KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO REKTORIUS

DĖL MOKESČIŲ UŽ APGYVENDINIMĄ IR PAPILDOMAS PASLAUGAS
BENDRABUČIUOSE, IŠANKSTINĖS ĮMOKOS (UŽSTATO) MOKĖJIMO IR
GRĄŽINIMO TVARKOS
2016 m. gegužės 18 d. Nr. A-211
Kaunas

Siekdamas užtikrinti vieningą mokesčių už apgyvendinimą ir išankstinių įmokų (užstatų)
Kauno technologijos universiteto (toliau – Universitetas) bendrabučiuose dydžių ir mokėjimų tvarką:
1.

Tvirtinu:

1.1. išankstinės įmokos (užstato) dydžius:
Apgyvendinimo bendrabučiuose vienos vietos kainos
per mėnesį intervalas
Kai mėnesinė įmoka už bendrabutį 60 Eur
Kai mėnesinė įmoka už bendrabutį nuo 61 iki 75 Eur
Kai mėnesinė įmoka už bendrabutį nuo 76 iki 95 Eur
Kai mėnesinė įmoka už bendrabutį nuo 96 iki 110 Eur
Kai mėnesinė įmoka už bendrabutį nuo 111 iki 130 Eur
Kai mėnesinė įmoka už bendrabutį daugiau už 130 Eur

Vienos vietos išankstinė įmoka
(užstatas) bendrabutyje, Eur
75,00
90,00
110,00
125,00
145,00
160,00

[Pakeista rektoriaus 2018-07-20 įsakymu Nr. A-389]
1.2.

pridedamą prašymo dėl išankstinės įmokos (užstato) ar permokos už bendrabutį

grąžinimo formą lietuvių ir anglų kalbomis;
1.3. pridedamą prašymo dėl neapmokėtų mokesčių už apgyvendinimą bendrabutyje, kitų
mokesčių ar žalos padengimo iš išankstinės įmokos (užstato) formą anglų kalba.
2.

Nurodau:

2.1. apgyvendinimo bendrabučiuose vienos vietos kainas per mėnesį apskaičiuoti ir
tvirtinti vadovaujantis rektoriaus įsakymu patvirtintu „Apgyvendinimo bendrabučiuose nustatymo
tvarkos aprašu“;
2.2. bendrabučio gyventojui, pageidaujančiam nuomoti papildomą vietą kambaryje, taikyti
1 / 2 vienos vietos mokesčio už apgyvendinimą bendrabutyje;
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2.3. šio įsakymo 2.1 ir 2.2 papunkčiuose nurodytus vieno mėnesio mokesčius už
apgyvendinimą bendrabutyje taikyti visą sutarties galiojimo laikotarpį.
Pirmo studijų kurso studentams, atvykstant apsigyventi prieš prasidedant rudens
semestrui, raštišku Bendrabučių grupės vadovo sprendimu, atsižvelgiant į pirmo kurso
studentams skirtą įvadinės savaitės pradžią, mokestis už bendrabutį gali būti taikomas ne nuo
sutarties pasirašymo dienos, o nuo rugsėjo 1 d.
Užsienio studentams, atvykstant apsigyventi prieš prasidedant rudens ar pavasario
semestrui, raštišku Bendrabučių grupės vadovo sprendimu, atsižvelgiant į užsienio studentams
organizuojamos įvadinės savaitės pradžią, mokestis už bendrabutį gali būti taikomas ne nuo
sutarties pasirašymo dienos, o nuo rugsėjo arba vasario 1 d.;
[Pakeista rektoriaus 2017-08-07 įsakymu Nr. A-396]
2.3.

bendrabučio gyventojui pageidaujant, už papildomą mokestį teikti papildomas

paslaugas, kurių sąrašas ir kainos patvirtinti rektoriaus įsakymu;
2.4. jeigu numatomas gyvenimo bendrabutyje laikotarpis žinomas iš anksto ir asmenys
gyvena bendrabutyje ne ilgiau negu 2 (du) mėnesius, mokesčius už apgyvendinimą bendrabutyje,
nurodytus šio įsakymo 2.1 ir 2.2 papunkčiuose, apmokestinti pridedant PVM;
2.5.

visų studijų formų studentams, bendrabutyje apsigyvenantiems po einamojo mėnesio

15 (penkioliktos) kalendorinės dienos imtinai ar iš jo išsikeliant iki einamojo mėnesio 15
(penkioliktos) kalendorinės dienos imtinai, mokėti 1 / 2 einamojo mėnesio mokesčio už
apgyvendinimą bendrabutyje;
2.6.

visų studijų formų studentams, bendrabutyje apsigyvenantiems iki einamojo mėnesio

