
PATVIRTINTA 

Kauno technologijos universiteto  

rektoriaus 2021 m. lapkričio 29 d. 

įsakymu Nr. A-476 

 

VIETŲ KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO BENDRABUČIUOSE SKYRIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vietų Kauno technologijos universiteto bendrabučiuose skyrimo tvarkos aprašas (toliau – 

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

skyrimo, rezervacijos atlikimo, atšaukimo ir tvirtinimo tvarką. 

2. Pagal Aprašą parengtos proceso srauto diagramos: „Skirti vietą bendrabutyje stojantiems į 

Kauno technologijos universitetą priėmimo į Universitetą laikotarpiu“, „Skirti vietą bendrabutyje 

esamiems Kauno technologijos universiteto studentams einamaisiais mokslo metais“, „Skirti vietą 

bendrabutyje kitų studijų formų Universiteto studentui ar Universiteto darbuotojui, stažuotojui, 

praktikantui ar svečiui“, kurios pateikiamos Aprašo priede. 

3. Vietos Universiteto bendrabučiuose skiriamos: 

3.1. Universiteto studentams, studijuojantiems Universitete nuolatine studijų forma pagal 

pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas, antrosios pakopos studijų programas ir doktorantūros 

studijose, jų studijų laikotarpiui; 

3.2. užsienio šalių piliečiams, priimtiems studijuoti Universitete pagal pirmosios pakopos ir 

vientisųjų studijų programas, antrosios pakopos studijų programas arba pagal akademinių mainų 

programas, kurių įforminimas Universiteto Akademinėje informacinėje sistemoje (toliau – AIS) nėra 

pabaigtas, t. y. nepasirašyta studijų sutartis ar neišleistas priėmimo į studijas potvarkis (toliau – 

Stojantieji); 

3.3. kitų studijų formų Universiteto studentams, darbuotojams, praktikantams, stažuotojams ar 

Universiteto svečiams (kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo kursų klausytojams, Universitete 

organizuojamų renginių dalyviams, sporto renginių dalyviams ir pan.), jei yra laisvų vietų. 

4. Bendrabutyje pageidaujantis gyventi Universiteto studentas ar Stojantysis: 

4.1. rezervuojasi esamą laisvą vietą Universiteto bendrabučių rezervacijos sistemoje (toliau – 

Sistema); 

4.2. jei nėra pageidaujamos laisvos vietos, Sistemoje registruoja pageidavimą dėl vietos 

bendrabutyje į laukiančiųjų eilę, vadovaudamasis Aprašo XI skyriuje nurodyta tvarka. 

5. Vietos bendrabučiuose rezervacijai skirtingoms Universiteto studentų ir Stojančiųjų grupėms 

Sistemoje yra paskirstomos pagal bendrabučių paskirtį ir infrastruktūrą, atsižvelgiant į Universiteto 

esamų studentų ir Stojančiųjų poreikį apsigyventi bendrabučiuose. 

6. Vietą bendrabutyje rezervuoti ar registruoti pageidavimą dėl vietos bendrabutyje į laukiančiųjų 

eilę Sistemoje gali tik Universiteto studentai ir Stojantieji, prisijungę prie AIS ir / ar Universiteto el. pašto 

sistemos. Visa informacija apie vietos bendrabutyje rezervaciją Universiteto studentams yra pateikiama 

Sistemoje ir siunčiama Universiteto suteiktu el. pašto adresu, išskyrus: 

6.1.  I kurso bakalauro studijų studentai vietą Sistemoje gali rezervuoti iš karto prisijungę prie 

AIS, nors dar nebūna prisijungę prie Universiteto el. pašto sistemos. Tokiu atveju visa informacija apie 

vietos bendrabutyje rezervaciją I kurso bakalauro studijų studentams pateikiama Sistemoje ir siunčiama 

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

pašto adresu; 

