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Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (toliau – VU SA), Lietuvos studentų sąjunga
(toliau – LSS), Lietuvos universitetų rektorių konferencija (toliau – LURK), Lietuvos kolegijų
direktorių konferencija (toliau – LKDK) aukštųjų mokyklų studentų bendruomenės vardu prašo
skirti didesnį dėmesį vienai iš visuomenėje pažeidžiamų socialinių grupių – studentams ir jų
gyvenimo sąlygų gerinimui. Atsižvelgiant į dabartinę situaciją, kurioje kyla didžiulės studentų
apgyvendinimo problemos, aukštosios mokyklos nebeturi galimybių užtikrinti studentams vietų
bendrabučiuose, dėl nekilnojamojo turto rinkos būstų nuomos kainų kilimo, įprastos
apgyvendinimo alternatyvos studentams tampa nebeprieinamos. Prašome Vyriausybės
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modernizavimui bei paramai studentams.
Teikiame šiuos pasiūlymus:
1. Išplėsti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją studentams, dengiančią dalį
studento nuomos kainos ne tik privačiame sektoriuje.
2. Tobulinti Viešųjų investicijų plėtros agentūros (toliau – VIPA) administruojamą
priemonę „Paskolos aukštojo mokslo ir profesinio mokymo infrastruktūrai“
skiriant jai bent papildomų 50 mln eurų.
3. Dabartinę priemonę tobulinti remiantis gerąja Skandinavijos šalių patirtimi (Švedija,
Danija, Suomija, Norvegija, Islandija), bei tokio tipo projektams skirti valstybinę
subsidiją, kuri siektų bent 50 proc. projekto vertės. Tai leistų paskatinti spartesnį
skolinimąsi aukštojo mokslo ir profesinio mokymo infrastruktūros (pastatų) atnaujinimui
ir plėtrai. Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu įgyvendinamose įvairiose priemonėse,
kurios yra skirtos net ir verslo subjektams, valstybinės subsidijos dydis yra didesnis.
4. Iki 2030 m. užtikrinti tęstinį finansavimą bendrabučių infrastruktūros plėtros
projektams, sudarant galimybes aukštosioms mokykloms atliepti Bendrabučių
kokybės standarto kūrimo gairėse1 nurodytus reikalavimus.
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http://www.lss.lt/wp-content/uploads/2022/08/Bendrabucio-kokybes-standartas-2022-m..pdf

Suderintos bendrabučių plėtros, renovacijos ir modernizavimo priemonės leis sukurti
tvarią finansinės inžinerijos infrastruktūrą ateities projektams, kurie prisidės prie studentų
gerbūvio, o būsto nuomos kompensacijos padės amortizuoti dabartinius iššūkius, su kuriais
susiduria studentai.
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