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BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės (toliau vadinama - taisyklės) nustato Aukštaitijos 

profesinio rengimo centro (toliau vadinama - centro) bendrabutyje gyvenančių asmenų (toliau 

vadinama - bendrabučio gyventojų) teises, pareigas, jų nevykdymo pasekmes, taip pat bendrabučio 

savivaldos įgyvendinimo tvarką. 

2. Mokyklos bendrabučio gyventojų teises, pareigas, jų nevykdymo pasekmes taip pat 

reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74 - 2262), kiti teisės aktai, 

mokyklos įstatai ir kiti mokyklos direktoriaus įsakymai. 

3. Mokykla užtikrina, kad bendrabučio gyventojams būtų sudarytos tinkamos gyvenimo, 

mokymosi ir poilsio sąlygos (aprūpina bendrabutį įrenginiais, baldais ir kitu būtinu inventoriumi). 

4. Bendrabučio gyventojai turi būti sudarę su mokykla rašytinę apgyvendinimo sutartį, taip pat 

privalo pasirašytinai  susipažinti  su šiomis taisyklėmis ir pasirašyti  bendrabučio  inventoriaus 

naudojimo žurnale. 

5. Gyvenamosios patalpos bendrabutyje yra bendrabučio bendrojo naudojimo patalpos ir 

bendrabučio asmeninio naudojimo patalpos (toliau vadinama - kambariai). Kambariai yra dviviečiai. 

II. BENDRABUČIO GYVENTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

6. Bendrabučio gyventojai turi teisę nustatyta tvarka: 

6.1. reikalauti, kad bendrabutyje būtų sudarytos tinkamos gyvenimo, mokymosi ir poilsio 

sąlygos; 

6.2. naudotis bendrabutyje esamais šaltu ir karštu vandeniu, elektros energija, šilumos 

energija ir komunalinėmis paslaugomis (šiukšlių išvežimu, bendro naudojimo patalpų bei teritorijos 

valymu ir kitomis); 

6.3. naudotis šaldytuvais, televizoriais, radijo aparatais ar grotuvais savo kambaryje ir 

bendrabučio bendrojo naudojimo patalpose; 

6.4. reikalauti, kad bendrabutyje laiku būtų pašalinti gedimai, atliktas neatidėliotinas remontas 

(gedimai užrašomi žurnale pas bendrabučio auklėtoją); gavus bendrabučio auklėtojo leidimą, savo 

lėšomis atlikti gyvenamųjų patalpų bendrabutyje remontą; 

6.5. pasikviesti svečius, kurie nėra bendrabučio gyventojai, į savo kambarį nuo 17 iki 21 val. 

(svečiai, kurie nėra bendrabučio gyventojai, mokyklos budinčiam darbuotojui turi pateikti asmens 

dokumentus); 

6.6. turi kitas teises, kurias nustato teisės aktai, apgyvendinimo sutartis ir taisyklės. 

7. Bendrabučio gyventojai privalo: 

7.1. naudoti gyvenamąsias patalpas bendrabutyje pagal paskirtį; valgį gaminti tik virtuvėje; 

7.2. palaikyti švarą ir tvarką savo kambaryje ir bendrabučio bendrojo naudojimo patalpose, 

įskaitant sanitarinius mazgus; kambario švara ir tvarka jame vertinama pagal pridedamus kambario 

vertinimo kriterijus (pagal taisyklių priedą); 

7.3. tausoti bendrabutyje esantį mokyklos turtą, racionaliai naudoti šaltą ir karštą vandenį, 

elektros energiją; 



7.4. naudotis tik tvarkingais elektros prietaisais; 

7.5. laiku, t. y. iki 22 vai., grįžti į bendrabutį; apie numatomus vėlavimus informuoti bendrabučio 

auklėtoją; 

7.6. nepalikti nerakintų savo kambario durų ar jo rakto kitiems lengvai prieinamoje vietoje (už 

dingusius asmeninius daiktus mokykla neatsako); 