6.2. priimti studijuoti į Universitetą užsienio šalių piliečiai, kurių įforminimas AIS nėra pabaigtas, 

t. y. nepasirašyta studijų sutartis ar neišleistas priėmimo į studijas potvarkis, vietą Sistemoje gali 

rezervuoti, kai jų duomenis (vardas, pavardė, gimimo data, asmeninio el. pašto adresas, lietuviško 

formato dirbtinis asmens kodas, asmens dokumento numeris, gyvenamosios vietos adresas) atsakingi 

Tarptautinių ryšių departamento darbuotojai įveda į tarpinę stojančiųjų AIS posistemę (toliau – Tarpinė 

AIS posistemė). Stojantieji prisijungia prie AIS, nors dar nebūna prisijungę prie Universiteto el. pašto 

sistemos. Tokiu atveju visa informacija apie vietos bendrabutyje rezervaciją jiems pateikiama Sistemoje 

ir siunčiama į Stojančiojo asmeninį el. paštą, kuris yra įvestas į Tarpinę AIS posistemę. 

7. Bendrabutyje pageidaujantys gyventi kitų studijų formų (ne nuolatinės studijų formos, ne 

pagal pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas, ne pagal antrosios pakopos studijų programas 

arba ne pagal akademinių mainų programas studijuojantys) Universiteto studentai ar Universiteto 

darbuotojai, stažuotojai, praktikantai ar svečiai dėl apgyvendinimo bendrabutyje kreipiasi tiesiogiai į 

Studentų apgyvendinimo centrą el. paštu bendrabuciai@ktu.lt (dormitory@ktu.lt). Vietos 

bendrabučiuose skiriamos atsižvelgiant į bendrabučių užimtumą, asmenų atvykimo datą ir jų išreikštus 

prioritetus / pageidavimus (jei tokių yra). 

 

II SKYRIUS 

VIETOS BENDRABUTYJE SKYRIMAS UNIVERSITETO I KURSO BAKALAURO STUDIJŲ 

STUDENTAMS 
 

8. I kurso bakalauro studijų studentai (toliau – I kurso studentai) vietą rezervuoti Sistemoje gali 

nuo studijų sutarties pasirašymo iki rugpjūčio 20 d., pasirinkdami norimą vietą iš laisvų vietų sąrašo. Po 

rugpjūčio 20 d. vietą rezervuoti galima vadovaujantis Aprašo VI skyriuje nurodyta vietų Universiteto 

bendrabučiuose rezervacijos einamaisiais mokslo metais tvarka. 

9. Nesant norimos laisvos vietos, I kurso studentai gali registruoti pageidavimą dėl norimos 

vietos bendrabutyje ir stoti į laukiančiųjų eilę. Užregistravus pageidavimą, vietos skiriamos eilės tvarka 

pagal vietos rezervacijos įvedimo datą ir laiką Sistemoje ir pageidavimo pirmenybę Sistemoje pagal 

Aprašo 33.4.1 papunktyje nurodytą tvarką, atsižvelgiant į laisvų vietų skaičių. 

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

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

patvirtinti ją prisijungęs (-ę) prie Sistemos. Rezervacijoje nurodytam (-iems) I kurso studentui (-ams) per 

nurodytą laiką nepatvirtinus rezervacijos, rezervacija lieka galioti tik patvirtintai (-oms) vietai (-oms). 

 

III SKYRIUS 

VIETOS BENDRABUTYJE SKYRIMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS, STOJANTIEMS Į 

UNIVERSITETĄ 

 

11. Stojantiesiems vieta Universiteto bendrabutyje skiriama šia tvarka: 

11.1. Tarptautinių ryšių departamentas nuo liepos 30 d. I priėmimo etape (rudens priėmimas) ir 

nuo gruodžio 15 dienos II priėmimo etape (pavasario priėmimas) įveda stojančiųjų duomenis (vardas, 

pavardė, gimimo data, asmeninio el. pašto adresas, lietuviško formato dirbtinis asmens kodas, asmens 

dokumento numeris) į Tarpinę AIS posistemę. Įvedus Stojančiųjų duomenis, jiems suteikiami 

prisijungimo duomenys prie AIS; 

