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Lietuvos antstolių rūmų stipendijos už geriausią VU Teisės fakulteto metų magistro darbą, parašytą 

tema iš priverstinio sprendimų vykdymo arba antstolių teikiamų teisinių paslaugų srities 

NUOSTATAI 

1. Antstolių rūmų stipendija yra teikiama Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentui, 

parašiusiam geriausią metų magistro darbą, kurio tema būtų iš priverstinio sprendimų vykdymo  

arba antstolių teikiamų teisinių paslaugų srities. 

2. Stipendijos suma – 1500 Lt, neatskaičius mokesčių. Tai vienkartinė piniginė išmoka. 

3. Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, sudarydamas galutinį sąrašą temų einamųjų mokslo metų 

magistro darbams, į šį sąrašą įtraukia ir vieną ar kelias temas iš priverstinio sprendimų vykdymo, 

antstolių teikiamų paslaugų srities. Studentai turi absoliučią laisvą rinktis magistro darbų temas 

iš pateikto temų sąrašo, todėl Teisės fakultetas negali užtikrinti ir garantuoti, jog pasiūlytos 

temos iš priverstinio sprendimų vykdymo ar antstolių teikiamų paslaugų srities bus pasirinktos 

bent vieno studento. 

4. Teisės fakultetas ne vėliau kaip birželio 5 d. Antstolių rūmams pateikia elektroninius variantus 

magistro darbų, parašytų tema iš priverstinio sprendimų vykdymo arba antstolių teikiamų 

teisinių paslaugų srities. Magistro darbų autoriai turi duoti sutikimą dėl savo magistro darbų 

elektroninių variantų teikimo Antstolių rūmams. 

5. Antstolių rūmai pagal savo nustatytą tvarką bei sąlygas vykdo geriausio magistro darbo atranką. 

Antstolių rūmai pasilieka teisę atsisakyti teikti stipendiją, jeigu nė vienas iš Teisės fakulteto 

pasiūlytų magistro darbų neatitinka Antstolių rūmų keliamų reikalavimų. 

6. Antstolių rūmai ne vėliau kaip iki birželio 15 d. informuoja Teisės fakultetą apie atrankos 

rezultatus. 

7. Antstolių rūmai  įsipareigoja stipendijos sumą pervesti į Vilniaus universiteto banko sąskaitą (LT 

057300010097578571) ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo to momento, 

kai bus atrinktas stipendijos laimėtojas. Vilniaus universitetas savo ruožtu perveda Antstolių 

rūmų suteiktą stipendiją atrinktam studentui. 

8. Išaiškėjus stipendijos laimėtojui, Antstolių rūmai ir Vilniaus universitetas bei Vilniaus universiteto 

Teisės fakultetas su stipendijos laimėtoju pasirašo Stipendijos suteikimo aktą (toliau – Aktas), 

kuriuo įforminamas stipendijos suteikimas ir kurio forma pridedama kaip priedas Nr. 2 prie 

Sutarties. Šis Aktas pasirašomas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo to 

momento, kai Antstolių rūmai informuos Vilniaus universiteto Teisės fakultetą apie atranką 

laimėjusį studentą.  

9. Stipendijos laimėtojas skelbiamas viešai Vilniaus universiteto Teisės fakulteto tinklalapyje. 

Apdovanojimas įteikiamas Vilniaus universiteto Teisės fakulteto magistro diplomų teikimo 

ceremonijos metu ar kitu su Antstolių rūmais suderintu laiku. 