7.7. atsakyti už savo svečių elgesį bendrabutyje; 
 

7.8. išvykdami į namus arba į praktiką ne mokykloje, išsikeldami iš bendrabučio, taip pat 

perkeldinami, išskyrus neatidėliotinus atvejus, išvalyti ir sutvarkyti savo kambarį, informuoti 

bendrabučio auklėtoją ir grąžinti raktus;  

7.9. pasilikdami bendrabutyje mokyklos nedarbo dienomis iš anksto raštu informuoti 

bendrabučio auklėtoją, socialinę pedagogę arba direktoriaus pavaduotoją ugdymui, nurodant 

pasilikimo priežastis (mokyklos nedarbo dienomis likę bendrabučio gyventojai surašomi žurnale pas 

bendrabučio auklėtoją); 

7.9.1. pasilikti nedarbo dienomis gali tik mokiniai, gyvenantys kituose rajonuose; nepilnamečiai 

privalo pateikti tėvų ar globėjų/rūpintojų prašymą, pilnamečiai – gavę mokyklos administracijos 

leidimą; dėl kitų priežasčių – dalyvavimo kultūrinėje, sportinėje, savivaldos bei kitose su mokykla 

susijusiose veiklose; 

7.10.  kilus nesusipratimams ar atsitikus nelaimei, informuoti apie tai bendrabučio auklėtoją, 

budintį darbuotoją; 
 

7.10. vykdyti bendrabučio auklėtojų ir kitų kompetentingų mokyklos darbuotojų reikalavimus; 

7.11. leisti užeiti į kambarį mokyklos vadovybei ir bendrabučio auklėtojai patikrinti kambario 

švarą ir tvarką jame, turto, esančio kambaryje, būklę ar parodyti kambarį būsimam bendrabučio 

gyventojui; 

7.12. laikytis taisyklių 8 punkte nustatytų draudimų; 

7.13. turi kitas pareigas, kurias nustato teisės aktai, apgyvendinimo sutartis ir taisyklės. 

8. Bendrabučių gyventojams draudžiama: 

8.1. trukdyti naudotis kambariu kitam to kambario bendrabučio gyventojui; 

8.2. apgyvendinti pašalinius asmenis arba išnuomoti savo kambarį; 

8.3. vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ar toksines medžiagas, rūkyti, sprogdinti įvairius 

sprogstamuosius įtaisus, žaisti azartinius žaidimus, šiukšlinti savo kambariuose ir bendrabučio 

bendrojo naudojimo patalpose; 
 

8.4. bendrabutyje naudoti smurtą ar grasinimus prieš kitą asmenį, necenzūrinius žodžius,  

žeminti kito asmens garbę, orumą ar reputaciją, skleisti apie jį tikrovę neatitinkančius duomenis, 

neteisėtai pasisavinti, naikinti ar žaloti kito asmens turtą; 

8.5. bendrabutyje ramybės metu, t. y. nuo 22 vai. iki 7 vai., kelti triukšmą; 

8.6. be bendrabučio auklėtojo leidimo savo kambariuose ir bendrabučio bendrojo naudojimo 

patalpose ant sienų, lubų, durų, langų ar grindų klijuoti bet kokias iškarpas, plakatus ar nuotraukas, 

piešti, kalti vinis, gręžti skyles, atlikti kitus pertvarkymus; 

8.7. be bendrabučio auklėtojo leidimo pernešti įrenginius, baldus ar kitą inventorių tarp kambarių 

ar bendrabučio bendrojo naudojimo patalpų, pakeisti durų užraktus; 

8.8. ant palangių, spintelių, kėdžių ir lovų dėti keptuves, puodus ir nešvarius indus; 

8.9. džiauti savo kambaryje ką tik išskalbtus (varvančius) drabužius ir avalynę; 

8.10. mesti į klozetą popierių, įklotus, skudurus ar kitus daiktus ne pagal paskirtį; 

8.11. kitaip neteisėtai pasisavinti, naikinti ar žaloti bendrabutyje esantį mokyklos turtą;  

padarius turtinę žalą bendrabučio patalpoms,  įrenginiams,  baldams  ar kitam  inventoriui, 

atlyginti įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat apgyvendinimo sutartyje nustatyta tvarka; 

8.12. kitaip kliudyti kitiems bendrabučio gyventojams kartu ar greta gyventi. 
 

