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1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 
 
1.1. Universitetas –Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. 
1.2. LSMU MA- LSMU Medicinos Akademija 
1.3. LSMU VA- LSMU Veterinarijos Akademija 
1.4. Rektoratas – Rektoriaus vadovaujama kolegiali patariamoji institucija.  
1.5. SA – LSMU Studentų atstovybė, universiteto studentų savivaldą įgyvendinanti 

organizacija. 
1.6. Nuostatai – dokumentas, kuris nustato gyventojų apgyvendinimo bendrabučiuose, jų 

valdymo bei gyvenimo juose taisykles. 
1.7. Bendrabučių komisijos darbo reglamentas – dokumentas, kuriame nustatytos 

bendrabučio komisijos teisės, funkcijos, pareigos, patvirtintas bendrabučio komisijos 
posėdžio  metu. 

1.8. Nuomos sutartis – Universiteto ir studento sutartis dėl vietos bendrabučio kambaryje 
nuomos ar del kambario nuomos, nuostatų priedas nr. 1 ( lietuvių arba anglų kalbomis). 

1.9. Bendrabučių komisija - rektoriaus įsakymu patvirtinta komisija, kurią sudaro LSMU 
Apgyvendinimo paslaugų tarnybos vadovas ir šios tarnybos Apgyvendinimo  poilsio 
pastatų priežiūros skyriaus vedėjas, bendrabučio administratorius, trys Studentų 
atstovybės deleguoti asmenys. 

1.10. Bendrabučio taryba – bendrabutyje gyvenančių studentų savivaldos organas, kurio 
kompetencija yra apibrėžta šiuose Nuostatuose, renkamas Visuotinio bendrabučio 
gyventojų susirinkimo ir sudaromas vieniems metams. 

1.11. Našlaitis – asmuo ne vyresnis kaip 25 m., kurio tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų – 
miręs). 

1.12. Visuotinis bendrabučio gyventojų susirinkimas - aukščiausias bendrabutyje 
gyvenančių studentų savivaldos organas, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtinus 
svarbiausius bendrabučio gyventojų klausimus.  

 
 

2. BENDROJI DALIS 
 
2.1. Šie Nuostatai nustato apgyvendinimo, valdymo bei gyvenimo Universiteto valdomuose 

bendrabučiuose taisykles.  
2.2. Universiteto bendrabučiuose siekiama sudaryti patogią ir palankią aplinką mokytis ir 

gyventi.  
2.3. Universiteto bendrabučiuose, vadovaujantis šiais nuostatais, apgyvendinami: Kauno 

mieste ir Kauno rajone nedeklaravę gyvenamosios vietos Universiteto laipsnį 
suteikiančių pirmosios ir antrosios pakopos ir vientisųjų studijų studentai, doktorantai ir 
rezidentai, studentų šeimos, ištęstinių studijų studentai sesijų laikotarpiui, 
kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo padalinių klausytojai studijų Universitete 



laikotarpiu, laikinai apgyvendinami Universiteto svečiai, darbuotojai ir kitų Aukštųjų 
mokyklų studentai. 

2.4. Mokslų metų eigoje, atsiradus laisvų vietų bendrabučiuose iki kitų mokslo metų 
pradžios gali būti apgyvendinti studentai, deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste ir 
Kauno rajone. 

2.5. Visi universiteto bendrabučiai  yra skirti laipsnį suteikiančių  pirmosios ir antrosios 
pakopos ir vientisųjų studijų studentams, išskyrus LSMU MA 4-tasis bendrabutis yra 
skirtas rezidentams, doktorantams  ir studentų šeimoms, o esant laisvų vietų ir laipsnį 
suteikiančių pirmosios bei antrosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams. Studentai, 
įstoję ne bendrojo priėmimo metu apgyvendinami Tarptautinių ryšių ir studijų centro 
teikimu LSMU MA 5-ame bendrabutyje ir VA bendrabučiuose. 

2.6. Šių nuostatų privalo laikytis visi Universiteto bendrabučių gyventojai, bendrabučių 
administracija, darbuotojai ir svečiai. 

