PATVIRTINTA
Kauno technologijos universiteto
rektoriaus 2017 m. kovo 14 d.
įsakymu Nr. A-100
AUTOMOBILIŲ STATYMO KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO
BENDRABUČIŲ AIKŠTELĖSE TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kauno technologijos universiteto automobilių statymo bendrabučių aikštelėse tvarkos
aprašas (toliau – Aprašas) nustato automobilių statymo tvarką Kauno technologijos universiteto
(toliau – Universitetas) bendrabučių teritorijoje.
2. Automobilius Apraše nustatytoje Universiteto bendrabučių teritorijoje (toliau – Aikštelė)
gali statyti tik Universiteto bendrabučių gyventojai (toliau – Gyventojai), Universiteto darbuotojai
arba bendrabučiuose esančių patalpų nuomininkai.
3. Automobilius šalia bendrabučių esančiose aikštelėse, kuriose įrengti automatiniai vartai,
(toliau – Aikštelė su leidimu) gali statyti Gyventojai, Universiteto darbuotojai arba bendrabučiuose
esančių patalpų nuomininkai, turintys leidimus.
4. Automobilių statymo tvarką Aikštelėse bei Aikštelėse su leidimu ir vietos statymo
teisės apribojimą koordinuoja Universiteto Studentų atstovybės Bendrabučių komitetas ir
Studentų apgyvendinimo centro administracija.
[Pakeista 2021-03-10 Nr. A-113]
5. Su Aprašu Gyventojai supažindinami pasirašytinai, sudarant studento apgyvendinimo
bendrabutyje sutartį.
II SKYRIUS
LEIDIMŲ SUTEIKIMO IR NUTRAUKIMO TVARKA
6.
Leidimai naudotis Aikštele su leidimu suteikiami vadovaujantis šia tvarka:
6.1. leidimus statyti automobilį turi teisę gauti tik bendrabučio (-ių), šalia kurio (-ių) įrengta
(-os) Aikštelė (-ės) su leidimu Gyventojai;
6.2. leidimai gali būti suteikiami tik pateikus prašymą (žr. 1 priedą) bendrabučio
valdytojui arba administratoriui, prašyme nurodant vardą, pavardę, telefono numerį,
bendrabučio ir kambario, kuriame gyvenama, numerį, automobilio valstybinį numerį, modelį
ir spalvą. Prašymai yra teikiami ir tvirtinami Universiteto Akademinėje informacinėje
sistemoje;
[Pakeista 2019-07-25 Nr. A-465]
6.3. suteikus leidimą statyti automobilį Aikštelėje su leidimu, leidimas įprogramuojamas į
asmeninį studento pažymėjimą (toliau – LSP) Studentų informacijos centre;
6.4. leidimas gali būti suteikiamas tik vienam Gyventojo automobiliui.
7. Leidimai gali būti nutraukiami šiais atvejais:
7.1. Gyventojui 2 (du) kartus per vienus kalendorinius metus pažeidus Apraše nustatytą
tvarką;
7.2. Gyventojui persikėlus į kitą bendrabutį, šalia kurio yra kita (-os) Aikštelė (-ės) su
leidimu;

2
7.3.

Gyventojui išsikėlus iš bendrabučio;

7.4. pašalinus Gyventoją iš bendrabučio.
III SKYRIUS
AUTOMOBILIŲ STATYMO TVARKA
8.
9.

Automobilių statymo tvarka galioja visose Aikštelėse ir Aikštelėse su leidimu.
Aikštelėje su leidimu negali būti statoma daugiau automobilių nei nurodyta Aprašo 2

priede.
10. Automobilius Aikštelėse su leidimais privaloma statyti pagal nustatytus automobilių
statymo planus (2 priedas).
11. Aikštelėse ir Aikštelėse su leidimu draudžiama:
11.1. automobilius statyti ne pagal Aikštelės / Aikštelės su leidimu planą (2 priedas);
11.2. automobilius statyti žaliosiose Aikštelės / Aikštelės su leidimu zonose;
11.3. automobilius statyti krepšinio aikštelėse, esančiose šalia Aikštelių / Aikštelių su
leidimu;
11.4. automobilius statyti ant šalia pastato esančių kanalizacijos šulinių;
11.5. automobilius statyti ant pėsčiųjų takų ir šaligatvių;
11.6. užstatyti įvažiavimą į Aikštelę / Aikštelę su leidimu;
11.7. užstatyti kitus automobilius;
11.8. statyti daugiau nei vieną automobilį;
11.9. statyti kitą automobilį Aikštelėje su leidimu, nei nurodyta prašyme;
11.10. statyti automobilius Aikštelėje su leidimu neturint leidimo;
11.11. su savo LSP į Aikštelę su leidimu įleisti kitų asmenų automobilius;
11.12. daryti bet kokią žalą kitų Gyventojų automobiliams;
11.13. gadinti ar kitais būdais kenkti Aikštelėse su leidimu įrengtiems vartams ir (ar) vartų
valdymo sistemoms;
11.14. mechaniškai ar kitais būdais bandyti atidaryti Aikštelėse su leidimu įrengtus vartus.
IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ UŽ STATYMO TVARKOS PAŽEIDIMUS
12. Pažeidus Apraše nustatytą automobilių statymo tvarką, Gyventojui skiriamas įspėjimas.
13. Už įspėjimo skyrimą Gyventojui yra taikomas netesybų mokestis, kuris turi būti
apmokamas Universiteto rektoriaus įsakymu „Dėl mokesčių už apgyvendinimo sutarties ar
universiteto bendrabučių vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus ar jų nevykdymą“ nustatyta tvarka ir
terminais.
14. Gavus 2 (du) įspėjimus per vienerius kalendorinius metus, apribojama teisė naudotis
Aikštelėmis su leidimu vieniems kalendoriniams metams.
15. Teikimą dėl teisės apribojimo naudotis Aikštele su leidimu Studentų apgyvendinimo
centro vadovui teikia bendrabučio, kuriame gyvena Gyventojas, administratorius arba
valdytojas.
V SKYRIUS
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BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Aprašas keičiamas, papildomas arba pripažįstamas netekusiu galios Universiteto
rektoriaus įsakymu.
[Pakeista rektoriaus 2021-03-10 įsakymu Nr. A-113]
__________________________
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Automobilių statymo Kauno
technologijos universiteto bendrabučių
aikštelėse tvarkos aprašo
1 priedas

Kauno technologijos universiteto
Studentų apgyvendinimo centrui
PRAŠYMAS
20____ m. _________________ d.
(data)

__________________________________________
(vardas, pavardė (didžiosiomis raidėmis), tel. Nr.)

__________________________________________
(automobilio valstybinis numeris, modelis, spalva)

_____________________________
(bendrabučio Nr., kambario Nr.)

Prašau suteikti automobilio statymo vietą bendrabučio Nr. _____ aikštelėje.

_____________________________________________
(vardas, pavardė, parašas, data)
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Automobilių statymo Kauno
technologijos universiteto bendrabučių
aikštelėse tvarkos aprašo
2 priedas
Bendrabučių Nr. 13, Nr. 14 ir Nr. 15 automobilių statymo aikštelėse su leidimu planas

