
BENDRABUČIŲ GYVENTOJŲ DĖMESIUI!  
IŠSIKRAUSTYMO IR APSIGYVENIMO BENDRABUČIUOSE TVARKA  (ORIENTACINĖ)  

 

Informuojame, kad keičiantis sutarčių pasirašymo tvarkai, keičiasi ir bendra išsikraustymo ir 

apsigyvenimo bendrabučiuose tvarka. Bendrabučiai Nr. 1,2,4,5,7 vasaros metu lieka atidaryti. 

Taip pat 2017 m. liepos 4 - 9 dienomis ASU bendrabučiai priims Tarptautinių vaikų žaidynių 

svečius, todėl maloniai prašome susipažinti su svarbiais pakeitimais ir terminais.  

 

Išsikraustymo, 

apsigyvenimo 

poreikis 

(pasirinktinai) 

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI Terminai 

Nepratęsti sutarties 1. Išvalyti kambarį ir/ arba bloko bendrąsias patalpas (koridorių ir vonios 

kambarį 5 bendrabutyje) . 

Ne vėliau nei iki 

2017 06 30 

2. Iš kambario iškraustyti visus asmeninius daiktus. Ne vėliau nei iki 

2017 06 30 

3. Kambarį perduoti tikrinant bendrabučio administratoriui, apsaugos 

darbuotojui ar valytojai. 

Darbo dienomis 

nuo 9 iki 11 val. 

(iki 2017 06 30) 

4. Bendrabučių administracijai arba bendrabučio administratoriui atiduoti 

patvirtintą kambario tvarkos tikrinimo lapą ir kambario raktus. 

Ne vėliau nei iki 

2017 06 30 12 

val. 

5. Esant poreikiui, prieš naujus mokslo metus (aukštesnių kursų studentams) 

pasirašyti naują terminuotą apgyvendinimo bendrabučiuose sutartį. 

Nuo 2017 08 07 

(esant laisvų vietų 

galimybė 

pasirašyti sutartį 

nuo 2017 m. 06 

01) 

Pratęsti sutartį ir 

toliau likti gyventi 

bendrabutyje nuo 

2017 07 01 

1. Sudaryti naują terminuotą apgyvendinimo bendrabučiuose sutartį 

bendrabučių administracijoje ir prasitęsti įeigos kortelės galiojimą. 

Ne vėliau nei iki 

2017 06 30 12 

val. 

2. Siekiant efektyviau panaudoti vietą Tarptautinių vaikų žaidynių metu gali 

tekti laikinai persikelti į kitą to paties bendrabučio kambarį (teirautis 

bendrabučio administratoriaus). 

Nuo 2017 06 30 

iki 2017 07 11 

3. Esant poreikiui, Tarptautinių vaikų žaidynių metu kreiptis į bendrabučio 

administratorių arba apsaugos darbuotoją dėl daiktų saugojimo. 

Ne vėliau nei iki 

2017 06 29  

4. Persikelti iš laikinos kambario vietos į nuolatinį kambarį nurodytą 

terminuotoje bendrabučių apgyvendinimo sutartyje (atsiimti saugojamus 

daiktus). 

Nuo 2017 07 12 

Pratęsti sutartį nuo 

2017 07 01 ir 

apsigyventi bet kada 

nuo 2017 07 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Esant poreikiui, kreiptis į bendrabučio administratorių ar apsaugos 

darbuotoją dėl daiktų saugojimo. 

Ne vėliau nei iki 

2017 06 01 

2. Išvalyti kambarį ir/ arba bloko bendrąsias patalpas (koridorių ir vonios 

kambarį 5 bendrabutyje). 

Ne vėliau nei iki 

2017 06 29 

3. Iš kambario iškraustyti visus asmeninius daiktus, išskyrus šaldytuvą arba 

kitą buitinę techniką. 

Ne vėliau nei iki 

2017 06 30 (arba 

išsikraustymo 

datos) 

4. Kambarį perduoti tikrinant bendrabučio administratoriui, apsaugos 

darbuotojui ar valytojai. 

Darbo dienomis 

nuo 9 iki 11 val. 

(iki 2017 06 30 

arba 

išsikraustymo 

 datos) 

5. Patvirtintą kambario tvarkos tikrinimo lapą ir kambario raktus atiduoti 

bendrabučių administracijai, prasitęsti įeigos kortelės galiojimą . 

Ne vėliau nei iki 

2017 06 30 12 

val. 6. Bendrabučių administracijoje pasirašyti naują terminuotą apgyvendinimo 

bendrabučiuose sutartį. 

7. Atvykus apsigyventi į bendrabutį, dėl raktų ir daiktų atsiėmimo kreiptis į 

bendrabučių administraciją arba bendrabučio administratorių (I-V, 8.00 – 

16.30 val.). Norint atvykti savaitgalį, prašome informuoti prieš 1 d.  

Nuo 2017 07 12 

 

KITA INFORMACIJA 

 

Terminuota 

apgyvendinimo 

bendrabučiuose 

sutartis 

Nauja terminuota apgyvendinimo bendrabučiuose sutartis pasirašoma nuo 2017-07-01 iki 

2018 06 30.  

Išsamesnę informaciją apie įkainius už bendrabučių paslaugas rasite čia 

Mokesčiai už 

bendrabučių paslaugas 

Tarptautinių vaikų 

žaidynių laikotarpiu 

Gyventojams, pratęsusiems sutartis, bet negyvenantiems bendrabutyje laikotarpiu nuo 2017 07 

03 iki 2017 07 11, mokestis už bendrabučio paslaugas neskaičiuojamas. 

Dėl galimybės saugoti 

daiktus Tarptautinių 

vaikų žaidynių 

laikotarpiu 

Pasirašius naują terminuotą apgyvendinimo bendrabučiuose sutartį, kambaryje galima palikti 

tik šaldytuvus ir kt. buitinę techniką. Dėl kitų daiktų laikymo (dėžėse) bendrabutyje kreiptis į 

savo bendrabučio administratorių. Dėžės su daiktais bus saugomi tame pačiame bendrabutyje. 

Nuolaidos 

gyventojams, 

išvykstantiems į 

praktikas ir studijas 

užsienyje 

Gyventojams, išvykstantiems iš bendrabučio dėl studijų užsienyje, stažuočių, mokslo ar 

profesinių praktikų ir nenutraukiantiems apgyvendinimo sutarties, teikiama 50 proc. vienos 

vietos nuomos mokesčio nuolaida. Prieš išvykstant prašome kreiptis į bendrabučių 

administraciją arba bendrabučio administratorių dėl terminuotos apgyvendinimo 

bendrabučiuose sutarties pratęsimo ir daiktų saugojimo Tarptautinių vaikų žaidynių metu. 

Galimybė pasirašyti 

naują sutartį 

nuotoliniu būdu, turint 

pateisinamą priežastį 

neatvykti 

Negalintys atvykti, bet norintys sudaryti terminuotą apgyvendinimo bendrabučiuose sutartį, tai 

gali padaryti elektroniniu paštu: bendrabutis@asu.lt 

 

 Pateikta informacija ir terminai yra orientaciniai, esant poreikiui gali būti tikslinami. 

 Dėl konkrečios tvarkos ar kilus klausimams, prašome kreiptis į savo bendrabučio administratorių. 

 

 

Pagarbiai 

Bendrabučių administracija 

http://asu.lt/wp-content/uploads/2017/03/Bendrabučių-kainos.-2017-04-20.pdf
mailto:bendrabutis@asu.lt

