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MOKINIŲ BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 
 

I. BENDROJI DALIS 

 

1.1.Bendrabutyje gali gyventi mokyklos mokiniai, parašę prašymą, direktoriaus 

įsakymu patvirtinti bendrabučio gyventojų sąraše, ir pasirašę sutartį.  

1.2. Bendrabutis nesuteikiamas mokiniams, gyvenantiems Ukmergės mieste, bei 

arčiau nei 10 kilometrų nuo Ukmergės miesto. 

1.3. Mokinys, norintis apsigyventi bendrabutyje, bendrabučio administratoriui turi 

pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

1.4 Mokiniai, susipažinę su bendrabučio nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, saugos 

ir sveikatos, buitinių elektrinių prietaisų naudojimo, elektrinės viryklės naudojimo bendrabutyje 

taisyklėmis, bei veiksmais gaisro metu, pasirašo specialiuose instruktavimų registravimo 

žurnaluose. 

1.5. Bendrabutyje yra sudaromas dienos režimas, budėjimo grafikai kambariuose, 

virtuvėse privalomi visiems gyventojams. 

1.6. Į bendrabutį mokiniai įleidžiami pateikę leidimą, kurį išduoda bendrabučio 

administratorius 

1.7. Svečiai (tėvai, globėjai, broliai, seserys) įleidžiami pateikus budinčiajam asmens 

tapatybę, patvirtinantį dokumentą iki 21.00 val.(svečius priimantis gyventojas, yra atsakingas už jų 

elgesį). 

1.8. Pašaliniai asmenys į bendrabutį neįleidžiami. 

1.9. Įeiti į mokinio kambarį turi teisę mokyklos administracija, grupių vadovai, 

bendrabučio darbuotojai.  

1.10. Kilus įtarimui dėl neleistinų medžiagų, ar daiktų įnešimo ir laikymo, 

bendrabučio darbuotojai turi teisę patikrinti asmeninius gyventojų daiktus, priimti sprendimą pagal 

bendrabučio nuostatus arba perduoti svarstyti mokyklos administracijai ar pedagogų  tarybai. 

1.11.   Grupių vadovai, bendrabučio auklėtoja, administratorius, tarybos nariai turi 

pilną teisę tikrinti švarą ir tvarką kambariuose, aukštuose, o esant netvarkai, priimti sprendimą pagal 

bendrabučio nuostatus arba perduoti svarstyti mokyklos administracijai ar pedagogų  tarybai.   

1.12.Sergantis bendrabučio gyventojas, turi išvykti į namus, esant būtinybei, 

iškviečiama greitoji medicininė pagalba, informuojami tėvai, globėjai. 

1.13. Pažeidus bendrabučio vidaus tvarkos taisykles, gyventojo elgesys svarstomas 

vaiko gerovės komisijos posėdyje, informuojami tėvai, globėjai, grupių vadovai, mokyklos 

administracija. 

1.14.Mokiniai už gyvenimą bendrabutyje moka iš dalies. Atlyginimo dydį ir lengvatas, 

atsižvelgus į tėvų (gobėjų, rūpintojų) ir mokinio socialinę padėtį, už gyvenimą bendrabutyje nustato 

mokyklos valdymo organas. 



II. BENDRABUČIO SKYRIMO IR EKSPLOATAVIMO TVARKA 

 

2.1. Bendrabutis skiriamas direktoriaus įsakymu, rekomenduojant direktoriaus 

sudarytai komisijai. Skiriant bendrabutį, pirmiausiai apgyvendinami pirmo kurso mokiniai. 