 
 

3. BENDRABUČIŲ VALDYMAS 
 
3.1. Principinius bendrabučių statybos, reorganizavimo, rekonstravimo, valdymo klausimus 

sprendžia Rektoratas. 
3.2. Bendrabučius aptarnavimo, personalo komplektavimo, tvarkos užtikrinimo, saugaus 

darbo organizavimo, priešgaisrinės saugos, deklaravimo  klausimus sprendžia 
bendrabučių administratoriai. Jų veiklą koordinuoja Apgyvendinimo ir poilsio pastatų 
priežiūros skyriaus vedėjas, kuris yra tiesiogiai pavaldus Apgyvendinimo paslaugų 
tarnybos vadovui. 

3.3. Bendrabučiuose gyvenančių studentų  problemoms spręsti ir vidaus tvarkai palaikyti   
renkama bendrabučio taryba.  

 
 

4. BENDRABUČIŲ SUTEIKIMO TVARKA 
  

4.1. Vietas bendrabutyje skirsto Bendrabučių komisija. 
4.2. Universiteto pirmojo kurso studentai, norintys apsigyventi bendrabutyje, iki 

rektoriaus įsakymo dėl priėmimo į pirmąjį kursą pasirašymo dienos pateikia šiuos 
dokumentus LSMU Studentų atstovybei: 

4.2.1. Prašymą Apgyvendinimo paslaugų tarnybos vadovui; 
4.2.2. Pažymą apie šeimos sudėtį ir deklaruotą gyvenamąją vietą; 
4.2.3. Pajamas patvirtinančius dokumentus; 
4.2.4. Dvi nuotraukas 3 x 4 cm.; 
4.2.5. Socialinį remtinumą liudijančius dokumentus (abiejų tėvų ar vieno iš tėvų mirties 

liudijimus, abiejų tėvų, vieno iš tėvų arba paties studento nedarbingumo lygio 
pažymą). 

4.3. Universiteto doktorantai ir rezidentai, norintys apsigyventi LSMU MA 4-ajame 
bendrabutyje,  LSMU SA pateikia:  

4.3.1 Prašymą Apgyvendinimo paslaugų tarnybos vadovui; 
4.3.2 Pažymą, kad yra studentas(ė); 
4.3.3 Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą. 



4.4. Studentų šeimos, norinčios apsigyventi LSMU MA 4-ajame bendrabutyje arba VA 
bendrabučiuose LSMU SA pateikia šiuos dokumentus: 

4.4.1 Prašymą Apgyvendinimo paslaugų tarnybos vadovui; 
4.4.2 Pažymą, kad yra LSMU studentas(ė)/ai; 
4.4.3 Santuokos liudijimo nuorašą; 
4.4.4 Esant vaikui:  vaiko gimimo liudijimo nuorašą. Pažymą apie nėštumą, jeigu šeimoje 
laukiama kūdikio;  
4.4.5 Deklaruotos vietos pažymą, patvirtinančią jog nė vienas šeimos narys nėra 
deklaravęs gyvenamosios vietos Kauno mieste ir Kauno rajone.  

4.5. Ištęstinių studijų studentai sesijų laikotarpiu, kvalifikacijos kėlimo ir 
perkvalifikavimo padalinių klausytojai studijų Universitete laikotarpiu, laikinai 
apgyvendinami Universiteto svečiai, darbuotojai pateikia Apgyvendinimo paslaugų 
tarnybos vadovui šiuos dokumentus: 

4.5.1. Prašymą. 
4.5.2. Klausytojo statusą patvirtinančius dokumentus (sutartis, pažyma ar kt.) 

4.6. Bendrabučių komisija, vadovaudamasi šiais dokumentais, skiria gyvenamąjį plotą pagal 
patvirtintą darbo reglamentą. Studentai įstoję ne bendrojo priėmimo metu 
apgyvendinami Tarptautinių ryšių ir studijų centro teikimu MA 5 – ajame bendrabutyje 
ir VA bendrabučiuose. 

4.7. Stojantis į doktorantūros, rezidentūros ir magistrantūros studijas ir norintis iki stojimo 
rezultatų gyventi bendrabutyje, studentas Bendrabučių komisijai turi įteikti prašymą iki 
stojimo į doktorantūrą bei rezidentūrą rezultatų paskelbimo.   

