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Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo 

centro direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 

30 d. įsakymu Nr. V-87 

 
 

KLAIPĖDOS PAULIAUS LINDENAU MOKYMO CENTRO 

APGYVENDINIMO BENDRABUTYJE IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

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

apgyvendinimo bendrabutyje ir apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato KLMC 

mokinių (toliau – Mokiniai) apgyvendinimo/išvykimo, apmokėjimo bei atleidimo nuo mokesčio 

už apgyvendinimo paslaugas (toliau – Mėnesio mokestis) KLMC bendrabutyje (toliau – 

Bendrabutis) tvarką. Bendrabutyje gali būti apgyvendinami ir kiti asmenys, KLMC Direktoriaus 

(toliau – Direktorius) įsakymu. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis LR Konstitucija, LR Švietimo įstatymo ir kitais 

įstatymais, Vaikų teisių komisijos, Lietuvos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos ir kitais teisės aktais. 

3. Mokinių gyvenimą Bendrabutyje nustato Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės 

(toliau – Taisyklės), Apgyvendinimo Bendrabutyje sutartis (toliau – Sutartis) ir kiti KLMC vidaus 

tvarką reglamentuojantys dokumentai. 

 

II. APGYVENDINIMO/IŠVYKIMO IŠ BENDRABUČIO TVARKA 

 

4. Bendrabutyje apgyvendinami Mokiniai ir kiti asmenys, Direktoriaus įsakymu. 

5. Bendrabutyje apsigyventi pirmumo teisę turi šie Mokiniai: 

5.1. pirmo kurso, kurių gyvenamoji vieta yra už Klaipėdos miesto ribų; 

5.2. našlaičiai; 

5.3. iš socialiai remtinų šeimų; 

5.4. turintys specialiųjų poreikių. 

6. Bendrabutyje gali būti apgyvendinami Mokiniai, kurių gyvenamoji vieta nustatyta 

Klaipėdos mieste. Šiuo atveju, Direktoriui raštu teikiamas motyvuotas Mokinio prašymas su 

pridėtu grupės vadovo paaiškinimu dėl Mokinio gyvenimo aplinkybių. 

7. Bendrabutyje esant laisvų vietų, Direktoriaus įsakymu leidžiama apgyvendinti ir 

kitus asmenis (pvz., Užimtumo tarnybos ir/ar įstaigų vadovų siunčiami mokytis asmenys, KLMC 

svečiai ir pan.) 

8. Pretenduojantys apsigyventi Bendrabutyje, Direktoriui raštu teikia:  

8.1. prašymą dėl apgyvendinimo Bendrabutyje (1 priedas); 

8.2. Sutartį (dvišalę, trišalę), kurioje nurodomas Sutarties objektas, šalių 

įsipareigojimai, Sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ir nutraukimo sąlygos, šalių duomenys, 

nepažeidžiant LR apsaugos duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų (2 priedas). Sutartis 

registruojama Sutarčių registre (3 priedas). 

9. Mokiniams ir kitiems asmenims (toliau – Bendrabučio gyventojai), Bendrabučio 

valdytojas priskiria kambarį, kuriame pasirašytinai priėmimo perdavimo aktu perduoda 

naudojimui kambario raktą, baldus, inventorių, pagal poreikį patalynę (4 priedas).  

10. Bendrabučio gyventojai pasirašytinai supažindinami su Taisyklėmis, Bendrabučio 

režimu, priešgaisrinės saugos reikalavimais (5 priedas).  

11. Bendrabučio gyventojai, padarę žalą patalpoms, įrenginiams, baldams ir/ar kitam 

inventoriui, privalo atlyginti padarytus nuostolius įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka. 
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12. Baigiantis ir/ar kitaip anksčiau nutraukiant Sutartį, Bendrabučio gyventojai 

Direktoriui raštu teikia prašymą dėl išregistravimo iš Bendrabučio ir Sutarties nutraukimo (6 

priedas). Bendrabučio gyventojai išbraukiami iš sąrašų tik Direktoriaus įsakymu. 

