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KLAIPĖDOS PAULIAUS LINDENAU MOKYMO CENTRO 

BENDRABUČIO VIDAUS  TVARKOS  TAISYKLĖS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Viešosios įstaigos Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centro (toliau – KLMC) 

bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mokinių, gyvenančių 

bendrabutyje, vidaus tvarką. 

2. KLMC bendrabutyje (toliau – Bendrabutis) gyventi turi teisę KLMC mokiniai 

(toliau – Mokiniai), pateikę prašymą ir sudarę vieneriems mokslo metams apgyvendinimo 

paslaugų sutartį (toliau – Sutartis). Mokiniai apgyvendinami KLMC Direktoriaus (toliau – 

Direktorius) įsakymu.  

3. Mokiniams Bendrabučio valdytojas priskiria kambarį, kuriame pasirašytinai 

priėmimo perdavimo aktu perduoda naudojimui kambario raktą, baldus, inventorių. 

4. Mokinius, prieš pasirašant Sutartį, Bendrabučio auklėtojai pasirašytinai 

supažindina su šiomis Taisyklėmis, Bendrabučio režimu, priešgaisrinės saugos reikalavimais.  

5. Mokiniams išduodami pažymėjimai, kuriuos arba kitą identifikavimo dokumentą 

įeinant į Bendrabutį Mokiniai turi su savimi turėti ir pateikti Bendrabučio budėtojoms paprašius.   

6. Mokiniai į Bendrabutį privalo grįžti ne vėliau kaip iki 22:00 val. 

7. Baigiantis ir/ar kitaip anksčiau nutraukiant Sutartį, Mokiniai teikia prašymą 

nutraukti Sutartį nustatyta tvarka, pilnai atsiskaito už apgyvendinimo paslaugas, priduoda 

sutvarkytą kambarį, raktus bei kitą pagal priėmimo perdavimo aktą perduotą naudotis turtą. 

Bendrabučio valdytojas pasirašo ant Mokinio pateikto atsiskaitymo su KLMC lapelio, pasirašius, 

jis įgyja teisę išvykti iš Bendrabučio suderintu laiku. 

8. Mokinių atostogų metu Bendrabutyje gyventi leidžiama tik pagal Bendrabučio 

valdytojo sudarytą Mokinių sąrašą, patvirtintą Direktoriaus įsakymu. 

9. KLMC siekia Bendrabutyje sudaryti patogią, palankią, saugią aplinką mokytis ir 

asmeninius poreikius tenkinti, nepažeidžiant šių Taisyklių.  

10. Mokinių saugumui užtikrinti, Bendrabučio bendro naudojimo patalpose įrengtos 

vaizdo stebėjimo kameros. 

 

II.BENDRABUČIO GYVENTOJŲ ATSAKOMYBĖ 

 

11. Mokiniai, gyvenantys bendrabutyje (toliau – Bendrabučio gyventojai) asmeniškai 

atsako už šių Taisyklių nesilaikymą ir padarytus pažeidimus. Taisyklių nežinojimas, Bendrabučio 

gyventojų nuo atsakomybės neatleidžia. 

12. Bendrabučio gyventojai atsako už: 

12.1. vykdymą teisėtų nurodymų Bendrabučio valdytojo, auklėtojų, budėtojų, kurie 

neprieštarauja šioms Taisyklėms; 

12.2. turėjimą su savimi ir pažymėjimo ar kito identifikavimo dokumento pateikimą, 

kai to paprašo Bendrabučio darbuotojai;  

12.3. pagarbų ir mandagų elgesį su Bendrabučio darbuotojais bei gyventojais 

(neįžeidinėja, nežemina, nesityčioja ir pan.); 

12.4. palikimą prieškambario raktų Bendrabučio budėtojoms, kada išeina iš Patalpų. 

Pametimo ar kito Patalpų raktų praradimo atveju, juos pasigamina savo lėšomis; 
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12.5. palaikomą tvarką ir švarą Patalpose, pagal sudarytus tvarkymosi grafikus bei 

asmens higienos reikalavimų laikymąsi;  

12.6. leidimą užeiti į Patalpas bet kuriuo paros metu Bendrabučio, KLMC ar spec. 