4.8. Studentui išvykstant pagal mokymo ar mainų programą ir parašius prašymą  yra 
išsaugoma teisė į vietą LSMU bendrabutyje. 

4.9. Atsiradus laisvų vietų bendrabučiuose metų eigoje, apie tai paskelbiama LSMU SA 
svetainėje. Asmenys, norintys gauti bendrabutį, dokumentus turi pristatyti į SA arba į 
Apgyvendinimo paslaugų tarnybą 4.2, 4.3, 4.4 punktuose numatytus dokumentus bei 
pažymą, kad yra studentas.  

4.10. Asmenys norintys mokėti už papildomą vietą turi parašyti prašymą LSMU SA. Mokėti 
už papildomą vietą galima iki liepos 1 d. 

4.11. Konkursinio balo organizavimas, norintiems apsigyventi bendrabutyje. 
4.11.1. Jeigu pretendentų, norinčių gauti bendrabutį, yra daugiau negu yra laisvų 

vietų, tai yra skaičiuojamas konkursinis balas, kurį sudaro: 
4.11.1.1.  10 balų skiriama našlaičiams; 
4.11.1.2.   3 balai skiriami kai vienas iš tėvų miręs, paskelbtas dingusiu ar 

paskelbtas mirusiu.  
4.11.1.3.   2 balai skiriami studentui iš daugiavaikės šeimos (asmuo ne vyresnis kaip 

25m., kurio tėvai ( vienas iš tėvų) augina tris ar daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 
m. taip pat vyresnių (iki 25m.) jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo 
mokyklose, profesinėse arba aukštosiose mokyklose; 

4.11.1.4.  3 balai skiriami kai vienam iš tėvų arba pačiam studentui nustatytas 45 
procentų ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo 
lygis; 

4.11.1.5. 2 balai skiriami, jei vienam šeimos nariui tenka mažiau nei valstybės 
remiamos pajamos;   



            1 balas skiriamas, jei pajamos ne didesnės už dvigubas valstybės 
remiamas pajamas;  

  0,5 balo skiriamas, jeigu pajamos ne didesnės už trigubas valstybės 
remiamas pajamas; 

              esant didesniam uždarbiui balų neskiriama. 
4.11.1.6.  2 balai, jei tėvai išsituokę; 
4.11.1.7.  2 balai skiriami jei gyvenama toliau nei 50 km. nuo Kauno. 

4.11.2.  Į bendrabučius priimami aukščiausią konkursinį balą turintys studentai pagal 
laisvas esamas bendrabučio vietas.  

4.11.3.  Esant nuostatuose nenumatytiems atvejams, sprendimas priimamas bendrabučių 
komisijos posėdyje. 

 
5. APGYVENDINIMO BENDRABUTYJE TVARKA 

  
5.1. Gavęs bendrabutį (bendrabučio komisijai priėmus atitinkamus sprendimus ir viešai 

paskelbus) asmuo turi sudaryti nuomos sutartį, sumokėti sutartyje numatytą nuomos 
mokestį ir apsigyventi per 5 darbo dienas. 

5.2. Neapsigyvenęs per nurodytą laiką, asmuo praranda vietą bendrabutyje. 
5.3. Vienas kambario raktų komplektas privalo būti saugomas pas bendrabučio budėtoją ar 

administratorių. 
5.4. Studentas, norėdamas nutraukti nuomos sutartį ar nepageidaujantis jos pratęsti, privalo 

ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki numatomo sutarties nutraukimo įspėti 
bendrabučio administratorių raštu (išskyrus nenumatytus atvejus). 

 
 

6. Studento iš bendrabučio iš(si)keldinimo tvarka: 
 

6.1. Studentas  privalo išsikelti iš bendrabučio (išskyrus atvejus, nurodytus 4.6. punkte): 
6.1.1. Baigęs studijas; 
6.1.2. Nutraukus ar sustabdžius studijas; 
6.1.3. Nuomos sutartyje numatytais atvejais; 
6.1.4. Bendrabučio komisijai priėmus sprendimą pašalinti studentą iš bendrabučio; 
6.1.5. Patenkinus jo prašymą dėl nuomos sutarties nutraukimo. Prašymas turi būti    

pateiktas prieš 15 kalendorinių dienų; 
6.1.6. Vykdant teismo sprendimą. 