2.2. Pirmumo teisę gyventi bendrabutyje turi mokiniai, kurie: 

2.2.1.dėl turimų sutrikimų (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra 

nesaugūs gatvėje) negali kasdien atvykti į mokyklą; 

2.2.2. yra iš socialiai remtinų šeimų; 

2.2.3. patiria šeimose fizinį ar psicholologinį smurtą; 

2.2.4. mokiniams, atvykusiems iš tolimų Lietuvos rajonų; 

2.2.5. mokiniams, kurių brolis ar sesuo mokosi mokykloje ir gyvena bendrabutyje; 

2.3. Esant bendrabutyje laisvų vietų apgyvendinami mokiniai, atsižvelgiant į šeimos 

materialinę padėtį. 

2.4.Mokiniai, direktoriaus įsakymu patvirtinti bendrabučio gyventojų sąraše, ir 

neatvykę apsigyventi į bendrabutį iki rugsėjo 10 d., iš bendrabučio gyventojų sąrašų išbraukiami. 

2.5. Moksleivius bendrabutyje apgyvendina, išduoda leidimus ir su jais sudaro sutartis, 

bendrabučio administratorius.   

2.6. Moksleiviai bendrabutyje apgyvendinami vieniems mokslo metams.  

2.7. Pilnai atsiskaitę ir neturintys nuobaudų mokiniai, jau gyvenantys bendrabutyje, 

kiekvienų mokslo metų pabaigoje pateikia prašymus, dėl gyvenimo bendrabutyje sekančiais mokslo 

metais. Prašymai svarstomi priėmimo komisijoje.  

2.8. Baigus, ar nutraukus mokymąsi, mokinys  per 3 dienas  (pašalintas per 1 dieną)  

privalo atlaisvinti ir perduoti administratoriui tvarkingas gyvenamąsias patalpas, inventorių ir 

kambario raktus, sumokėti už bendrabutį.  

2.9. Norint racionaliau panaudoti patalpas, dėl energetinių išteklių taupymo, ar 

atsižvelgiant į kitas priežastis, gyventojai gali būti perkelti iš vieno kambario į kitą, taip pat iš vieno 

aukšto į kitą. 

2.10. Mokiniai mokyklos bendrabutyje mokinių atostogų metu neapgyvendinami. 

2.11. Išeiginėmis ir švenčių dienomis mokiniai turi išvykti į nuolatinę gyvenamąją 

vietą pas tėvus, globėjus. Jeigu dėl įvairių priežasčių mokiniui reikia pasilikti bendrabutyje, apie tai 

tėvai ar globėjai, privalo informuoti bendrabučio darbuotojus. 

2.12. Už grūbius bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus, bendrabučio 

gyventojai gali būti iškeldinami, nesuteikiant teisės kitais mokslo metais gyventi bendrabutyje. 

2.13.Bendrabučio gyventojai aprūpinami gyvenamuoju plotu, lovomis, stalais, 

kėdėmis, patalyne ir kitu inventoriumi. Suderinus su bendrabučio administracija, leidžiama naudotis 

savo patalyne.   

2.14.Už kambaryje paliktus asmeninius daiktus ir kitą turtą, bendrabučio darbuotojai 

neatsako. 

2.15.Vienas kambario raktas (atsarginis) turi būti pas administratorių, kitu raktu 

naudojasi visi kambario gyventojai. Išeidami iš bendrabučio, gyventojai raktus turi palikti pas 

budėtoją. 

2.16. Moksleiviai patys tvarkosi kambariuose, tualetuose, prausyklose, virtuvėse, 

įsigyja valymo priemones. 

2.17.Maisto atliekas ir kitas šiukšles iš kambarių, gyventojai išneša į konteinerius, tam 

skirtoje vietoje, mokyklos kieme. 

2.18.Bendrojo naudojimo patalpas (dušus, laiptines, koridorius) prižiūri ir valo 

bendrabučio valytoja. 

2.19. Už kambariuose sugadintą inventorių atsako kaltas asmuo, arba jo nenustačius, 

visi to kambario gyventojai. Bendro naudojimo patalpose padarytą žalą atlygina kaltas asmuo.  

