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VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO PROFESINIO MOKYMO CENTRO 

BENDRABUČIO NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro (toliau tekste – Centro) 

bendrabučio, esančio Brolių g. 19, Vilniuje, nuostatai reglamentuoja Centro bendrabučio veiklą bei 

gyvenimo jame tvarką. 

2. Bendrabutyje mokymosi laikotarpiu apgyvendinami Centro mokiniai. Jei yra laisvų 

vietų, jame taip pat gali būti apgyvendinti kitų mokyklų mokiniai. Kaip svečiai gali būti 

apgyvendinami kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo kursų klausytojai, miesto ir Centro 

renginių dalyviai, kiti asmenys. 

3. Bendrabutis yra lovų tipo. Viename kambaryje gyvena 2-4 tos pačios lyties asmenys. 

4. Bendrabutis yra išlaikomas iš nuomos mokesčio ir lėšų, gaunamų iš valstybės 

biudžeto.  

5. Bendrabučio veiklą organizuoja ir vykdo bendrabučio administratorė, auklėtoja  ir 

kitas bendrabučio personalas, vadovaudamiesi pareigybių nuostatais, Centro vidaus tvarkos 

taisyklėmis, bendrabučio tvarkos taisyklėmis ir šiais nuostatai. 

6. Bendrabučio veiklai organizuoti padėti gali būti sudaroma bendrabučio savivalda -  

bendrabučio taryba.  

7. Centras siekia sudaryti bendrabutyje mokytis bei asmeninius poreikius tenkinti patogią 

ir palankią aplinką. Asmenys, gyvenantys bendrabutyje, privalo susipažinti su šiais nuostatais, 

vidaus tvarkos taisyklėmis ir jų laikytis. 

 

II SKYRIUS 

BENDRABUČIO SKYRIMO TVARKA 

 

8. Mokiniams vieta bendrabutyje skiriama vieneriems mokslo metams pagal jų 

prašymus. 

9. Stojantys į mokyklą mokiniai, norintys apsigyventi bendrabutyje, dokumentų 

priėmimo komisijoje gautame užpildyti prašyme nustatytoje grafoje pažymi bendrabučio poreikį. 

Norinčių gyventi bendrabutyje mokinių sąrašus, nurodant našlaičius, pateikia skyrių vedėjai iki 

rugpjūčio 29 d. bendrabučio administratorei. Patikslintas sąrašas pateikiamas iki antrojo priėmimo 

etapo pabaigos. 

10. Mokiniai, norintys apsigyventi bendrabutyje mokslo metų eigoje, parašo prašymą 

Centro direktoriui dėl vietos bendrabutyje, suderina su skyrių vedėjais ir bendrabučio 

administratore. 

11. Kvalifikaciją turintys mokiniai į bendrabutį priimami po antrojo mokinių priėmimo 

etapo, likus laisvų vietų. 

12. Pirmumo teisę gyventi bendrabutyje turi mokiniai, kurie: 

12.1. yra našlaičiai; 

12.2. dėl turimų sutrikimų (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs 

gatvėje) negali kasdien lankyti mokyklą; 

12.3. yra iš daugiavaikių šeimų; 

12.4. mokiniai, kuriems lengvatas numato Lietuvos Respublikos įstatymai. 
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13. Mokiniai, jau gyvenantys bendrabutyje, gegužės 1 – 31 dienomis pateikia prašymus 

bendrabučio administratorei (naujas sutartis) dėl gyvenimo kitais metais bendrabutyje. Kiekvienas 

prašymas svarstomas posėdyje, kuriame dalyvauja bendrabučio administratorė, bendrabučio 

auklėtoja ir skyrių socialiniai pedagogai. Mokinys, nesutinkantis dėl vietos skyrimo bendrabutyje, 

turi teisę kreiptis į mokinių komitetą ar Centro tarybą. 

14. Paskyrus vietą bendrabutyje, antrojo kurso mokinys turi apsigyventi per 7 dienas, 

sumokėjęs nustatytą išankstinį nuomos mokestį. Pirmo kurso mokiniai privalo apsigyventi iki 

penktos mokslo metų dienos. Šis terminas gali būti pratęstas, remiantis mokinio prašymu. 