13. Prieš išvykstant iš Bendrabučio: 

13.1. Bendrabučio gyventojai privalo pilnai sumokėti Mėnesio mokestį, priduoti 

sutvarkytą kambarį, raktus bei kitą pagal priėmimo perdavimo aktą perduotą naudotis turtą (4 

priedas). 

13.2. Mokiniai privalo pateikti Bendrabučio valdytojui atsiskaitymo su KLMC lapelį, 

kuriame pasirašius, įgyjama teisė išvykti iš Bendrabučio (7 priedas). 

14. Mokinių atostogų metu Bendrabutyje gyventi leidžiama pagal Bendrabučio 

valdytojo sudarytą sąrašą (8 priedas), patvirtintą Direktoriaus.  

 

III. APMOKĖJIMO TVARKA 

 

15. KLMC Mėnesio mokesčio dydis Bendrabutyje nustatomas Direktoriaus įsakymu, 

vadovaujantis LR švietimo įstatyme nustatyta tvarka. 

16. Dalinėms Bendrabučio išlaikymo išlaidoms kompensuoti: 

16.1. Mokinys moka Mėnesio mokestį – 20 EUR per mėnesį; 

16.2. Kiti asmenys apgyvendinti Bendrabutyje –  5 EUR už vienos paros 

apgyvendinimą. 

17. Bendrabučio gyventojai, pagal Direktoriui raštu pateiktą prašymą (1 priedas) 

Mėnesio mokestį moka sekančiais būdais: 

17.1. Mokiniui, kuriam skirta stipendija, iki sekančio mėnesio 20 d. pinigai 

išskaičiuojami KLMC buhalterijoje iš Mokinio stipendijos;  

17.2. Mokiniui, kuriam neskirta stipendija, iki sekančio mėnesio 20 d. būtina pačiam 

sumokėti pinigus pavedimu į KLMC atsiskaitomąją sąskaitą LT467300010002330526. 

17.3. Mokinio Sutarčiai baigiantis ir/ar kitaip anksčiau ją nutraukiant, Mokinys nuo 

einamo mėnesio 10 d. moka pinigus avansu, pavedimu į 16.2. punkte nurodytą KLMC 

atsiskaitomąją sąskaitą. Šiuo atveju, Mokiniui, kuriam skirta stipendija, pinigai iš Mokinio 

stipendijos nebeišskaičiuojami. 

18. Asmenys, nurodyti Aprašo 7 punkte, Mėnesio mokestį moka pavedimu į 16.2 

punkte nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą: 

18.1. pagal KLMC buhalterijoje pateiktą sąskaitą faktūrą  - per 2 darbo dienas; 

18.2. baigiantis Sutarties galiojimo terminui – iki mokymo programos baigimo 

patvirtinančio dokumento išdavimo datos. 

19. Kiti Bendrabutyje apgyvendinti asmenys Mėnesio mokestį moka pavedimu į 16.2. 

punkte nurodytą KLMC atsiskaitomąją sąskaitą iki Sutarties galiojimo termino baigimosi dienos, 

pagal KLMC buhalterijose pateiktą sąskaitą faktūrą. 

20. Mokiniui nesumokėjus Mėnesio mokesčio šio Aprašo 17 punkte nustatytu laiku, 

Bendrabučio valdytojas turi teisę: 

20.1. kreiptis pagalbos į Bendrabučio auklėtojus, Mokinių grupės vadovus, kad padėtų 

išspręsti problemą; 

20.2. raštu raginti Mokinį sumokėti, pranešant telefonu arba kitomis komunikacijos 

priemonėmis jo tėvams (globėjams); 

20.3. raštu siūlyti Direktoriui išbraukti Mokinį iš Bendrabučio gyventojų sąrašų. 

21. Kiti Bendrabutyje apgyvendinti asmenys, nesumokėję už apgyvendinimo 

paslaugas atsako įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

IV. MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO MĖNESIO MOKESČIO TVARKA 

 

22. Mokiniai nuo Mėnesio mokesčio atleidžiami tik Direktoriaus įsakymu. 

23. Bendrabutyje nuo Mėnesio mokesčio gali būti atleidžiami šie Mokiniai: 

23.1. netekę vieno iš maitintojų; 
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23.2. neįgalūs; 

23.3. socialiai remtini; 

23.4. dėl kitų svarbių priežasčių. 

