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ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS
VIETŲ BENDRABUČIUOSE SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Šiaulių valstybinės kolegijos vietų bendrabučiuose suteikimo tvarkos aprašas (toliau –
Aprašas) reglamentuoja vietų bendrabučiuose suteikimo tvarką Šiaulių valstybinės kolegijos (toliau
– ŠVK) nuolatinių studijų studentams.
2. Pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams ir norminiams aktams dėl studentų
aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis, atskiri Aprašo punktai gali būti papildomi arba pakeičiami
ŠVK Studentų atstovybės ir Infrastruktūros skyriaus bendru sutarimu ir tvirtinami ŠVK direktoriaus
įsakymu.
3. Vietos ŠVK bendrabučiuose nuolatinių studijų studentams suteikiamos vieneriems
mokslo metams.
II SKYRIUS
VIETŲ BENDRABUČIUOSE SUTEIKIMAS PIRMO KURSO STUDENTAMS
4. Nuolatinių studijų pirmo kurso studentai, pageidaujantys gyventi bendrabučiuose,
prašymus bendrabučio valdytojo vardu pateikia Priėmimo tarnybai, pasirašydami studijų sutartį.
5. Suteikiant vietą bendrabutyje, pirmumas teikiamas našlaičiams, globotiniams,
neįgaliesiems (patys neįgalieji arba abu tėvai ar vienas iš tėvų), asmenims iš daugiavaikių šeimų*.
6. Pasibaigus bendrajam priėmimui į ŠVK, informaciją apie sprendimą dėl vietų
bendrabučiuose suteikimo pirmo kurso studentams skelbia bendrabučio valdytojas ŠVK tinklapyje.
III SKYRIUS
VIETŲ BENDRABUČIUOSE SUTEIKIMAS AUKŠTESNIŲ KURSŲ STUDENTAMS
7. Nuolatinių studijų aukštesnių kursų studentai, pageidaujantys naujais mokslo metais
gyventi bendrabučiuose, prašymus bendrabučio valdytojo vardu pateikia bendrabučio valdytojui
kasmet iki balandžio 30 d.
8. Bendrabučio valdytojas pateiktus prašymus suderina su bendrabučio taryba ir sudaro
studentų, kuriems naujais mokslo metais bus suteikiamos vietos bendrabučiuose, sąrašus.
9. Kasmet iki gegužės 15 d. skelbiami studentų, kuriems naujais mokslo metais bus
suteikiamos vietos bendrabučiuose, sąrašai.
10. Studentai, kuriems suteikta teisė gyventi bendrabutyje ateinančiais mokslo metais,
privalo sumokėti į ŠVK sąskaitą banke vienos vietos vieno mėnesio mokestį už vietos išlaikymą
bendrabutyje vasaros atostogų laikotarpiu.
11. Nesumokėjus vieno mėnesio mokesčio už vietos išlaikymą, studentas praranda vietą
bendrabutyje.

Daugiavaikė (gausi) šeima – šeima, auginanti tris ir daugiau vaikų (Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. X-1569 „Dėl
valstybinės šeimos politikos koncepcijos patvirtinimo“ 1.6.3 punktas)
*
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12. Studentui, apsigyvenusiam bendrabutyje ir pasirašiusiam bendrabučio nuomos sutartį,
vieno mėnesio mokestis už vietos išlaikymą bus išskaičiuotas iš ateinančio laikotarpio mokėtinos
sumos.
13. Studentui, be pateisinamos priežasties neatvykusiam gyventi į bendrabutį iki rugsėjo
1 d., vieno mėnesio mokestis už vietos išlaikymą negrąžinamas.
14. 13 punkto nuostatos netaikomos, jei studentas neatvyko gyventi į bendrabutį iki
nustatytos datos dėl objektyvių priežasčių, pvz. studento ligos, artimų šeimos narių ligos ir pan.
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