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VILNIAUS AUTOMECHANIKOS IR VERSLO MOKYKLOS
BENDRABUČIO NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS
1. Bendrabutis, esantis Geležinio Vilko g.14, priklauso Vilniaus automechanikos ir verslo
mokyklai, įstaigos kodas 190971271, buveinės adresas Geležinio Vilko g.16, Vilnius. Bendrabutis yra
lovų tipo.
2. Bendrabutis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
švietimo įstatymu, kitais LR teisės aktais reglamentuojančiais mokinių apgyvendinimą, Lietuvos
vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais.
3. Bendrabutyje mokymosi laikotarpiu apgyvendinami Vilniaus automechanikos ir verslo
mokyklos mokiniai. Jei yra laisvų vietų, gali būti apgyvendinti kitų mokymo įstaigų mokiniai/studentai
ir kitų įstaigų darbuotojai pagal direktoriaus įsakymą.
4. Mokykla siekia bendrabutyje sudaryti mokiniams patogią, saugią aplinką mokytis ir
gyventi.
5. Mokiniai, pageidaujantys gyventi bendrabutyje, pateikia prašymus mokyklos direktoriui.
Apgyvendinami bendrabutyje vadovaujantis direktoriaus įsakymu. Pirmumo teisę gyventi mokyklos
bendrabutyje turi mokiniai:
5.1. našlaičiai;
5.2. iš socialiai remtinų šeimų;
6. Bendrabučio gyventojai pasirašo nuomos sutartį, patalpų ir jose esančio inventoriaus
perdavimo – priėmimo aktą, pasirašytinai supažindinami su Bendrabučio nuostatais, bendrabučio
vidaus tvarkos taisyklėmis, priešgaisrinės saugos taisyklėmis. Sutartys registruojamos sutarčių registre.
7. Mokiniai, norintys nutraukti bendrabučio nuomos sutartį, rašo prašymą mokyklos
direktoriui suderinę su bendrabučio administratoriumi.
8. Mokinys išbraukiamas iš bendrabučio gyventojų sąrašų direktoriaus įsakymu ir su juo
nutraukiama bendrabučio nuomos sutartis.
9. Bendrabutyje turi būti vengiama triukšmo, konfliktinių situacijų. Visi iškilę konfliktai turi
būti sprendžiami tolerantiškai.
II. BENDRABUČIO GYVENTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS
10. Bendrabučio gyventojų teisės:
10.1. rinkti bendrabučio tarybą ir būti išrinkti jos nariais;
10.2. reikšti pastabas ir pasiūlymus dėl gyvenimo sąlygų gerinimo;
10.3. gauti inventorių;
10.4. naudotis bendrabučio virtuvėmis, dušais, poilsio ir sporto kambariais;
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10.5. bendrabučio gyventojų saugumu rūpinasi bendrabučio darbuotojai.
11. Bendrabučio gyventojų pareigos:
11.1. laikytis nustatytų bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių;
11.2. palaikyti švarą ir tvarką kambariuose, bendro naudojimosi patalpose. Saugoti ir
tausoti inventorių, taupiai naudoti energijos išteklius, laiku sumokėti bendrabučio nuomos mokestį;
11.3. bendrabučio gyventojai privalo laikytis visuomenės priimtų gyvenimo normų,
netrukdyti kitiems gyventojams;
11.4. bendrabutyje pamokų ir praktinių užsiėmimų metu gali likti tik sergantys ir gydytojo
pažymėjimą ar kitą pateisinamą priežastį turintys mokiniai;
11.5. bendrabučio gyventojai privalo leisti bendrabučio darbuotojams bei bendrabučio
tarybos nariams bet kuriuo paros metu užeiti į kambarį.
12. Už bendrabučio vidaus taisyklių nesilaikymą skiriamos šios nuobaudos:
12.1. pastaba arba įspėjimas;
12.2. papeikimas;
12.3. griežtas papeikimas;
12.4. pašalinimas iš bendrabučio.
III. GYVENANTIEMS BENDRABUTYJE DRAUDŽIAMA
13. Be bendrabučio administratoriaus ar auklėtojo leidimo persikelti gyventi iš vieno kambario
į kitą.
14.
15. Kambariuose naudotis elektrinėmis plytelėmis ir šildymo prietaisais.
16. Bendrabutyje ir jo teritorijoje turėti, vartoti ir pardavinėti alkoholinius gėrimus, narkotines
ir psichotropines medžiagas, triukšmauti, smurtauti ir lošti azartinius žaidimus, turėti ginklus.
