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KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO MOKYMO CENTRO 

 BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro (toliau – Centras) bendrabutyje (toliau 

- Bendrabutis) apgyvendinami Centro mokiniai (toliau – Mokiniai), pateikę prašymą ir pasirašę 

apgyvendinimo bendrabutyje sutartį.  

2. Apgyvendinimo bendrabutyje sutartis (toliau - Sutartis) sudaroma vieneriems mokslo 

metams. 

3. Gyvenimo bendrabutyje laikotarpiu Mokiniai privalo laikytis bendrabučio vidaus 

tvarkos taisyklių (toliau – Taisyklės) ir bendrabučio nuostatų. 

4. Prieš pasirašant Sutartį, Mokiniai turi būti susipažindinti su gaisrinės saugos, buitinių, 

dujinių viryklių naudojimosi taisyklėmis, bendrabučio nuostatais, Taisyklėmis bei pasirašyti 

instruktavimų registracijos žurnale. 

5. Prieš pasirašant Sutartį, Mokiniai turi susimokėti 2 (dviejų) mėnesių įmoką už 

apgyvendinimą Bendrabutyje.  

6. Pasibaigus mokymosi su Centru sutarčiai ir apgyvendinimo Sutarčiai, Mokiniai 

nustatyta Centro tvarka (atsiskaitymo su Centru lapelis), privalo atsiskaityti su Bendrabučio valdytoju 

ar administratoriumi - grąžinti patalynę, inventorių, kuriuo naudojosi pagal pasirašytą perdavimo 

aktą, kambario raktus, atlaisvinti gyvenamąsias patalpas ir išvykti iš Bendrabučio sutartu laiku. 

7. Bendrabučio Mokinių saugumu, jų teisių ir laisvių apsauga rūpinasi Centro darbuotojai 

dirbantys Bendrabutyje. Mokiniai turi teisę kreiptis į Bendrabučio darbuotojus dėl pagalbos, paramos 

gavimo ar kitais klausimais.  

8. Remiantis Lietuvos Respublikos (toliau -LR) švietimo įstatymu, Mokiniai už gyvenimą 

Bendrabutyje moka iš dalies. Atlyginimo dydį ir lengvatas, atsižvelgus į tėvų (globėjų, rūpintojų) ir 

mokinio socialinę padėtį, už gyvenimą Bendrabutyje nustato mokyklos valdymo organas. Šios lėšos 

skiriamos Bendrabučio išlaikymo išlaidoms padengti. 

9. Mokinių gyvenimo Bendrabutyje išlaidos apmokamos iš mokyklos savininko teises ir 

pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimo) skirtų ūkio lėšų. Tėvai (globėjai, 

rūpintojai) už mokinių maitinimą moka švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. 

 

II.  GYVENANČIŲ BENDRABUTYJE MOKINIŲ TEISĖS 

 

10. Mokiniai gyvenantys Bendrabutyje naudojasi teisėmis, kurias jiems garantuoja LR 

Švietimo, LR Profesinio mokymo ir kiti įstatymai, Centro nuostatai, bendrabučio nuostatai ir 

Taisyklės. 

11. Naudotis jiems suteikta Bendrabutyje gyvenamąja vieta ir joje esančiais baldais, bendra 

virtuve, kitomis bendrosiomis erdvėmis. 

12. Naudotis Bendrabučio sale, organizuoti įvairius laisvalaikio renginius ir juose 

dalyvauti. 

13. Būti išrinkti į bendrabučio tarybą, dalyvauti priimant sprendimus dėl Mokinių 

gyvenančių Bendrabutyje užimtumo, neformaliojo ugdymo, laisvalaikio organizavimo. 

14. Gali teikti pasiūlymus dėl darbo ir poilsio sąlygų gerinimo, tvarkos ir švaros užtikrinimo 

ir palaikymo. 

15. Pranešti ir/ar prašyti, kad būtų pašalinti patalpų, inventoriaus, komunalinių įrenginių ir 

kiti gedimai. 

