LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO REKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL IŠANKSTINĖS BEI MĖNESIO ĮMOKŲ DYDŽIO UŽ
BENDRABUTĮ NUSTATYMO IR JŲ MOKĖJIMO TVARKOS
2 0 1 2 m.

gegužės
Vilnius

Nr.

Vadovaudamasis Lietuvos edukologijos universiteto statuto (Žin., 2 0 1 1 , N r . 6 6 - 3 1 0 2 ) 47
punkto 2 papunkčiu bei atsižvelgiant j 2 0 1 2 m. balandžio 16 d. Rektorato posėdžio protokolinį
sprendimą Nr. 22 ir, siekdamas užtikrinti sutartines prievoles universitetui, t v i r t i n u :
naujai apsigyvenantiems Studentų g. 41, 45, 47 ir Švitrigailos g. 4 bendrabučiuose
studentams, su kuriais yra sudaromos nuomos sutartys, išankstinės (užstato) ir eilinių įmokų
dydžius, jų m o k ė j i m o tvarką (pridedama).
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Algirdas Gaižutis

PATVIRTINTA
Lietuvos edukologijos universiteto
Rektoriaus 2 0 1 2 m. gegužės ^ ^ d. įsakymu Nr.

IŠANKSTINĖS IR EILINIŲ ĮMOKŲ UŽ BENDRABUTĮ MOKĖJIMO TVARKA,
MĖNESIO ĮMOKOS DYDŽIAI (I, III, IV, VIII BENDRABUČIAI)
1. Nustatomas mėnesio mokestis už gyvenimą bendrabutyje 2012 - 2 0 1 3 m. m.:
1.1. gyvenant kambaryje vienam (išimtinu atveju) - 2 6 5 Lt ir neįgaliam studentui 132,50 Lt;
1.2. gyvenant kambaryje dviese - 2 0 0 Lt ir neįgaliam studentui - 100 Lt;
1.3. gyvenant kambaryje trims (pageidaujant studentams) - 180 Lt ir neįgaliam
studentui - 9 5 Lt;
1.4. išvykus į praktiką, į užsienį pagal mainų programas, ligos metu, ne trumpiau 30
d. - mokamas 50 procentų dydžio mėnesio mokestis.
2. Išankstinės įmokos, susidedančios iš dviejų dalių, dydis ir mokėjimo tvarka:
2.1. įmokos dalis - 100 Lt (t.y. užstatas, skirtas užtikrinti gyvenamos vietos
rezervavimą bei nenumatytų išlaidų ir nuostolių apmokėjimą), mokama skyrus bendrabutį:
2.1.1. vyresnių kursų studentams (II kurso ir vyresnių bei II kurso magistrams) - per
dešimt darbo dienų nuo dekano (direktoriaus) įsakymo datos, kuriuo studentui paskirtas
bendrabutis kitiems mokslo metams;
2.1.2. I kurso ir po rugsėjo 1 d. bendrabutį gavusiems studentams - iki įsakyme
nustatyto apsigyventi laiko;
2.1.3. išankstinė įmoka (užstatas) mokama tik pačių studentų (už save) kitu atveju
užstatas gali būti neužskaitytas;
2.1.4. užstato dalis, atskaičius nuostolių, padarytų bendrabučio turtui atlyginimą, ar
trūkstamų lėšų mokesčiui už bendrabutį padengimą, grąžinama išvykstančiam studentui per 15
(penkiolika) darbo dienų nuo išvykimo dienos;
2.1.5. studentui, atsisakius apsigyventi skirtoje vietoje bendrabutyje, užstatas
negrąžinamas;
2.1.6. studentui, atsisakius apsigyventi skirtoje bendrabučio vietoje dėl studijų
nutraukimo, užstatas grąžinamas nuo įmokėjimo datos per 6 0 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.
2.2. Kita išankstinės įmokos dalis - 4 0 0 Lt , neįgaliesiems - 200 Lt - tai mokestis už
pirmus du gyvenimo bendrabutyje mėnesius, mokama apsigyvenant bendrabutyje.
3. Eilinės įmokos, ne mažiau dviejų mėnesių mokesčio už bendrabutį dydžio,
mokamos iki lapkričio, sausio ir kovo 30 d. į nurodytą universiteto sąskaitą.
4. Nesumokėjęs eilinės įmokos nurodytu terminu, studentas įspėjamas raštu ir,
nesumokėjęs
mokesčio per 7 (septynias) darbo dienas, Rektoriaus įsakymu išbraukiamas iš
bendrabučio gyventojų sąrašo.
5. Galutinis atsiskaitymas su studentu atliekamas studentui išvykstant iš bendrabučio.
6. Užstatų ir eilinių įmokų savalaikį mokėjimą koordinuoja bendrabučio vedėjas ir
mokesčių koordinatorius.
7. M o k ė j i m ų rekvizitai užstatui ir kitoms įmokoms už bendrabutį skelbiami interneto
puslapyje: Lietuvos edukologijos universitetas-struktūra-administracijos padaliniai-ūkio direkcijabendrabučiai-informacija studentams-kainos.
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