
 

Vilniaus universiteto stipendijų nuostatų 

4 priedas 

 

(Pavyzdinė Paramos sutarties forma1) 

 

 

PARAMOS SUTARTIS Nr. ParS ____________ 

 

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

 

X, juridinio asmens kodas, (toliau – Paramos teikėjas),  

ir  

Vilniaus universitetas, juridinio asmens kodas 211950810, Universiteto g. 3, Vilnius (toliau – 

Paramos gavėjas), atstovaujamas ............................., veikiančio pagal ............................., 

 

toliau Paramos teikėjas ir Paramos gavėjas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 

sudarė šią paramos sutartį (toliau – Sutartis):  

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

1. Paramos teikėjas įsipareigoja suteikti [įrašyti] dydžio finansinę paramą (toliau – Parama) 

Sutarties 5 punkte nurodytam tikslui, o Paramos gavėjas įsipareigoja priimti Paramą ir panaudoti ją 

šioje Sutartyje numatytu tikslu, sąlygomis ir tvarka.  

2. Paramos teikėjas perduoda Paramą ją pervesdamas mokėjimo pavedimu į Paramos gavėjo banko 

sąskaitą, nurodytą šios Sutarties VII dalyje per [įrašyti] dienų po šios Sutarties pasirašymo [gali būti 

nustatytas ir kitas paramos pervedimo terminas]. Šalys susitaria, kad Parama (ar Paramos dalis) 

Paramos gavėjui gali būti suteikta per trečiuosius asmenis, veikiančius Paramos teikėjo vardu ir (ar) 

pavedimu.  

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

nevykdo įsipareigojimų, išvardintų Sutarties 8 punkte.  

4. Parama teikiama neatlygintinai.  

 

II. PARAMOS TEIKIMO TIKSLINĖ PASKIRTIS 

 

5. Parama teikiama siekiant [įrašyti]. Paramos tikslinė paskirtis – [įrašyti]. 

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

universiteto statute numatytiems Universiteto veiklos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.  

 

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

7. Paramos teikėjas įsipareigoja suteikti Paramos gavėjui Paramą Sutartyje nustatyta apimtimi ir 

terminais. 

8. Paramos gavėjas įsipareigoja: 

8.1. priimti Paramos teikėjo suteiktą Paramą; 

8.2. Paramos teikėjo suteiktą Paramą panaudoti skiriant vardines stipendijas X nuostatų nustatyta 

tvarka; 

                                                           
1 Tais atvejais, kai paramos suma viršija 14500 Eur, vadovaujantis LR CK 6.476 str. 1 d. ir 6.469 str. 2 d., sutartis turi 

būti notarinės formos. 



8.3. informuoti Paramos teikėją ar jo atstovą elektroniniu paštu apie jo suteiktos Paramos 

panaudojimą nurodant Paramos teikėjui stipendijos gavėjo (-ų) vardą ir pavardę, paskirtą sumą.  

 

IV. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS 

 

9. Sutarčiai, iš jos kylantiems ar su ja susijusiems teisiniams santykiams (įskaitant, bet 

neapsiribojant, klausimus dėl Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo, vykdymo ir nutraukimo) 

yra taikoma ir Sutartis yra aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. 

10. Bet kurie ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami Šalių derybų būdu per vieną mėnesį nuo 

derybų pradžios, o Šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

 

V. KITOS NUOSTATOS 

 

11. Sutarties sąlygos privalomos abiem Sutarties Šalims ir gali būti keičiamos tik Šalių susitarimu. 

Visi Sutarties pakeitimai sudaromi raštu ir tampa neatsiejama Sutarties dalimi. 

12. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.  

13. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu arba vienos Šalies iniciatyva įspėjus kitą Šalį raštu 

prieš 15 kalendorinių dienų, jeigu kita Šalis nevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų.  

14. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną 

kiekvienai Šaliai. 

 

VI. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

 

Paramos teikėjas  
 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________  

 

Paramos gavėjas  

Vilniaus universitetas  
Juridinio asmens kodas 211950810  

Universiteto g. 3, LT-01513  

A. s. LT057300010097578571  

 „Swedbank“, AB  

Banko kodas 73000  

Tel. (8-5) 268 7001, faks. (8-5) 268 7009 

 

_________________________  

Rektorius  

[prof. Rimvydas Petrauskas]  

 

 

 

 