15 (penkioliktos) kalendorinės dienos imtinai ar iš jo išsikeliantiems po einamojo mėnesio 15
(penkioliktos) kalendorinės dienos imtinai, mokėti visą einamojo mėnesio mokesčio už
apgyvendinimą bendrabutyje dydį;
2.7.

visiems nuosekliųjų studijų studentams ir užsienio studentams, apgyvendintiems

vykdant studijų mainų bei panašias programas, mėnesio mokesčius už apgyvendinimą bendrabutyje,
įskaitant ir mokesčius už papildomas paslaugas bendrabutyje, sumokėti ne vėliau, kaip iki einamojo
mėnesio 25 (dvidešimt penktos) dienos. Studentams, apgyvendintiems po mėnesio 25 (dvidešimt
penktos) dienos, mokestį už apgyvendinimą bendrabutyje, įskaitant ir mokesčius už papildomas
paslaugas bendrabutyje, sumokėti iki einamojo mėnesio paskutinės kalendorinės dienos;
2.8.

asmenims, apsigyvenantiems bendrabutyje šio įsakymo 2.5 papunktyje numatytais

atvejais, mokesčius už apgyvendinimą bendrabutyje sumokėti paskyrus bendrabutį, iki faktinio
apsigyvenimo bendrabutyje momento. Išvykus iš bendrabučio anksčiau numatytos datos ar
neapsigyvenus paskirtame bendrabutyje, mokestis neperskaičiuojamas ir negrąžinamas;
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2.9.

visiems naujai apsigyvenantiems nuosekliųjų studijų ir užsienio studentams,

apgyvendintiems vykdant studijų mainų bei panašias programas, išankstines įmokas (užstatus)
sumokėti iki faktinio apsigyvenimo bendrabutyje momento. Jei studentas neapsigyvena bendrabutyje,
išankstinė įmoka (užstatas) negrąžinama;
2.10. keičiant bendrabutį ar kambarį ir susidarius teigiamam išankstinės įmokos skirtumui,
primokėti išankstinės įmokos skirtumą, kurį privaloma sumokėti iki sutarties pasirašymo pabaigos.
Jeigu keičiant bendrabutį ar kambarį susidaro neigiamas išankstinės įmokos skirtumas, lieka galioti
paskutinė sumokėta išankstinė įmoka;
2.11. išsikėlus iš bendrabučio ir nutraukus Apgyvendinimo bendrabutyje sutartį, išankstinę
įmoką (užstatą) studentui grąžinti tik į prašyme nurodytą Lietuvoje veikiančio banko sąskaitą per 30
(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštu pateikto prašymo išankstinei įmokai (užstatui) grąžinti,
jeigu studentas yra visiškai atsiskaitęs už bendrabutį ir neturi kitų įsipareigojimų Universitetui.
2.12. užsienio studentams, išsikeliantiems iš bendrabučio, esant studento rašytiniam
prašymui, išankstinė įmoka (užstatas) gali būti panaudojama padengti neapmokėtus mokesčius už
apgyvendinimą bendrabutyje ir kitus mokesčius;
2.13. rašant prašymus dėl išankstinės įmokos (užstato) grąžinimo ar dėl neapmokėtų
mokesčių už apgyvendinimą bendrabutyje, pasirinktas papildomas paslaugas, netesybas, kitus
mokesčius ar žalos padengimo iš išankstinės įmokos (užstato), naudoti šiuo įsakymu patvirtintas
prašymo formas.
3.
3.1.

P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymą Nr. A-

588 „Dėl mokesčių už apgyvendinimą ir išankstinės įmokos (užstato) bendrabučiuose dydžių ir
mokėjimo tvarkos“;
3.2. Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. A-110
„Dėl Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. A-588 „Dėl
mokesčių už apgyvendinimą ir išankstinės įmokos (užstato) bendrabučiuose dydžių ir mokėjimo
tvarkos“ pakeitimo;
3.3.

Kauno technologijos universiteto vykdomojo direktoriaus 2014 m. gruodžio 9 d.

potvarkį Nr. PP-215 „Dėl išankstinės įmokos (užstato) ar permokos už bendrabutį grąžinimo“;
3.4. Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. gegužės 23 d.
potvarkį Nr. PP-44 „Dėl išankstinės įmokos (užstato) už bendrabutį“.
4.

P a v e d u Dokumentų valdymo skyriui įsakymą elektroniniu paštu išsiųsti paslaugų

direktoriui, Apgyvendinimo centro vadovui, Bendrabučių grupės vadovui, Studentų reikalų
departamento direktoriui, Tarptautinių ryšių departamento direktoriui, finansų direktoriui,
vyriausiajam buhalteriui ir Studentų atstovybės pirmininkui.
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5.

N u s t a t a u , kad įsakymas įsigalioja nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Studijų prorektorė,
pavaduojanti rektorių

Parengė
Justina Krušniauskaitė
2016-05-11

Jurgita Šiugždinienė

