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KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO 

VIETOS BENDRABUTYJE SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno technologijos universiteto vietos bendrabutyje skyrimo tvarkos aprašas 

(toliau – Aprašas) nustato Kauno technologijos universiteto (toliau – Universitetas) 

bendrabučio skyrimo tvarką Lietuvos Respublikos piliečiams. 

2. Bendrabutis skiriamas Universiteto nuolatinės studijų formos bakalaurantams, 

magistrantams bei doktorantams studijų laikotarpiui. Mokslo metų laikotarpiu, jei yra laisvų 

vietų, einamiesiems mokslo metams gali būti apgyvendinti kitų studijų formų Universiteto 

studentai, kitų aukštųjų mokyklų studentai ir Universiteto darbuotojai. Kaip svečiai gali būti 

apgyvendinami stojantieji, kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo kursų klausytojai, sporto 

renginių dalyviai, kiti asmenys. 

[Pakeista rektoriaus 2018-11-19 įsakymu Nr. A-600] 

II. SKYRIUS 

VIETOS BENDRABUTYJE SKYRIMAS 

 

3. Bendrabutyje pageidaujantis gyventi Universiteto studentas: 

3.1. rezervuojasi esamą laisvą vietą Bendrabučių rezervavimo sistemoje (toliau – Sistema); 

3.2. jei nėra pageidaujamos laisvos vietos, Sistemoje registruoja pageidavimą į 

laukiančiųjų eilę dėl vietos bendrabutyje. 

4. Vietą bendrabutyje rezervuoti ar registruoti pageidavimą į laukiančiųjų eilę dėl laisvos 

vietos gali tik Universiteto studentai, prisijungę prie Universiteto akademinėje informacinėje 

sistemoje ir Universiteto el. pašto sistemos. Visa informacija apie rezervaciją Universiteto studentams 

yra pateikiama Sistemoje ir siunčiama Universiteto suteiktu el. pašto adresu, išskyrus I kurso 

bakalauro studijų studentus, kurie vietą Sistemoje gali rezervuotis iš karto prisijungę prie Universiteto 

akademinės informacinės sistemos, nors dar nebūna prisijungę prie Universiteto el. pašto sistemos. 

Tokiu atveju visa informacija apie rezervaciją I kurso studentams pateikiama Sistemoje ir siunčiama 

į studento asmeninį el. paštą, kurį studentas pats įveda į LAMA BPO sistemą. Studentui prisijungus 
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prie Universiteto el. pašto sistemos, ta pati informacija pakartotinai persiunčiama Universiteto 

suteiktu el. pašto adresu. 

5. Bendrabutyje pageidaujantis gyventi kitos aukštosios mokyklos studentas ar 

kitas svečias dėl apgyvendinimo kreipiasi tiesiogiai į Studentų apgyvendinimo centrą. Vieta 

bendrabutyje kitos aukštosios mokyklos studentui ar svečiui suteikiama tik visiškai patenkinus 

Universiteto studentų poreikį. 

6. Studentas, Sistemoje rezervuodamas vietą ar registruodamas pageidavimą į 

laukiančiųjų eilę, gali pasirinkti pageidaujamą bendrabutį, kambario tipą ir kambario numerį. 

7. Nuo studijų sutarties pasirašymo iki rugpjūčio 20 d. vietą bendrabutyje I kurso 

bakalauro studijų studentai renkasi iš laisvų vietų sąrašo, nesant norimai laisvai vietai studentai 

registruoja pageidavimą dėl norimos vietos ir stoja į laukiančiųjų eilę. Registravus pageidavimą vietos 

skiriamos eilės tvarka pagal vietos rezervacijos įvedimo datą ir laiką Sistemoje, atsižvelgiant į laisvų 

vietų skaičių. 

8. Aukštesnių kursų studentams mokslo metų laikotarpiu vieta bendrabutyje 

skiriama eilės tvarka pagal vietos rezervacijos įvedimo datą ir laiką Sistemoje ir pageidavimo 

pirmenybę Sistemoje pagal Aprašo 18.3.1–18.3.2 papunkčiuose nurodytą tvarką. Vieta 

skiriama atsižvelgiant į laisvų vietų skaičių. Laikotarpiu nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 20 d. 

aukštesnių kursų studentai gali tik registruoti savo pageidavimą į laukiančiųjų eilę dėl laisvos 

vietos bendrabutyje, išskyrus Universiteto studentus, grįžtančius iš akademinių mainų. 

8.1. Universiteto studentai, grįžtantys iš akademinių mainų, gali rezervuoti vietą 

Sistemoje laikotarpiu nuo birželio 1 d. iki birželio 15 d. – rudens semestrui ir nuo gruodžio 1 d. 

iki gruodžio 15 d. – pavasario semestrui (laikotarpis gali būti keičiamas Studentų 

apgyvendinimo centro vadovo sprendimu apie tai iš anksto informuojant interneto svetainėje 

bendrabuciai.ktu.edu). 

