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Kaunas 

 
Atsižvelgdamas į Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės iniciatyvą, dėl studentų 

patiriančių sunkumų, sukeltų Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino (toliau – 

Karantinas) šalies teritorijoje padarinių, nuo š. m. balandžio 1 d. iki Karantino pabaigos,  

  s u d a r a u galimybę VDU studentams, nutraukusiems su Universitetu sudarytą 

apgyvendinimo sutartį (toliau – Apgyvendinimo sutartis), iki š. m. liepos 31 d. sugrįžti gyventi į tą pačią 

gyvenamąją vietą VDU bendrabutyje, kurioje gyveno iki išsikėlimo datos. 

Įgyvendinant šį sprendimą n  u  r o d a u:  

1. Nuo š. m. balandžio 27 d. iki Karantino pabaigos taikyti šias Apgyvendinimo sutarties 

nutraukimo ir išsikėlimo iš bendrabučio kambario procedūras: 

1.1. VDU studentas turi iš Universiteto suteiktos elektroninio pašto dėžutės išsiųstu laišku  

informuoti Universitetą apie sutarties nutraukimo faktą ir išsikėlimo iš bendrabučio datą (ne vėlesnę nei 

10 (dešimt) darbo dienų nuo laiško išsiuntimo). Apgyvendinimo sutarties nutraukimo data turi būti 

fiksuojama el. laiško gavimo data, nuo kurios sustabdomas apgyvendinimo mokesčio skaičiavimas. 

Studentams taip pat paliekama teisė nutraukti Apgyvendinimo sutartį bei išsikelti iš bendrabučio iki tol 

galiojusia tvarka, t. y. vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto apgyvendinimo bendrabučiuose 

tvarkos aprašu (toliau – Universiteto nustatyta tvarka); 

1.2. išsikėlimas iš bendrabučio turi būti vykdomas Universiteto nustatyta tvarka. 

2. Taikyti šią Apgyvendinimo sutarties sudarymo bei įsikėlimo į bendrabučio kambarį, 

kuriame VDU studentas gyvenamo iki išsikėlimo, procedūrą pasibaigus Karantino laikotarpiui: 

2.1. studentai, kurie nutraukė apgyvendinimo sutartį nuo š. m. balandžio 1 d., turės teisę 

prašyti sugrįžti gyventi į tą pačią gyvenamąją vietą bendrabutyje, kurioje gyveno iki sutarties 

nutraukimo, užpildydami nustatytos formos elektroninį prašymą http://apgyvendinimas.vdu.lt, ne vėliau 

nei iki š. m. liepos 31 d., pasibaigus Karantino periodui; 

2.2. studentai, iki š. m. liepos 31 d. nepateikę el. prašymo sugrįžti gyventi į bendrabučio 

kambarį, kuriame gyveno iki išsikėlimo datos, praras pirmumo teisę jį gauti, tačiau turės galimybę 

rinktis gyvenamą vietą iš viešai skelbiamo laisvų bendrabučio gyvenamųjų vietų sąrašo; 

2.3. Apgyvendinimo sutarties sudarymo bei įsikėlimo į bendrabučio kambarį, kuriame buvo 

gyvenama iki išsikėlimo, procedūra netaikoma studentams, baigusiems studijas 2019 – 2020 m. m. 

pavasario semetre. 

 

Į p a r e i g o j u Studentų reikalų departamentą užtikrinti tinkamą įsakymo vykdymą.  

 

 

Rektorius      Juozas Augutis 
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