17. Rūkyti (t. t. elektronines cigaretes) kambariuose, virtuvėse, tualetuose, koridoriuose ir
bendrabučio teritorijoje.
18. Vartoti necenzūrinius žodžius.
19. Nuo 22 val. iki 6.00 netriukšmauti, nevaikščioti po aukštus.
20. Vestis į kambarius pašalinius asmenis be darbuotojų leidimo.
IV. TĖVŲ IR GLOBĖJŲ TEISĖS IR PAREIGOS
21. Bendrauti su bendrabučio auklėtojais, administracija.
22. Gauti informaciją apie vaiko elgesį bendrabutyje.
23. Dalyvauti svarstant mokinio elgesį.
24. Domėtis vaiko gyvenimu bendrabutyje ir laiku reaguoti į bendrabučio darbuotojų
pranešimus.
V. BENDRABUČIO TARYBA
25. Bendrabučio taryba – veikianti savivaldos institucija, kuri sprendžia visus klausimus
susijusius su bendrabučio gyventojais ir jų buitimi.
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26. Bendrabučio taryba renkama kiekvienų mokslo metų pradžioje visuotiniame bendrabučio
gyventojų susirinkime.
27. Bendrabučio tarybą sudaro po 2 (gali būti ir daugiau) narius iš kiekvieno aukšto.
28. Bendrabučio tarybos pirmininką renka taryba atviro balsavimo būdu. Bendrabučio tarybos
pirmininkas renkasi savo pavaduotoją, kurį tvirtina taryba atviro balsavimo būdu. Kai pirmininkas
negali eiti savo pareigų, jo funkcijas vykdo pavaduotojas.
29. Bendrabučio taryba atstovauja gyventojų interesus. Teikia pasiūlymus gyvenimo ir poilsio
sąlygų gerinimui.
30. Bendrabučio tarybos posėdis laikomas teisėtų, jeigu jame dalyvauja 2/3 tarybos narių.
Bendrabučio tarybos veikla fiksuojama bendrabučio tarybos posėdžių protokoluose.
31. Susirinkimą organizuoja ir jam pirmininkauja bendrabučio tarybos pirmininkas arba jo
pavaduotojas. Apie susirinkimą gyventojams pranešama prieš tris dienas.
Esant būtinybei,
bendrabučio tarybos posėdis arba gyventojų susirinkimas gali būti šaukiamas bendrabučio
administratoriaus ar mokyklos direktoriaus iniciatyva.
32. Mokiniai, pažeidę bendrabučio vidaus tvarkos taisykles, svarstomi bendrabučio tarybos
arba Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose. Už ypač grubius pažeidimus gali būti svarstomi mokyklos
vadovų tarybos posėdžiuose. Apie numatomą svarstymą mokiniai informuojami.
33. Bendrabučio tarybos posėdžiuose gali dalyvauti
mokyklos socialinis pedagogas,
administracijos darbuotojai, grupių auklėtojai.
VI. MOKESTIS UŽ BENDRABUTĮ IR PASLAUGAS
34. Vadovaujantis LR teisės aktais, reglamentuojančiais bendrabučio suteikimą mokiniams ir
apmokėjimą, gyvenantys bendrabutyje mokiniai kiekvieną mėnesį moka už gyvenimą bendrabutyje ir
naudojimąsi papildomais elektros prietaisais. Mokestis suderintas su mokyklos taryba ir patvirtintas
mokyklos direktoriaus įsakymu
35. Laikinai gyvenantys mokyklos bendrabutyje kitų mokymo įstaigų studentai ar darbuotojai,
moka sutartinį nuomos mokestį (vienam asmeniui) patvirtintą mokyklos direktoriaus įsakymu.
36. Esant nenumatytoms aplinkybėms, šalims susitarus, sutarties nuomos mokestis gali būti
keičiamas.
VII. BENDRABUČIO NUOSTATŲ TVIRTINIMAS, KEITIMAS, PAPILDYMAS
37. Bendrabučio nuostatus tvirtina mokyklos direktorius.
38. Nuostatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.
39. Pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams ar norminiams teisės aktams, nustatantiems
mokinio aprūpinimą gyvenamosiomis patalpomis, bendrabučio nuostatai gali būti keičiami.
________________