11.2. Stojantysis, gavęs prisijungimo duomenis prie AIS, vietą bendrabutyje rezervuoja 

prisijungęs prie Sistemos; 

mailto:bendrabuciai@ktu.lt
mailto:dormitory@ktu.lt
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11.3. nuo liepos 5 d. iki rugsėjo 15 d. ir nuo sausio 5 d. iki vasario 15 d.  (terminas gali būti 

pratęstas Studentų apgyvendinimo centro vadovo sprendimu, atsižvelgiant į Stojančiųjų poreikį 

apsigyventi bendrabučiuose) vietą bendrabutyje Stojantieji renkasi iš laisvų vietų sąrašo ir atlieka 

pirminę rezervaciją Sistemoje. Vieta bendrabutyje rezervuojama atsakingam Studentų apgyvendinimo 

centro darbuotojui per 2 darbo dienas patvirtinus pirminę rezervaciją. Nesant galimybės rezervuoti 

pirminėje rezervacijoje nurodytos vietos bendrabutyje, Stojančiajam pasiūloma alternatyvi vieta 

bendrabutyje, kurios rezervaciją Stojantysis turi patvirtinti Sistemoje per 1 darbo dieną. Stojančiajam 

nepatvirtinus siūlomos vietos rezervacijos per nustatytą laikotarpį, pirminė rezervacija yra panaikinama. 

Rezervuodamas vietą Stojantysis turi įvesti savo atvykimo į bendrabutį datą, o jei atvykimo laikas 

nežinomas rezervacijos metu, tai gali padaryti iki rugsėjo 15 d. (rezervuojant vietą rudens semestre) ar 

vasario 15 d. (rezervuojant vietą pavasario semestre), prisijungęs prie Sistemos, bet ne vėliau kaip 5 

kalendorinės dienos iki atvykimo dienos;  

11.4. jei yra galimybė, Stojantysis Sistemoje gali rezervuoti vietas kartu su kitu (-ais) 

Stojančiuoju (-iaisiais), tokiu atveju nurodytas (-i) Stojantysis (-ieji) turi per 1 val. nuo pirminės 

rezervacijos įvedimo patvirtinti ją prisijungęs (-ę) prie Sistemos. Pirminėje rezervacijoje nurodytam (-

iems) Stojančiajam (-iems) per nurodytą laiką nepatvirtinus rezervacijos, rezervacija lieka galioti tik 

patvirtintai (-oms) vietai (-oms); 

11.5. nesant norimos laisvos vietos, Stojantieji gali registruoti savo pageidavimą dėl norimos 

vietos bendrabutyje ir stoti į laukiančiųjų eilę. Užregistravus pageidavimą, vietos skiriamos eilės tvarka 

pagal vietos rezervacijos įvedimo datą ir laiką Sistemoje ir pageidavimo pirmenybę Sistemoje pagal 

Aprašo 33.4.1 papunktyje nurodytą tvarką, atsižvelgiant į laisvų vietų skaičių. 

12. Sistemoje Stojantieji gali rezervuoti vietą bendrabutyje ar registruoti pageidavimą į 

laukiančiųjų eilę vietai, kurių paskirtis atitinkamai yra akademinių mainų studentų ir nuolatinių studijų 

studentų apgyvendinimas. 
 

IV SKYRIUS 

VIETOS BENDRABUTYJE SKYRIMAS UNIVERSITETO I KURSO MAGISTRANTŪROS 

STUDIJŲ STUDENTAMS 

 

13. I kurso magistrantūros studijų studentai, norėdami apsigyventi bendrabutyje, gavę 

prisijungimo duomenis prie AIS ir Universiteto el. pašto sistemos, turi registruoti pageidavimą 

apsigyventi Sistemoje į laukiančiųjų eilę interneto svetainėje bendrabuciai.ktu.edu skelbiamu vienos 

savaitės laikotarpiu (laikotarpis nustatomas atsižvelgiant į magistrantūros studijų sutarčių pasirašymo 

laikotarpį). 

