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APGYVENDINIMO VILNIAUS KOLEGIJOS BENDRABUČIUOSE 

PASLAUGŲ KAINOS 
 

Apgyvendinimo vienam asmeniui Vilniuas kolegijos bendrabučiuose kainos nustatomos 

atsižvelgiant į bendrabučio vietą, patalpų būklę ir patogumą gyventi. 

 

Vilniaus kolegijos bendrabučiai pagal buitines sąlygas skirstomi į tris kategorijas: 

 

Bendrabučio Nr., adresas Kategorija 

Bendrabutis Nr. 1, Verkių g. 45 

Bendrabutis Nr. 2, Šaltkalvių g. 14 

I 

II 

Bendrabutis Nr. 3, Didlaukio g. 61 

Bendrabutis Nr. 4, Studentų g. 47 

I 

I 

Bendrabutis Nr. 6, Giedraičių g. 81 Aukščiausia 

Bendrabutis Nr. 7, Didlaukio g. 63 I 

  

                        Apgyvendinimo kainos Vilniaus kolegijos studentams: 

 

                 I kategorija                 II kategorija 

Dviviečiuose kambariuose: Triviečiuose kambariuose: 

kai gyvena vienas - 115 EUR /mėn., kai gyvena vienas - 130 EUR/ mėn., 

kai gyvenama dviese - asmeniui 70 EUR/ mėn.  kai gyvena dviese – asmeniui 70 EUR/ mėn., 

 kai gyvena trise – asmeniui 60 EUR/ mėn. 

Triviečiuose kambariuose:  

kai gyvena vienas - 155 EUR/ mėn.,  

kai gyvenama dviese – asmeniui 75 EUR/mėn.,  

kai gyvena trise – asmeniui 65 EUR/ mėn.  

Bendrabučio Nr. 6 kambariuose: 

- kai gyvena vienas vienviečiame kambaryje -170 EUR/ mėn., 

- kai gyvena vienas dviviečiame kambaryje - 260 EUR/ mėn., 

- kai gyvenama dviese dviviečiame kambare – asmeniui 140 EUR/ mėn. 

 

Apgyvendinimo kaina Vilniaus kolegijos studentams, studijuojantiems ištęstine arba nuolatine 

sesijine studijų forma ir pageidaujantiems sesijų metu gyventi bendrabutyje: 

 

- viena gyvenama vieta - 6 EUR/para. 

 

Apgyvendinimo kainos Vilniaus kolegijoje studijuojantiems užsienio studentams  

bendrabutyje Nr. 6 : 

 

- kai gyvena vienas vieviečiame kambaryje - 170 EUR/mėn., 

- kai gyvena vienas dviviečiame kambaryje - 260 EUR/mėn., 

- kai gyvena dviese dviviečiame kambaryje – asmeniui 140 EUR/mėn. 

 

 



2 

 

Apgyvendinimo kainos kitų mokyklų studentams (išskyrus bendrabutį Nr. 6): 

 

Dviviečiuose kambaruose: 

kai gyvena vienas - 150 EUR/ mėn., 

kai gyvenama dviese – asmeniui 90 EUR/ mėn. 

 

Triviečiuose kambariuose: 

kai gyvena vienas - 190 EUR/ mėn., 

kai gyvenama dviese – asmeniui 100 EUR/ mėn., 

kai gyvenama trise – asmenui 80 EUR/ mėn. 

 

Apgyvendinimo kainos kitiems nuomininkams: 

 

I ir II kat. bendrabučių kambariuose: 

iki 10 parų - asmeniui 7,50 EUR/ para, 

iki 15 parų - asmeniui 6,50 EUR/ para, 

iki 30 parų - asmeniui 5,50 EUR/ para, 

daugiau kaip 30 parų – asmeniui 5 EUR/ para. 

 

Bendrabučių geresnių gyvenimo sąlygų svečių kambariuose: 

apgyvendinimo kaina 12 EUR/ para, bendrabutyje Nr. 6 – 17 EUR/ para. 

 

I kurso studentai pateikia prašymą skirti gyvenamąją vietą bendrabutyje ir nurodo mokėjimo kvito 

duomenis apie sumokėtą avansą (bendrabučio vietos rezervacija). Už kiekvieną sekantį mėnesį yra 

sumokama ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 dienos. 

II–III kurso studentai apgyvendinimo bendrabutyje paslaugos mokestį privalo sumokėti kiekvieną 

mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 dienos. 

Studentai, netekę abiejų tėvų globos ir turintys teisę į globos (rūpybos) išmokas, pateikia 

bendrabučio vedėjui tai įrodančius dokumentus ir prašymą sumažinti apgyvendinimo bendrabutyje kainą. 

Vilniaus miesto savivaldybei mokama 1 EUR per parą rinkliava, neįskaičiuota į bendrą 

apdyvendinimo bendrabutyje kainą, kai apgyvendinimo trukmė – iki 30 parų. 

Vilniaus kolegijos studentai bendrabučiuose apgyvendinami nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 30 d. 

Esant galimybei, studentai gali būti apgyvendinami bendrabučiuose ir vasaros atostogų metu. 

 

                                                


