Elektroninio dokumento nuorašas

KAUNO KOLEGIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL ĮMOKŲ DYDŽIŲ UŽ APGYVENDINIMO PASLAUGAS KAUNO KOLEGIJOS
BENDRABUČIUOSE NUSTATYMO NUO 2022 M. LIEPOS 1 D.
2022 m. kovo
d. Nr. 1Kaunas

Atsižvelgdamas į Apgyvendinimo paslaugų skyriaus vedėjos Albinos Prišmantienės 2022 m.
kovo 9 d. teikimą (Reg. Nr. RD-2383):
1.
Nustatau:
1.1. mėnesio kainas už apgyvendinimo paslaugas Kauno kolegijos bendrabučiuose
(toliau – kaina) gyventojams už vieną vietą, pasirašiusiems sutartis ilgesniam nei 2 mėn. laikotarpiui
(toliau – ilgalaikiai gyventojai):
1.1.1. 64,00 Eur kambariuose su bendraisiais patogumais (kai dušai, WC ir virtuvė yra
bendro naudojimo patalpose, bendrabučiuose Nr. 1, 2, 3, 4);
1.1.2. 96,00 Eur kambariuose su bendraisiais patogumais (kai dušai, WC ir virtuvė yra
bendro naudojimo patalpose, Taikos pr. 121);
1.1.3. 74,00 Eur renovuotame triviečiame kambaryje (V. Krėvės 90);
1.1.4. 110,00 Eur renovuotame dviviečiame kambaryje (V. Krėvės 90);
1.1.5. 102,00 Eur kambariuose su atskirais daliniais patogumais (kai kelių kambarių bloke
yra dušas ir WC, Taikos pr. 121, V. Krėvės pr. 92, Kalniečių g. 126);
1.1.6. 114,00 Eur kambariuose su atskirais patogumais (kai kelių kambarių bloke yra virtuvė
dušas ir WC, Taikos pr. 121, V. Krėvės pr. 90);
1.1.7. 120,00 Eur užstatą visiems gyventojams, sudarantiems nuomos sutartį ilgesniam kaip
2 mėn. laikotarpiui;
1.1.8. 30,00 Eur kainą per mėnesį vienam studentui, pageidaujančiam išsaugoti vietą
bendrabutyje vasaros atostogų (liepos / rugpjūčio mėn.) metu.
1.2. Paros kainas laikinai (ne ilgesniam nei 2 mėn. laikotarpiui) apgyvendintiems
asmenims (toliau – trumpalaikiai gyventojai) už vieną vietą:
1.2.1. 8,00 Eur (su PVM) kambaryje su bendraisiais patogumais;
1.2.2. 12,00 Eur (su PVM) kambaryje su atskirais patogumais (kai kelių kambarių bloke yra
dušas, WC, virtuvė);
1.3. 5,00 Eur mokestį už durų kortelės išdavimą.
2.
Nurodau:
2.1. Kambario kainą nustatyti pagal esančių vietų skaičių kambaryje.
2.2. Studentui, kuris yra ne vyresnis kaip 25 metų ir jam iki pilnametystės įstatymų
nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jo tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę bei
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turinčiam teisę į globą (rūpybos) išmoką (pateikus tai įrodančiais dokumentais) taikyti 40 proc.
nuolaidą.
2.3. Ilgalaikiams gyventojams mokėjimą už nepilną kalendorinį mėnesį skaičiuoti
proporcingai kalendorinių mėnesio dienų skaičiui, kuriomis gyventojas gyveno Kolegijos
bendrabutyje, t. y. už pirmą mėnesį kainą skaičiuoti nuo apgyvendinimo paslaugų sutarties
pasirašymo dienos, už paskutinį mėnesį – iki sutarties nutraukimo dienos.
2.4.
Kauno kolegijos bendrabučių ilgalaikius gyventojus nustatytą kainą sumokėti iki
einamojo mėnesio 25 dienos.
2.5. Kauno kolegijos bendrabučių ilgalaikiams gyventojams užstatą ir pirmą nuomos
mokestį sumokėti per 5 dienas nuo apsigyvenimo pradžios.
2.6. Kauno kolegijos bendrabučių trumpalaikius gyventojus nustatytą kainą sumokėti iki
apsigyvenimo pradžios.
2.7. Nustatytas kainas taikyti nuo 2022 m. liepos 1 d.
3.
L e i d ž i u gyventojams išsipirkti kambaryje esančias papildomas vietas, jeigu
bendrabutyje yra laisvų kambarių.
4.
P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę vykdyti Apskaitos tarnybos vadovei.
5.
P r i p a ž į s t u nuo 2022 m. liepos 1 d. netekusiu galios 2021 m. gegužės 31 d.
direktoriaus įsakymą Nr. 1-186 „Dėl įmokų dydžių už apgyvendinimo paslaugas Kauno kolegijos
bendrabučiuose nustatymo nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.“.
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