14. I kurso magistrantūros studijų studentas, užregistravęs pageidavimą, Universiteto suteiktu el. 

paštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas gauna informaciją apie paskirtą vietą bendrabutyje, pagal 

galimybes atsižvelgiant į užregistruotame pageidavime nurodytus kriterijus. 

15. I kurso magistrantūros studijų studentas, gavęs pasiūlymą dėl vietos bendrabutyje 

rezervacijos, privalo jį patvirtinti arba atmesti per 1 darbo dieną. Per nurodytą laiką nepatvirtinus 

rezervacijos, rezervacija yra atšaukiama. 

16. Nesant norimos laisvos vietos, I kurso magistrantūros studijų studentai gali registruoti 

pageidavimą dėl norimos vietos bendrabutyje ir stoti į laukiančiųjų eilę. Užregistravus pageidavimą, 

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

pirmenybę Sistemoje pagal Aprašo 33.4.1 papunktyje nurodytą tvarką, atsižvelgiant į laisvų vietų 

skaičių. 

17. Jei yra galimybė, I kurso magistrantūros studijų studentas Sistemoje gali rezervuoti vietas 

kartu su kitu (-ais) I kurso magistrantūros studijų studentu (-ais), tokiu atveju nurodytas (-i) I kurso 
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magistrantūros studentas (-ai) turi per 1 val. nuo rezervacijos įvedimo patvirtinti ją prisijungęs (-ę) prie 

Sistemos. Rezervacijoje nurodytam (-iems) I kurso magistrantūros studijų studentui (-ams) per nurodytą 

laiką nepatvirtinus rezervacijos, rezervacija lieka galioti tik patvirtintai (-oms) vietai (-oms). 

 

 

V SKYRIUS 

VIETOS BENDRABUTYJE SKYRIMAS BŪSIMIEMS DOKTORANTŪROS STUDIJŲ 

STUDENTAMS 

 

18. Iki rugpjūčio 20 d. Doktorantūros mokykla pateikia būsimų doktorantų sąrašą (sąraše turi 

būti pateikti studentų vardai, pavardės ir asmeniniai el. paštai) Studentų apgyvendinimo centrui el. paštu 

bendrabuciai@ktu.lt (papildomo priėmimo rudens semestrui metu priimtų būsimų doktorantų sąrašas 

pateikiamas iki gruodžio 1 d.). Studentų apgyvendinimo centro vyriausiasis koordinatorius sąraše 

nurodytiems būsimiems doktorantams el. paštu išsiunčia pranešimus, jog esant poreikiui apsigyventi 

bendrabutyje, gavę prisijungimo duomenis prie AIS ir Universiteto el. pašto sistemos, jie turi registruoti 

pageidavimą apsigyventi Sistemoje į laukiančiųjų eilę per nurodytą laikotarpį. Būsimi doktorantai, kurie 

neturi prisijungimo duomenų prie AIS, dėl vietos bendrabutyje rezervacijos gali kreiptis Studentų 

apgyvendinimo centro el. paštu bendrabuciai@ktu.lt (dormitory@ktu.lt) iki pranešime nurodytos datos.  

19. Studentų apgyvendinimo centro vyriausiasis koordinatorius apie paskirtą bendrabutį el. paštu 

informuoja naujai atvykstantį būsimą doktorantą iki jo atvykimo dienos. Vietos bendrabučiuose 

skiriamos atsižvelgiant į  bendrabučių užimtumą bei būsimų doktorantų atvykimo datą, jei yra galimybė, 

skiriant vietas bendrabučiuose atsižvelgiama į būsimo doktoranto Sistemoje registruotame pageidavime 

ar el. laiške nurodytus prioritetus ir pageidavimus. Konkretus kambarys bendrabutyje paskiriamas 

būsimam doktorantui atvykus apsigyventi į paskirtą bendrabutį. 