6.2. Išsikeliantis studentas privalo: 
6.2.1. Išsikelti per 7 darbo dienas; 
6.2.2. Sumokėti visus mokesčius;  
6.2.3. Priduoti tvarkingas gyvenamąsias ir bendro naudojimo (jei šios yra prie 

gyvenamojo kambario) patalpas;  
6.2.4. Priduoti inventorių ir raktus; 
6.2.5. Atlyginti žalą, jei buvo sudarytas defektinis aktas apie sugadintas patalpas ar 

inventorių. 
6.3. Neišsikėlęs gyventojas iškeldinamas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 
6.4. Bendrabučius rekonstruojant, remontuojant, stichinių nelaimių ar kitais atvejais LSMU 

administracija turi teisę perkelti gyventojus iš vieno bendrabučio į kitą ir iš vieno 



kambario į kitą. Informavus gyventojus ne vėliau kaip prieš du mėnesius (išskyrus 
stichinių nelaimių atvejais ). 

 
 

7. BENDRABUČIŲ EKSPLOATAVIMAS, KONTROLĖ 
 

7.1.Bendrabučių kambariai pagal galimybes  aprūpinami lovomis, stalais, kėdėmis, spintelėmis 
ir kitu inventoriumi. Suderinus su bendrabučio administratoriumi, leidžiama naudotis savo 
baldais. 

7.2.Bendrabučių gyventojai patys tvarkosi kambariuose, bendro naudojimo patalpose esančias 
šalia kambarių ir atsako už bendrabučio inventorių.  Bendrai naudojamas patalpas prižiūri 
ir valo bendrabučių valytojai arba Bendrabučio tarybos sprendimu - patys studentai. 

7.3.Bendrabučiai remontuojami Universiteto lėšomis. Gyventojas, padaręs žalą bendrabučio 
patalpoms, sugadinęs įrenginius, sulaužęs baldus ar inventorių, remontuoja juos arba 
atlygina žalą savo lėšomis. 

7.4.Jei gyventojas pageidauja, savo lėšomis ir atsakomybe gali atlikti kambario pagerinimus iš 
anksto suderinęs su bendrabučio administratoriumi, parašęs prašymą ir gavęs leidimą. 

7.5.Už kambaryje paliktą turtą bendrabučio administracija neatsako. 
7.6.Esant nusiskundimams ar nesutarimams, Universiteto ir bendrabučio administracijos  

atstovai kartu su SA atstovais turi teisę bet kuriuo paros metu tikrinti bendrabutį ir spręsti 
iškilusius nesutarimus. 

7.7.Nutarimus dėl iškeldinimo iš bendrabučio gyventojai turi teisę apskųsti Rektoriui per 5 
darbo dienas nuo supažindinimu su nutarimu dienos. 

 
 

8. BENDRABUČIŲ GYVENTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
 

8.1.Universiteto bendrabučių gyventojai privalo: 
8.1.1. palaikyti švarą ir tvarką kambariuose bei bendrojo naudojimo patalpose;  
8.1.2. saugoti ir tausoti inventorių;  
8.1.3. taupiai naudoti energetinius resursus;  
8.1.4. vykdyti bendrabučio administratoriaus, bendrabučio tarybos sprendimus, 

neprieštaraujančius šiems nuostatams; 
8.1.5. sumokėti bendrabučio nuomos mokestį iki einamo mėnesio 27 dienos ir pateikti tai 

liudijantį dokumentą bendrabučio administratoriui; 
8.1.6. įsileisti į kambarį Universiteto, bendrabučio administracijos ir SA atstovus; 
8.1.7. atlyginti bendrabučiui dėl jų kaltės padarytus turtinius nuostolius; 
8.1.8. baigęs Universitetą ar pašalintas iš jo, atsiskaityti ir išsikelti iš bendrabučio       

pagal 6.2  punktus; 
8.1.9. įeidamas į bendrabutį, rodyti budėtojams studento pažymėjimą arba bendrabučio 

pažymėjimą-leidimą; 
8.1.10. Laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų; 
8.1.11.  Laikytis LR Vyriausybės nustatytos tvarkos bei visuomenės priimtų elgesio 

taisyklių (22val. – 6val. Bendrabutyje turi būti rimtis) 
8.2.Universiteto bendrabučio gyventojams draudžiama: 