Nesumokėjęs išankstinio mokesčio ir neapsigyvenęs per nustatytą laiką, mokinys netenka teisės į 

bendrabutį ir jo vieta paskiriama kitam. 

15. Mokinius bendrabutyje apgyvendina bendrabučio administratorė, kuri sudaro nuomos 

sutartis su mokiniais pagal nuomos sutarties formą (1 priedas). 

16. Mokiniai, įsikeliantys į bendrabutį, turi susipažinti su priešgaisrinės saugos 

reikalavimais,  vidaus tvarkos taisyklėmis ir šiais nuostatais pasirašytinai. 

17. Mokiniai bendrabutyje apgyvendinami tik mokymosi laikotarpiu. Baigus ar nutraukus 

mokymąsi Centre, bendrabučio nuomos sutartis netenka galios, o nuomininkas privalo atlaisvinti ir 

perduoti nuomotojui tvarkingas gyvenamąsias patalpas, inventorių ir kambario raktus per 3 dienas, 

dokumentai mokiniui atiduodami tik atsiskaičius su bendrabučiu. Neišsikėlę gyventojai iškeldinami 

Lietuvos Respublikos įstatymo numatyta tvarka. Bendrabučio gyventojai taip pat gali būti 

iškeldinami už bendrabučio nuostatų pažeidimus, nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios patalpos. 

Išsikeliantieji iš bendrabučio mokiniai turi grąžinti administratorei kietą inventorių, ir patalynę. 

Neatidavus inventoriaus ar kitų daiktų, gautų bendrabutyje, taip pat sugadinus juos, išsikeliantis 

asmuo turi atlyginti bendrabučiui padarytus nuostolius.  

18. Bendrabučio gyventojas gauna individualaus naudojimo inventorių, kuris įrašomas į 

kambario pasą, paminint gedimus ir trūkumus, gyventojo pažymėjimą su nurodytu kambario 

numeriu, kambario raktą, bendrą visiems kambario gyventojams. Pretenzijos dėl kambario pase 

nenurodytų gedimų ir trūkumų vėliau nepriimamos. 

19. Bendrabučio gyventojų atvykimo – išvykimo žurnalą pildo patys mokiniai ir/arba 

bendrabučio budėtojas. 

20. Bendrabutį rekonstruojant, kapitališkai remontuojant, pertvarkant ir reorganizuojant, 

siekiant pirmakursius apgyvendinti kartu, racionaliau panaudoti patalpas, energetinių išteklių 

taupymo bei komunalinių paslaugų gerinimo sumetimais, administracija, atsižvelgdama į 

bendrabučio tarybos pasiūlymus, gali perkelti gyventojus iš vieno kambario į kitą. Perkeliant būtina 

siekti nepabloginti gyvenimo sąlygų. 

 

III SKYRIUS 

BENDRABUČIO TARYBA 

 

21. Bendrabučio taryba ir jos pirmininkas renkami kiekvienų mokslo metų pradžioje 

visuotiniame bendrabučio gyventojų susirinkime atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma. 

Susirinkimas laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja 50 proc. + 1 bendrabučio gyventojas. 

22. Bendrabučio taryba yra pavaldi ir atsakinga bendrabučio gyventojų susirinkimui. Jos 

sudėtis nereglamentuojama. Bendrabučio nuostatų pažeidėjai, turintys nuobaudų, į bendrabučio 

tarybą negali būti renkami. 

23. Bendrabučio tarybos posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja 50 proc. + 1 tarybos 

narys. Pirmininkas renkamas iš tarybos narių. Bendrabučio tarybos posėdis šaukiamas tarybos 

pirmininko arba trečdalio tarybos narių iniciatyva. 

24. Bendrabučio tarybos pirmininkas siūlo savo pavaduotoją. Jį tvirtina taryba paprasta 

balsų dauguma. Kai pirmininkas negali eiti savo pareigų, jo funkcijas perima pavaduotojas. 

25. Bendrabučio taryba siekia, kad gyventojai laikytųsi šių nuostatų reikalavimų, teikia 

pasiūlymus bendrabučio administratorei dėl darbo, bei kitų ir poilsio sąlygų gerinimo, 

aptarnaujančiojo personalo darbo, atstovauja gyventojų interesams ir derina su bendrabučio ar 

Centro administracija. Bendrabučio tarybos veikla fiksuojama posėdžių protokoluose. 
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26. Bendrabučio tarybos nutarimai, neprieštaraujantys šiems nuostatams, yra privalomi 

visiems gyventojams. 

