas, įsikūręs Universiteto g. 3, LT-01513, Vilnius, įm. kodas 211950810 

(toliau – Paramos gavėjas), atstovaujamas rektoriaus akad. Artūro Žukausko, veikiančio pagal 

Universiteto statutą, 

toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,     

atsižvelgdamos į tai, kad: 

- tarp Šalių 2011 m. lapkričio 8 d. buvo sudaryta paramos sutartis Nr. 140000-2341, 

- 2011 m. lapkričio 30 d. GMF tarybos posėdžio protokolo Nr. 11 sprendimu buvo 

patvirtinti  prof. Karolio Jankevičiaus vardinės stipendijos skyrimo nuostatai,  

- 2015 m. balandžio 14 d. papildė 2011 m. lapkričio 8 d. sudarytą paramos sutartį, 

sudaro šią sutartį (toliau – Sutartis), kuria keičiama 2015 m. balandžio 14 d. Paramos 

sutartis  Nr. LSS-140000-839 

- 2018 m. sausio 29 d. VU GMC tarybos posėdžio sprendimu (protokolo Nr. 6000000-TP1) 

buvo pritarta paramos sutarties pakeitimams. 

 

I.  SUTARTIES OBJEKTAS 

1. Paramos teikėjas įsipareigoja kasmet suteikti, o Paramos gavėjas įsipareigoja priimti 

paramą šioje Sutartyje aptartu būdu ir tvarka. 

2. Paramos gavėjas priima Paramos teikėjo suteiktą paramą 

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 skiriama vienkartinės metinės prof. Karolio Jankevičiaus vardinės stipendijos 

gavėjų – Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biomokslų instituto Mikrobiologijos ir 

biotechnologijos bakalauro ir magistro studijų programų studentų – stipendijoms išmokėti.   

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 iki kiekvienų metų birželio 1 d. pervesti į Paramos gavėjo sąskaitą lėšas 

dviejų studentų vardinėms stipendijoms po 700 EUR (septynis šimtus eurų) – iš viso 1400 EUR 

(vienas tūkstantis keturi šimtai eurų).  

 



 

IV. PARAMOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI 

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

punkte. 

9. Paramos teikėjo suteiktą paramą mokėti prof. Karolio Jankevičiaus vardinės stipendijos 

skyrimo nuostatų nustatyta tvarka. 

10. Informuoti Paramos teikėją apie jo suteiktos paramos panaudojimą. 

11. Spaudoje, savo interneto puslapyje ir kitaip komunikuojant su visuomene prof. Karolio 

Jankevičiaus vardinės stipendijos tema, nurodyti Paramos teikėją kaip šios stipendijos steigėją. 

 

 

V. GINČŲ SPRENDIMAS 

12. 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 

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

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

įsipareigojimų ar Sutartį nutraukus. 

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

įsipareigojimų, raštiškai įspėjus kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų. 

 

 

VII. ŠALIŲ ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI 

Paramos teikėjas 

VšĮ „Grunto valymo technologijos“  

 Įm. kodas 124010840 

Antakalnio g. 42, LT-10304 Vilnius 

A. s. LT73 7044 0600 0028 9590 

AB SEB bankas 

Banko kodas 70440 

PVM m. k. LT240108418 

Tel./faks.: (8-5) 2685301 

 

 

_________________________ 

Direktorius  

Rapolas Liužinas 

Paramos gavėjas 

Vilniaus universitetas 

Įm. kodas 211950810 

Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius 

A. s. LT057300010097578571 

AB Bankas „Swedbank“ 

Banko kodas 73000 

Tel. (8-5) 2687001, faks. (8-5) 2687009 

 

 

 

_____________________________ 

Rektorius 

akad. Artūras Žukauskas 

 

 