8.2.1. rūkyti, pardavinėti ar vartoti alkoholinius gėrimus,  narkotines ar kitas 
psichotropines  medžiagas;  

8.2.2. trukdyti kitiems ilsėtis ir mokytis bet kuriuo paros metu; 
8.2.3. laikyti bendrabutyje gyvūnus; 
8.2.4. be bendrabučio administratoriaus leidimo: 

8.2.4.1. perkelti Universiteto baldus, ar kitą inventorių iš vieno kambario į kitą; 
8.2.4.2.pakeisti bloko, kambario spyną ar raktus; 
8.2.4.3.duoti kambario raktą kitam studentui ar įgalioti kitą asmenį naudotis savo vieta 

bendrabutyje; 
8.2.4.4.apgyvendinti svečius; 
8.2.4.5.persikelti į kitą kambarį.  

8.3.Bendrabučių gyventojai turi teisę: 
8.3.1. naudotis virtuvėmis, dušais, darbo ir poilsio, sporto kambariais; 
8.3.2. teikti pastabas ir pasiūlymus bendrabučio administratoriui, tarybai, SA. 
8.3.3. prašyti, kad pagal Universiteto finansines galimybes būtų remontuojamos 

bendrabučio pagalbinės patalpos ir gyvenamieji kambariai; 
8.3.4. rinkti bendrabučio tarybą ir būti išrinktais jos nariais (jais gali būti tik LSMU 

studentai); 
8.3.5. informuoti bendrabučio administraciją ar tarybą apie bendrabučio gyventojus, 

nesilaikančius šių Nuostatų; 
8.3.6. prašyti kito kambario (atsiradus laisvų vietų bendrabutyje per mokslo metus); 
8.3.7. apskųsti bendrabučio tarybos, administratoriaus, apgyvendinimo ir poilsio pastatų 

skyriaus vedėjo sprendimus Bendrabučių komisijai ne vėliau kaip per 5 darbo 
dienas nuo supažindinimo su sprendimu;  

8.3.8. priimti bendrabutyje svečius, laikantis šios tvarkos: 
8.3.8.1.pateikus dokumentą, svečias užregistruojamas svečių registracijos žurnale; 
8.3.8.2.svečių lankymosi laikas bendrabutyje: nuo 7 val iki 23val. (nuo 22 – 6 val. laikytis 

rimties). 
 

8.3.8.3. Artimiems giminaičiams (tėvams, broliams, seserims) bei svečiams, esant svarbiai 
motyvacijai ir iš anksto raštiškai suderinus su bendrabučio administratorium ir 
kambario gyventojais, bendrabutyje galima apsigyventi 3 dienas per 2 mėnesius. 

8.3.8.4. Svečias privalo laikytis bendrabučio priimtų elgesio taisyklių. 
8.3.8.5. Bendrabučio gyventojas atsako už savo svečių elgesį. 
8.3.9. Bendrabučių durys rakinamos 24 val., tačiau gyventojai gali išeiti ir grįžti bet 

kuriuo paros metu. 
 
 

9. NUOBAUDOS. TEISĖS GYVENTI BENDRABUTYJE NETEKIMAS. 
 

9.1.Už gyvenimo bendrabutyje taisyklių pažeidimus skiriamos šios nuobaudos: 
9.1.1. įspėjimas,  galioja vienerius metus; 
9.1.2. griežtas įspėjimas, galioja vienerius metus; 
9.1.3. pašalinimas iš bendrabučio. 