 

 

 

 

 



 

III. BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PAŽEIDIMO PASEKMĖS 

 

10. Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių pažeidimo pasekmės nustatytos apgyvendinimo 

sutartyje, Mokinių vidaus tvarkos ir šiose taisyklėse. 

11. Už Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių pažeidimą bendrabučio gyventojui gali būti 

skiriamos Mokinių vidaus tvarkos taisyklėse nustatytos drausminės nuobaudos. 

12. Už Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių pažeidimą bendrabučio gyventojui taip pat gali būti 

skiriama drausminė nuobauda - šalinimas iš bendrabučio. Mokykla turi teisę šalinti iš bendrabučio, 

kai: 

12.1. bendrabučio gyventojas padaro Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių pažeidimą, jei prieš 

tai jam nors kartą per paskutinius vienerius metus buvo taikytos drausminės nuobaudos už 

Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių pažeidimą ir jų galiojimas nėra pasibaigęs; 

12.2. bendrabučio gyventojas vieną kartą padaro šiurkštų Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių 

pažeidimą (taisyklių 14 punktas). 
 

13. Drausminė nuobauda skiriama Mokinių vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka. 

14. Taisyklių 7.1, 7.10 - 7.12 punktų nuostatų pažeidimai yra laikomi šiurkščiais Bendrabučio 

vidaus tvarkos taisyklių pažeidimais. 

15. Už teisės pažeidimus mokinys ir jo tėvai (globėjai/rūpintojai) atsako įstatymų nustatyta 

tvarka. Teisinės atsakomybės taikymas nėra kliūtis taikyti taisyklių 11 ir 12 punktuose nustatytas 

drausmines nuobaudas. 

IV. BENDRABUČIO SAVIVALDOS ĮGYVENDINIMAS 

16. Bendrabutyje gali būti sudaroma bendrabučio savivaldos institucija - Bendrabučio taryba. 

17. Bendrabučio tarybą renka ir jos narių skaičių nustato bendrabučio gyventojų susirinkimas. 

18. Bendrabučio taryba veikia pagal bendrabučio gyventojų susirinkimo patvirtintus nuostatus, 

kurie negali prieštarauti įstatymams, kitiems teisės aktams, mokyklos įstatams, šioms taisyklėms ir 

kitiems mokyklos direktoriaus įsakymams. 

19. Bendrabučio taryba: 
 

19.1. svarsto Bendrabučio vidaus tvarkos taisykles ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl jų 

tobulinimo; 

19.2. tvirtina bendrabučio dienotvarkę; 

19.3.  organizuoja bendrabučio gyventojų susirinkimus bendrabučio gyventojams aktualiems 

klausimams aptarti; 

19.4. sprendžia kitus bendrabučio gyventojams aktualius klausimus ir teikia siūlymus mokyklos 

direktoriui. 



Bendrabučio vidaus tvarkos 

taisyklių priedas 

KAMBARIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

1. Švariai išplautos grindys. 

2. Nuvalytos dulkės nuo spintelių, palangių, elektros lempų gaubtų. 

3. Švariai nuvalytas stalas. 

4. Išneštos šiukšlės. 

5. Išplauti indai. 

6. Tvarkingai paklotos lovos. 

7. Tvarkingos maisto ir drabužių spintos. 

8. Kambaryje neturi būti nemalonaus kvapo (prakaito ir pan.). 


