
 
Advokatų kontoros „Dominas ir partneriai“ 

apdovanojimo už geriausią metų komercinės teisės pakraipos magistro darbą 
NUOSTATAI 

 
1. Advokatų kontoros “Dominas ir partneriai” (toliau – Kontora) apdovanojimas 

teikiamas geriausio metų Vilniaus Universiteto Teisės Fakulteto (toliau – Teisės 
fakultetas) komercinės teisės pakraipos magistro darbo autoriui. Antros ir trečios 
vietos laimėtojai apdovanojami garbės raštais ir Kontoros nuožiūra gali būti 
apdovanoti smulkesniais suvenyrinio pobūdžio apdovanojimais. 
 

2. Apdovanojimo suma pirmos vietos laimėtojui – 1000 eurų.  
 

3. Komercinės teisės pakraipos darbu laikomi bet kurioje Teisės fakulteto katedroje 
ginamas darbas, parengtas tema, kuri atitinkamos katedros ir vertinimo komisijos 
nuomone yra aktuali komercinės veiklos dalyviams. Tokiais darbais gali būti:  

 
a) Privatinės teisės katedroje ginami darbai; 

 
b) Viešosios teisės katedroje ginami darbai, ypač ES materialinės teisės, verslo 

reguliavimo ar mokesčių teisės temomis; 
 

c) Baudžiamosios justicijos katedroje ginami darbai komercinės veiklos 
dalyviams aktualiomis baudžiamosios atsakomybės temomis (pvz., 
nusikaltimai intelektinei ir pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo 
tvarkai, finansų sistemai ir kt.); 

 
4. Geriausią darbą, antros ir trečios vietos laimėtoją iš katedrų pateiktų darbų 

atrenka 3-ijų arba 5-ių asmenų komisija, kurios pirmininką ir sudėtį iš Kontoros 
atstovų (ne mažiau kaip 2) ir Teisės fakulteto dėstytojų neterminuotam laikui 
tvirtina ir keičia Teisės fakulteto dekanas. Komisijos sprendimas dėl geriausio 
darbo pripažinimo priimamas paprasta balsų dauguma. 
 

5. Darbus apdovanojimui siūlo katedros, kasmet pateikdamos rekomendacijas 
vertinimo komisijai: 

 
a) Privatinės teisės katedra - ne daugiau kaip 6 darbus; 

 
b) Viešosios teisės katedra - ne daugiau kaip 4 darbus; 

 
c) Baudžiamosios justicijos katedra - ne daugiau kaip 1 darbą; 

 
 

6. Ne vėliau, kaip iki kiekvienų metų birželio 10 d., šių nuostatų nustatyta tvarka 
sudaryta vertinimo komisija pateikia Kontorai: 

 



a) Visų narių pasirašytą vertinimo komisijos sprendimą (protokolą), kuriuo tų 
metų magistro darbas pripažįstamas geriausiu, bei nustatomi antros ir 
trečios vietos nugalėtojai; Sprendime (protokole) turi būti pareikšta 
komisijos nuomonė apie tai, ar darbai parašyti temomis aktualiomis 
komercinės veiklos dalyviams; 

 
b) Nurodytus magistro darbus elektroniniu „pdf“ formatu;  

 
c) Katedrų rekomendacijas pristatyti darbus apdovanojimui;  

 
d) Magistro darbo recenziją. 

 

 
7. Apdovanojimo laimėtojas, taip pat antros ir trečios vietos nugalėtojai skelbiami 

viešai (Vilniaus Universiteto laikraštyje, Teisės fakulteto informaciniuose 
leidiniuose, tinklapyje, skelbimų lentoje). Apdovanojimas įteikiamas Vilniaus 
Universiteto Teisės Fakulteto magistro diplomų teikimo ceremonijos metu ar kitu 
su Kontora suderintu laiku. 
 

8. Kontorai pateikti magistro darbai bei kiti dokumentai negrąžinami. 
 

9. Advokatų kontora „Dominas ir partneriai“ neatsako už jokias Teisės fakulteto, 
magistrantų ar kitų asmenų išlaidas, susijusias su magistro darbais, jų atranka ar 
apdovanojimo teikimu. 
 

10. Kontora turi teisę bet kuriuo metu be priežasčių ir be pasekmių sau: 
 

a) keisti apdovanojimo sumą arba jį panaikinti; 
 

b) keisti ar pildyti apdovanojimo nuostatus, vertinimo ar apdovanojimo 
teikimo tvarką; 

 
c) gauti informaciją ir Teisės fakulteto paaiškinimus kaip vykdoma magistro 

darbų atranka katedrose ir vertinimo komisijoje; 
 

d) reikalauti, kad komisija persvarstytų savo sprendimą, reikalauti naujos 
atrankos, atsisakyti teikti apdovanojimą arba savo nuožiūra apdovanojimą 
skirti kitam kandidatui, jeigu kyla abejonių dėl atrankos ir laimėtojo 
atrinkimo pagrįstumo ar objektyvumo. 
 

____________________ 