9.2.Įspėjimas skiriamas už: 
9.2.1. už šių taisyklių 8.1. punkte numatytų reikalavimų nevykdymą; 



9.2.2. už šių taisyklių 8.2. punkte numatytų reikalavimų pažeidimus; 
9.3.Griežtas įspėjimas skiriamas: 

9.3.1. už pakartotinį šių taisyklių 8.1, 8.2 reikalavimų pažeidimus; 
9.3.2. už nuostatams taisyklių 8.1,  8.2,  8.3.8.5  punktuose numatytų reikalavimų grubius 

pažeidimus; 
9.4.Gyventojas netenka teisės gyventi bendrabutyje už: 

9.4.1. Sisteminį šių Nuostatų nesilaikymą, nuolatinį trukdymą kartu ir greta 
gyvenantiems; 

9.4.2. atsisakymą atlyginti Universitetui padarytą žalą; 
9.4.3. gavus antrą griežtą įspėjimą per metus. 

9.5.Nuobaudas skiria bendrabučių komisija bendrabučių administratorių ir/ar bendrabučio 
tarybos teikimu. 

9.6.Gavus 9.2, 9.3 ir 9.4 punktuose numatytą nuobaudą, gyventojas privalo susipažinti ir 
pasirašyti rašte, už kokią veiklą jis skundžiamas.  
Nuobaudas, numatytas nuostatų 9.2, punkte, remdamiesi bendrabučio gyventojų, 
bendrabučio administratoriaus, pačios Bendrabučio tarybos ar policijos teikimu, svarsto 
bendrabučio taryba bendrame posėdyje su bendrabučio administratoriumi ir/arba Studentų 
atstovybės atstovais (išskyrus 8.1.5. punktą, kai nuobaudą - įspėjimą skiria Apgyvendinimo 
paslaugų tarnybos skyriaus vedėjas bendrabučio administratorės teikimu). Posėdyje 
kiekvienas bendrabučio tarybos narys turi po vieną balsą, o bendrabučio administratorius ir 
SA atstovai patariamąjį balsą. Sprendimas priimamas balsų dauguma. Bendrabučio 
pirmininkas ir vienas tarybos narys supažindina prasižengusį gyventoją su tarybos 
sprendimu, su kuriuo prasižengęs asmuo sutinka ir pasirašo ne vėliau kaip per 5 darbo 
dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Studentui atsisakius pasirašyti bendrabučio tarybos 
sprendimą, pasirašo daugiau nei pusė  Tarybos narių, kad studentas buvo supažindintas  su 
sprendimu, tačiau atsisakė tai patvirtinti parašu.  

9.7.Nuobaudų 9.3, 9.4 skyrimą svarsto Bendrabučių komisija, Bendrabučio tarybos ir/arba 
bendrabučio administratorės teikimu, protokolo kopiją pateikti per 3 darbo dienas. 

9.8.Nesutinkantis su skirta nuobauda gali apskųsti sprendimą per 5 darbo dienas Rektoriui. 
9.9. Nuobaudos už vėlavimą sumokėti bendrabučio mokestį: 

9.9.1. Už vėlavimą sumokėti bendrabučio mokestį studentas baudžiamas įspėjimu ir per 5 
darbo dienas privalo sumokėti skolą. Jam to neatlikus, skiriamas antras įspėjimas. 

9.9.2. Gavęs antrą įspėjimą, studentas privalo iki einamo mėnesio 27 dienos sumokėti už 
abu mėnesius. To neatlikus, bendrabučio taryba savo sprendimu teikia Bendrabučių 
komisijai siūlymą, kuri bendrabučio komisijos posėdžio metu priima sprendimą.  

9.9.3. Nesumokėti mokesčiai išieškomi LR įstatymų nustatyta tvarka. 
9.10. Gyventojas šalinamas iš bendrabučio Bendrabučių komisijos sprendimu.  
9.11. Pašalintas iš bendrabučio studentas praranda teisę apsigyventi visą mokymosi laikotarpį 

Universiteto bendrabučiuose. 
9.12. Ypatingais atvejais (kai iš bendrabučio pašalintas gyventojas negrąžina inventoriaus, 

neišsikelia iš bendrabučio per 15 dienų nuo sprendimo paskelbimo, toliau neteisėtai lankosi 
bendrabutyje, pažeidžia tvarką ar kitais atvejais) Bendrabučių komisijos pirmininkas 
bendrabučių komisijos teikimu turi teisę Rektorato posėdyje siūlyti rektoriui prasižengusį 
studentą šalinti iš Universiteto. 