2.20. Nustatytas mokestis už bendrabutį,  mokamas kiekvieną mėnesį, išskaičiuojant jį 

iš gaunamos mokinio stipendijos mokyklos buhalterijoje, jei  mokinys negauna stipendijos, jis 

privalo sumokėti mokesčius, mokyklos buhalterijoje, kas mėnesį. 



III. MOKINIŲ, GYVENANČIŲ BENDRABUTYJE, TEISĖS IR PAREIGOS 

 

3.1. Mokiniai, bendrabučio gyventojai, turi teisę: 

3.1.1 rinkti bendrabučio tarybą ir būti išrinkti; 

3.1.2. naudotis gyvenamąja patalpa ir joje esančiais daiktais, patalyne; 

3.1.3. naudotis dušais, virtuvėmis,  poilsio patalpomis ir baldais; 

3.1.4. žiūrėti televizorių, tam skirtose vietose, naudotis internetu (su direktoriaus 

leidimu); 

3.1.5.organizuoti laisvalaikio renginius, dalyvauti bendrabutyje organizuojamuose 

renginiuose; 

3.1.6. dalyvauti popamokiniuose užsiėmimuose;  

3.1.7. reikšti pastabas, bei pasiūlymus dėl mokymosi ir poilsio sąlygų gerinimo, 

aptarnaujančio personalo darbo, tvarkos, švaros bendrabutyje; 

3.1.8. kreiptis pagalbos ir paramos į bendrabučio administraciją; 

3.2. Mokiniai privalo: 

3.2.1. laikytis LR įstatymų, kitų teisės aktų, mokyklos ir bendrabučio  vidaus tvarkos 

taisyklių, bendrabučio darbuotojų, aukštų seniūnų nurodymų; 

3.2.2. laikytis asmens higienos reikalavimų; 

3.2.3. palaikyti švarą ir tvarką kambariuose bei bendrojo naudojimo patalpose; 

3.2.4. mandagiai elgtis su bendrabučio darbuotojais ir bendramoksliais, neįžeidinėti, 

nežeminti; 

3.2.5. saugoti ir tausoti bendrabučio patalpas, inventorių; 

3.2.6. apie pastebėtus gedimus kambariuose, ar kitose patalpose informuoti 

bendrabučio darbuotojus; 

3.2.7. atsakyti už sugadintą  inventorių; 

3.2.8. įeinant į bendrabutį, pateikti leidimą budėtojui; 

3.2.9. išeinant išjungti šviesą kambariuose, kitose patalpose, išjungti elektros 

prietaisus, uždaryti langus, užrakinti kambario duris; 

3.2.10. taupiai vartoti energijos, bei vandens išteklius; 

3.2.11. išeinant iš bendrabučio, raktus palikti pas budėtoją ; 

3.2.12. grįžti į bendrabutį iki 22 val.; 

3.2.13. nuo 22val. būti  aukšte, kuriame yra gyventojo kambarys; 

3.2.14. laikytis rimties ir ramybės nuo 23 val. iki 6 val. ryto, išjungti kompiuterius; 

3.2.15. informuoti auklėtoją, administratorę ar budėtojas, išvykstant iš bendrabučio 

viduryje savaitės, užsirašyti tam tikslui skirtame  žurnale; 

3.2.16. informuoti bendrabučio auklėtoją, administratorę, išvykstant ilgiau kaip 

mėnesiui iš bendrabučio ( atsiskaityti su bendrabučiu); 

3.2.17.pasiliekantys savaitgaliui turi informuoti auklėtoją ar administratorę, ir 

užsirašyti specialiame žurnale(informuoti turi mokinys, tėvai ar globėjai); 

3.2.18. laiku mokėti mokestį už gyvenimą bendrabutyje; 

3.2.19. budėti kambariuose, aukšto fojė ir virtuvėje pagal  sudaryta grafiką ir laiką; 

3.2.20. bendrabučio darbuotojus įsileisti į kambarį, bet kuriuo paros metu; 

3.2.21. pranešti bendrabučio darbuotojams apie pastebėtus trūkumus, pažeidimus; 