Tarnybų darbuotojams; 

12.7. tausojimą ir saugojimą visų Bendrabučio patalpų, jo teritorijos, įrenginių bei 

inventoriaus ir padarytos žalos atlyginimą nustatyta tvarka; 

12.8. taupymą elektros energijos ir vandens, išjungimą šviesos ir šildymo prietaisų, 

vandens čiaupų užsukimą, kada išeina iš Patalpų; 

12.9. tvarkingą maisto gaminimą Bendrabučio virtuvėse, pasinaudoję virykle atjungia ją 

nuo tinklo, švariai nuvalo, išplauna kriauklę ir prižiūri, kad šaldytuvuose nebūtų laikomi sugedę 

ir/ar pradėję gesti produktai;  

12.10.  savalaikį mokėjimą už apgyvendinimo paslaugas ir Sutartyje nustatytomis 

sąlygomis;  

12.11.  teisingą informacijos teikimą apie išvykimą ir/ar pasilikimą savaitgaliui 

Bendrabutyje, registruojantis pas Bendrabučio budėtojas žurnale; 

12.12.  skubų pranešimą Bendrabučio auklėtojams, budėtojoms, valdytojui ar kitam 

atsakingam asmeniui apie pastebėtus elektros instaliacijos pažeidimus, bet kokį kitą gedimą ar 

avariją Bendrabutyje, atsitikus nelaimingam atsitikimui, kilus gaisrui ir pan.; 

12.13.  išankstinį pranešimą Bendrabučio valdytojui apie išsikėlimą iš Bendrabučio; 

12.14.  savalaikį grįžimą į Bendrabutį neapsvaigusiems nuo alkoholio ar psichotropinių 

medžiagų ir nekeliantiems grėsmės Bendrabučio gyventojų ir darbuotojų saugumui; 

12.15.  vėlavimą į pamokas be pateisinamos priežasties ir/ar neleistiną buvimą 

Bendrabutyje pamokų metu; 

12.16.  savavališką įsivedimą į Bendrabutį pašalinių asmenų ir/ar leidimą jiems pasilikti 

per naktį; 

12.17.  persikėlimą be Bendrabučio valdytojo leidimo iš vieno kambario į kitą bei 

nesuderintą užėmimą esamų laisvų vietų; 

12.18.  savavališką bet kokių Patalpų ir/ar įrangos remonto darbų atlikimą, pernešimą 

baldų, inventoriaus iš vienos vietos į kitą, durų užraktų keitimą be Bendrabučio valdytojo leidimo;  

12.19.  įjungtų be priežiūros elektros prietaisų palikimą ir naudojimąsi tokiais, kurie yra 

nesaugūs bei neatitinka galiojančių ženklinimo reikalavimų; 

12.20.  neleistiną naudojimąsi virykle kambariuose, rūkymą ir/ar vartojimą tabako 

gaminių, elektroninių cigarečių ir pan., organizavimą azartinių lošimų ir kitos neteisėtos veiklos 

vykdymą; 

12.21.  neleistiną laikymą ginklų, įvairių sprogstamųjų medžiagų ir pirotechnikos 

priemonių bei naudojimąsi Bendrabučio patalpose ir teritorijoje; 

12.22.  neleistiną laikymą įrankių ir/ar prietaisų su vidaus degimo varikliais, tepalų, 

benzino ir/ar kitokių degių skysčių; 

12.23.  neleistiną triukšmo kėlimą, garsų muzikos klausymąsi, vaikščiojimą po kitų 

Bendrabučio gyventojų kambarius po 22:00 val.; 

12.24.  neleistiną mėtymą pro Bendrabučio langus bet kokių daiktų, maisto produktų, 

šiukšlių bei Bendrabučio aplinkos teršimą;  

12.25.  savavališką rašinėjimą, braižymą, piešimą, klijavimą ir/ar smaigstymą paveikslų, 

nuotraukų ant  kambarių, Bendrabučio bendro naudojimo patalpų ir pastato sienų; 

12.26.  neleistiną laikymą Patalpose įvairių gyvūnėlių, transporto priemonių (dviračių, 

paspirtukų, riedlenčių ir pan.); 

12.27.  gadinimą priešgaisrinės apsaugos priemonių Bendrabutyje bei Patalpose esančių 

dūmų detektorių savavališką uždengimą; 

12.28.  neteisėtą slaptą filmavimą, fotografavimą kitų asmenų veiklos, pokalbių 

įrašinėjimą ir viešinimą, kurie pažeidžia kito asmens teises ir orumą; 