9.13. Nuobaudas bendrabučio administratorius registruoja "Nuobaudų žurnale“. 
 



 
10. MOKESTIS UŽ BENDRABUTĮ 

 
10.1. Mokestį už bendrabutį nustato Rektoratas Apgyvendinimo tarnybos vadovo 

   ir vyr. ekonomisto teikimu, suderinus su SA. 
10.2. Mokestis už bendrabutį mokamas iki einamo mėnesio 27 dienos. Studentas gali sumokėti 

bendrabučio nuomos mokestį iškart už keletą mėnesių. 
10.3. Mokestis prioriteto tvarka gali būti mažinamas tik Universitete studijuojantiems laipsnį 

nsuteikiančių pirmos, antros pakopos ir vientisųjų studijų studentams, SA teikimu, 
įforminant tai rektoriaus įsakymu: 
10.3.1. našlaičiams už gyvenamąją vietą bendrabutyje iki 60 proc.;  
10.3.2. netekusiems vieno iš tėvų arba esant nustatytai globai iki 50 proc.;  
10.3.3. studentų šeimoms  turinčioms vaiką(ų),(vienam kambariui)- iki 40 proc.  
10.3.4. bendrabučio tarybai iki 40 proc. 
10.3.5. Bendrabučio komisijai pritarus, SA teikimu, vieneriems studijų metams per visą 

studijų laikotarpį iki 5 proc. – atlikus kambario pagerinimus. 
10.4. Bendra visiems studentams mokesčio už bendrabučius mažinimo suma negali viršyti 7 

proc. planuojamų metinio mokesčio už bendrabučius pajamų, kurį apskaičiuoja 
Universiteto ekonomikos ir planavimo skyrius kas pusę metų. 

10.5.  10%  nuo nuomos mokesčio už bendrabučius skiriama bendrabučių renovacijai. 
 
 

11. BENDRABUČIO STUDENTŲ SAVIVALDA 
 

11.1. Visuotinis bendrabučio gyventojų susirinkimas: 
11.1.1. Visuotinis bendrabučio gyventojų  susirinkimas – aukščiausiasis bendrabučio 

savivaldos organas, turintis visas visuotinio susirinkimo narių teises. 
11.1.2. Visuotinio bendrabučio susirinkimo nariai – Universitete studijuojantys ir 

gyvenantys bendrabutyje studentai.  
11.1.3. Visuotinis bendrabučio gyventojų  susirinkimas vienerių metų kadencijai renka 

Bendrabučio tarybą, kurią sudaro bendrabučio pirmininkas ir aukštų seniūnai. 
Pirmiausia išrenkami aukštų seniūnai, po to renkamas bendrabučio pirmininkas ir 
taip suformuojama Bendrabučio taryba. 

11.1.4. Jei išrinktas aukšto seniūnas išrenkamas bendrabučio pirmininku – aukšto seniūnu 
renkamas kitas aukšto gyventojas. 

11.1.5. Visuotinis bendrabučio gyventojų susirinkimas svarsto ir tvirtina bendrabučio 
tarybos veiklos ataskaitą; 

11.1.6. Visuotinis bendrabučio gyventojų susirinkimas svarsto svarbius bendrabučio 
gyventojams klausimus, kuriems priimti reikalingas visuotinis gyventojų pritarimas.  

11.1.7. Visuotinio susirinkimo ir rinkimų protokolas pateikiamas LSMU Studentų 
atstovybei per 7 darbo dienas nuo susirinkimo. 

11.2. Eilinį Visuotinį bendrabučio susirinkimą ne vėliau kaip kiekvienų metų spalio mėnesį 
šaukia Bendrabučio taryba. 

11.3. Neeilinį Visuotinį susirinkimą gali inicijuoti  Bendrabučio pirmininkas, Bendrabučio 
taryba, 1/3 Visuotinio bendrabučio susirinkimo narių (bendrabučio gyventojų – LSMU 
studentų) arba LSMU SA. Bendrabučio taryba turi per savaitę sušaukti Visuotinį 



bendrabučio susirinkimą; jai to negalint padaryti, Visuotinį bendrabučio susirinkimą šaukia 
LSMU SA. 

