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PAPILDOMŲ PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO 

BENDRABUČIUOSE, SĄRAŠAS 

 

Paslaugos 

pavadinimas 
Paslaugos apibūdinimas ir teikimo sąlygos 

Paslaugos 

kaina  

Paslaugos 

kaina  

be PVM su PVM 

Patalynės ir 

užvalkalų 

suteikimo 

paslauga1 

Studentui suteikiama pagalvė ir antklodė bei užvalkalų 

komplektas, kurį sudaro pagalvės užvalkalas, antklodės 

užvalkalas ir paklodė. Pasirinkus šią paslaugą, patalynės 

užvalkalai gali būti keičiami kas 7 (septynias) dienas, 

bendrabučio gyventojui nuvilktą nešvarią patalynę pristačius į 

nešvarios patalynės patalpą nustatytomis dienomis ir valandomis 

(informacija skelbiama universiteto bendrabučių interneto 

svetainėje ir bendrabučių informacinėse skelbimų lentose) bei ją 

atsiimant iš švarios patalynės patalpos pačiam.2 

12,40 

Eur/mėn. 

15,00 

Eur/mėn. 

Persikėlimo 

administravimo 

mokestis 

Studentui savo iniciatyva persikeliant į kitą bendrabutį ar 

kambarį daugiau nei vieną kartą per einamuosius mokslo metus 

(nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki kitų metų liepos 1 d.), už 

antrą ir kiekvieną kitą persikėlimą per einamuosius mokslo metus 

taikomas vienkartinis persikėlimo administravimo mokestis. 

Persikėlimo administravimo mokestis turi būti sumokėtas iki 

studento apgyvendinimo bendrabutyje sutarties pakeitimo dėl 

persikėlimo pasirašymo.3 

6,61 Eur 

už kartą 

8,00 Eur 

už kartą 

Naujo 

bendrabučio 

leidimo 

išdavimas4 

Studentui pametus ar kitu būdu praradus apgyvendinimo metu 

jam išduotą bendrabučio leidimą, už kito leidimo išdavimą 

taikomas vienkartinis naujo bendrabučio leidimo išdavimo 

mokestis. Naujas leidimas yra išduodamas tik sumokėjus naujo 

bendrabučio leidimo išdavimo mokestį. 

4,13 Eur 

už leidimą 

5 Eur už 

leidimą 

1 Patalynės ir užvalkalų suteikimo paslaugos mokestis skaičiuojamas mėnesiui, mokestis dienomis neskaidomas, nepriklausomai nuo to, 

kada paslauga užsakoma ar nutraukiama. 

2 Paslauga teikiama bendrabučiuose: Nr. 2, Nr. 3, Nr. 5, Nr. 8, Nr. 10. 

3 Pirmas studento inicijuotas persikėlimas per einamuosius mokslo metus ir visi universiteto inicijuoti perkėlimai vykdomi nemokamai.  

4Jei naujas bendrabučio leidimas yra išduodamas dėl studento persikėlimo gyventi į kitą vietą bendrabutyje ar į kitą bendrabutį arba dėl 

galiojimo datos pakeitimo (pratęsimo), naujas leidimas išduodamas nemokamai. 

 

 

 

 

 

 
 