27. Bendrabučio tarybos įgaliojimus gali sustabdyti bendrabučio gyventojų susirinkimas 

arba direktorius savo įsakymu. Susirinkimą organizuoja ir veda tarybos pirmininkas arba jo 

pavaduotojas. Apie susirinkimą pranešama prieš 3 dienas. Susirinkimas taip pat šaukiamas, jeigu to 

reikalauja 2/3 bendrabučio tarybos narių arba 50 proc. + 1 bendrabučio gyventojas. 

28. Esant būtinam reikalui, bendrabučio gyventojų susirinkimas gali būti šaukiamas 

bendrabučio administratorės ar Centro administracijos pageidavimu. Apie tai bendrabučio tarybai 

pranešamas prieš 5 dienas iki susirinkimo dienos.  

 

IV SKYRIUS 

BENDRABUČIO EKSPLOATAVIMO TVARKA 

 

29. Bendrabučio gyventojai aprūpinami lovomis, kėdėmis, spintelėmis, dalinai patalyne ir 

kitu inventoriumi. Suderinus su bendrabučio administratore, leidžiama naudotis buitine technika ir 

savo patalyne. 

30.  Draudžiama savavališkai pernešti bendrabučio inventorių iš vieno kambario į kitą, 

atlikti bet kokius bendrabučio patalpų, įrangos remonto ar pakeitimo darbus nesuderinus su 

bendrabučio administratore. Kambario raktas turi būti paliekamas bendrabučio budėtojui. 

31. Bendrabučio gyventojai patys tvarko kambarį, prieškambarį, tualetą, virtuvę. Bendrai 

naudojamas patalpas prižiūri ir valo valytojas. Maisto atliekas bei kitas šiukšles iš kambarių ir 

virtuvių gyventojai išneša į šiukšlių konteinerį. 

32. Gyventojai, padarę žalą bendrabučio patalpoms, sugadinę įrangą, baldus ar inventorių, 

privalo atlyginti nuostolius.  

33. Už kambaryje paliktus asmeninius daiktus ar kitą turtą bendrabučio administracija 

neatsako. 

34. Gyventojams draudžiama: 

34.1. be atitinkamo leidimo persikelti gyventi iš vieno kambario į kitą arba užimti kitas kambario 

lovas;   

34.2. apgyvendinti kambaryje pašalinius asmenis; 

34.3. ruošti maistą, skalbti, džiovinti drabužius bei avalynę kambariuose (tai daryti              

leidžiama tam skirtose patalpose); 

34.4. įsinešti į bendrabutį ir gerti alkoholinius gėrimus, rūkyti (taip pat ir elektronines cigaretes) 

bendrabutyje ir jo teritorijoje, vartoti bei platinti narkotines ir psichotropines medžiagas, 

triukšmauti, lošti azartinius žaidimus; grįžti į bendrabutį apsvaigus nuo alkoholio ir narkotikų. 

34.5. laikyti bendrabutyje lengvai įsiliepsnojančius skysčius bei daiktus, ginklus, pirotechnikos  

gaminius, naudotis elektriniais šildymo prietaisais, mikrobangų krosnelėmis, didelio 

galingumo  elektriniais virduliais, atsivežti ir naudoti garso bei vaizdo aparatūrą: muzikinius 

centrus, kolonėles ir stiprintuvus, DVD grotuvus, namų kino sistemas.     

34.6. laikyti kambariuose gyvūnus; 

34.7. be bendrabučio administratorės raštiško sutikimo naudotis elektriniais buities prietaisais, 

37.8.pasikeisti kambario durų spyną ar pasikeisti raktus, jų nepristačius administratorei; 

34.8. triukšmauti kambariuose, bendrabutyje ir jo teritorijoje. 