11.4. Visuotinis bendrabučio gyventojų susirinkimas laikomas teisėtu, jei susirinkime 
dalyvauja daugiau nei pusė visų bendrabučio gyventojų. Jei kvorumo nėra, Visuotinis 
bendrabučio gyventojų susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip po 2 savaičių. Neįvykus 
dviem teisėtiems Visuotiniams bendrabučio susirinkimams,  trečią kartą šaukiant Visuotinį 
bendrabučio susirinkimą taryba išrenkama esant ne mažiau 20 proc. bendrabučio 
gyventojų. 

11.5. Bendrabučio taryba: 
11.5.1. Bendrabučio taryba yra kolegialus bendrabučio studentų savivaldos organas. 
11.5.2. Bendrabučio tarybos kadencija – vieneri metai. 
11.5.3. Bendrabučio tarybą sudaro bendrabučio pirmininkas ir aukštų seniūnai (5 

bendrabučio tarybą sudaro 3 studentai priimti bendro priėmimo metu ir 3 
studentai įstoję ne bendro priėmimo metu). 

11.5.4. Bendrabučio tarybos nariui, aukšto seniūnui, negalint eiti savo pareigų Bendrabučio 
taryba šaukia atitinkamo aukšto gyventojų susirinkimą ir išrenka naują aukšto 
seniūną. Bendrabučio pirmininkui negalint eiti savo pareigų, taryba apie tai 
praneša SA ir organizuoja Visuotinį bendrabučio susirinkimą naujam bendrabučio 
pirmininkui išrinkti. 

11.5.5. Bendrabučio tarybos nariai gali būti universitete studijuojantys studentai. 
11.5.6. Bendrabučio taryba  atstovauja bendrabučio gyventojų interesams, Bendrabučio 

taryba atsako už tvarką bendrabutyje; 
11.5.7. Bendrabučio taryba nagrinėja studentų skundus ir prašymus dėl gyvenimo ir buities 

klausimų. 
11.5.8. Bendrabučio taryba teikia siūlymus Bendrabučių komisijai. 
11.5.9. Bendrabučio taryba, atisžvelgdama į studento prašymą ir įvertinusi atliktus 

kambario pagerinimus, teikia SA siūlymą dėl mokesčio už bendrabutį 
sumažinimo atitinkamiems studentams kartu su susijusiais dokumentais (studentų 
prašymas dėl mokesčio už bendrabutį sumažinimo, Bendrabučio tarybos 
protokolas ir kt.) 

11.5.10. Bendrabučio tarybos susirinkimas laikomas teisėtu, jei susirinkime dalyvauja 
daugiau nei pusė bendrabučio tarybos narių. Susirinkimą organizuoja ir jam 
pirmininkauja  bendrabučio pirmininkas arba jo pavaduotojas. 

11.5.11. Bendrabučio tarybos nutarimai, neprieštaraujantys šiems nuostatams, yra 
privalomi visiems gyventojams.  

11.5.12. Bendrabučio tarybos įgaliojimus gali sustabdyti bendrabučio gyventojų 
susirinkimas, Studentų atstovybė Tarybos sprendimu arba Rektorius savo 
įsakymu; 

11.5.13. Bendrabučio taryba yra ataskaitinga Visuotiniam bendrabučio gyventojų 
susirinkimui ir SA. Savo veiklos ataskaitas, už rudens semestrą (iki sausio 31 d.) 
ir likus savaitei iki kadencijos baigimo už pavasario semestrą, privalo pateikti SA. 
Tarybos veiklos ataskaitos peržiūrimo per artimiausią bendrabučio komisijos 
posėdį. 

12. NUOSTATŲ GALIOJIMAS, PAKEITIMAS 
 
12.1. Nuostatai įsigalioja nuo 2012 m. birželio 4 d. 



12.2. Nuostatai keičiami, pildomi, atšaukiami ar jų galiojimas stabdomas Rektorato 
nutarimu ir Rektoriaus įsakymu.  

 


