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KLAIPĖDOS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRO BENDRABUČIO
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
I SKYRIUS
PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Klaipėdos technologijų mokymo centro (toliau – Centras) bendrabučio vidaus
tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, Priėmimo į bendrojo lavinimo, profesinių bei aukštesniųjų mokyklų, kurių
steigėjas yra Švietimo ir mokslo ministerija, bendrabutį tvarkos aprašu, patvirtintu Švietimo
ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ISAK -1.
2. Taisyklės reglamentuoja bendrabučio vidaus tvarką, privalomą visiems
bendrabučio gyventojams.
3. Bendrabutyje nustatyta tvarka apgyvendinami Centro mokiniai Centro
direktoriaus vardu pateikę prašymą ir pasirašę naudojimosi bendrabučio patalpomis sutartį
(toliau – Sutartis). (Sutuoktiniai viename kambaryje neapgyvendinami).
4. Jeigu bendrabutyje yra laisvų vietų, gali būti apgyvendinami kolegijų studentai
bei kiti asmenys. Su jais pasirašomos trumpalaikės Sutartys.
5. Teisė apsigyventi bendrabutyje suteikiama Centro direktoriaus įsakymu.
6. Vasaros atostogų metu mokiniai bei studentai bendrabutyje neapgyvendinami.
(Išskirtinais atvejais gali gyventi Centro mokiniai našlaičiai ar netekę tėvų globos mokiniai).
7. Sugadinęs ar sulaužęs inventorių bendrabučio gyventojas privalo jį
suremontuoti, nupirkti naują arba atlyginti padarytą žalą (jos dydį ir padarytą žalą nustato ir
surašo aktą bendrabučio valdytojas).
8. Bendrabučio gyventojai privalo:
8.1. pasirašytinai susipažinti su Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis ir
nuostatas ir jų laikytis;
8.2. išklausyti elektros saugos, naudojimosi dujiniais prietaisais, gaisrinės saugos
instruktažus ir laikytis nurodytų saugos reikalavimų;
9. pasirašyti individualaus naudojimo gavimo/grąžinimo lape.
10. Mokiniai turi turėti savo patalynę (įvalkalą, pagalvės užvalkalą, paklodę). Už
kambaryje paliktus asmeninius daiktus ar kitą turtą Centro administracija neatsako;
11. Nutraukus Sutartį mokiniai privalo išvykti iš bendrabučio per 2 nuo sutarties
nutraukimo dienas ir grąžinti jam išduotą inventorių (pagalvę, antklodę, kitą inventorių ir
kambario raktus). Sutartis nutraukiama:
11.1. mokiniui baigus Centrą;
11.2. direktoriaus įsakymu pašalinus mokinį iš bendrabučio;
11.3. suteikus akademines atostogas;
11.4. nutraukus mokslą ir išbraukus mokinį iš Centro mokinių sąrašų;
11.5. gyventojo prašymu.
ANTRASIS SKIRSNIS
BENDRABUČIO GYVENTOJŲ PAREIGOS
12. Besąlygiškai laikytis Taisyklių.

13. Vykdyti bendrabučio valdytojo, auklėtojų, budėtojų bei aukšto seniūnų
nurodymus ir reikalavimus.
14. Saugoti ir tausoti bendrabučio inventorių.
15. Laikytis asmens higienos reikalavimų, palaikyti švarą ir tvarką gyvenamosiose
patalpose ir bendro naudojimosi patalpose, t. y. virtuvėse, sanitariniuose mazguose, dušo
kabinose, koridoriuose, laiptinėse, poilsio kambariuose bei visoje bendrabučio teritorijoje.
Netrukdyti kitiems gyventojams tikslingai naudotis bendro naudojimosi patalpose esančiu
inventoriumi.