9. Jei yra galimybė, studentas Sistemoje gali rezervuoti vietas kartu su kitu (-ais) 

Universiteto studentu (-ais), tokiu atveju nurodytas (-i) studentas (-ai) turi per 1 val. nuo rezervacijos 

įvedimo patvirtinti ją prisijungęs (-ę) Sistemoje. Rezervacijoje nurodytam (-iems) studentui (-ams) 

per nurodytą laiką nepatvirtinus rezervacijos, I kurso bakalauro studijų studentams, rezervuojant 

vietas nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 20 d., rezervacija lieka galioti tik patvirtintai (-oms) vietai (-oms), 

o einamaisiais mokslo metais visa rezervacija yra panaikinama.  

10. Jei yra galimybė, bendrabučio gyventojas einamaisiais mokslo metais (tai yra ne 

ankščiau kaip nuo spalio 1 d. iki liepos 1 d.) gali pagerinti savo gyvenimo sąlygas, rezervuodamas 

papildomą vietą kambaryje. Galimybė nuomoti papildomą vietą kambaryje teikiama tik visiškai 

patenkinus apsigyventi bei keisti vietą bendrabutyje norinčių studentų poreikius.  

11. Esant galimybei studentas gali keisti savo gyvenamąją vietą bendrabutyje 

rezervuodamas kitą vietą Sistemoje: 
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11.1. pasiūlymai keitimui rezervacijos programoje formuojami ir sutarčių pakeitimai 

pasirašomi nuo einamojo mėnesio 21 iki paskutinės mėnesio dienos (imtinai), išskyrus nuo 

liepos 1 d. iki spalio 20 d. (terminas gali būti pratęstas Studentų apgyvendinimo centro vadovo 

sprendimu atsižvelgiant į I bakalauro kurso studentų laukiančiųjų eilę), nurodytu metu yra 

vykdomas I bakalauro kurso studentų apgyvendinimas; 

11.2. vietos keitimas atliekamas kito mėnesio 1 dieną. 

12. Studentui savo iniciatyva persikeliant į kitą bendrabutį ar kambarį daugiau nei vieną 

kartą per einamuosius mokslo metus, už antrą ir kiekvieną kitą persikėlimą taikomas Universiteto 

rektoriaus įsakymu nustatyto dydžio vienkartinis persikėlimo administravimo mokestis. Pirmas 

Studento inicijuotas persikėlimas per einamuosius mokslo metus ir visi Universiteto inicijuoti 

perkėlimai vykdomi nemokamai. Persikėlimo administravimo mokestis turi būti sumokėtas iki 

Sutarties pakeitimo dėl persikėlimo pasirašymo dienos. Nesumokėjus persikėlimo mokesčio – 

perkėlimas atšaukiamas.  

13. Einamaisiais mokslo metais (tai yra ne ankščiau kaip nuo I kurso studentų 

apgyvendinimo laikotarpio pabaigos iki liepos 1 d.) pasiūlymai apsigyventi arba keisti vietą teikiami 

tokia tvarka: 

13.1.  apsigyventi bendrabutyje einamojo mėnesio 1–20 dienomis; 

13.2. keisti vietą bendrabutyje einamojo mėnesio 21–paskutinę dienomis (imtinai). 

14.  Vietos rezervacija bendrabutyje galioja: 

14.1. I kurso bakalauro studijų studentams nuo rezervacijos įvedimo Sistemoje dienos iki 

rugsėjo 1 d. (jei tai nedarbo diena, iki pirmos darbo dienos, einančios po rugsėjo 1 d.); 

14.2. einamaisiais mokslo metais – 5 darbo dienas nuo rezervacijos įvedimo Sistemoje 

dienos. 

14.3. studentams, grįžtantiems iš akademinių mainų ir rezervavusiems vietą Aprašo 

8.1 papunktyje nurodytais laikotarpiais, nuo rezervacijos įvedimo Sistemoje dienos iki pirmos 

semestro savaitės pabaigos. 

15. Rezervavęs vietą Sistemoje studentas gali atšaukti rezervaciją kol yra 

neatsijungęs nuo Sistemos, vėliau dėl rezervacijos atšaukimo turi kreiptis tiesiogiai į Studentų 

apgyvendinimo centrą. 

16. Rezervavusieji vietą Sistemoje studentai per 3 darbo dienas nuo rezervacijos turi 

sumokėti išankstinį mokestį už bendrabutį. Išankstinės įmokos mokėjimo kvitas ir visa informacija 

apie mokėjimą yra pateikiama Sistemoje studentui rezervavus vietą. 