 

VI SKYRIUS 

VIETOS BENDRABUTYJE SKYRIMAS UNIVERSITETO STUDENTAMS EINAMAISIAIS 

MOKSLO METAIS 
 

20. Mokslo metų laikotarpiu Universiteto studentas, turintis prisijungimo duomenis prie AIS ir 

Universiteto el. pašto sistemos, pageidaujantis apsigyventi bendrabutyje, vietą rezervuoti Sistemoje gali 

pasirinkdamas norimą vietą iš laisvų vietų sąrašo, išskyrus laikotarpius: 

20.1.  nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 20 d., I kurso studentų priėmimo metu, aukštesnių kursų 

studentai gali tik registruoti savo pageidavimą dėl vietos bendrabutyje į laukiančiųjų eilę; 

20.2. nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 15 d. ir nuo sausio 1 d. iki vasario 15 d.  (terminas gali būti 

pratęstas Studentų apgyvendinimo centro vadovo sprendimu, atsižvelgiant į naujai stojančiųjų poreikį 

apsigyventi bendrabučiuose), vykstant naujų stojančiųjų apgyvendinimo procesui, kiti tarptautiniai 

studentai Sistemoje gali tik registruoti pageidavimą dėl vietos bendrabutyje į laukiančiųjų eilę. 

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

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

patvirtinti ją prisijungęs (-ę) prie Sistemos. Rezervacijoje nurodytam (-iems) studentui (-ams) per 

nurodytą laiką nepatvirtinus rezervacijos, rezervacija yra atšaukiama.  

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

kaip nuo spalio 1 d. iki liepos 1 d., tarptautiniai studentai – nuo lapkričio 1 d. iki sausio 1 d. ir nuo 

balandžio 1 d. iki liepos 1 d.) gali pagerinti savo gyvenimo sąlygas, rezervuodamas papildomą vietą 

kambaryje (tarptautiniai studentai dėl galimybės nuomoti papildomą vietą bendrabutyje gali kreiptis 

tiesiogiai į Studentų apgyvendinimo centrą el. paštu bendrabuciai@ktu.lt (dormitory@ktu.lt)). Galimybė 

mailto:bendrabuciai@ktu.lt
mailto:bendrabuciai@ktu.lt
mailto:dormitory@ktu.lt
mailto:bendrabuciai@ktu.lt
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nuomoti papildomą vietą kambaryje teikiama tik visiškai patenkinus apsigyventi bei keisti vietą 

bendrabutyje norinčių studentų poreikius.  

 

 

 

VII SKYRIUS 

VIETOS BENDRABUTYJE SKYRIMAS UNIVERSITETO STUDENTAMS, GRĮŽTANTIEMS 

IŠ AKADEMINIŲ MAINŲ 

 

23. Universiteto studentai, grįžtantys iš akademinių mainų, gali Sistemoje rezervuoti vietą 

bendrabutyje 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). 

 

VIII SKYRIUS 

VIETOS BENDRABUTYJE KEITIMAS 

 

24. Esant galimybei, studentas, gyvenantis bendrabutyje, gali keisti savo gyvenamąją vietą 

bendrabutyje rezervuodamas kitą vietą Sistemoje: 

24.1. pasiūlymai persikelti Sistemoje teikiami ir apgyvendinimo bendrabutyje sutarčių 

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

laikotarpį nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 15 d., tarptautiniams studentams ir nuo sausio 1 d. iki vasario 15 d. 

(terminai gali būti pratęsti Studentų apgyvendinimo centro vadovo sprendimu, atsižvelgiant į I kurso 

studentų ir Stojančiųjų poreikį apsigyventi bendrabučiuose), kai yra vykdomas I kurso studentų ir 

Stojančiųjų apgyvendinimo procesas; 

24.2. vietos keitimas atliekamas / įsigalioja sekančio mėnesio 1 darbo dieną. 