24. Mokiniai, išvardinti šio Aprašo 23 punkte, privalo iki einamų metų rugsėjo 

mėnesio paskutinės darbo dienos, Direktoriui raštu pateikti: 

24.1. prašymą atleisti nuo Mėnesio mokesčio, nurodant priežastį, su grupės vadovo, 

Bendrabučio auklėtojų, socialinio pedagogo parašais (9 priedas); 

24.2. prašymo pagrindą patvirtinančius dokumentus: šeimos sudėties ir pajamų 

pažymas, mirties liudijimus, teismo sprendimų nutarimus, pažymėjimų kopijas, pažymas iš kitų 

mokymosi įstaigų apie mokymąsi ir pan. 

25. Mokiniai nuo Mėnesio mokesčio atleidžiami, atsižvelgiant į šiame Apraše 

išdėstytus kriterijus, Mokinio rezultatus, šeimos pajamų vidurkio dydį, kuris vienam šeimos 

asmeniui neturi viršyti minimalios mėnesio algos (MMA) per mėnesį.  

26. Mokiniams, atleistiems nuo Mėnesio mokesčio mokėjimo, tačiau sąmoningai, be 

pateisinamos priežasties praleidžiantiems bent vieną pamoką per einamąjį mėnesį, 

pažeidinėjantiems Taisykles ir/ar kitaip nesilaikantiems KLMC nustatytos vidaus tvarkos 

reikalavimų, Mėnesio mokesčio mokėjimas gali būti atnaujintas be teisės einamųjų mokslo metų 

pusmetį prašyti atleisti nuo Mėnesio mokesčio. 

 

_____________________________________________________ 

 

SUDERINTA: 

Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centro darbo taryba   

2022-08-30 protokolo Nr. 1 nutarimu. 
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1 PRIEDAS 

Apgyvendinimo bendrabutyje 

Sutarties Nr.______________ 
 

 

 

 

 

Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centro 

direktoriui dr. Egidijui Skarbaliui 

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL APGYVENDINIMO BENDRABUTYJE 
 

202   -    -     

Klaipėda 

 

Prašau/prašome priimti gyventi į VšĮ Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centro 

(toliau – KLMC) bendrabutį nuo 2020-09-01. 

1. Prašau/prašome iš stipendijos išskaičiuoti pinigų sumą, kuri reikalinga sumokėti už 

apgyvendinimo paslaugas bendrabutyje. 

2. Įsipareigoju/įsipareigojame sumokėti pinigų sumą pavedimu į KLMC atsiskaitomąją 

sąskaitą LT467300010002330526 už apgyvendinimo paslaugas bendrabutyje tuo atveju, jeigu 

nebūtų skirta stipendija. 

3. Esu/esame informuoti (-a), kad bendrabutyje bendro naudojimo patalpose yra 

įrengtos vaizdo stebėjimo kameros ir, kad Mokinių vaizdo duomenys (toliau – asmens duomenys) 

yra tvarkomi tikslu – užtikrinti Mokinių saugumą. 

4. Patvirtinu, kad esu pilnametis ir sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi 

pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimus per visą 

APGYVENDINIMO BENDRABUTYJE SUTARTIES galiojimo laikotarpį. 

5. Sutinku, kad mano nepilnamečio sūnaus/dukters          , 

 iki jam/jai sukaks 18 m., asmens duomenys būtų tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimus per visą APGYVENDINIMO 

BENDRABUTYJE SUTARTIES galiojimo laikotarpį. 

 

 

Pilnametis Mokinys (-ė)                                                                                              

            (parašas)              (vardas, pavardė) 

 

 

Nepilnamečio Mokinio (-ės)  

tėvai (globėjai) 
            (parašas)              (vardas, pavardė) 

 

 

SUDERINTA 
 

Bendrabučio valdytojas                                                                       

                 (parašas)               (vardas, pavardė) 

 

 

 

 
(mokinio pavardė, vardas) 

 
(adresas, telefono numeris) 


