4.

VIETŲ BENDRABUČIUOSE 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 4.2.1–4.2.2 papunkčiuose nurodytus
dokumentus, išduotus ne anksčiau nei prieš 3 mėn. Nepateikus dokumentų elektroniniu
būdu prašymas nesvarstomas.
4.2.1. prašymą rektoriui arba jo įgaliotam asmeniui;
4.2.2. pažymą apie šeimos sudėtį ir deklaruotą gyvenamąją vietą;
4.2.3. socialiai remtini asmenys pateikia socialinį remtinumą liudijančius dokumentus:
(abiejų tėvų ar vieno iš tėvų mirties liudijimus, gimimo liudijimą, jei studentas
neturėjo bent vieno iš tėvų, abiejų tėvų, vieno iš tėvų arba paties studento
nedarbingumo lygio pažymą, ištuokos liudijimą, pažymą(as) iš savivaldybės arba
seniūnijos apie šeimos gaunamas socialines pašalpas išmokas).
4.3. Universiteto doktorantai ir rezidentai, norintys apsigyventi LSMU bendrabučiuose,
elektroniniu būdu LSMUSIS sistemoje pateikia 4.3.1–4.3.2 papunkčiuose nurodytus
dokumentus, išduotus ne anksčiau nei prieš 3 mėn. Nepateikus dokumentų elektroniniu
būdu prašymas nesvarstomas.
4.3.1 prašymą rektoriui arba jo įgaliotam asmeniui;
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,(4.4.4
išduotus ne anksčiau nei prieš 3 mėn.) Nepateikus dokumentų elektroniniu būdu prašymas
nesvarstomas.
4.4.1 prašymą rektoriui arba jo įgaliotam asmeniui;
4.4.2 santuokos liudijimo nuorašą;
4.4.3 turint vaiką – vaiko gimimo liudijimo nuorašą. Pažymą apie nėštumą, jeigu šeimoje
laukiama kūdikio;
4.4.4 deklaruotos vietos pažymą, patvirtinančią, kad nė vienas šeimos narys nėra
deklaravęs gyvenamosios vietos Kauno mieste ir Kauno rajone.
4.5. Ištęstinių studijų studentai sesijų laikotarpiu, kvalifikacijos kėlimo ir
perkvalifikavimo padalinių klausytojai studijų Universitete laikotarpiu, laikinai
apgyvendinami Universiteto svečiai, darbuotojai ir kitų aukštųjų studentai
Informacijos (paslaugų) skyriui (INFOS) asmeniškai pateikia:
4.5.1. prašymą rektoriui arba jo įgaliotam asmeniui;
4.5.2. kitus, teisę apsigyventi patvirtinančius dokumentus (sutartis, pažymą ir kt.).
4.6. Bendrabučių komisija, vadovaudamasi šiais dokumentais, skiria gyvenamąjį plotą pagal
patvirtintą darbo reglamentą.
4.7. Studentas, stojantis į doktorantūros, rezidentūros ir magistrantūros studijas ir norintis iki
stojimo rezultatų gyventi bendrabutyje per LSMUSIS turi pateikti prašymą ne vėliau kaip
30 dienų iki studijų pabaigos.
4.8. Aukštesnės studijų pakopos studentai, norintys apsigyventi LSMU bendrabučiuose,
prašymus per LSMUSIS pateikia per 5 darbo dienas nuo studijų sutarties pasirašymo.
4.9. Studentui išvykstant pagal mainų programą ir parašius prašymą Bendrabučių komisijai
yra išsaugoma teisė į vietą LSMU bendrabutyje.
4.10. Atsiradus laisvų vietų bendrabučiuose mokslo metų laikotarpiu, apie tai paskelbiama
LSMU SA ir ar Universiteto svetainėje. Asmenys, norintys gauti bendrabutį, elektroniniu

būdu LSMUSIS sistemoje pateikia 4.2, 4.3, 4.4 punktuose numatytus dokumentus,
išskyrus 5.3. punkte numatytus atvejus.
4.11. Esant laisvų vietų bendrabučiuose, gyventojai gali pateikti prašymą per LSMUSIS
Bendrabučių komisijai dėl mokėjimo už papildomą vietą.
4.12. Studentų, norinčių apsigyventi bendrabutyje, konkursinio balo apskaičiavimas.
Jeigu pretendentų, norinčių gauti bendrabutį, yra daugiau negu yra laisvų vietų, tai
LSMUSIS apskaičiuojamas konkursinis balas, atsižvelgiant į atneštas pažymas ir įvestus
duomenis. Balą sudaro:
4.12.1.
10 balų skiriama našlaičiams;
4.12.2.
3 balai skiriami, jei vienas iš tėvų miręs, paskelbtas dingusiu arba
paskelbtas mirusiu, arba turimas vienintelis iš tėvų.
4.12.3.
3 balai skiriami studentui iš daugiavaikės šeimos (ne vyresnis kaip 25 m.
asmuo, kurio tėvai (vienas iš tėvų) augina tris arba daugiau vaikų (įvaikių) iki 18
m., taip pat vyresnius (iki 25 m.) vaikus, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo
lavinimo mokyklose, profesinėse arba aukštosiose mokyklose;
4.12.4.
2 balai skiriami, jei vienam iš tėvų nustatytas 45 procentų arba mažesnis
darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
3 balai skiriami, jei pačiam studentui nustatytas 45 procentų ar mažesnis
darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
1 balas skiriamas, jei šeima socialiai remtina.
4.12.5.
2 balai, jei tėvai išsituokę ir, vaikus (ą) augina vieniša mama ar tėvas.
4.12.6.
0,5 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 pateikta informacija yra tikrinama Informacijos (paslaugų) skyriaus. Esant
neaiškumams, pareiškėjas privalo per 5 d. d. pateikti dokumentų originalus.
4.14.
Pateikdamas prašyme duomenis, reikalingus konkursiniam balui apskaičiuoti, asmuo,
norintis gauti bendrabutį, privalo patvirtinti šių duomenų teisingumą. Už žinomai
melagingą klaidingą informacijos pateikimą skiriama piniginė 50 eurų bauda ir kitos
Universiteto teisės aktuose numatytos nuobaudos.
4.15.
Informacijos (paslaugų) skyrius pagal LSMUSIS ataskaitas pateikia Bendrabučių
komisijai konkursinę eilę, vietų bendrabučiuose skaičių, studentų prašymus.
4.16. Vietos bendrabučiuose skiriamos aukščiausią konkursinį balą turintiems studentams.
Studentams surinkus vienodą konkursinį balą, pirmenybė teikiama esant didesniam
deklaruotos gyvenamosios vietos nuotoliui nuo Kauno.
4.17.
Esant nuostatuose nenumatytiems atvejams, sprendimas priimamas Bendrabučių
komisijos posėdyje.