16. Mokiniai gyvenantys Bendrabutyje turi teisę į konfidencialios informacijos apsaugą. 

 

III. GYVENANČIŲ BENDRABUTYJE MOKINIŲ PAREIGOS 

 

17. Mokinių gyvenančių Bendrabutyje pareiga - laikytis Bendrabučio Taisyklių. 
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18. Vykdyti teisėtus Bendrabučio darbuotojų ir Bendrabučio tarybos reikalavimus. 

19. Leisti užeiti į kambarį bet kuriuo paros metu Bendrabučio valdytoją ar administratorių, 

auklėtoją, budėtoją ar kitą aptarnaujantį personalą, Centro administracijos atstovus, grupių vadovus 

(jei reikia užtikrinti Taisyklių reikalavimus - apgyvendinti naujus Mokinius, įvertinti kambario būklę 

atlikti skubius remonto darbus, esant avarinei situacijai ir pan.). 

20. Palaikyti švarą ir tvarką gyvenamuosiuose kambariuose ir bendro naudojimo patalpose, 

Bendrabučio teritorijoje bei laikytis asmens higienos. 

21. Tausoti ir saugoti Bendrabučio turtą, inventorių esantį kambaryje, bendro naudojimo 

patalpose ir Bendrabučio teritorijoje.  

22. Mokiniai už sugadintą Bendrabučio turtą ar inventorių atsako asmeniškai, padengdami 

sugadinto inventoriaus vertę jo įsigijimo kaina.  

23. Taupiai ir atsakingai vartoti elektros energiją, vandens bei kitus išteklius. 

24. Laikytis elektros saugos, gaisrinės saugos, dujinių viryklių naudojimosi taisyklių. 

25. Mandagiai elgtis su Bendrabučio darbuotojais ir bendramoksliais - neįžeidinėti, 

nežeminti, nesityčioti ir pan. 

26. Laiku, ne vėliau kaip iki 22. 00 val. grįžti į Bendrabutį (apie galimus vėlavimus, 

nurodant priežastį Mokiniai privalo informuoti Bendrabučio auklėtoją, o sugrįžus užsiregistruoti tam 

skirtame žurnale esantį pas Bendrabučio budėtoją). 

27. Nepilnamečiai Mokiniai į Bendrabutį privalo grįžti ne vėliau kaip iki 22.00 val., jeigu 

nepilnamečiai Mokiniai negrįžta iki nurodyto laiko, Bendrabučio darbuotojai kreipiasi į policiją dėl 

paieškos paskelbimo. 

28. Jei Mokiniai iš Bendrabučio išvyksta savaitės viduryje, apie tai privalo informuoti 

auklėtoją ir pasižymėti tam skirtame žurnale.  

29. Mokiniai išeidami iš Bendrabučio turi palikti kambario raktus pas budėtoją. Pametę ar 

kitaip praradę kambario raktus, Mokiniai juos turi pasigaminti savo lėšomis. 

30. Ramybės metu, nuo 22.00 val. iki 6.00 val. Mokiniai turi nekelti triukšmo, neleisti 

garsiai muzikos įrašų ar kitaip trikdyti kitų Bendrabučio gyventojų ramybę. 

31. Išvykdami atostogų arba į praktiką Mokiniai privalo sutvarkyti savo kambarį ir palikti 

raktus Bendrabučio budėtojui. 

32. Mokiniai privalo laiku sumokėti Bendrabučio įmoką. Bendrabučio įmoka už sekantį 

(ateinantį) mėnesį turi būti sumokėta iki einamojo mėnesio 27 d.  

33. Kiekvieną mėnesį po 2 val. dalyvauti ,,Švaros dienoje“. 

34. Vakarinio patikrinimo metu, nuo 21.00 val. iki 22.00 val. Mokiniai privalo būti savo 

gyvenamuosiuose kambariuose. 

35. Maistą gamintis virtuvėje galima iki 21.00 val. 

36. Mokiniai pasiliekantys ir/ar planuojantys pasilikti Bendrabutyje savaitgaliui ar švenčių 

dienomis apie tai privalo informuoti auklėtoją. 

