
4.VIETOS BENDRABUTYJE SUTEIKIMO TVARKA 

  

4.1. Vietas bendrabutyje tvirtina Bendrabučių komisija. 

4.2. Universiteto studentai, norintys apsigyventi bendrabutyje, ne vėliau kaip iki paskutinės 

Bendrojo priėmimo procedūrų datos (arba per Bendrabučių komisijos numatyta laiką) 

elektroniniu būdu LSMUSIS sistemoje pateikia 4.2.1–4.2.3 papunkčiuose nurodytus  

dokumentus. 4.2.2–4.2.3 papunkčiuose nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau nei 

prieš 3 mėnesius. Dokumentus pateikus ne elektroniniu būdu, prašymas nesvarstomas. 

4.2.1. prašymą rektoriui; 

4.2.2. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą; 

4.2.3. socialiai remtini asmenys pateikia socialinį remtinumą liudijančius dokumentus: (abiejų  

arba vieno iš tėvų (įtėvių) mirties liudijimus; gimimo liudijimą, jei studentas neturėjo bent 

vieno iš tėvų; abiejų ar vieno iš tėvų (įtėvių) arba paties studento darbingumo lygio pažymą ir 

(arba) neįgaliojo pažymėjimą; pažymą(as) iš savivaldybės arba seniūnijos apie šeimos / 

asmens gaunamą socialinę paramą; teismo sprendimą, kai iki pilnametystės įstatymų nustatyta 

tvarka buvo nustatyta globa; asmenys iš daugiavaikių šeimų pateikia pažymą(as), 

patvirtinančią(ias) šeimos sudėtį). 

4.3. Universiteto doktorantai ir rezidentai, norintys apsigyventi LSMU bendrabučiuose, 

elektroniniu būdu LSMUSIS sistemoje pateikia 4.3.1–4.3.2 papunkčiuose nurodytus 

dokumentus. Deklaruotą gyvenamąją vietą patvirtinanti pažyma turi būti išduota ne anksčiau 

nei prieš 3 mėnesius. Dokumentus pateikus ne elektroniniu būdu, prašymas nesvarstomas. 

      4.3.1. prašymą rektoriui; 

4.3.2. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą. 

4.4. Studentų šeimos, norinčios apsigyventi LSMU bendrabučiuose, elektroniniu būdu 

LSMUSIS sistemoje pateikia 4.4.1–4.4.4  papunkčiuose nurodytus dokumentus.  Deklaruotą 

gyvenamąją vietą patvirtinanti pažyma turi būti išduota ne anksčiau nei prieš 3 mėnesius. 

Dokumentus pateikus ne elektroniniu būdu, prašymas nesvarstomas. 

4.4.1. prašymą rektoriui; 

4.4.2. santuokos liudijimo patvirtintą kopiją; 

4.4.3. turint vaiką – vaiko gimimo liudijimo patvirtintą kopiją.  

4.4.4. deklaruotos gyvenamosios vietos pažymą, patvirtinančią, kad nė vienas šeimos narys 

nėra   deklaravęs gyvenamosios vietos Kauno mieste arba Kauno rajone.  

4.5. Kiti asmenys, pageidaujantys apsigyventi: 

            4.5.1. Ištęstinių studijų studentai (apgyvendinami tik sesijos laikotarpiu) pateikia prašymą   

elektroniniu būdu LSMUSIS sistemoje ne vėliau kaip 10 dienų iki sesijos pradžios; 

4.5.2. Kitų aukštųjų mokyklų studentai Studentų informavimo (paslaugų) skyriui (INFOS) 

pateikia:  

   4.5.5.1. prašymą; 

   4.5.2.2. studento pažymėjimo kopiją; 

   4.5.2.3. pažymą apie studijas aukštojoje mokykloje. 

4.5.3. Ne studentai Universiteto bendrabučiuose apgyvendinami vadovaujantis LSMU 

rektoriaus įsakymu patvirtinta tvarka. 

4.6. Bendrabučių komisija, vadovaudamasi pateiktais dokumentais, skiria gyvenamąjį plotą pagal 

patvirtintą darbo reglamentą. 



4.7. LSMU studentas, stojantis į doktorantūros, rezidentūros arba magistrantūros studijas, ir 

norintis iki stojimo rezultatų gyventi bendrabutyje, elektroniniu būdu LSMUSIS sistemoje 

turi pateikti prašymą ne vėliau kaip 30 dienų iki einamųjų  studijų pabaigos.  

4.8. Doktorantūros, rezidentūros arba magistrantūros studentai, norintys apsigyventi LSMU 

bendrabučiuose, prašymus elektroniniu būdu LSMUSIS sistemoje pateikia per 5 darbo dienas 

nuo  studijų sutarties pasirašymo. 

4.9. Studentui išvykstant pagal mainų programą ir pateikus prašymą elektroniniu būdu LSMUSIS 

sistemoje  yra išsaugoma teisė į vietą LSMU bendrabutyje. 