17. Nuo rezervacijos įvedimo Sistemoje per 3 darbo dienas nesumokėjus išankstinio 

mokesčio už bendrabutį ir laiku neatvykus apsigyventi, bendrabučio vietos rezervacija yra 

panaikinama. 
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18. Jei nėra pageidaujamos laisvos vietos, studentas gali registruoti vieną pageidavimą dėl 

vietos bendrabutyje, kuris bus įtrauktas į laukiančiųjų eilę: 

18.1. pageidavimą studentas gali koreguoti ir atšaukti;  

18.2. laukiančiųjų eilės sudaromos pagal pageidavimo registravimo Sistemoje datą ir laiką, 

tačiau yra suteikiamos pirmenybės konkretiems pageidavimams; 

18.3. atsižvelgiant į studentų pageidavimus, sudaromos dvi laukiančiųjų eilės: laukiančiųjų 

eilė apsigyventi bendrabutyje ir laukiančiųjų eilė norintiems keisti vietą. 

18.3.1. Laukiančiųjų apsigyventi bendrabutyje eilė rikiuojama tokia tvarka: 

18.3.1.1. I kurso bakalauro studijų studentai, užsiregistravę į laukiančiųjų eilę priėmimo metu 

(nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 20 d. (pirmumas galioja iki einamųjų mokslo metų liepos 1 dienos)); 

18.3.1.2. aukštesnių kursų studentai ir I kurso bakalauro studijų studentai, užsiregistravę į 

laukiančiųjų eilę ne priėmimo metu. 

18.3.2. Laukiančiųjų eilė norintiems keisti vietą rikiuojama tokia tvarka: 

18.3.2.1. norintys keisti vietą tame pačiame bendrabutyje; 

18.3.2.2. norintys keisti bendrabutį ir nurodę konkretų bendrabutį;  

18.3.2.3. norintys keisti vietą, bet nenurodę konkretaus bendrabučio; 

19. Registruoto pageidavimo vietą laukiančiųjų eilėje studentas gali matyti prisijungęs 

prie Sistemos. Ji gali keistis priklausomai nuo to, ar yra registruotų pageidavimų, kuriems suteikiama 

pirmenybė. 

20. Rezervacijos tvirtinimas: 

20.1.  Atsiradus pageidaujamai vietai, apie ją studentas informuojamas Universiteto el. 

paštu. Per vieną darbo dieną nuo informacijos gavimo studentas turi patvirtinti, kad rezervuoja vietą 

Sistemoje, nepatvirtinus pageidavimas yra panaikinamas ir studentas išbraukiamas iš laukiančiųjų 

eilės. 

20.2. Studentui, užregistravus savo pageidavimą laukiančiųjų eilėje, kas dvi savaites būtina 

prisijungti prie Sistemos ir patvirtinti savo pageidavimą, priešingu atveju jis bus panaikintas ir 

studentas išbraukiamas iš laukiančiųjų eilės. 

20.3. Studentas Sistemoje gali užregistruoti pageidavimą laukiančiųjų eilėje kartu su kitu    

(-ais) studentu (-ais). Tokiu atveju nurodytas (-i) studentas (-ai) turi per 1 val. nuo pageidavimo 

užregistravimo jį patvirtinti Sistemoje. 

20.4. Jei studentas laukiančiųjų eilėje buvo užregistravęs pageidavimą su kitu (-ais) studentu 

(-ais) visi pageidavime nurodyti asmenys turi kas dvi savaites patvirtinti savo pageidavimą. 

20.5. Jei studentas laukiančiųjų eilėje buvo užregistravęs pageidavimą su kitu (-ais) studentu 

(-ais), visi pageidavime nurodyti asmenys, atsiradus laisvų vietų, per vieną darbo dieną turi patvirtinti, 

kad rezervuoja nurodytas vietas. 



5 
 

20.6. Pageidavime nurodytam (-iems) studentui (-ams) per 1 val. nuo pageidavimo įvedimo 

nepatvirtinus jo, kas dvi savaites nepatvirtinus, kad pageidavimas yra galiojantis ir / ar atsiradus 

laisvai vietai per vieną darbo dieną nepatvirtinus rezervacijos, einamaisiais mokslo metais visa 

rezervacija yra panaikinama, o I kurso bakalauro studijų studentams, rezervuojantis vietas nuo liepos 

1 d. iki rugpjūčio 20 d., rezervacija lieka galioti tik toms vietoms, kurios yra patvirtintos. 

 

III. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Aprašas gali būti keičiamas arba pripažįstamas netekusiu galios Universiteto rektoriaus 

įsakymu. 

______________________________ 


