
Informacija pageidaujantiems gyventi VGTU studentų 

bendrabučiuose 

Priimtieji į I pakopos ir vientisųjų studijų pirmą kursą studentai, norintys 

gyventi Vilniaus Gedimino technikos universiteto bendrabučiuose, 

pageidautina per 7 darbo dienas, po rektoriaus įsakymo dėl priėmimo į 

studijas įsigaliojimo (bet ne vėliau kaip iki rugpjūčio 22 d., 12.00 val.) turi 

užpildyti VGTU informacinėje sistemoje Mano VGTU (toliau – mano.vgtu.lt) 

prašymą skirti vietą bendrabutyje. 

I pakopos pakviestiems studijuoti studentams (bakalauras) studijų sutartys 

bus sudaromos 2019 m. liepos 29–31 dienomis ir rugpjūčio 7–8 dienomis. 

Planuojama rugpjūčio 12 d. parengti įsakymus dėl priėmimo į studijas, kurie 

įsigalios rugpjūčio 13 d. 

Pasirašiusiems studijų sutartį studentams rektoriaus įsakymo dėl studentų 

priėmimo įsigaliojimo dieną, į el. paštą, kurį stojantysis nurodys stojimo 

anketoje, bus atsiųsti prisijungimo duomenys prie mano.vgtu.lt. Prisijungę 

prie mano.vgtu.lt. ir užpildę prašymus bei esant reikalingumui pateikę 

nustatytos formos pažymas (žr. žemiau) apie paskirtą arba nepaskirtą vietą 

bendrabutyje, studentai bus informuoti el. paštu rugpjūčio mėn. 21–24 d. 

bei VGTU informacinėje sistemoje mano.vgtu.lt. 

Pažymos, kurias gali pateikti (įkeliant į sistemą) studentai, 

pageidaujantys gauti vietą bendrabutyje (papildomų balų surinkimui): 

1. apie tėvų uždarbį ir visas kitas gaunamas šeimos pajamas per 
paskutinius 3 mėnesius (pensijas, pašalpas, įvairias išmokas ir pan.);  

2. apie studento deklaruotą gyvenamąją vietą; 

3. tėvų mirties liudijimo kopijas (jeigu našlaitis);  

4. teismo nutarimo dėl globos/ rūpybos suteikimo kopija (jeigu studentas 
iki studijų laikotarpio gyveno vaikų globos namuose);  

5. pensininko pažymėjimo kopijos (jei tėvai pensininkai);  

6. apie šeimos sudėtį (šeimą sudaro tik nepilnamečiai vaikai ir vaikai, 
kuriems nėra suėję 25 m., kurie studijuoja ar mokosi) iš Gyventojų 
registro tarnybos, seniūnijos ar savivaldybės; 

7. apie socialiai remtino asmens statusą iš Socialinės paramos centro. 

Pažymos teikiamos tik konkurso metu – rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. 

Būsimi gyventojai, gavę VGTU pranešimą el. paštu arba pasitikrinę ir radę  

potvarkį dėl vietos bendrabutyje skyrimo VGTU informacinėje sistemoje 

mano.vgtu.lt, kaip įmanoma skubiau privalo parsisiųsti asmeninę 

duomenų anketą iš interneto puslapyje www.vgtu.economus.lt, ją užpildyti 

ir atsiųsti UAB „Economus“ el. paštu apgyvendinimas@vgtu.lt 

(atspausdintą šios anketos formą reikia atsivežti atvykstant pasirašyti 

sutartį, adresu Saulėtekio al. 25, 2 kabinetas). 

Pirmieji VGTU bendrabučių gyventojų Sutarčių pasirašymo ir 

apgyvendinimo laikai bus skelbiami tinklapyje www.vgtu.economus.lt ne 

anksčiau 2019 m. rugpjūčio 21 d. Vėliau sąrašai su atvykimo laikais bus 

atnaujinami kiekvieną dieną. 

PASTABOS: 

1. Studentai, kuriems mokslo metų pradžioje nebuvo suteikta vieta 
bendrabutyje, yra įtraukiami į laukiančiųjų eilę. Atsiradus laisvoms 
vietoms, laukiantys studentai bus informuojami ir, esant poreikiui, 
apgyvendinami VGTU bendrabučiuose. 

2. Daugiau informacijos: el. p. bendrabuciai@vgtu.lt, tel. (8 5) 274 5081, 
https://www.vgtu.lt/stojantiesiems/studiju-aplinka/-bendrabuciai/367. 

Saulėtekio al. 16-100, 18-100, 19-1 ir 25 esančius VGTU bendrabučius 

Nr. 1, 3, 4, 5 administruoja UAB „Economus“. Informaciją apie 

apgyvendinimo bendrabučiuose tvarką ir apie šio administratoriaus 

prižiūrimus bendrabučius rasite tinklapyje vgtu.economus.lt. Kontaktinis 

asmuo – UAB „Economus“ projektų vadovas Erlandas Oksaitis, 

tel. 8 655 59794.  

Bendrabučių administravimo klausimais taip pat galite kreiptis 

tel. 8 650 87830 arba 8 650 87820, el. paštas info@economus.lt. 
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