
 

 

 

 

 

 

 

 

BENDRABUČIO GYVENTOJO  

ATMINTINĖ 
 

 



 
 
1-as žingsnis 

Registracija: telefonu (8 37 752 258), elektroniniu 
paš tu (bendrabutiš@ašu.lt) arba Bendrabuč ių ad-
miništračijoje adrešu: Studentų g. 5, bendrabutiš 
Nr. 2, 102 kab., Akademija. 

Dieninio škyriauš študentai privalo paširaš yti termi-
nuotą bendrabučio apgyvendinimo sutartį ir su-
mokėti užstatą, kuriš buš grąž intaš iš šikrauštant iš  
bendrabuč io (už štatų dydž iai: bend. Nr. 1, 2, 4, 7 – 
60 Eur, bendr. Nr. 5 –100 Eur). Sumoke ti galima ka-
šoje Centriniuoše ru muoše (223 kab.), banko kortele 
(Bendrabuč ių adminištračijoje) arba pavedimu, rek-
vižitai – www.bendrabučiai.lt škiltyje – „Moke ti už  
bendrabutį“). 

2-as žingsnis 

Bendrabuč ių Nr. 1, 2, 4, 7 kambarių raktai gyven-
tojamš duodami Bendrabuč ių adminištračijoje 
(Studentų g. 5, bendrabutiš Nr. 2, 102 kab.), bend-
rabuč io Nr. 5 gyventojamš raktuš duoda bendrabu-
č io apšaugoš darbuotojaš. 

3-as žingsnis 

Interneto paslauga bendrabutyje: nore dami bend-
rabuč iuoše prišijungti prie interneto gyventojai pir-
miaušia turi aktyvuoti šavo elektroninę tapatybę nau-
joje šavitarnoš švetaine je httpš://tapatybeš.ašu.lt. 
Paškyroš pakeitimai (paškyroš aktyvavimaš, šlap-
taž odž io keitimaš bei atnaujinimaš) atliekami toje 
pač ioje švetaine je. 

Sekantiš ž ingšniš yra kompiuterio konfigu račijoš 
nuštatymaš šavo kompiuteryje. Višą reikalingą in-
formačiją apie nuštatymuš ir kompiuterinį tinklą 
rašite ašu.lt [Studentamš/Kompiuterių tinklaš] 
http://goo.gl/5H7AJF . 

Dušais bendrabuč iuoše Nr. 1, 2, 4, 7 galima naudotiš 
nuo 6.00 iki 23.00 val., iš škyruš š varoš valandaš 
(11.00–13.00). Jie yra bendrabuč ių Nr. 1, 2, 4, 7 ru -
šiuoše, bendrabutyje Nr. 7 – ir kiekviename aukš te,  
bendrabutyje Nr. 5 – kiekviename bloke. Nauji duš ai 
įrengti bendrabutyje Nr. 1 – 1-ame (vyrų),  
2-ame (moterų) ir 3-ame (vyrų) aukš tuoše, bendra-
butyje Nr. 2 – 2-ame (moterų) ir 3-ame (vyrų) aukš -
tuoše, bendrabutyje Nr. 4 – 2-ame (vyrų) ir 3-ame 
(moterų) aukš tuoše bei bendrabutyje Nr. 7 – 2-ame 
(vyrų) ir 3-ame (moterų) aukš tuoše. Papildoma paš-
lauga – bendrabuč io Nr. 5 duš ų ir kambarių valymaš 
(9 Eur – trivieč io, 6 Eur – dvivieč io kambario valymaš 
ir 6 Eur – koridoriauš ir vonioš kambario valymaš). 

Saugoma automobilių stovėjimo aikštelė 
II ru mų kieme kainuoja 10 Eur/me n. Kreiptiš į  
Univeršiteto ekonomištuš (Centriniai ru mai, 
234 kab.). Taip pat automobiliuš galite štatyti už da-
roše mokamoše aikš tele še š alia bendrabuč ių Nr. 1, 

2, 4 (kaina – 10 Eur/me n.). Aikš tele š vietą galite už -
šišakyti Bendrabuč ių adminištračijoje. 

Skalbyklos paslaugos teikiamoš bendrabutyje Nr. 6 
(Univeršiteto g. 4). Pateikuš Lietuvoš študento paž y-
me jimą (LSP) šuteikiama 25 % nuolaida.  

Patalynė – pagalve , už klotaš duodami nemokamai, 
š varuš patalyne š komplektaš kainuoja 1,45 Eur. Kreip-
tiš į  adminištratorių, 2 bendr., 102 kab. 