12.29.  netvarkingą asmeninių automobilių statymą prie Bendrabučio, ne automobiliams 

skirtoje vietoje arba, kai užstatomi pravažiavimai spec. transporto priemonėms.  
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13. Bendrabučio gyventojams, neatsakingai pažeidusiems šias Taisykles, Sutartį, 

galiojančius LR įstatymus, kitus teisės aktus ar teisėtus Bendrabučio darbuotojų nurodymus ir 

reikalavimus, skiriamos nuobaudos: 

13.1. žodinė pastaba; 

13.2. griežtas papeikimas; 

13.3. elgesio svarstymas V/JGK posėdyje; 

13.4. šalinimas iš Bendrabučio Direktoriaus įsakymu, informuojant tėvus (globėjus). 

 

III.BENDRABUČIO GYVENTOJŲ TEISĖS 

 

14. Mokiniai, gyvenantys Bendrabutyje (toliau – Bendrabučio gyventojai), naudojasi 

teisėmis, kurias jiems garantuoja LR Švietimo, LR profesinio mokymo įstatymai, kiti teisės aktai, 

pasirašyta Sutartis bei šios Taisyklės. 

15. Bendrabučio gyventojai turi teisę: 

15.1. apsigyventi priskirtame kambaryje, naudotis visomis komunalinėmis paslaugomis, 

esančiais baldais, inventoriumi, bendra virtuve, dušais, netrukdant kitų Bendrabučio gyventojų 

poilsiui po 22:00 val.; 

15.2. ramiai ir saugiai ilsėtis Bendrabutyje ramybės laiku nuo 23:00 val. iki 06:00 val.; 

15.3. derinti su Bendrabučio auklėtojais galimybes grįžti į Bendrabutį po 22:00 val. ir, 

gavus leidimą, registruojantis išvykti ir grįžti į Bendrabutį iš anksto suderintu laiku; 

15.4. atsivežti einamų mokslo metų laikotarpiui ir naudotis saugiais, atitinkančiais 

galiojančių ženklinimų reikalavimus, elektriniais prietaisais (šaldytuvu, virduliu, šildytuvu ir pan., 

išskyrus elektrines virykles). Už Patalpose paliktus Bendrabučio gyventojų asmeninius daiktus 

ir/ar kitą turtą, Bendrabučio darbuotojai neatsako; 

15.5. teikti rašytinį prašymą Bendrabučio valdytojui dėl perkėlimo gyventi į kitą 

kambarį ir, esant galimybei, gauti leidimą persikelti į kitą kambarį; 

15.6. gerinti gyvenamų Patalpų būklę, prieš tai suderinus su Bendrabučio valdytoju; 

15.7. pranešti ir/ar prašyti, kad būtų pašalinti Patalpų, inventoriaus, įrangos bei kiti 

gedimai. Gedimai šalinami nustatytu laiku, atsižvelgiant į KLMC finansines galimybes bei 

gedimų apimtį; 

15.8. atsivesti svečius/artimus giminaičius į Bendrabutį (pvz., tėvus (globėjus), seseris, 

brolius), kurie privalo pateikti Bendrabučio budėtojoms identifikavimo dokumentą ir 

užsiregistruoti žurnale; 

15.9. naudotis nemokamai šviesolaidiniu interneto ryšiu, kultūringai ir atsakingai 

bendraujant socialiniuose tinkluose;  

15.10. kreiptis pagalbos ir paramos į Bendrabučio darbuotojus dėl rimties, saugumo, 

teisių ir laisvių, konfidencialios informacijos pažeidimų; 

15.11.  kreiptis į Bendrabučio valdytoją toliau gyvenantiems ir neturintiems galimybės 

kiekvieną savaitgalį vykti į namus dėl pasinaudojimo skalbimo mašina; 

15.12.  dalyvauti Bendrabučio tarybos rinkimuose, teikti pasiūlymus dėl švaros 

palaikymo Bendrabutyje, užimtumo, laisvalaikio organizavimo, poilsio sąlygų gerinimo ir pan. 

 

IV.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Šios Taisyklės negali prieštarauti KLMC įstatams ir kitoms vidaus tvarkos 

taisyklėms. 

17. Šios Taisyklės keičiamos, papildomos arba pripažįstamos netekusiomis galios 

Direktoriaus įsakymu. 

18. Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos. 

 

_______________________________________________________ 

 


