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KUPISKo rECHNoLocIJos IR vERsLo MoKyKLos ApcyvENDrMMo rASLAUGU
BENDRABUTYJE NR 2 TEIKMO TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kupi5kio technologijos ir verslo mokyklos (toliau - Mokykla) apgyvendinimo paslaugq
bendrabutyje Nr. 2 (toliau - Paslaugos) teikimo tvarkos apra5as (toliau - Apra5as) nustato
apgyvendinimo paslaugq teikimo (nakvynes namq paslaugos, licencijos Nr. AP-504) ir mokejimo uZ

Paslaugas tvark4.

2. Teikdama Paslaugas Mokykla vadovaujasi Siuo Apraiu.

II. PASLAUGOS TEIKIMO TVARKA

3. Paslaugos teikiamos juridiniams ir fiziniams asmenims (toliau - Gyventojai).
4. Gyventojai, pageidaujantys pasinaudoti Paslaugomis, kreipiasi ! Mokykl4 elektroniniu paitu,

telefonu ar atvykdami i bendrabutiNr. 2 nurodydami 5i4 informacij4:

4.1. juridinio asmens teising form4, pavadinimq kodq buveines adresq kontaktinius duomenis.
4.2. fizinio asmens vard4 ir pavardg, pateikto asmens tapatybg irodandio dokumento numeri,

gimimo dat4, gyvenamosios vietos adres4, kontaktinius duomenis.
5. Su Gyventoju, norindiu laikinai apsigyventi ilgesniam laikotarpiui, gali b[ti pasiraSomos sutartys:

su juridiniais asmenimis - Apgyvendinimo ir kitq paslaugq teikimo sutartis (1 priedas), su fiziniais
asmenimis - Gyvenamqjq patalpq nuomos sutartis (2 priedas) (toliau - Sutarfy$. Mokamo avanso dydis
nustatomas individualiai su Gyventoju. Nesudarant Sutardiq, i5ra5omi pinigq priemimo kvitai ir,
Gyventoj ui pageidauj ant, PVM s4skaita fakt[ra.

III. PASLAUGOS TEIKIMO ORGANIZAYIMAS

6. Mokykla pagal galimybes uZtikin4 kad laikiniems Gyventojams b0q sudarytos optimalios
gyvenimo ir poilsio s4lygos, suteikiamas reikiamas inventorius bei kitos bendrabutyje teikiamos
paslaugos.

l. Bendrabudio administratorius ar kitas atsakingas bendrabudio Nr. 2 darbuotojas i
registracijos Zumal4 itraukia Gyventojq kontakting informacij4, juridiniq ir fiziniq asmenq butinus
rekvizitus, laikinojo apgyvendinimo laikotarpi ir mokejimus uZ suteiktas Paslaugas. Gyventojai
supaZindinami su bendrabudio Nr. 2 vidaus tvarkos taisyklemis ir gaisrines saugos instrukcijomis (toliau

- Taisykles), kuriq privalo laikytis.
8. Gyventojas, nesilaikantis Taisykliq ar padargs materialing ialqbendrabudio Nr. 2 patalpoms,

irenginiams, baldams ar inventoriui, atsako lstatymq ar kitq teises aktq nustatyta tvarka.
9. I5sikraustydamas i5 bendrabudio Nr. 2 Gyventdas privalo perduoti atsakingam bendrabudio Nr.

2 darbuotojui tvarkingas patalpas ir inventoriq.
10. Konkret[s bendrabudio Nr. 2 Paslaugq ikainiai Gyventojams nustatomi Mokyklos

direktoriaus isakymu.
11. Avansas mokamas gyvenant ilgiau nei 3 paras, likusi suma sumokama per 10 darbo dienq

skaidiuojant nuo Paslaugq teikimo pradZios.
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12. Paslaugos pradedamos teikti po i5ankstines sqskaitos apmokejimo dienos, ine5us pinigus i
Mokyklos kas4 arba pervedus pinigus i Mokyklos atsiskaitom4j4 sqskait4 LT564010043400070049
LUMINOR Bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100.

13. Gyventojams PVM s4skait4 faktur4 uZ suteiktas Paslaugas iSraSo Mokyklos buhalterija.
14. Gyventojai, iki nustatl4o termino nesumokejg mokesdio uZ suteiktas Paslaugas, iSkeldinami i5

bendrabudio Nr. 2 ir skola i5ieskoma teises aktq nustagrta tvarka.
15. Bendrabudio administratorius ir kiti atsakingi bendrabudio Nr. 2 darbuotojai atsako uZ gautos

informacijos priemim4 ir fiksavimq Sutardiq sudarymq pinigq priemimo kvito i5raSym% avanso priemimq
supaZindinim4 su bendrabudio Nr. 2 vidaus tvarkos taisyklemis ir gaisrines saugos instrukcijomis,
dokumentq ir pinigq savalaiki pristatym4 i Mokyklos buhalterij4, apgyvendinamq patalpq 5var4 ir tvarkq
dalykini bendravimq su klientais.

TV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Su Siuo Apra5u raitu supaZindinami asmenys, atsakingi uZ Paslaugq teikim4 Mokyklos
bendrabutyje Nr. 2.

17. Apra5as yra skelbiamas Mokyklos tinklalapyje https://krvm.kupiskis.lm.ltl