25. 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 apgyvendinimo bendrabutyje 

sutarties pakeitimo pasirašymo dienos. Nesumokėjus persikėlimo mokesčio – perkėlimas yra 

atšaukiamas.  

26. Nesant norimos laisvos vietos persikelti, studentai registruoja pageidavimą dėl norimos 

vietos bendrabutyje ir stoja į laukiančiųjų eilę. Užregistravus pageidavimą, vieta skiriama eilės tvarka 

pagal vietos rezervacijos įvedimo datą ir laiką Sistemoje ir pageidavimo pirmenybę Sistemoje pagal 

Aprašo 33.4.2 papunktyje nurodytą tvarką, atsižvelgiant į laisvų vietų skaičių. 

 

IX  SKYRIUS 

VIETOS BENDRABUTYJE REZERVACIJOS IR VIETOS KEITIMO PATEIKIMO 

TERMINAI IR GALIOJIMAS 

 

27. Mokslo metais (išskyrus I kurso studentų ir Stojančiųjų užsienio šalių piliečių 

apgyvendinimo laikotarpiu) pasiūlymai apsigyventi arba keisti vietą Universiteto bendrabutyje Sistemoje 

teikiami šiais terminais: 

27.1. apsigyventi bendrabutyje – einamojo mėnesio 1–20 dienomis; 

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

28. Vietos Universiteto bendrabutyje rezervacija galioja: 



6 

 

28.1. I kurso studentams – nuo rezervacijos įvedimo Sistemoje dienos iki rugsėjo 1 d. (jei tai 

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

28.2. Stojantiesiems – iki pirmo semestro mėnesio pabaigos (terminas gali būti pratęstas Studentų 

apgyvendinimo centro vadovo sprendimu, atsižvelgiant į Stojančiųjų poreikį apsigyventi 

bendrabučiuose); 

28.3. I kurso magistrantūros studijų studentams – nuo rezervacijos patvirtinimo dienos iki rugsėjo 

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

28.4. būsimiems doktorantams – iki el. paštu nurodytos atvykimo dienos (imtinai). Pasikeitus 

atvykimo laikui, studentas apie tai privalo informuoti Studentų apgyvendinimo centro vyriausiąjį 

koordinatorių el. paštu bendrabuciai@ktu.lt (dormitory@ktu.lt); 

28.5. einamaisiais mokslo metais rezervuojant vietą Sistemoje apsigyventi – 5 darbo dienas nuo 

rezervacijos pateikimo Sistemoje dienos; 

28.6. studentams, grįžtantiems iš akademinių mainų ir rezervavusiems vietą bendrabutyje Aprašo 

VII skyriuje nurodytais laikotarpiais – nuo rezervacijos pateikimo Sistemoje dienos iki pirmos semestro 

savaitės pabaigos; 

28.7. einamaisiais mokslo metais rezervuojant vietą Sistemoje vietai pakeisti – nuo rezervacijos 

pateikimo Sistemoje dienos iki sekančio mėnesio 1 darbo dienos. 

 

X SKYRIUS 

VIETOS BENDRABUTYJE REZERVACIJOS ATŠAUKIMAS IR IŠANKSTINĖ ĮMOKA UŽ 

APGYVENDINIMĄ  

 

29. Vietos Universiteto bendrabutyje rezervacijos atšaukimas vykdomas šia tvarka: 

29.1. studentai ir Stojantieji, rezervavę vietą Sistemoje, gali atšaukti rezervaciją, kol yra 

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

apgyvendinimo centrą el. paštu bendrabuciai@ktu.lt (dormitory@ktu.lt); 

29.2. I kurso magistrantūros studijų studentai ir būsimi doktorantūros studentai, gavę informaciją 

apie jiems rezervuotą vietą bendrabutyje el. paštu, atšaukti rezervaciją gali kreipdamiesi tiesiogiai į 

Studentų apgyvendinimo centrą el. paštu bendrabuciai@ktu.lt (dormitory@ktu.lt). 

