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APGYVENDINIMO MOKESČIAI 2016 – 2017 m. m.  
 

Vytauto Didžiojo universiteto rektorius vadovaudamasis Studentų reikalų tarnybos 2016 m. gegužės 17 d. 

teikimu bei pranešimu 2016 m. gegužės 17 d. įsakymais Nr. SRT – 15/16-208 bei Nr. SRT – 15/16-209, 

n u s t a t ė mokesčių dydžius už suteiktas apgyvendinimo paslaugas asmenims, gyvenantiems 

bendrabučiuose 2016 / 2017 m. m., kurie yra taikomi nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. iki 2017 m. liepos 31 d.:  

 

APGYVENDINIMO MOKESTIS - mokestis, kurį moka studentas už suteiktą gyvenamąją vietą 

bendrabutyje, kai Apgyvendinimo sutartis yra sudaryta visam studijų laikotarpiui arba einamiesiems 

mokslo metams: 

 
Apgyvendinimo mokestis 

asmeniui 

Kambario tipas 
VDU 

studentams 

ne VDU 

studentams 

Vienvietis kambarys 5 €/para 6 €/para 

Dvivietis kambarys 4 €/para 5 €/para 

Trivietis kambarys 3 €/para 4 €/para 

Vienvietis kambarys bloke 4 €/para 5 €/para 

Dvivietis kambarys bloke 3 €/para 4 €/para 

Trivietis kambarys bloke 2 €/para 3 €/para 

Dvivietis kambarys su 

bendrais patogumais 
1 €/para 2 €/para 

 

NAKVYNĖS MOKESTIS - mokestis, kurį moka studentai bendrabutyje gyvenantys ne ilgiau kaip 7 

(septynias) kalendorines dienas arba studentai gyvenantys bendrabutyje pas kuriuos svečiuojasi svečiai: 

 

Bendrabutis 
Kambario 

numeris 

Kambario 

tipas 

Nakvynės mokestis 

asmeniui* 

Nr. 1 (Taikos pr.119) 

114 Dvivietis 

kambarys 

bloke 

8 €/para 
115 

108 
Dvivietis 

kambarys 
10 €/para 

Nr. 2 (Vytauto pr.71) 

516 
Dvivietis 

kambarys 
10 €/para 616 

816 

Nr. 3 (Taikos pr.123) 
13-1 Dvivietis 

kambarys 

bloke 

8 €/para 
13-2 

 

* Nakvynės mokesčiui taikoma 50 % nuolaida, jei asmuo, kuriam suteikiamos apgyvendinimo paslaugos 

yra Vytauto Didžiojo universiteto studentas, 25 % nuolaida jei asmuo - studento gyvenančio bendrabutyje 

šeimos narys (sutuoktinis, tėvas, mama, globėjas, sesuo arba brolis). 