16. Leisti užeiti į kambarį Centro ir bendrabučio darbuotojams patikrinti
inventoriaus buklulę, kambario švarą ir tvarką, pašalinti esamus gedimus. Kai darbuotojai į
kambarį neįleidžiami – bendrabučio valdytojas, dalyvaujant liudytojui, turi teisę į jį įeiti
naudodamasis atsarginiais raktais arba specialiosiomis priemonėmis. Padarytą materialinę žalą
tokiu atveju atlygina bendrabučio valdytojo į kambarį neįsileidę gyventojai.
17. Pastebėjus elektros, santechnikos, dujų bei kitų įrenginių gedimus, įvykus
buitinei traumai ar kitai nelaimei pranešti budėtojui arba bendrabučio valdytojui.
18. Išeinant iš kambario nepalikti įjungtų elektros prietaisų, atsukto vandens
čiaupo, atidarytų langų.
19 Taupiai naudoti vandenį, dujas ir elektros energiją
20. Išvykstant iš bendrabučio ilgesniam nei savaitgalis laikui Centro mokiniai
privalo informuoti bendrabučio auklėtoją arba valdytoją.
.
21. Nusprendus nebegyventi bendrabutyje, iš anksto parašyti dėl gyvenimo
bendrabutyje sutarties nutraukimo prašymą.
22. Visi bendrabutyje gyvenantys mokiniai privalo grįžti į bendrabutį iki 23 val.
(nepilnamečiai – iki 22 val.). Ketvirtadieniais, kai mieste vyksta studentų diskotekos,
pilnamečiams mokiniams, užsiregistravusiems mokinių išvykimo žurnale, leidžiama grįžti ir po
23 val.
23. Nuo 22 val. iki 6 val. ryto – bendrabutyje nustatytas ramybės laikas, kurio
metu draudžiamas bet koks triukšmas.
TREČIASIS SKIRSNIS
GYVENANTIEMS BENDRABUTYJE DRAUDŽIAMA
24. Rūkyti ir turėti tabako ar elektroninių cigarečių bendrabutyje ir jo teritorijoje
(50 m. atstumu).
25. Vartoti, turėti ir platinti alkoholinius ir energetinius gėrimus bei narkotines
medžiagas, būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotikų ar toksinių medžiagų.
26. Centro mokiniams grįžti arba išeiti iš bendrabučio po 23 val. (nepilnamečiams –
po 22 val.).
27. Mėtyti daiktus ir šiukšles pro langus.
28. Bendro naudojimo patalpose palikti asmeninius daiktus.
29. Be bendrabučio valdytojo ar auklėtojo leidimo persikelti gyventi iš vieno
kambario į kitą arba užimti kitą lovą.
30. Pasisavinti bendrabučio ar jo gyventojų asmeninį turtą.
31. Kambariuose gaminti maistą, naudojantis elektriniais ir kitais buitiniais
prietaisais, skalbti ir džiovinti baltinius.
32. Klijuoti ant sienų, baldų, durų plakatus, nuotraukas, lipdukus ir kt.
33. Slapta filmuoti, fotografuoti kitų asmenų veiklą ir pokalbius.
34. Laikyti gyvūnus, įvairias sprogstamąsias medžiagas ir pirotechnikos gaminius.
35. Lankytis merginų kambariuose pašaliniams vaikinams, vaikinų – pašaliniams
asmenims (išskyrus Centro mokinius vaikinus).

36. Naudotis elektriniais virduliais, plytelėmis, šildytuvais, nuosavais šaldytuvais
(juos, už papildomą mokestį, leidžiama naudoti pateikus mokiniui medicininę pažymą apie
sveikatos sutrikimą).