37. Laikytis nurodytų LR higienos normų reikalavimų kambariuose išdėstant baldus ( 

atstumas tarp lovų turi būti ne mažesnis kaip 75 cm).  

 

IV. GYVENANTIEMS BENDRABUTYJE MOKINIAMS DRAUDŽIAMA 

 

38. Persikelti iš vieno gyvenamojo kambario į kitą ir/arba užimti esamas laisvas vietas yra 

draudžiama be auklėtojų leidimo.  

39. Pernešti inventorių iš vieno gyvenamojo kambario į kitą, pakeisti durų užraktus yra 

draudžiama be Bendrabučio valdytojo leidimo.  

40. Laikyti ir vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ir psichotropines medžiagas, rūkyti, 

žaisti azartinius ir triukšmingus žaidimus Bendrabučio patalpose ir jo teritorijoje.  

41. Teršti Bendrabučio aplinką: mėtyti nuorūkas, popierius, šiukšles, rašinėti, braižyti, 

piešti, klijuoti ar smaigstyti paveikslus, nuotraukas ant kambario sienų, kitų patalpų, pastato sienų ar 

kitaip jas gadinti. Paveikslai kambarių puošimui gali būti kabinami tik įrėminti. 
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42. Savavališkai naudoti įvairias buitines šildymo priemones gyvenamuosiuose 

kambariuose ar kitose Bendrabučio patalpose. 

43. Savavališkai atlikti bet kokius Bendrabučio patalpų, gyvenamojo kambario, įrangos 

remonto ar keitimo darbus be Bendrabučio valdytojo sutikimo. 

44. Įsileisti pašalinius asmenis į gyvenamuosius kambarius ir/ar leisti jiems pasilikti per 

naktį. 

45. Savavališkai išsikelti iš Bendrabučio neinformavus Bendrabučio valdytojo. 

46. Laikyti įvairius gyvūnėlius. 

47. Vaikščioti į kitus Bendrabučio aukštus ir/ar gyvenamuosius kambarius po 23.00 val. 

48. Be pateisinamos priežasties būti bendrabutyje, jei tuo metu vyksta pamokos. 

49. Be patalynės ir užvalkalų naudotis suteikta lova. 

 

V. GYVENANČIŲ BENDRABUTYJE MOKINIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

50. Mokiniai gyvenantys Bendrabutyje, asmeniškai atsako už Bendrabučio vidaus tvarkos 

taisyklių laikymąsi ir jų pažeidimus.  

51. Už Taisyklių nesilaikymą ir pažeidimus yra skiriamos nuobaudos - žodinė pastaba, 

griežtas papeikimas arba pašalinimas iš Bendrabučio visam likusiam mokymosi Centre laikotarpiui: 

51.1. Žodinė pastaba. Gali būti skiriama Bendrabutį aptarnaujančių darbuotojų ar 

bendrabučio tarybos narių, už šiuos Taisyklių pažeidimus: 

51.1.1 tvarkos nesilaikymą gyvenamuosiuose kambariuose, bendrojo naudojimosi patalpose, 

bei Bendrabučio teritorijoje; 

51.1.2. tylos trikdymą, garsią muziką, triukšmo kėlimą ramybės metu, nuo 22.00 val. iki 6.00 

val.; 

51.1.3. rūkymą Bendrabučio prieigose ir teritorijoje; 

51.1.4. energijos išteklių švaistymą ir netaupymą; 

51.1.5 Bendrabučio įmokos nemokėjimą; 

51.1.6. savavališką svečių įsileidimą į Bendrabutį; 

51.1.7. savavališką persikėlimą į kitą gyvenamąjį kambarį; 

51.2. Griežtas papeikimas. Skiriamas Centro direktorius, Bendrabučio valdytojo teikimu, 

už: 

51.2.1. pakartotinus Taisyklių 51.1. punkto pažeidimus; 

51.2.2. patyčias ir/ar grasinimus Bendrabučio gyventojams;  

