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VILNIAUS AUTOMECHANIKOS IR VERSLO MOKYKLOS
BENDRABUČIŲ NUOSTATAI
I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Bendrabučių nuostatai nustato Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos (toliau –
Mokyklos) mokinių bendrabučių veiklą bei gyvenimo juose tvarką.
2. Mokykla turi du bendrabučius:
2.1. Geležinio Vilko g. 14, Vilnius;
2.2. Mokyklos g. 6, Bukiškio k., Vilniaus r.
3. Bendrabučiai yra išlaikomi iš biudžeto ir nuomos mokesčio lėšų.
4. Bendrabučiai yra lovų tipo. Viename kambaryje gyvena 2 – 4 asmenys.
5. Su apgyvendinamais mokiniais sudaromos mokinių apgyvendinimo bendrabutyje sutartys
(toliau – Sutartis).
6. Bendrabutyje mokiniai gyvena mokslo dienomis. Išimties tvarka (Mokyklos direktoriaus
leidimu) gali gyventi vasaros atostogų metu.
7. Už gyvenimą bendrabutyje, naudojimąsi elektros prietaisais, išskyrus šildymo prietaisus,
mokiniai moka Mokyklos direktoriaus įsakymu nustatyto dydžio mokesčius pagal patvirtintą
įsakymą.
8. Bendrabutyje sudaromos patogios ir palankios gyvenimo, mokymosi ir poilsio sąlygos.
Asmenys, gyvenantys bendrabutyje, privalo pasirašytinai susipažinti su Bendrabučių vidaus
tvarkos taisyklėmis ir jų laikytis.
9. Bendrabučių veiklą organizuoja ir vykdo bendrabučio administratorius ir auklėtojai. Jų
funkcijos ir pavaldumas nustatyti pareigybių aprašymuose.
II. SKYRIUS
BENDRABUČIŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMOSI JAIS TVARKA
10. Mokinius ir kitus asmenis bendrabutyje apgyvendina ir su jais sudaro apgyvendinimo
bendrabutyje sutartis bendrabučio administratorius.
11. Mokiniai bendrabutyje apgyvendinami tik mokymosi laikotarpiui. Baigus ar nutraukus
mokymąsi, Sutartis netenka galios, o gyventojas privalo per tris dienas atlaisvinti ir perduoti
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administratoriui tvarkingas gyvenamąsias patalpas, inventorių, kambario raktus. Pažeidus
bendrabučio vidaus tvarkos taisykles, Sutartis direktoriaus įsakymu gali būti nutraukiama.
12. Skiriant bendrabutį pirmenybė apsigyventi teikiama našlaičiams. Esant daugiau
pageidavimų nei laisvų vietų, pirmenybė teikiama:
12.1. mokiniams, daugiavaikių šeimų nariams;
12.2. mokiniams, kuriuos augina tik vienas iš tėvų;
12.3. mokiniams, socialiniai remtinų šeimų nariams;
12.4. mokiniams, kurių brolis ar sesuo mokosi Mokykloje ir gyvena bendrabutyje.
12.5. jei yra laisvų vietų, gali būti apgyvendinami kitų mokymo įstaigų mokiniai/studentai ir
kiti asmenys.
13. Bendrabučių gyventojai aprūpinami lovomis, kėdėmis, ir kitu inventoriumi. Patalynę
naudoja savo asmeninę. Už kambaryje paliktus asmeninius daiktus Mokyklos administracija
neatsako.
14. Draudžiama bendrabutyje savavališkai pernešti inventorių iš vieno kambario į kitą .
15. Vienas kambario raktas privalo būti pas bendrabučio budėtoją.
16. Mokiniai patys tvarkosi kambarius. Bendrojo naudojimo patalpas prižiūri ir valo
bendrabučių darbuotojai. Maisto atliekas ir kitas šiukšles iš kambarių gyventojai išneša į tam
skirtą vietą bendrabučio kieme.
17. Gyventojai, padarę žalą bendrabučiui, jo patalpoms, sugadinę įrangą, baldus ar inventorių,
privalo atlyginti padarytą žalą.

III. SKYRIUS
BENDRABUČIŲ GYVENTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
18. Gyvenančių bendrabutyje mokinių elgesį, teises ir pareigas reglamentuoja direktoriaus
patvirtintos Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės.

IV. SKYRIUS
BENDRABUČIŲ VALDYMAS IR SAVIVALDA
19. Bendrabučio veiklą organizuoja ir vykdo bendrabučio administratorius, auklėtojai,
bendrabučio taryba. Bendrabučio gyventojų auklėjimo, laisvalaikio ir užimtumo klausimus
kuruoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Bendrabučių aprūpinimą koordinuoja
direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai.
20. Bendrabučio savivaldos organas yra bendrabučio taryba.
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21. Bendrabučio auklėtojų ir tarybos veiklos tikslas – užtikrinti tinkamas gyvenimo
bendrabutyje sąlygas: rūpintis tvarkos palaikymu, racionaliu bendrabučio turto panaudojimu
bei apsauga, rūpintis mokinių užimtumu, mokinių švietimu ir ugdymu.

V. SKYRIUS
MOKESTIS UŽ BENDRABUTĮ
22. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais bendrabučių
suteikimą mokiniams ir apmokėjimą, gyvenantys bendrabutyje mokiniai kiekvieną mėnesį
moka suderintą su Mokyklos taryba ir direktoriaus įsakymu patvirtintą nuomos mokestį. Už
naudojimąsi elektros prietaisais mokamas direktoriaus įsakymu nustatytas papildomas
mokestis.
23. Mokesčiai mokami už einamąjį mėnesį mokinių priėmimo į bendrabutį tvarkos apraše
nustatyta tvarka.
24. Nuomos mokestis, atsižvelgiant į nenumatytas aplinkybes, šalims susitarus gali būti
keičiamas.

VI. SKYRIUS
MOKINIŲ BENDRABUČIŲ NUOSTATŲ GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI
25. Nuostatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo datos.
26. Nuostatai ar atskiri nuostatų punktai gali būti papildomi arba keičiami pasikeitus Lietuvos
Respublikos įstatymams, kitiems norminiams teisės aktams, reglamentuojantiems mokinių
aprūpinimą gyvenamosiomis patalpomis, pritarus Mokyklos tarybai.
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