37. Jungti į vieną elektros lizdą kelis elektros prietaisus.
KETVIRTASIS SKIRSNIS
BENDRABUČIO GYVENTOJŲ TEISĖS
38. Bendrabučio gyventojai (Centro mokiniai) turi teisę:
38.1. rinkti bendrabučio tarybą ir būti išrinkti jos nariais;
38.2. teikti pasiūlymus dėl darbo ir poilsio sąlygų gerinimo, aptarnaujančio
personalo darbo, tvarkos ir švaros bendrabutyje palaikymo bei kitais klausimais;
38.3. laikinai gyvenantys gyventojai gauti papildomą inventorių;
38.4. reikalauti, kad per 3 darbo dienas būtų pašalinti bendrabučio įrangos ar
inventoriaus gedimai, išskyrus tuos atvejus, kai, atsižvelgiant į gedimų pobūdį, objektyviai
neįmanoma jų pašalinti per trumpą laiką;
38.5. naudotis virtuvėmis, poilsio ir sporto kambariais, asmeniniais kompiuteriais;
39.6. nuo 17 iki 21 val. priimti savo tėvus ir kitus šeimos narius.(šeimos nariai
privalo budėtojui pateikti dokumentą su nuotrauką ir užsiregistruoti svečių/lankytojų knygoje).
39.7. Centro mokiniams ir bendrabutyje gyvenantiems Centro vaikinams užeiti į
merginų kambarius nuo 17 iki 21 val. (išskyrus savaitgaliais), pateikus budėtojui mokinio
pažymėjimą;
39.8. kreiptis į bendrabučio auklėtoją ar valdytoją įvairiais klausimais ir kartu juos
spręsti;
39.9. leisti laisvalaikį pagal savo norus ir pomėgius, jeigu tai nepažeidžia
Taisyklių;
39.10. po pamokų dalyvauti poreikius ir pomėgius tenkinančiuose neformaliojo
vaikų švietimo užsiėsimuose, Centro renginiuose, išvykose;
39.11. saugiai jaustis bendrabutyje.
II SKYRIUS
PIRMASIS SKIRSNIS
SKATINIMAS IR NUOBAUDŲ SKYRIMAS
40. Už bendrabučio aplinkos puoselėjimą, aktyvų dalyvavimą bendrabučio tarybos
veikloje; aktyvią socialinę veiklą, Taisyklių laikymąsi bendrabučio gyventojai (Centro mokiniai)
skatinami šiomis formomis:
40.1. žodinis pagyrimas;
40.2. padėka ar pagyrimas elektroniniame dienyne;
40.3. Centro direktoriaus padėkos raštas;
40.4. piniginės išmokos;
40.5. nemokamos ekskursijos;
40.6 . padėka tėvams.
41. Už Taisyklių pažeidimą (triukšmavimą, bendrabučio darbuotojų įžeidimą
necenzūriniais žodžiais ir/ar nepadoriais gestais, rūkymą, netvarką kambariuose,
inventoriaus gadinimą, nuolatinį kitų bendrabučio gyventojų teisių pažeidinėjimą,
chuliganizmą, mokesčio nemokėjimą ir kt.) taikomos drausminimo priemonės:
41.1. žodinis įspėjimas;
41.2. papeikimas;
41.3. pranešimas tėvams (žodžiu ar raštu);
41.4. griežtas papeikimas;
41.5. socialinės veiklos bendrabutyje atlikimas;

41.6. Sutarties nutraukimas (už sistemingą Taisyklių pažeidinėjimą, piktybišką
pamokų nelankymą, konfliktinių situacijų provokavimą tarp bendrabutyje gyvenančių ir
dirbančių asmenų, alkoholinių gėrimų bei narkotinių medžiagų vartojimą bei pardavinėjimą
bendrabutyje).
42. Nuobaudos ir skatinimai skiriamai Centro direktorius įsakymu bendrabučio
valdytojo teikimu.

ANTRASIS SKIRSNIS
TAISYKLIŲ PAKEITIMAS
43. Taisykles tvirtina Centro direktorius, Centro tarybai pritarus;
44. Taisyklės papildomos ar keičiamos centro bendruomenės, savivaldos institucijų
iniciatyva.
–––––––––––––––––––––
PRITARTA
Klaipėdos technologijų mokymo Centro
tarybos 2016 m. rugpjūčio 29 d. posėdžio
nutarimu, protokolo Nr. V4-8

