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1. Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – Universiteto) bendrabučių automobilių parkavimo
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vietos suteikimo ir naudojimo instrukcija (toliau – Instrukcija) nustato automobilių
suteikimo ir statymo Universiteto bendrabučių teritorijoje esančiose su kelio užkardu
įrengtose automobilių parkavimo aikštelėse (toliau – Aikštelė) tvarką.
Automobilius, Instrukcijoje nustatyta tvarka, Aikštelėse gali statyti tik Universiteto
bendrabučių gyventojai (toliau – Gyventojai) sudarę Apgyvendinimo sutartį, Universiteto
darbuotojai arba svečiai, Universitetui leidus.
Automobilius Aikštelėse privaloma statyti griežtai pagal nustatytus automobilių statymo
planus (priedas Nr. 1).
Gyventojas norėdamas, kad jam būtų suteikta laisva parkavimo vieta Aikštelėje turi pateikti
nustatytos formos prašymą (priedas Nr. 2) atsakingam Universiteto darbuotojui.
Gyventojas gali parkuoti tik vieną lengvąją transporto priemonę (toliau – automobilį).
Prašymai dėl parkavimo vietos rezervacijos priimami iš anksto šia tvarka:
5.1. norint, kad parkavimo vieta būtų suteikta už einamąjį mėnesį, prašymą Universiteto
atsakingam darbuotojui reikia pateikti iki einamojo mėnesio 15 d.
5.2. norint, kad parkavimo vieta būtų suteikta nuo kito mėnesio 1 d., prašymą atsakingam
Universiteto darbuotojui reikia pateikti iki einamojo mėnesio 25 d.
Atsakingas Universiteto darbuotojas iki einamojo mėnesio 15 d. arba kito mėnesio 1 d.,
atsižvelgiant į Aikštelės užimtumą ir kitas aplinkybes, suteikia Gyventojui jo prašomą arba
kitą laisvą automobilio parkavimo Aikštelės ir vietos numerį. Gyventojui, kuriam yra
suteikiama parkavimo vieta automobilį gali parkuoti tik jam suteiktoje Aikštelės vietoje
(priedas Nr. 1).
Parkavimo vieta ir įvažiavimo į Aikštelę prieiga (nuskaitomas valstybinis numeris) yra
suteikiama pasirinktinai nuo prašymo priėmimo datos einamajam mėnesiui arba nuo kito
mėnesio pradžios, bet ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo įteikimo datos.
Gyventojas už automobilio parkavimą moka rektoriaus patvirtintą mėnesinį automobilio
parkavimo vietos rezervacijos mokestį (toliau – parkavimo mokestis), kuris Gyventojui yra
priskiriamas mokėti už kiekvieną einamąjį mėnesį atskirai.
Gyventojui draudžiama suteiktą automobilio parkavimo vietą paskirti kitam asmeniui, ją
išnuomoti ar subnuomoti ar kaip kitaip leisti ja naudotis tretiesiems asmenims bei naudoti
ne pagal paskirtį.
Gyventojas automobilį turi parkuoti Universiteto suteiktoje parkavimo vietoje,
vadovaujantis kelio ženklinimu taip, kad priparkuotas automobilis netrukdytų kitiems
eismo dalyviams.

11. Gyventojas turi teisę keisti automobilio marke ar modelį nustatytam laikotarpiui, nekeičiant
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paskirtos Aikštelės vietos. Duomenys yra atnaujinami vėliausiai per 3 darbo dienas nuo
prašymo įteikimo koreguoti duomenis dienos Universiteto atsakingam darbuotojui.
Universitetas neatsako už bet kokį automobilio sugadinimą ar jo, jame paliktų daiktų, jame
esančių detalių vagystę aikštelės teritorijoje.
Gyventojas turi teise atsisakyti paskirtos automobilio parkavimo aikštelės vietos apie tai
raštu informavęs atsakingą Universiteto darbuotoją nurodant datą nuo kada yra atsisakoma
vieta, tačiau sumokėtas parkavimo mokestis už einamąjį mėnesį – negrąžinamas.
Universitetui vienašališkai panaikinus galimybę parkuoti automobilį, Gyventojo už
einamąjį mėnesį sumokėtas parkavimo mokestis gali būti grąžinamas.
Universitetas neatlygintinai, informavęs Gyventoją iš anksto, turi teisę vienašališkai, ne
ilgiau, kaip 7 dienoms panaikinti galimybę parkuoti automobilį.
Leidimas parkuoti automobilį gali būti panaikinami šiais atvejais:
15.1. Gyventojui nesilaikius Instrukcijoje numatytų reikalavimų;
15.2. Gyventojui nesumokėjus parkavimo mokesčio už 3 (tris) mėnesius – nuo kito, 4
(ketvirtojo), mėnesio pradžios;
15.3. nutrūkus su Gyventoju sudarytai Apgyvendinimo sutarčiai;
15.4. vienašališkai Universiteto ar Gyventojo iniciatyva informavus vienai kitą šalį iš
anksto.
Pažeidus šioje Instrukcijoje nustatytą automobilių statymo tvarką, Gyventojui, prieš
nutraukiant galimybę parkuotis, gali būti skiriamos drausminės priemonės vadovaujantis
Universiteto apgyvendinimo bendrabučiuose tvarkos aprašu, kitais vidaus teisės
dokumentais, atsižvelgiant į pažeidimų rimtumą, jų pasikartojimą ir kt.
Prieš pradėdamas eksploatuoti parkavimo vietą Gyventojas turi susipažinti su šia
Instrukcija pasirašytinai ir įsipareigoti jos laikytis.
--------------