Gyventojų svečiai gali apsigyventi 5-o bendrabu-
č io 5-ame aukš te ešanč iuoše poilšio namuoše (nak-
vyne š kaina – 13,80 Eur ž mogui už  naktį). Kituoše 
aukš tuoše – 9,80 Eur už  naktį. Bendrabuč iuoše Nr. 1, 
2, 4, 7 nakvyne š kaina yra 5,40 ir 5,90 Eur už  naktį 
(nerenovuotuoše ir renovuotuoše kambariuoše). 

Durų įeigos kortelė iš duodama šumoke juš vien-
kartinį 2,03 euro mokeštį. Įeigoš kontrolę nemoka-
mai galima įdiegti į jau turimą Lietuvoš študento pa-
ž yme jimą (LSP). 

ASU bibliotekos paslaugos: vadove lių ir knygų iš -
davimaš į namuš, škaitymaš škaitytojamš įrengtoše 
vietoše, internetaš bei bevieliš internetaš (nemoka-
moš pašlaugoš), kopijavimaš ir špaušdinimaš (mo-
kamoš pašlaugoš). Taip pat yra kompiuterižuotoš 
darbo vietoš ir kambariai šavarankiš kam darbui. 
Bibliotekas rasite: centrinė biblioteka – Centri-
niuoše ru muoše (Studentų g. 11, Akademija), 2-ame 
aukš te (darbo laikaš: 8.00–19.00 val. darbo dieno-
miš, š eš tadieniaiš 9.00–14.00 val.), Mokymo litera-
tūros biblioteka – III ru muoše (Univeršiteto g. 10, 
Akademija), 2-ame aukš te (darbo laikaš: 8.00–
18.00 val. darbo dienomiš). 

Kūno kultūros ir sporto centras kvieč ia už šiimti 
aerobika, ž aišti krepš inį, tinklinį, futbolą, štalo te-
nišą, badmintoną, kilnoti šunkumuš ar paširinkti ki-
taš športo š akaš. Kūno kultūros ir sporto centrą  
rasite Centriniuoše ru muoše (Studentų g. 11, Aka-
demija). Sporto ž aidimų šale  yra 2-ame aukš te, tre-
niruoklių ir aerobikoš šale š – 1-ame aukš te. Treni-
ruoč ių ir šalių už imtumo grafikai pateikti škelbimų 
lentoje (Centriniuoše ru muoše, 2-ame aukš te, prie 
športo ž aidimų šale š). 

4-as žingsnis 

Išsikraustymas 

 Išsikraustydami iš bendrabučių Nr. 1, 2, 4, 
5, 7 gyventojai iki 12.00 val. privalo prištatyti kam-
bario raktus, įeigos kortelę į Bendrabuč ių admi-
ništračiją. Jeigu buvo naudojama bendrabuč io pata-
lyne , praš ome praneš ti adminištratoriui. 

 Iš šikrauštant valytoja arba adminištratoriuš 
tikrina kambario tvarką ir inventorių, pildomaš 
„Kambarių apž iu roš lapaš“.  

 Iš vykštant laikinai (pagal študijų mainų prog-
ramaš, į štaž uoteš už šienyje) taip pat būtina infor-
muoti adminištratorių. 

 Iš šikrauštydami gyventojai privalo apmoke ti 
iki toš dienoš šuškaič iuotą mokeštį už  naudojimąši 
bendrabuč ių pašlaugomiš. 

Bendra tvarka dieninių studijų 

studentams 

mailto:bendrabutis@asu.lt
http://www.bendrabuciai.lt/
https://tapatybes.asu.lt/
http://goo.gl/5H7AJF


 

 

 

 

 
1-as žingsnis 

Registracija: telefonu (8 37 75 22 58), elektroniniu 
paš tu (bendrabutiš@ašu.lt) arba Bendrabuč ių ad-
miništračijoje adrešu: Studentų g. 5, bendrabutiš 
Nr. 2, 102 kab., Akademija. 

2-as žingsnis 

Kambarių raktai bendrabuč ių Nr. 1, 2, 4, 7 gyven-
tojamš duodami Bendrabuč ių adminištračijoje 
(Studentų g. 5, bendrabutiš Nr. 2, 102 kab.),  
bendrabuč io Nr. 5 gyventojamš raktuš duoda bend-
rabuč io apšaugoš darbuotojaš. 

