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Valstybės įmonei Turto bankui     2021-03- 12  

Kęstučio g. 45, Vilnius 

 

DĖL VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO TEISĖS KLINIKOS 

Asociacija Investors‘ Forum išreiškia poziciją dėl Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto Teisės 

klinikos (toliau – VU Teisės klinika) tolimesnės veiklos. Manome, kad ši organizacija vykdo itin 

reikšmingą socialinę misiją, todėl turi būti užtikrintos būtinos sąlygos organizacijos veiklai tęsti. 

VU Teisės kliniką 1998 m. įsteigė Vilniaus universitetas, advokatų kontora „Ellex 

Valiūnas“ ir Vilniaus universiteto Studentų atstovybė. VU Teisės klinika yra ne pelno siekianti 

organizacija, teikianti nemokamas teisines konsultacijas jaunam, besikuriančiam verslui, 

nevyriausybinėms organizacijoms bei socialiai pažeidžiamiems asmenims. Taip pat nuo 2017 m. 

organizacija teikia valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą Vilniaus miesto gyventojams.  

Nuo 1998 m. teisinė pagalba suteikta daugiau nei 68 000 asmenų, o per 2020 m. – 

beveik 4800 asmenų. VU Teisės klinikoje nuolat konsultuoja gabiausi vyresniųjų kursų Vilniaus 

universiteto Teisės fakulteto studentai. Konsultacijos teikiamos įvairiose teisės srityse: šeimos ir 

paveldėjimo, sutarčių, prievolių, darbo santykių, administracinės teisės bei kitais klausimais. 

Paslaugų kokybę užtikrina praktikos grupių kuratoriai – profesionalūs teisininkai, advokatai, 

Teisės fakulteto mokslo darbuotojai. 

Šiuo metu VU Teisės klinika veikia patalpose, esančiose adresu Vilniaus g. 25. 

Naudojimasis šiomis patalpomis užtikrina sklandžią organizacijos veiklą priimant interesantus, 

besikreipiančius dėl teisinės pagalbos. Kadangi VU Teisės kliniką konsultacijas teikia 

neatlygintinai, organizacijos pajamos nesuteikia galimybės įsigyti nuosavas patalpas arba mokėti 
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už patalpų nuomą. Taigi VU Teisės klinikos veiklos tęstinumą lemia patalpų naudojimas panaudos 

pagrindu. 

Dėl šių priežasčių prašome sudaryti galimybę VU Teisės klinikai ir toliau teikti teisines 

konsultacijas dabartinėse patalpose Vilniaus g. 25. Vertiname ir palaikome VU Teisės klinikos 

vykdomą veiklą bei manome, kad nemokamų teisinių konsultacijų teikimas asmenims, 

negalintiems gauti mokamos teisinės pagalbos, turi būti tęsiamas. 

 

Pagarbiai  

Vykdomoji direktorė        Rūta Skyrienė 
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