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PATVIRTINTA 

Senato komisijos 2003 m. gruodžio 11 d. posėdyje, 

protokolas Nr. 19 

 

REIMONDO, ALBERTOS IR WANDOS YANKUN VARDINIŲ STIPENDIJŲ 

NUOSTATAI 

 

I. Bendroji dalis 

 

1. Vilniaus universitetas, siekdamas įvykdyti Wandos Yankun testamentinę išskirtinę* ir tam tikslui 

naudodamas paveldėtą turtą, įsteigia Reimondo, Albertos ir Wandos Yankun vardinių stipendijų 

fondą (toliau - fondas), Nelės, Jono ir Broniaus Kovarskų atminimui. 

2. Kasmetinį stipendijų fondą sudaro bankinės palūkanos, gautos iš Vilniaus universiteto paveldėto 

turto sudaryto fondo. 

3. Fondą prižiūri, tvarko Vilniaus universiteto Finansų direkcija. Finansų direktorius teikia senato 

komisijai kasmetines fondo ataskaitas, siūlo kasmetinių stipendijų fondą. 

4. Senato komisija nustato kasmetinių stipendijų(os) dydį, priklausomai nuo tų metų įplaukų į 

stipendijų fondą. 

 

II. Stipendijų skyrimas 

 

5. Fondo stipendijos kasmet skiriamos geriausiai besimokantiems ir socialiai remtiniems Vilniaus 

universiteto studentams. 

6. Kadangi testatorius neišskyrė jokios mokslo krypties, esant ribotam stipendijų skaičiui, 

stipendijų pretendentai parenkami iš visų mokslo krypčių galimai vienodai. 

7. Esant vienodoms aplinkybėms, skiriant stipendijas pirmenybė turi būti teikiama Wandos 

Yankun šeimos įpėdiniams, studijuojantiems Vilniaus universitete. 

8. Studentas, gavęs fondo stipendiją, nepraranda teisės gauti valstybės ar kitas stipendijas. 

9. Siekdami gauti fondo stipendiją, studentai motyvuotus prašymus su atitinkamo padalinio 

vadovo rekomendacija teikia Vilniaus universiteto Senato pirmininkui. 

10. Reimondo, Albertos ir Wandos Yankun vardinės stipendijas Vilniaus universiteto studentams iš 

universiteto akademinių padalinių teikiamų kandidatūrų skiria Vilniaus universiteto Senato 

komisija. 

11. Senato komisijos nutarimu rektorius pasirašo stipendijos skyrimo įsakymą. 

12. Įsakymo kopija perduodama padaliniui ir įdedama į studento asmens bylą. 
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III. Stipendijų įteikimas ir išmokėjimas 

 

13. Stipendiją įteikia Senato pirmininkas (Rektorius) ar jo pavaduotojas Senato eiliniame posėdyje, 

įteikiant stipendiatui specialios formos Reimondo, Albertos ir Wandos Yankun vardinės 

stipendijos skyrimo dokumentą. 

14. Reimondo, Albertos ir Wandos Yankun vardinės stipendijos skyrimo dokumento formą 

parengia Studijų direkcija ir patvirtina Senato komisija. 

15. Stipendijas išmoka Vilniaus universitetas lygiomis dalimis arba viena dalimi Vilniaus universiteto 

Senato komisijos nustatytais terminais, pradedant mokėti ne vėliau kaip 1 mėn. po Senato 

komisijos nutarimo skirti stipendiją. 

 

IV. Stipendijos mokėjimo sustabdymas, nutraukimas 

 

16. Stipendijos mokėjimas gali būti nutrauktas arba sustabdytas Vilniaus universiteto Senato 

komisijos nutarimu, jeigu: 

16.1 stipendijos gavėjas nutraukia arba sustabdo studijas Vilniaus universitete; 

16.2 studentui Vilniaus universitetas taiko drausmines nuobaudas.  

 

V. Stipendijų fondo perskirstymas 

 

17. Atvejais, nurodytais 16 punkte, Vilniaus universiteto Senato komisija gali skirti likusią 

stipendijos dalį kitam (kitiems) Vilniaus universiteto Senato komisijos atrinktiems pagal šių 

nuostatų 5,7 punktuose nurodytus kriterijus studentams. 

18. Studijų sustabdymo atveju likusi neišmokėta stipendijos dalis gali būti išmokėta jos gavėjui, jeigu 

šis per kalendorinius metus atnaujino studijas. 

19. Jeigu stipendijoms paskirtas metinis fondas panaudojamas ne visas, likusi dalis gali būti 

pridedama sekančių metų fondui. 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

* CK 5.23 str. 1 d. Testatorius turi teisę įpareigoti įpėdinį pagal testamentą įvykdyti kokią nors prievolę 

(testamentinę išskirtinę) vieno ar kelių asmenų naudai; šie asmenys įgyja teisę reikalauti tą prievolę įvykdyti. 

Išskirtinės gavėjais gali būti tiek įpėdiniai pagal įstatymą, tiek kiti asmenys. 