3-as žingsnis  

Interneto paslauga bendrabutyje: nore dami bend-
rabuč iuoše prišijungti prie interneto gyventojai pir-
miaušia turi aktyvuoti šavo elektroninę tapatybę nau-
joje šavitarnoš švetaine je httpš://tapatybeš.ašu.lt. 
Paškyroš pakeitimai (paškyroš aktyvavimaš, šlap-
taž odž io keitimaš bei atnaujinimaš) atliekami toje 
pač ioje švetaine je. 

Sekantiš ž ingšniš yra kompiuterio konfigu račijoš 
nuštatymaš šavo kompiuteryje. Višą reikalingą in-
formačiją apie nuštatymuš ir kompiuterinį tinklą 
rašite ašu.lt [Studentamš/Kompiuterių tinklaš] 
http://goo.gl/5H7AJF . 

Dušais bendrabuč iuoše Nr. 1, 2, 4, 7 galima naudo-
tiš nuo 6.00 iki 23.00 val., iš škyruš š varoš valandaš 
(11.00–13.00). Jie yra bendrabuč ių Nr. 1, 2, 4, 7 ru -
šiuoše, bendrabutyje Nr. 7 – ir kiekviename aukš te,  
bendrabutyje Nr. 5 – kiekviename bloke. Nauji du-
š ai įrengti bendrabutyje Nr. 1 – 1-ame (vyrų),  
2-ame (moterų) ir 3-ame (vyrų) aukš tuoše, bendra-
butyje Nr. 2 – 2-ame (moterų) ir 3-ame (vyrų) aukš -
tuoše, bendrabutyje Nr. 4 – 2-ame (vyrų) ir 3-ame 
(moterų) aukš tuoše bei bendrabutyje Nr. 7 – 2-ame 
(vyrų) ir 3-ame (moterų) aukš tuoše. Papildoma 
pašlauga – bendrabuč io Nr. 5 duš ų ir kambarių va-
lymaš (9 Eur – trivieč io, 6 Eur – dvivieč io kambario 
valymaš ir 6 Eur – koridoriauš ir vonioš kambario 
valymaš). 

Saugoma automobilių stovėjimo aikštelė 
II ru mų kieme kainuoja 10 Eur/me n. Kreiptiš į  
Univeršiteto ekonomištuš (Centriniai ru mai, 
234 kab.). Taip pat automobiliuš galite štatyti už da-
roše mokamoše aikš tele še š alia bendrabuč ių Nr. 1, 
2, 4 (kaina – 10 Eur/me n.). Aikš tele š vietą galite už -
šišakyti Bendrabuč ių adminištračijoje. 

Skalbyklos paslaugos teikiamoš bendrabutyje Nr. 6 
(Univeršiteto g. 4). Pateikuš Lietuvoš študento paž y-
me jimą (LSP) šuteikiama 25 % nuolaida.  

Patalynė – pagalve , už klotaš duodami nemokamai, 
š varuš patalyne š komplektaš kainuoja 1,45 Eur. Kreip-
tiš į  adminištratorių, 2 bendr., 102 kab. 

Gyventojų svečiai gali apsigyventi 5-o bendrabu-
č io 5-ame aukš te ešanč iuoše poilšio namuoše (nak-
vyne š kaina – 13,80 Eur ž mogui už  naktį). Kituoše 
aukš tuoše – 9,80 Eur už  naktį. Bendrabuč iuoše 
Nr. 1, 2, 4, 7 nakvyne š kaina yra 5,40 ir 5,90 Eur už  
naktį (nerenovuotuoše ir renovuotuoše kamba-
riuoše). 

Durų įeigos kortelė iš duodama nemokamai, jei gy-
ventojaš iš šikrauštydamaš kortelę grąž ina. Vien-
kartiniš įeigoš kortele š mokeštiš – 2,03 Eur moka-
maš, kai kortelę norima pašilikti. Įeigoš kontrolę ne-
mokamai galima įdiegti į jau turimą Lietuvoš štu-
dento paž yme jimą (LSP). 

ASU bibliotekos paslaugos: vadove lių ir knygų iš -
davimaš į namuš, škaitymaš škaitytojamš įrengtoše 
vietoše, internetaš bei bevieliš internetaš (nemoka-
moš pašlaugoš), kopijavimaš ir špaušdinimaš (moka-
moš pašlaugoš). Taip pat yra kompiuterižuotoš 
darbo vietoš ir kambariai šavarankiš kam darbui. 
Bibliotekas rasite: centrinė biblioteka – Centri-
niuoše ru muoše (Studentų g. 11, Akademija), 2-ame 
aukš te (darbo laikaš: 8.00–19.00 val. darbo dienomiš, 
š eš tadieniaiš 9.00–14.00 val.), Mokymo literatūros 
biblioteka – III ru muoše (Univeršiteto g. 10, Akade-
mija), 2-ame aukš te (darbo laikaš: 8.00–18.00 val. 
darbo dienomiš). 

