BENDRABUČIO LAIKINOS NUOMOS SUTARTIS Nr. ......................
20.... m. ........mėn. ......d.
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija atstovaujama studentų reikalų administratorės V. Gudynaitės, veikiančios pagal KMAIK direktoriaus
2012 m. rugpjūčio mėn. įsak.Nr. P-180 suteiktus įgaliojimus (toliau NUOMOTOJAS), ir
........................................................................................................................................./...../...../...../...../...../...../...../...../...../....../...../............................
..........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... ...............................................
(asmens vardas, pavardė, asmens kodas, pastovios gyvenamosios vietos adresas)
(toliau NUOMININKAS), sudarė šią sutartį:
1.

Bendrosios nuostatos

NUOMOTOJAS įsipareigoja suteikti NUOMININKUI ...... gyvenamąją vietą lovų tipo bendrabutyje Nr. ...., adresu: Liepų g. .............
NUOMININKAS įsipareigoja jam laikinai suteiktą gyvenamąją vietą naudoti pagal paskirtį ir mokėti nustatyto dydžio nuomos mokestį.
2.

NUOMININKAS įsipareigoja:

2.1. Tausoti gyvenamąsias, pagalbines patalpas ir sanitarinius prietaisus bei įrenginius, laikytis priešgaisrinės saugos, KMAIK patvirtintų vidaus
tvarkos ir bendrabučių tvarkos taisyklių.
2.2. Sumokėti NUOMOTOJUI mokestį ...... Eur/mėn už naudojimąsi bendrabučiu iki išgyvento mėnesio trisdešimtos kalendorinės dienos
(nuolatinių studijų studentai) arba sumokėti NUOMOTOJUI mokestį ....... Eur/para prieš atsikraustant į bendrabutį arba ne vėliau kaip per 2
darbo dienas po sutarties sudarymo (ištęstinių studijų studentai ir kiti asmenys).
2.3. Pasibaigus sutarties galiojimo laikui ar nutraukus sutartį, kitą dieną grąžinti bendrabučio valdytojui tvarkingą kambarį, inventorių, patalynę,
visiškai padengti įsiskolinimą už naudojimąsi bendrabučiu.
3.

NUOMOTOJAS įsipareigoja:

3.1. Aprūpinti NUOMININKĄ būtinu kietu inventoriumi.
3.2. Pranešti NUOMININKUI apie pasikeitusį mokestį už naudojimąsi bendrabučiu.
4.

MOKESTIS UŽ NAUDOJIMĄSI BENDRABUČIU

4.1. NUOMOTOJAS turi teisę keisti mokesčio dydį, remdamasis direktoriaus įsakymu patvirtintais perskaičiavimais atsižvelgiant į vartojimo
kainų indeksų, teikiamų paslaugų suvartojimo ir paslaugų įkainių pasikeitimus.
4.2. Mokestis už gyvenimą bendrabutyje skaičiuojamas, vadovaujantis Kolegijos tarybos 2016 05 12 protokolo Nr. 16-05-01
4.3. Jei studentas į bendrabutyje paskirtą vietą įsikelia iki einamojo mėnesio 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos (imtinai), jis turi sumokėti visą
einamojo mėnesio sutarties 2.2 punkte nurodytą mokestį. Tą patį studentas turi padaryti ir tada, kai iš bendrabutyje paskirtos gyvenamosios vietos
išsikelia po einamojo mėnesio 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos.
4.4. Jei studentas į bendrabutyje paskirtą vietą įsikelia po einamojo mėnesio 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos, tada jis turi sumokėti ½
sutarties 2.2 punkte nurodyto mokesčio. Tą patį studentas turi padaryti ir tada, kai iš bendrabutyje paskirtos gyvenamosios vietos išsikelia iki
einamojo mėnesio 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos (imtinai).
4.5. Nuolatinių studijų studentas sutarties 2.2 punkte nurodytą mokestį privalo sumokėti iki einamojo mėnesio 15 d., ištęstinių – ne vėliau kaip 2
dienos po sutarties pasirašymo datos.
5.

SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS

5.1. Sutartis galioja nuo jos sudarymo dienos iki 20..... m. ................................... mėn. .........d.
5.2. Jei NUOMININKAS nesumoka mokesčio iki nustatyto laiko išimties atvejais iki kito mėnesio trisdešimtos kalendorinės dienos ir jei nesilaiko
KMAIK patvirtintų vidaus tvarkos ir bendrabučių taisyklių, nuomos sutartis gali būti nutraukta ir asmuo iškeldinamas nesuteikiant kitos
gyvenamosios patalpos. NUOMININKAS privalo atlyginti patirtus nuostolius.
5.3. Sutartis gali būti nutraukiama šalių susitarimu.
5.4. Sutarčiai pasibaigus ar ją nutraukus, asmuo iš gyvenamosios vietos turi išsikelti per dvi kalendorines dienas nuo sutarties nutraukimo datos.
6. KITOS SĄLYGOS
_____________________________________________________________________________________________________________________
7.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Specialybė: ................................... Kursas: ........ Studijų forma: ......................................................
Tel. nr.:......................................... Tėvų ar globėjų tel.nr.: ..............................................................
Kambario nr.:............... Durų kortelės nr.:................... Kita: .........................................................
Nuomotojas:
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Kodas 111967713
PVM mokėtojo kodas: LT100002022116
Atsisk. sąsk: LT837300010074197742
Bankas: SWEDBANK, AB, Kauno reg. skyrius
Banko kodas: 73000
Telefonas: (8 37) 383082, (8 37) 383138
Faksas: (8 37) 383140
El. p.: info@kmaik.lm.lt,
Adresas: Liepų g 1, Girionys, LT 53101 Kauno r.
________________________________________
(Vardas, pavardė, parašas)

Nuomininkas: _______________________________
___________________________________________
(Vardas, pavardė, parašas)