3.2.22. išvykstant iš bendrabučio visam laikui(mėnesiui) priduoti patalpas, patalynę, 

inventorių, susimokėti už bendrabutį;  

3.3. Mokiniams, gyvenantiems bendrabutyje, draudžiama: 

3.3.1.rūkyti (ir elektronines cigaretes) jas pardavinėti bendrabučio patalpose, 

bendrabučio ir mokyklos teritorijoje; 

3.3.2. įnešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, įskaitant ir alų, vartoti, narkotines 

medžiagas, prekiauti jomis bei platinti bendrabučio gyventojams; 

3.3.3. grįžti į bendrabutį neblaiviems, apsvaigusiems; 



3.3.4. užsiiminėti nelegalia ir komercine veikla bendrabučio patalpose ir interneto 

tinkle; 

3.3.5. kambaryje laikyti degius, ne maistui ar san.higienai naudojamus skysčius, 

sprogstamas medžiagas, pirotechnikos priemones, svarmenis, ginklus, aštrų kvapą skleidžiančias 

medžiagas, gyvūnus; 

3.3.6. draudžiama savavališkai keisti spynas, perstumti baldus, klijuoti lipdukus, 

plakatus ant baldų, sienų, pernešti bendrabučio inventorių iš vieno kambario į kitą;     

3.3.7. pamokų metų būti bendrabutyje, be pateisinamos priežasties; 

3.3.8. skalbti ir džiauti skalbinius kambariuose; 

3.3.9. į kambarį įnešti televizorius, mikrobangų krosneles, elektrines plyteles, 

muzikinius centrus, kolonėles ir kitus elektrinius prietaisus (išskyrus kompiuterius, virdulius ir 

asmens higienai palaikyti prietaisus); 

3.3.10. naudoti elektrinius šildymo prietaisus, netvarkingus el. prailgintojus; 

3.3.11. be leidimo persikelti gyventi iš vieno kambario į kitą, arba užimti kitas lovas; 

3.3.12. vestis pašalinius asmenis į bendrabutį; 

3.3.13. būti kitame kambaryje, neesant  to kambario gyventojui, ar nepageidaujant 

kitiems gyventojams, imti kitų kambarių raktus; 

3.3.14. žaisti kortomis ir kitus azartinius žaidimus; 

3.3.15. triukšmauti kambariuose, bei kitose bendrabučio patalpose, garsiai leisti 

muziką 

3.3.16. grįžti į bendrabutį po 22 val.; 

3.3.17.  išeiti iš bendrabučio po 22 val. be bendrabučio auklėtojos leidimo; 

3.3.18. įžeidinėti bendrabučio darbuotojus, bei kitus gyventojus necenzūriniais 

žodžiais ir nepadoriais gestais, grasinimais; 

3.3.19. palikti kambariuose ir pagalbinėse patalpose netvarką, teršti bendrabučio 

patalpas, teritoriją; 

3.3.20. atliekas, bei kitas šiukšles, išneštas iš kambarių, palikti bendrabučio bendro 

naudojimo patalpose ar kitose ne tam skirtose vietose; 

3.3.21. pasisavinti svetimą maistą, ir kitus daiktus. 

 

IV. NUOBAUDOS 

 

4.1.Už bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus gali būti skiriamos šios 

nuobaudos: 

4.1.1. žodinis įspėjimas, įpareigojant atlikti bendrabučio savitvarkos darbus be eilės; 

4.1.2. žodinis įspėjimas, papeikimas, griežtas papeikimas; 

4.1.3. šalinimas iš bendrabučio 1mėnesiui, 1pusmečiui, iki mokslo metų pabaigos. 

4.1.4 šalinimas iš bendrabučio visam mokymosi laikotarpiui. 