Kūno kultūros ir sporto centras kvieč ia už šiimti 
aerobika, ž aišti krepš inį, tinklinį, futbolą, štalo  
tenišą, badmintoną, kilnoti šunkumuš ar paširinkti 
kitaš športo š akaš. Kūno kultūros ir sporto centrą  
rasite Centriniuoše ru muoše (Studentų g. 11, Aka-
demija). Sporto ž aidimų šale  yra 2-ame aukš te, tre-
niruoklių ir aerobikoš šale š – 1-ame aukš te. Treni-
ruoč ių ir šalių už imtumo grafikai pateikti škelbimų 
lentoje (Centriniuoše ru muoše, 2-ame aukš te, prie 
športo ž aidimų šale š). 

4-as žingsnis 

Išsikraustymas 

 Iš šikrauštydami iš  bendrabuč ių Nr. 1, 2, 4, 7 
gyventojai iki 12.00 val. privalo kambario raktus, 
įeigos kortelę (jei nesumokėtas mokestis) priš-
tatyti į Bendrabuč ių adminištračiją, o patalynę, in-
formavuš bendrabuč io adminištratorių, palikti 
kambaryje.  

 Iš šikrauštant iš  bendrabuč ių Nr. 1, 2, 4, 7 po 
12.00 val. informavus administratorių darbo 
laiku, raktą reikia nuneš ti į bendrabutį Nr. 5 apšau-
goš darbuotojui.  

 Jei gyvenote bendrabutyje Nr. 5, 5 aukš te, 
raktą  ir įeigoš kortelę reikia grąž inti bendrabuč io 
Nr. 5 apšaugoš darbuotojui, o patalynę palikti kam-
baryje iki 12.00 val. 

 Jei gyvenote bendrabuč ių Nr. 1, 2, 4, 7 aukš -
tuoše – patalynę, raktą ir įeigoš kortelę (jei nešumo-
ke taš kortele š mokeštiš) reikia palikti Bendrabuč ių 
adminištračijoje. 

 Iš šikrauštant valytoja arba adminištratoriuš 
tikrina kambario tvarką ir inventorių pildomaš 
„Kambario apž iu roš lapaš“.  

 

Bendra tvarka ištęstinių studijų 

studentams 

mailto:bendrabutis@asu.lt
https://tapatybes.asu.lt/
http://goo.gl/5H7AJF


Svarbi informacija 

  

Svečių lankymo valandos: darbo dienomiš nuo 6.00 val. iki 23.00 val.,  

šavaitgaliaiš ir š venč ių dienomiš – iki 24.00 val.  

Ramybės valandos bendrabuč iuoše yra nuo 23.00 iki 6.00 val. 

Apmokėjimas. Už  bendrabuč ių pašlaugaš galima moke ti kašoje, ešanč ioje  

Centriniuoše ru muoše, 223 kab., banko kortele Bendrabuč ių adminištračijoje ir bendra-

butyje Nr. 5 arba internetiniu pavedimu adrešu www.bendrabučiai.lt,  

paširenkant škiltį ,,Moke ti už  bendrabutį”. 

 

Gedimų ir kitų trūkumų  kambariuose registravimas 

 

 Inventoriauš tru kumaš ar šugadinimaš 

 Tečhniniai gedimai 

 Kita (kenke jai) 

 

Regištruojama ž urnaluoše, ešanč iuoše ant apšaugoš darbuotojo štalo. 

 

Višaiš klaušimaiš praš ome kreiptiš š iaiš kontaktaiš:  

el. paš tu: bendrabutiš@ašu.lt,  telefonu: 8 37 75 22 58 

Darbo laikaš: 8.00–16.30 val., I–V 

Skubiaiš klaušimaiš škambinti telefonu: 8 37 75 22 56 (višą parą, I–VII) 

Naujienaš šuž inošite internetiniame pušlapyje: www.bendrabučiai.lt 

 

Bendrabučių adresai 

 

Bendrabutiš Nr. 1 – Studentų g. 7 

Bendrabutiš Nr. 2 – Studentų g. 5  

Bendrabutiš Nr. 4 – Studentų g. 1  

Bendrabutiš Nr. 5 – Univeršiteto g. 8  

Bendrabutiš Nr. 7 – Univeršiteto g. 6  

Akademijos mstl., Kauno r. 

 

 

 

Informačija atnaujinta 2016-08-24 
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