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Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 43 straipsnio 1 dalies 42 punktu, Vilniaus 
universiteto tarybos 2017 m. spalio 25 d. nutarimo Nr. T-2017-8-1 „Dėl bendro studijų vietų 
skaičiaus, studijų kainų ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programų įgyvendinimu, dydžių ir 
kitų Vilniaus universiteto teikiamų paslaugų kainų tvirtinimo“ 2 punktu, atsižvelgdamas į Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos respublikos 
teritorijoje paskelbimo“ (su vėlesniais pakeitimais) ir Vilniaus universiteto senato 2020 m. balandžio 
7 d. nutarimo Nr. SPN-15 „Dėl 2019-2020 studijų metų pavasario semestro studijų Vilniaus 
universitete vykdymo nuotoliniu būdu“ 1 punktą: 

1. T v i r t i n u  apgyvendinimo Vilniaus universiteto bendrabučiuose ir su tuo susijusių 
paslaugų kainas: 

1.1. Bendrabučiuose, išskyrus bendrabučius, nurodytus šio įsakymo 1.2 papunktyje: 
1.1.1. Vilniaus universiteto studentams kaina vienam asmeniui už mėnesį: 
1.1.1.1. vienviečiame kambaryje gyvenant vienam asmeniui – 55 Eur; 
1.1.1.2. dviviečiame kambaryje gyvenant dviem asmenims – 50 Eur; 
1.1.1.3.  dviviečiame kambaryje gyvenant vienam asmeniui – 100 Eur; 
1.1.1.4. triviečiame kambaryje gyvenant trims asmenims – 44 Eur; 
1.1.1.5. triviečiame kambaryje gyvenant dviem asmenims – 65 Eur; 
1.1.2. kitiems asmenims (išskyrus Vilniaus universiteto studentus), kai apgyvendinimo 

laikotarpis yra ilgesnis nei du mėnesiai, kaina vienam asmeniui už mėnesį: 
1.1.2.1. dviviečiame kambaryje – 75 Eur; 
1.1.2.2. triviečiame arba keturviečiam kambaryje – 65 Eur. 
1.2. Bendrabučiuose, esančiuose Olandų g. 51, Saulėtekio al. 4 (2 ir 3 aukštai), Saulėtekio 

al. 33 (1 aukštas), Saulėtekio al. 35 (1 aukštas), Saulėtekio al. 37, Saulėtekio al. 39, Didlaukio g. 59 
(2 aukštas), Vilnius, kaina, į kurią įskaičiuota patalynė ir jos keitimas du kartus per mėnesį, vienam 
asmeniui už mėnesį: 

1.2.1. dviviečiame kambaryje gyvenant dviem asmenims – 87 Eur; 
1.2.2. dviviečiame kambaryje gyvenant vienam asmeniui – 174 Eur; 
1.2.3. triviečiame kambaryje gyvenant trims asmenims – 58 Eur; 
1.2.4. triviečiame kambaryje gyvenant dviem asmenims – 96 Eur. 
1.3. Kai apgyvendinimo laikotarpis ne ilgesnis nei du mėnesiai, visuose bendrabučiuose 

visiems gyventojams vienos paros kaina vienam asmeniui su PVM: 
1.3.1. dviviečiame kambaryje: 
1.3.1.1. nuo 1 iki 10 parų (imtinai) – 9 Eur; 
1.3.1.2. nuo 11 iki 20 parų (imtinai) (skaičiuojant už visą apgyvendinimo laikotarpį) – 7 Eur; 
1.3.1.3. nuo 21 paros (imtinai) (skaičiuojant už visą apgyvendinimo laikotarpį) – 6 Eur. 
1.3.2. triviečiame kambaryje: 
1.3.2.1. nuo 1 iki 10 parų (imtinai) – 7 Eur; 
1.3.2.2. nuo 11 iki 20 parų (imtinai) (skaičiuojant už visą apgyvendinimo laikotarpį) – 5 Eur; 
1.3.2.3. nuo 21 paros (imtinai) (skaičiuojant už visą apgyvendinimo laikotarpį) – 4,5 Eur. 



1.4. Visuose bendrabučiuose naudojantis Vilniaus universiteto teikiamomis interneto 
paslaugomis, interneto priežiūros paslaugų kaina vienam asmeniui mėnesiui – 5 Eur. 

2. N u s t a t a u , kad: 
2.1. Minimalus avansas už apgyvendinimo paslaugas vienam asmeniui, kai apgyvendinimo 

laikotarpis yra lygus dviem mėnesiams arba ilgesnis, yra lygus 60 Eur arba šiame įsakyme nustatytos 
vieno mėnesio apgyvendinimo paslaugų kainos dydžiui, kai apgyvendinimo paslaugų kaina didesnė 
nei 60 Eur. 

2.2. 25 proc. nuolaida šiame įsakyme nustatytoms apgyvendinimo Vilniaus universiteto 
bendrabučiuose paslaugų kainoms gali būti taikoma Vilniaus universiteto studentams: 

2.2.1. išvykstantiems studijuoti į užsienio valstybes pagal mainų ar bendradarbiavimo 
programas, studijų užsienyje laikotarpiu negyvenantiems bendrabutyje ir neatsisakantiems 
gyvenamosios vietos bendrabutyje. 

2.2.2. nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki Vilniaus universiteto kanclerio 2020 m. vasario 27 d. 
potvarkiu Nr. R-109 „Dėl darbo grupės koronaviruso prevencijai Vilniaus universitete sudarymo“ 
sudarytos darbo grupės atskiro sprendimo dėl prevencinių priemonių ir ribojimų, skirtų koronaviruso 
prevencijai Vilniaus universitete, taikymo pabaigos laikinai išvykstantiems iš bendrabučių. 

2.3. Šio įsakymo 2.2.1 ir 2.2.2 papunkčiuose nurodytos nuolaidos taikomos Vilniaus 
universiteto Bendrabučių centro direktoriaus sprendimu Vilniaus universiteto studento prašymu. 