 

V. BENDRABUČIO VALDYMAS 

 

5.1. Bendrabučio veiklą koordinuoja mokyklos direktorius, vadovaudamasis mokyklos 

statusu, mokyklos bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis. Bendrabučio veiklą organizuoja ir 

vykdo administratorius, auklėtoja ir bendrabučio taryba. 

5.2. Bendrabučio gyventojų savivaldos organas yra bendrabučio taryba. 

5.3. Bendrabučio tarybos veiklą kuruoja bendrabučio auklėtoja. 



VI. BENDRABUČIO TARYBA 

 

6.1. Bendrabučio taryba yra visuomeninis savivaldos organas, bendrabučio gyventojų 

vidaus tvarkos, buities, nepamokinės veiklos ir laisvalaikio klausimams spręsti. Ją sudaro  8-10 

narių, mokinių gyvenančių bendrabutyje. 

6.2.Bendrabučio tarybos nariai renkami naujų mokslo metų pradžioje, bendrabučio 

gyventojų susirinkime, atviru balsavimu, vieneriems mokslo metams. Į tarybą negali būti renkami 

bendrabučio vidaus tvarkos taisykles pažeidę mokiniai. 

6.3. Bendrabučio taryba iš savo narių išsirenka tarybos pirmininką, kuris vadovauja 

tarybos darbui. 

6.4. Bendrabučio taryba mokslo metų pradžioje, kartu su bendrabučio auklėtoja sudaro 

bendrabučio veiklos programą. 

6.5. Bendrabučio tarybos funkcijos: 

6.5.1 siekia, kad mokiniai, gyvenantys bendrabutyje, laikytųsi bendrabučio vidaus 

tvarkos taisyklių, ir nuostatų; 

6.5.2 kartu su bendrabučio administratoriumi ir auklėtoja rengia ir įgyvendina 

tvarkos ir švaros palaikymo priemones buitinėse patalpose ir gyvenamuosiuose kambariuose; 

6.5.3 teikia pasiūlymus mokyklos administracijai, tvarkos ir švaros palaikymo 

bendrabutyje klausimais, buitinių sąlygų gerinimo, nepamokinės veiklos ir laisvalaikio 

organizavimo klausimais: 

6.5.4 rūpinasi bendrabučio gyventojų laisvalaikio organizavimu, organizuoja kūno 

kultūros, sveikatingumo ir sportinį darbą; 

6.5.5 reguliariai organizuoja ir vykdo švaros ir tvarkos palaikymo priemones, 

nustato geriausius kambarius; 

6.5.6 reguliariai organizuoja pasitarimus; 

6.5.7 su auklėtoja sudaro bendrabučio aplinkos tvarkymo, budėjimo grafikus 

kambariuose, virtuvėse, nustato budėtojų pareigas, budėjimo laiką; 

6.5.8 priima nutarimus, dėl mokinių skatinimo už pavyzdingą tvarkos laikymąsi, 

dėl poveikio priemonių nesilaikantiems bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių ir teikia siūlymus 

mokyklos administracijai; 

6.5.9 bendrabučio tarybos veikla fiksuojama tarybos posėdžių protokoluose; 

6.5.10 kiekvieno aukšto gyventojai mokslo metų pradžioje iš savo tarpo išsirenka 

aukšto seniūną. Jis yra atsakingas už drausmę, tvarką ir švarą aukšte; 

6.5.11 teisėti bendrabučio tarybos nutarimai, privalomi visiems bendrabutyje 

gyvenantiems mokiniams; 

 

VII. DIENOS RĖŽIMAS BENDRABUTYJE 

 

Kėlimasis  - 7.00 val. 

Pamokos  -   8.00 – 15.40 val. 

Laisvalaikis- 16.00 – 17.30 val. 

Pamokų ruoša – 17.30 – 19.00 val. 

Savitvarkos darbai – 19.00- 22.00 val. 

Vakarinis patikrinimas – 20.00 – 22.00 val. 

Vakarinė ruoša – 22.00 – 23.00 val. 

Ramybės laikas  - 23.00 – 6.00 val. 