51.2.3 Bendrabučio viduje ir/ar teritorijoje esančios įrangos bei inventoriaus gadinimą, taip 

pat už dalyvavimą veiksmuose, kai teršiamas ir niokojamas Bendrabučio turtas ar inventorius; 

51.2.4. azartinių žaidimų lošimą; 

51.2.5. Bendrabučio darbuotojų įžeidimą necenzūriniais žodžiais ar nepadoriais gestais; 

51.2.6 įžūlų elgesį su Bendrabučio gyventojais ir aptarnaujančiu personalu; 

51.2.7. Bendrabučio darbuotojų ir/arba bendrabučio tarybos nurodymų nevykdymą; 

51.2.8. piktybišką patalpų ir įrenginių gadinimą ir niokojimą, inventoriaus laužymą ir 

gadinimą. 

51.3. Pašalinimas iš Bendrabučio. Mokiniai netenka teisės gyventi Bendrabutyje visam 

likusiam mokymosi Centre laikotarpiui, už:  

51.3.1. sistemingą azartinių žaidimų lošimą; 

51.3.2. sistemingą Bendrabučio įmokos nemokėjimą.  

51.3.3. Chuliganizmo veikas;. 

51.3.4. Sistemingą įžūlų elgesį su Bendrabučių gyventojais, aptarnaujančiuoju personalu 

nuolatinį kitų gyventojų teisių pažeidinėjimą; 

51.3.5. savavališką nakvojimą ne savo (svetimame) kambaryje bei leidimą ne Bendrabučio 

gyventojams pasilikti per naktį; 

51.3.6. padarius Bendrabučio turtui, inventoriui ir aplinkai nuostolius ir atsisakius padengti 

padarytą žalą; 
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51.3.7. atsisakymą persikelti į kitą gyvenamąją patalpą, kai Bendrabutis rekonstruojamas, 

remontuojamas ar pertvarkomas; 

52. Ypač grubūs pažeidimai. Mokiniai, ypač grubiai pažeidę Taisykles iš Bendrabučio 

šalinami iš karto, be svarstymo už: reketą, vagystes, smurtavimą, sistemingą grubų elgesį, kitų 

Mokinių ir darbuotojų įžeidinėjimą, narkotinių, psichotropinių medžiagų vartojimą ir platinimą, 

sistemingą alkoholio vartojimą ir platinimą, sistemingą tvarkos nesilaikymą gyvenamuosiuose 

kambariuose ir bendro naudojimosi patalpose.  

53. Pažeidę Taisykles, Mokiniai gyvenantys Bendrabutyje, rašo pasiaiškinimą. 

54. Pakartotinai pažeidę Taisykles, Mokiniai yra svarstomi bendrabučio taryboje pagal gautą 

Bendrabučio valdytojo ar auklėtojo tarnybinį pranešimą.  

55. Apie skiriamas drausmines nuobaudas už Taisyklių pažeidimus, nedelsiant informuojami 

nepilnamečių Mokinių tėvai ar globėjai. 

56. Nepilnametis Mokinys iš Bendrabučio šalinamas Centro direktoriaus įsakymu, iš anksto 

pranešus tėvams arba globėjams. 

 

VI. BUDINČIŲ GYVENAMUOSIUOSE KAMBARIUOSE IR BENDRO 

NAUDOJIMO PATALPOSE MOKINIŲ PAREIGOS 

 

57. Budinčiojo pareigas atlieka visi Bendrabutyje gyvenantys Mokiniai. 

58. Budėjimas vyksta pagal Bendrabučio auklėtojo sudarytą ir patvirtintą mėnesio budėjimo 

grafiką. 

58.1. Budintys gyvenamajame kambaryje Mokiniai privalo: 

58.1.1. kambaryje palaikyti švarą ir tvarką;  

58.1.2. iššluostyti drėgnuoju būdu kambario grindis, nušluostyti dulkes nuo palangių, kėdžių, 

stalų bei kito inventoriaus; 

58.1.2. kiekvieną dieną išnešti šiukšles į konteinerį; 

58.1.3. reikalauti, kad visi kambario gyventojai tvarkingai pasiklotų savo lovas, susitvarkytų 

spinteles, rūbus spintose, maisto produktus ir kt.; 

58.1.4.  reikalauti kambario gyventojų, kad kambaryje nebūtų laikomi nešvarūs rūbai, batai, 

indai, sugedę maisto produktai, medžiagos galinčios sukelti gaisrą ar kitaip pakenkti. 

