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LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS MOKESČIO UŽ GYVENIMĄ 

STUDENTŲ BENDRABUTYJE SUMAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (toliau – Akademija, LMTA) mokesčio už 

gyvenimą studentų bendrabutyje sumažinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Akademijos 

bendrabutyje, esančiame Giedraičių g. 57, Vilnius (toliau – Bendrabutis), gyvenančių Akademijos 

studentų mokesčio sumažinimo tvarką. 

 

II. PRAŠYMŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

2. LMTA studentas, prašydamas sumažinti mokestį už gyvenimą Bendrabutyje, iki 

rugsėjo 15 d. ir/ar iki vasario 15 d. Bendrabučio administratoriui turi pateikti šiuos dokumentus: 

2.1. prašymą sumažinti mokestį už gyvenimą Bendrabutyje; 

2.2. pažymą apie šeimos sudėtį (iš seniūnijos, savivaldybės arba valstybės įmonės Registrų 

centro Gyventojų registro tarnybos);  

2.3. mirties liudijimo kopiją (našlaičiams, neturintiems vieno iš tėvų arba abiejų tėvų); 

2.4. pažymą iš savivaldybės socialinės paramos centro apie gaunamas socialines pašalpas 

arba kompensacijas už karštą/šaltą vandenį, kietąjį kurą ir dujas (jeigu tokias gauna), išduotą ne 

anksčiau kaip prieš 40 dienų iki prašymo pateikimo; 

2.5. pažymą apie studentui nustatytus specialiuosius poreikius (jeigu tokie nustatyti) arba 

neįgaliojo pažymėjimo kopiją. 

3. LMTA studentų prašymus sumažinti mokestį už gyvenimą Bendrabutyje nagrinėja 

Rektoriaus įsakymu sudaryta komisija (toliau – Komisija), kuriai vadovauja LMTA Infrastruktūros 

direktorius, o jam nesant – kitas Rektoriaus paskirtas asmuo. Komisijos sudėtyje turi būti bent vienas 

Bendrabučio Tarybos ir/ar Studentų atstovybės narys. 

4. LMTA studentų prašymai sumažinti mokestį už gyvenimą Bendrabutyje nagrinėjami 2 

kartus per metus: rugsėjo ir vasario mėnesiais, t.y. prasidėjus naujam studijų metų semestrui. 

5. Mokestis už gyvenimą Bendrabutyje gali būti sumažinamas 1 semestrui. 

6. Apie Komisijos priimtą sprendimą dėl mokesčio už gyvenimą Bendrabutyje 

sumažinimą studentus informuoja Bendrabučio administratorius. 
 

III. MOKESČIO SUMAŽINIMO KRITERIJAI 

 

7. Akademijos studentams, pateikusiems Bendrabučio administratoriui Aprašo 2 punkte 

nurodytus dokumentus, mokestis už gyvenimą Bendrabutyje gali būti sumažintas taip:  

7.1. našlaičiams, neturintiems abiejų tėvų – 50 proc.; 

7.2. našlaičiams, neturintiems vieno iš tėvų – 40 proc.;  

7.3. studentams iš socialiai remtinų šeimų – 30 proc.;  

7.4. specialiųjų poreikių ir/ar neįgalumą turintiems studentams – 30 proc. 

8. Mokestis už gyvenimą Bendrabutyje negali būti sumažintas studentams, turintiems 

nuobaudų už Bendrabučio taisyklių pažeidimus.  

9. Komisijai priėmus sprendimą dėl mokesčio sumažinimo, sumažintas mokestis 

skaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos.  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Už tinkamą Aprašo nuostatų įgyvendinimą atsakingas Infrastruktūros direktorius. 

11. Aprašas gali būti keičiamas Rektoriaus įsakymu. 