4.10. Atsiradus laisvų vietų bendrabučiuose mokslo metų laikotarpiu, apie tai paskelbiama LSMU 

SA ir (arba) Universiteto internetinėje svetainėje. Asmenys, norintys gauti vietą bendrabutyje, 

elektroniniu būdu LSMUSIS sistemoje pateikia 4.2–4.4 punktuose numatytus dokumentus, 

išskyrus 5.3 punkte numatytą atvejį.  

4.11. Bendrabučiuose esant laisvų vietų, gyventojai LSMUSIS sistemoje elektrononiu būdu gali 

pateikti prašymą dėl papildomos vietos skyrimo. Mokėjimas už papildomą vietą Bendrabučių 

komisijos sprendimu gali būti nutrauktas įspėjus ne vėliau kaip prieš 15 dienų. 

4.12. Studentų, norinčių apsigyventi bendrabutyje, konkursinio balo apskaičiavimas. 

Jeigu norinčių gauti vietą bendrabutyje asmenų yra daugiau negu laisvų vietų, tai konkursinis 

balas apskaičiuojamas atsižvelgiant į su prašymu pateiktas pažymas ir  duomenis. Skiriamų 

balų dydžiai: 

4.12.1.  10 (dešimt) balų skiriama našlaičiams (kaip apibrėžta1.10 papunktyje) ir asmenims, 

kuriems iki pilnametystės įstatymų numatyta tvarka buvo skirta globa; 

4.12.2.   3 (trys) balai skiriami, jei vienas iš tėvų (įtėvių) miręs, pripažintas nežinia kur esančiu 

arba paskelbtas mirusiu, arba studentas turi tik vieną iš tėvų (įtėvių);  

4.12.3.  3 (trys) balai skiriami studentams iš daugiavaikių šeimų (ne vyresniam kaip 25 metų 

asmeniui), kurių tėvai (įtėviai) augina tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, taip pat 

vyresnius (iki 25 metų), jeigu jie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą arba pagal 

formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja 

aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą; 

4.12.4.   2 (du) balai skiriami, jei vienam iš tėvų (įtėvių) nustatytas 45 procentų arba mažesnis 

darbingumo lygis arba sunkus arba vidutinis neįgalumo lygis;  

4.12.5. 3 (trys) balai skiriami, jei pačiam studentui nustatytas 45 procentų ar mažesnis 

darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis; 

4.12.6.   1 (vienas) balas skiriamas, jei studento šeima socialiai remtina; 

4.12.7.  2 (du) balai skiriami  būsimiems nuolatinių studijų pirmosios pakopos ir vientisųjų 

studijų pirmojo kurso studentams;   

4.12.8.  0,5 (pusė) balo skiriama, jei deklaruota gyvenamoji vieta yra toliau nei 50 km nuo 

Kauno: kas 25 km pridedama po 0,25 balo (toliau nei 75 km – 0,75 balo, toliau nei 100 km – 

1 balas, ir t. t.). 

4.13. Studento pateiktą informaciją tikrina Studentų informavimo (paslaugų) skyrius (INFOS). 

Esant neaiškumų, prašymą pateikęs asmuo privalo per 5 darbo dienas pateikti dokumentų 

originalus. 

4.14. Pateikdamas prašyme duomenis, reikalingus konkursiniam balui apskaičiuoti, asmuo, norintis 

gauti vietą bendrabutyje, privalo patvirtinti šių duomenų teisingumą. Už melagingos, 

klaidingos informacijos pateikimą gali būti skiriama piniginė 50 eurų bauda ir kitos 



Universiteto teisės aktuose numatytos nuobaudos. Jei vieta bendrabutyje skirta remiantis 

neteisingais duomenimis, studentas netenka teisės gyventi bendrabutyje. 

4.15. Studentų informavimo (paslaugų) skyrius (INFOS) pagal LSMUSIS ataskaitas Bendrabučių 

komisijai pateikia konkursinę eilę, vietų bendrabučiuose skaičių, studentų prašymus. 

4.16. Vietos bendrabučiuose skiriamos didžiausią konkursinį balą surinkusiems studentams. 

Studentams surinkus vienodą konkursinį balą, pirmenybė teikiama pagal didesnį deklaruotos 

gyvenamosios vietos nuotolį nuo Kauno.  

4.17. Bendrabučių komisija, skyrusi vietą bendrabutyje, nustato apgyvendinimo jame terminą, kuris 

nurodomas Gyvenamosios vietos bendrabutyje nuomos sutartyje. Vieta bendrabutyje 

suteikiama iki studento studijų pabaigos, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių 

(bendrabučių remontas, vietų bendrabutyje trūkumas, rektoriaus įsakymai ir pan.) gali būti 

nustatomas trumpesnis terminas.  

4.18. Esant nuostatuose nenumatytiems atvejams, sprendimai priimami Bendrabučių komisijos 

posėdyje. 

4.19. Kartu su Gyvenamosios vietos skyrimo prašymu pateikti dokumentai Universitete saugomi 

ne trumpiau kaip 10 darbo dienų nuo sprendimo skirti ar neskirti gyvenamosios vietos ir ne 

ilgiau kaip 45 dienų nuo sprendimo skirti ar neskirti gyvenamosios vietos. 

 

 