 

 

V SKYRIUS 

BENDRABUČIO GYVENTOJŲ TEISĖS 

 

35. Bendrabučio gyventojai turi teisę: 

35.1. apsigyventi bendrabutyje vadovaujantis šiais nuostatais; 

35.2. rinkti bendrabučio tarybą ir būti išrinktu jos nariu; 

35.3. reikšti pastabas ir pasiūlymus dėl darbo ir poilsio sąlygų gerinimo, aptarnaujančio personalo 

darbo, tvarkos ir švaros bendrabutyje, dėl bendrabučio pagalbinių patalpų ir gyventojų 

kambarių remonto; 
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35.4. gauti nustatytą inventorių; 

35.5. reikalauti, kad per 3 dienas būtų pašalinti bendrabučio įrangos ar inventoriaus gedimai,    

išskyrus atvejus, kai atsižvelgiant į gedimų pobūdį objektyviai yra neįmanoma per šį laikotarpį   

pašalinti. 

35.6. naudotis virtuvėmis, dušais, poilsiui skirtomis patalpomis. 

35.7. priimti savo tėvus, kitus šeimos narius bei asmenis šiuose nuostatuose nustatyta tvarka. 

Priimti svečius, pateikus bendrabučio budėtojui dokumentą su nuotrauka, pirmadienį-

penktadienį nuo  15.00  val. iki 21.00 val., poilsio ir švenčių dienomis – nuo 12.00 val. iki 

18.00 val. Svečiai registruojami lankytojų žurnale. Už svečių elgesį bei jų padarytą žalą atsako 

svečius priėmęs gyventojas. 

 

VI SKYRIUS 

BENDRABUČIO GYVENTOJŲ PAREIGOS 

 

36. Bendrabučio gyventojai privalo: 

36.1. laikytis šių nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių, pasirašomos nuomos sutarties; 

36.2. laikytis visuomenės priimtų gyvenimo normų; 

36.3. nekelti triukšmo, taip naudotis muzikine aparatūra, kad netrikdytų bendrabutyje ir    

aplinkiniuose namuose gyvenančių žmonių darbo ir poilsio, nepažeidinėti kitų bendrabučio   

gyventojų teisių. Nuo 19.00 val. vakaro iki 7.00 val. ryto, o poilsio ir švenčių dienomis nuo 

19.00 val. vakaro iki 9.00 val. ryto bendrabutyje turi būti tylu; 

36.4. grįžti į bendrabutį iki 23 val. 

36.5. vykdyti bendrabučio administratorės, auklėtojos, budėtojų, bendrabučio tarybos teisėtus   

nurodymus ir reikalavimus. 

36.6. bet kuriuo paros metu į savo kambarį įsileisti bendrabučio administratorę, auklėtoją, budėtoją; 

36.7. tausoti ir saugoti bendrabučio turtą; 

36.8. palaikyti švarą ir tvarką bendrabutyje, jo teritorijoje, prižiūrėti ir tvarkyti jo aplinką, dalyvauti         

savitvarkos dienose.    

36.9. laikytis priešgaisrinės saugos bei dujų naudojimosi taisyklių reikalavimų; 

36.10. racionaliai naudotis elektros ir šilumine energija bei vandeniu; 

36.11. laikytis asmens higienos reikalavimų; 

36.12. mokėti už bendrabutį nustatyta tvarka. 

37. Mokinys, išvykdamas ilgiau kaip mėnesiui iš bendrabučio, privalo apie tai pranešti 

bendrabučio     administracijai ir sumokėti už tą laikotarpį bendrabučio nuomos mokestį. Jei jis 

nesutinka   mokėti, privalo atlaisvinti kambarį ir grąžinti inventorių. Baigiamosios praktikos metu 

negyvenantis bendrabutyje mokinys už jį nemoka; atvykęs laikyti baigiamųjų egzaminų ir vėl 

gyvenantis bendrabutyje už tą laikotarpį moka (vadovaujantis Centro direktoriaus įsakymais). 

 

VII SKYRIUS 

NUOBAUDOS 

 

38. Už bendrabučio nuostatų pažeidimus skiriamos šios nuobaudos: 

38.1. pastaba; 

38.2. papeikimas; 

38.3. pašalinimas iš bendrabučio (vieneriems mokslo metams arba visam mokymosi laikotarpiui). 

