
NORĖDAMI APSIGYVENTI BENDRABUTYJE, TURITE: 

 IŠSIRINKTI LABIAUSIAI JUMS TINKANTĮ PASIŪLYMĄ 

 KREIPTIS Į KONKREČIĄ ĮSTAIGĄ 

 

Išsamesnė informacija dėl apgyvendinimo el. p. greta.domaniniene@khf.vu.lt 
 

A. STULGINSKIO UNIVERSITETAS 
Studentai, norintys apsigyventi, pirmiausia turėtų:  

 paskambinti 8 37 752 258 

 parašyti srt@asu.lt 

 atvykti iš karto pas mus.  

Turi atsinešti: 

 pasą 

 pažymą, kad studijuoja VU (išduoda dekanatas) arba galiojantį LSP vietoje pažymos. 

Dėl rezervacijos internetu: rezervuotis galės visi, nes realiam laike matys laisvus kambarius, suvedę savo duomenis, iš karto galės atsispausdinti prašymą, kurį 

atvykę įteiks bendrabučio valdytojui ir galės iš karto sumokėję užstatą ir pasirašę sutartį apsigyventi. 

Studentų reikalų tarnyba 

Adresas:  

Studentų g. 5 (2 bendrabutis), Akademija, Kauno raj. 

Telefonas 8 37 752 258 

El. paštas srt@asu.lt 

http://www.bendrabuciai.lt/ 

 

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS 
Bendra informacija tiems, kurie išreikš susidomėjimą:  

Kitų universitetų / kolegijų studentai apgyvendinami likusiose laisvose vietose bendrabučiuose;  

Norintis apsigyventi studentas turi atvykti adresu: Gričiupio g. 13, Kaunas; 

Atvykęs sudaryti apgyvendinimo sutarties studentas turi pateikti galiojančią pažymą apie studijas universitete/kolegijoje; 

Kitų universitetų studentams vietos paskiriamos sutarties pasirašymo metu, atsižvelgiant į einamąjį situaciją, iš anksto vietos nėra rezervuojamos.  

Studentas apsigyventi paskirtoje vietoje gali apmokėjęs išankstinį mokestį (depozitą).  

Informacija apie bendrabučius  ir jų infrastruktūrą pateikiama - http://bendrabuciai.ktu.edu/bendrabuciai/infrastruktura.html  

Informacija apie apgyvendinimo mokesčių dydžius pateikiama - http://bendrabuciai.ktu.edu/mokes%C4%8Diai.html  

Dėl detalesnės informacijos, studentai gali kreiptis: el. p. bendrabuciai@ktu.lt, tel. 869673277 

Adresas:  

Gričiupio g. 13, LT-51376, Kaunas 

Telefonas, faksas 8 37 353 528 
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El. paštas bendrabuciai@ktu.lt  

www.bendrabuciai.ktu.lt 

Darbo laikas: 

I–IV 8.00–17.00 

V 8.00–15.45 

Pietų pertrauka 12.00–12.45 

 

HOSTELIS 
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, bendradarbiaudamas su Kauno centre įsikūrusiu hosteliu „Extra hostel“, siūlo apsigyventi įkurtuose 

kambariuose. Kiekviename numeryje rasite svetainės zoną ir rašomąjį stalą. Kai kuriuose numeriuose įrengti vonios kambariai ir tualetai. Pro numerių langus 

atsiveria miesto vaizdai, veikia nemokamas belaidis internetas. 

Adresas: 

K. Donelaičio 61–4, Kaunas. 

Kontaktai rezervavimui: 

r_hostel@yahoo.com 

KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS MOKYMO CENTRAS  

Bendrabutis yra Kaune, Jonavos gatvėje prie Neries upės. 

Dėl vietos bendrabutyje teirautis  

Telefonu 8 37 454 313 

El. paštu info@mpcentras.lt 

https://www.facebook.com/jonavos178 

 

Daugiau informacijos http://www.mpcentras.lt/2012-2013/?page_id=267  

Kainos http://www.mpcentras.lt/?p=9886  

 

VILNIAUS KOOOPERACIJOS KOLEGIJA 
Kviečiame apsigyventi Vilniaus kooperacijos kolegijos Kauno skyriaus bendrabutyje (Pramonės pr. 30, prie IKI prekybos centro). Bendrabutyje yra skaitykla, 

nemokamas internetas. Bendrabučio tipo kambariai – dviviečiai, triviečiai, keturviečiai. 

Dieninio skyriaus studentams kaina mėnesiui 47,70 EUR + faktinės šildymo išlaidos žiemos sezono metu. 

Neakivaizdinio skyriaus studentams: 

- studentų kambaryje lovadienis 2,9 EUR ir patalynė už 1 pakeitimą 2,32 EUR 

- viešbučio tipo kambaryje (kabelinė TV, šaldytuvas, dušas) lovadienis 3,48 EUR ir patalynė už 1 pakeitimą 2,32 EUR 

Adresas: 

Pramonės pr. 30 (prie IKI prekybos centro) 

tel.: 312 069, 8 612 81 655 
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