30. Rezervavus vietą, išankstinė įmoka už apgyvendinimą bendrabutyje turi būti sumokėta: 

30.1. per 3 (tris) kalendorines dienas nuo rezervacijos atlikimo dienos; 

30.2. Stojantiesiems per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo rezervacijos atlikimo dienos.  

31. Išankstinės įmokos už apgyvendinimą bendrabutyje kvitas ir visa informacija apie mokėjimą 

yra pateikiama Sistemoje, atlikus rezervaciją, arba el. paštu, jei informacija apie rezervuotą vietą 

bendrabutyje gaunama el. paštu. 

32. Per Aprašo 28  punkte numatytą laikotarpį nesumokėjus išankstinės įmokos už 

apgyvendinimą bendrabutyje ar laiku neatvykus apsigyventi į rezervuotą vietą, vietos bendrabutyje 

rezervacija yra atšaukiama. 

33. Per Aprašo 28  punkte nurodytą laikotarpį neatvykus apsigyventi į rezervuotą vietą, sumokėta 

išankstinė įmoka už apgyvendinimą bendrabutyje negrąžinama. 

 

XI SKYRIUS 

LAUKIANČIŲJŲ EILĖ 

 

34. Jei nėra pageidaujamos laisvos vietos bendrabutyje, studentas ar Stojantysis Sistemoje gali 

registruoti vieną pageidavimą apsigyventi ar keisti vietą bendrabutyje, kuris bus įtrauktas į laukiančiųjų 

eilę: 

34.1. pageidavimą galima koreguoti ir atšaukti; 

mailto:bendrabuciai@ktu.lt
mailto:dormitory@ktu.lt
mailto:bendrabuciai@ktu.lt
mailto:dormitory@ktu.lt
mailto:bendrabuciai@ktu.lt
mailto:dormitory@ktu.lt
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34.2. laukiančiųjų eilė sudaroma pagal pageidavimo registravimo Sistemoje datą ir laiką, tačiau 

yra teikiamas prioritetas konkretiems pageidavimams; 

34.3. sudaromos atskiros laukiančiųjų eilės lietuvių ir tarptautinių studentų apgyvendinimui ir 

vietos keitimui, atsižvelgiant į vietų paskirtį ir bendrabučio infrastruktūros pritaikymą tarptautiniams 

studentams; 

34.4. atsižvelgiant į užregistruoto pageidavimo tipą, Sistemoje sudaromos dvi laukiančiųjų eilės:  

34.4.1. laukiančių apsigyventi eilė, kuri Sistemoje rikiuojama pagal pageidavimo registravimo 

datą ir laiką Sistemoje šia tvarka: 

34.4.1.1.  I kurso studentai, užsiregistravę į laukiančiųjų eilę priėmimo metu (nuo liepos 1 d. iki 

rugpjūčio 20 d. ir Stojantieji, užsiregistravę į laukiančiųjų eilę nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 15 d. ir nuo 

sausio 1 d. iki vasario 15 d. (pirmumas galioja iki einamųjų mokslo metų liepos 1 dienos)); 

34.4.1.2.  kiti studentai ir I kurso studentai bei Stojantieji, užsiregistravę į laukiančiųjų eilę ne 

priėmimo metu; 

34.4.2.  laukiančiųjų eilė persikelti, kuri Sistemoje rikiuojama šia tvarka: 

34.4.2.1.  norintys keisti vietą tame pačiame bendrabutyje; 

34.4.2.2.  norintys keisti bendrabutį ir nurodę konkretų bendrabutį; 

34.4.2.3.  norintys keisti vietą, bet nenurodę konkretaus bendrabučio. 

35. Užregistruoto pageidavimo eilės numerį laukiančiųjų eilėje galima matyti prisijungus prie 

Sistemos. Eilės numeris gali kisti priklausomai nuo to, ar yra užregistruotų pageidavimų, kuriems 

teikiamas prioritetas. 