58.2. Budintys bendro naudojimo patalpose Mokiniai kiekvieną dieną privalo: 

58.2.1. ryte ir vakare išnešti šiukšles į konteinerį; 

58.2.2. išvalyti dušo patalpas, nuvalyti dušo maišytuvą, padėklą, sienas nuo muilo ir kalkių 

apnašų; 

58.2.3. išvalyti WC patalpą, nuvalyti unitazą, unitazo dangtį, veidrodį, lentynėles. 
                                                  

 

 

VII. BUDINČIŲ PASKIRTUOSE BENDRABUČIO AUKŠTUOSE MOKINIŲ 

PAREIGOS 

 

59. Budėjimo Bendrabučio aukštuose mėnesio grafiką sudaro Bendrabučio auklėtojas.  

60. Budinčių paskirtame Bendrabučio aukšte Mokinių pareigos: 

60.1. užtikrinti bei palaikyti švarą ir tvarką paskirtame budėti aukšte; 

60.2. budėjimo priėmimo ir perdavimo metu, asmeniškai patikrinti paskirto Bendrabučio 

aukšto tvarką ir švarą, inventorių, esantį koridoriuje ir virtuvėje; 

60.3. drėgnuoju būdu nuvalyti dulkes nuo inventoriaus bendro naudojimo patalpose, išnešti 

šiukšles ir kt. 

 

VIII. BENDRABUČIO DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

61. Bendrabučio darbuotojai turi teisę: 
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61.1.  nesant Mokiniams, savarankiškai atsirakinti kambarių, kambarių blokų duris ir užeiti 

tikrinti į gyvenamuosius kambarius, bendro naudojimo patalpas, prieškambarius, sanitarinius mazgus 

ir kitus bendro naudojimo patalpose esančius įrenginius ir inventorių; 

61.2. savarankiškai atrakinti kambarių duris ir pasibeldus užeiti į Mokinių kambarius, kai 

reikia apgyvendinti naujus Bendrabučio gyventojus, įvertinti gyvenamųjų kambarių būklę, atlikti 

skubius remonto darbus, susidarius avarinei situacijai, nesant kambario gyventojų ar, kai Mokiniai 

neįsileidžia Bendrabučio darbuotojų į gyvenamuosius kambarius; 

61.3.  siekdami užtikrinti švaros ir tvarkos palaikymą gyvenamuosiuose kambariuose, 

Bendrabučio valdytojas, administratorius, auklėtoja, Bendrabučio tarybos atstovas kartu su auklėtoja 

ar valdytoju ar administratoriumi turi teisę nesant Mokiniams kambariuose, vykdyti gyvenamųjų 

kambarių patikrinimą;  

61.4. siekdami užtikrinti švarą ir tvarką gyvenamuosiuose kambariuose, Bendrabučio 

valdytojas ar administratorius, auklėtoja esant reikalui turi teisę fotografuoti Mokinio kambario ir 

bendrojo naudojimo patalpų būklę. 

62. Bendrabučio darbuotojų pareigos: 

62.1. fiksuoti pastabų knygoje paros įvykius ir apie tai informuoti bendrabučio valdytoją, 

administratorių, auklėtoją; 

62.2. registruoti Mokinius, išvykstančius iš Bendrabučio ir/ar nepasiliekančius nakvoti dėl 

tam tikrų priežasčių; 

62.3. registruoti Mokinius, grįžtančius į Bendrabutį vėliau nei 22.00 val. 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

63. Šias Taisykles Centro tarybai pritarus tvirtina Centro direktorius. 