39. Pastaba ar papeikimas skiriama už: 

39.1. tylos trikdymą (muzikine aparatūra ir triukšmavimą po 22 val.); 

39.2. energijos išteklių netaupymą; 

39.3. laiku nesumokėtą bendrabučio nuomos mokestį (nesumokėjęs už 3 mėnesius šalinamas iš  

bendrabučio). 

39.4. rūkymą neleistinose vietose; 

39.5. netvarką kambaryje; 

39.6. alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimą bei platinimą; 

39.7. įžūlų elgesį su bendrabučio gyventojais ir aptarnaujančiu personalu; 
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39.8. piktybišką patalpų ir įrenginių gadinimą ir niokojimą, inventoriaus laužymą ir gadinimą. 

40. Papeikimas galioja 1 metus nuo paskyrimo datos. 

41. Mokiniams, nesilaikantiems šių nuostatų, kitiems mokslo metams bendrabutis 

neskiriamas.  

42. Gyventojas netenka tesės gyventi bendrabutyje visam mokymosi laikotarpiui už 

sistemingą alkoholio arba narkotinių medžiagų vartojimą bei platinimą; chuliganizmą; atsisakymą  

atlyginti Centro bendrabučiui padarytą žalą; įžūlų elgesį su bendrabučio gyventojais, 

aptarnaujančiuoju  personalu; nuolatinį kitų gyventojų teisių pažeidinėjimą. 

43. Nuobaudas skiria Centro direktorius bendrabučio administratorės ir bendrabučio 

tarybos teikimu. Nesutarimai ir konfliktai sprendžiami bendrame posėdyje, dalyvaujant bendrabučio 

administratorei, auklėtojai ir tarybos pirmininkui arba įgaliotam bendrabučio tarybos nariui.   

Nutraukus sutartį vieneriems metams arba visam mokymosi laikotarpiui, bendrabučio    gyventojas  

privalo atlaisvinti kambarį per 3 dienas. 

44. Ypatingu atveju, kai iš bendrabučio pašalintas gyventojas negrąžina inventoriaus ir 

neišsikelia per 3 dienas po potvarkio paskelbimo ar toliau neteisėtai lankosi bendrabutyje ir 

pažeidžia tvarką, bendrabučio administratorė turi teisę siūlyti Centro direktoriui nusižengusį mokinį  

šalinti iš Centro. 

45. Nuobaudos skiriamos per 3 dienas nuo jų teikimo. Nuobaudas bendrabučio 

administratorė registruoja knygoje, supažindina nubaustąjį pasirašytinai. Gyventojas, nesutinkantis 

su tokiu sprendimu, turi teisę kreiptis į mokinių tarybą, Centro tarybą ar direktorių. 

 

VIII SKYRIUS 

MOKESTIS UŽ BENDRABUČIO NUOMĄ 

 

46. Mokestį už bendrabutį sudaro nuomos mokestis. Bendrabučio nuomos mokesčio dydį 

nustato Centro vadovų taryba suderinusi su Centro taryba. 

47. Apgyvendintas mokinys bendrabutyje susimoka nuomos mokestį už einamąjį mėnesį. 

Mokinio  prašymu mokestis už bendrabutį gali būti išskaičiuojamas iš gaunamos stipendijos. 

48. Mokesčiai mokami kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 d. Gyventojas 

iš anksto  gali sumokėti ir už ilgesnį laikotarpį. 

 

IX SKYRIUS 

BENDRABUČIO NUOSTATŲ PAKEITIMAS 

 

49. Bendrabučio administratorės teikimu, pritarus Centro tarybai, atskiri nuostatų punktai          

direktoriaus įsakymu gali būti papildomi arba pakeičiami.  

50. Nuostatai gali būti keičiami pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams ir 

normatyviniams aktams dėl mokinių aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis, Centro nuostatams, 

kitiems Centro veiklą reglamentuojantiems dokumentams. 

51. Nuostatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo Centro direktoriaus įsakymu datos. 

52. Nuostatų galiojimas sustabdomas Centro direktoriaus įsakymu. 

 

_____________________________ 

 

APROBUOTA 

Bendrabučio tarybos 

2017 m. kovo 15 d. posėdyje 

(protokolas Nr. 6) 

 

APROBUOTA 

Centro tarybos 

2017 m. lapkričio 8 d. posėdyje 

(protokolas Nr. V8-1) 