 

XII SKYRIUS 

VIETOS BENDRABUTYJE REZERVACIJOS TVIRTINIMAS, GAVUS PASIŪLYMĄ IŠ 

LAUKIANČIŲJŲ EILĖS 

 

36. Vietos Universiteto bendrabutyje rezervacijos tvirtinimas Sistemoje vykdomas šia tvarka: 

36.1. atsiradus pageidaujamai vietai bendrabutyje, Sistema siunčia pasiūlymą Universiteto 

suteiktu el. pašto adresu arba Stojančiųjų nurodytu el. paštu. Per vieną darbo dieną nuo pasiūlymo gavimo 

studentas ar Stojantysis turi patvirtinti arba atmesti pasiūlymą. Nepatvirtinus ar neatmetus pasiūlymo per 

numatytą laiką, užregistruotas pageidavimas yra panaikinamas iš laukiančiųjų eilės;  

36.2. atmetus pasiūlymą, pageidavimas iš laukiančiųjų eilės nėra panaikinamas, tačiau metus 

laiko nebus siūloma atmesta vieta;  

36.3. užregistravus pageidavimą apsigyventi ar persikelti laukiančiųjų eilėje, kas dvi savaites 

būtina prisijungti prie Sistemos ir tęstinai patvirtinti užregistruotą pageidavimą. Nepatvirtinus, 

pageidavimas bus panaikintas iš laukiančiųjų eilės; 

36.4. Sistemoje galima registruoti pageidavimą į laukiančiųjų eilę apsigyventi ar persikelti kartu 

su kitu (-ais) studentu (-ais) ar Stojančiuoju (-iaisiais) (toliau – Asmuo). Tokiu atveju nurodytas Asmuo 

(-enys) turi per 1 val. nuo pageidavimo registravimo laiko jį patvirtinti Sistemoje; 

36.5. užregistravus pageidavimą į laukiančiųjų eilę apsigyventi ar persikelti kartu su kitu 

Asmeniu (-imis), pageidavime nurodytas (-i) Asmenuo (-ys) privalo kas dvi savaites prisijungti prie 

Sistemos ir patvirtinti pageidavimą, bent vienam iš pageidavime nurodytų Asmenų nepatvirtinus – 

pageidavimas bus panaikintas iš laukiančiųjų eilės; 

36.6. jei studentas ar Stojantysis į laukiančiųjų eilę buvo užregistravęs pageidavimą su kitu 

Asmeniu (-imis), gavęs (-ę) pasiūlymą, pageidavime nurodytas (-i) Asmuo (-enys) per vieną darbo dieną 

turi patvirtinti arba atmesti siūlomą vietą; 

36.7. pageidavime nurodytam (-iems) Asmeniui (-ims) per 1 val. nuo pageidavimo registravimo 

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

atsiradus laisvai vietai per vieną darbo dieną nepatvirtinus Sistemos priskirto pasiūlymo, užregistruotas 
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pageidavimas apsigyventi ar persikelti yra panaikinamas iš laukiančiųjų eilės. I kurso bakalauro ir 

magistrantūros studijų studentų bei Stojančiųjų priėmimo laikotarpiais pageidavime nurodytam (-iems) 

studentui (-ams) per nurodytą laiką nepatvirtinus pageidavimo ar priskirto pasiūlymo, laukiančiųjų eilėje 

lieka galioti tik patvirtintas (-i) pageidavimas (-ai), jei studentas ar Stojantysis į laukiančiųjų eilę buvo 

užregistravęs pageidavimą su kitu (-ais) Asmeniu (-imis), pageidavime nurodytam (-iems) Asmeniui         

(-ims) atsisakius pasiūlytos (-ų) vietos (-ų), vienerius metus ta (-os) pati (-čios) vieta (-os) studentui             

(-ams) nebus siūloma (-os). 

 

XIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

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

įsakymu. 

______________________________ 