64. Šių Taisyklių keitimą ir/arba papildymą gali inicijuoti Bendrabučio valdytojas ar 

administratorius, bendrabučio taryba, Centro taryba arba Centro administracija. 

65. Šios Taisyklės negali prieštarauti Centro įstatams ir kitoms Centro vidaus tvarkos 

taisyklėms.  

__________________________________ 
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BENDRABUČIO GYVENTOJO ŠVAROS IR TVARKOS PALAIKYMO 

ATMINTINĖ 
 

Palaikyti švarą ir tvarką kambariuose ir bendro naudojimo patalpose privalo  

VISI BENDRABUČIO GYVENTOJAI! 

GYVENAMAJAME KAMBARYJE budintis ir mokiniai privalo:
 

1. Lova Visada tvarkingai paklota: 

 Ant čiužinio užtiesta pakankamo ilgio lovatiesė 

 Lovos galuose uždengianti čiužinio aukštį  

 Tvarkingai sulankstyta patalynė padėta ant lovatiesės lovos gale 

2. Po lova  Laikomi tik: 

 Lagaminai ir daiktadėžės su daiktais (kad patogiai išplauti palovę) 

3. Po stalais, spintelėmis ir kėdėmis  Daiktai nelaikomi 

4. Šiukšliadėžė  Laikoma tik: dušo ar WC patalpose 

 Nelaikoma kambaryje ir prieškambaryje  

5. Asmeniniai daiktai Laikomi tvarkingai sudėti spintos lentynose: 

 Drabužiai, avalynė, rankinės, krepšiai  

6. Asmeninės kosmetikos ir higienos priemonės Laikomos: Spintos stalčiuose 

7. Kanceliarinės priemonės  Laikomos spintoje: Knygos, sąsiuviniai, pieštukai ir t.t.,  

8. Maisto produktai, indai ir kiti virtuviniai daiktai Laikomi tik: 

 Tvarkingai sudėti šaldytuve arba 

 Tvarkingai sudėti tam skirtoje spintelė  

9. Ant spintelės, palangės, šaldytuvo Negali būti laikoma jokių daiktų 

 Galima laikyti tik skintas arba gėles vazonėliuose 

10. Grindys   Visuomet turi būti švarios: 

 Grindys, grindjuostės, spintos durų bėgeliai 

 Valome drėgna grindų šluoste 

 Valome visus kambario kampus, o ne tik vidurį 

 Valome po stalu, lovomis, šaldytuvu 

11. Langai   Švariai nuvalyti: Stiklai, palangės ir langų rėmai 

12. Užuolaidos  Visada tik: 

 Tvarkingai ir tolygiai išskirstytos dieninių užuolaidų klostės 

 Tvarkingai susegti laikikliai (segtukai) 

 Laiku skalbiamos 

13. Radiatorius  Nuvalytas ir švarus 

14. Sienos   Ant sienų negalima: 

 Klijuoti paveikslų ir nuotraukų  

 Neištepliotos ir neišpieštos 

 Be voratinklių 

15. Šaldytuvas Valomas iš vidaus ir iš išorės 

 Nekaupiama pasenusio maisto 

 Pasirūpinama, kad atitirpus ledui vanduo nepatektų ant grindų 

BENDRO NAUDOJIMO PATALPOSE budintis ir mokiniai privalo: 
  

1. Šiukšlės   Išnešti šiukšles: kiekvieną dieną ryte ir vakare 

2. Prieškambaris  Visuomet palaikyti švarą ir tvarką 

3. Dušo ir WC patalpa Visuomet turi būti: 

 švari praustuvė 

 nuvalyta lentynėlė ir veidrodis  

 švarios skalbimosi vonelės, šiukšliadėžės ir kibirai 

 švarus klozetas, jo dangtis, bakelis ir vamzdžiai 

BUDINTIS MOKINYS  

 Paskirtas pagal budėjimo grafiką yra ypatingai atsakingas už tvarkos ir švaros palaikymą bei užtikrinimą! 

 Paskutinę budėjimo dieną atlieka ir kitus budėjimo grafike išvardintus darbus! 

 


