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VILNIAUS AUTOMECHANIKOS IR VERSLO MOKYKLOS
MOKINIŲ PRIĖMIMO Į BENDRABUTĮ TVARKOS APRAŠAS
I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Priėmimo į bendrabutį tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato bendrabučio suteikimo,
apgyvendinimo, gyvenimo juose ir apmokėjimo už juos tvarką.
2. Mokinių gyvenimą bendrabutyje reglamentuoja Bendrabučio nuostatai, Bendrabučio vidaus
tvarkos taisyklės, kurias, mokyklos tarybai pritarus, tvirtina mokyklos direktorius.
II. SKYRIUS
BENDRABUČIO SUTEIKIMAS
3. Gyventi bendrabutyje priimami mokiniai, kurių gyvenamoji vieta yra už Vilniaus miesto ribų ir jie
neturi galimybės laiku atvykti į mokyklą visuomeniniu transportu.
4. Mokinys, atvykęs į mokyklą pasirašyti mokymosi sutarties, nurodo, ar jam reikalinga gyvenamoji
vieta bendrabutyje.
5. Su kiekvienu bendrabučio gyventoju sudaroma mokinio apgyvendinimo bendrabutyje sutartis,
kuri registruojama sutarčių registracijos žurnale, esančiame pas bendrabučio administratorių.
Bendrabučio suteikimas mokiniams įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu.
6. Mokiniai, mokyklos bendrabutyje apgyvendinami mokymosi laikotarpiui.
7. Mokiniai, dėl suteikimo gyvenamosios vietos bendrabutyje turi teisę kreiptis į mokyklos
administraciją visus mokslo metus. Pageidaujantys gyventi teikia prašymą mokyklos direktoriui.
Prašyme turi būti grupės vadovo pritarimas. Sprendimas dėl bendrabučio suteikimo priimamas
vadovų pasitarime.
III. SKYRIUS
APGYVENDINIMAS IR GYVENIMAS BENDRABUTYJE
8. Mokiniams, gyvenantiems bendrabutyje, mokykla sudaro tinkamas gyvenimo sąlygas mokymuisi
ir poilsiui.
9. Apsigyvenę mokyklos bendrabutyje mokiniai pasirašytinai supažindinami su mokyklos
Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis, informuojami apie elektros prietaisų naudojimo
galimybes.
10. Apsigyventi bendrabutyje mokinys privalo per 7 dienas nuo įsakymo apie bendrabučio suteikimą
paskelbimo. Šis terminas gali būti pratęstas, remiantis mokinio prašymu. Neapsigyvenęs per
nustatytą laiką mokinys netenka teisės gyventi bendrabutyje.

11. Mokiniai, nesilaikantys Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių ar padarę materialinę žalą
bendrabučio patalpoms, įrenginiams, baldams ar inventoriui, atsako įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka.
IV. SKYRIUS
APMOKĖJIMAS UŽ BENDRABUTĮ
12. Už gyvenimą bendrabutyje mokamas mėnesinis nuomos mokestis:
12.1. 9,00 eurai už gyvenimą bendrabutyje, adresu Geležinio Vilko g. 14, Vilnius;
12.2. 4,00 eurai už gyvenimą bendrabutyje, adresu Mokyklos g. 6, Bukiškio k., Vilniaus r.
13. Už naudojimąsi papildomais elektros prietaisais, gyventojas moka direktoriaus įsakymu
nustatytą mokestį.
14. Mokestis už gyvenimą bendrabutyje už einamąjį mėnesį turi būti sumokėtas iki kito mėnesio
paskutinės dienos. Mokinio prašymu mokestis išskaičiuojamas iš stipendijos. Stipendijos
negaunantys mokiniai mokestį grynais pinigais arba pavedimu į mokyklos banko sąskaitą sumoka
patys.
15. Nesumokėjus mokesčio už bendrabutį 2 mėnesius, bendrabučio administratoriaus siūlymu gali
būti nutraukta mokinio apgyvendinimo bendrabutyje sutartis.
16. Mokiniai nuo mokesčio už gyvenimą atleidžiami mokyklos direktoriaus įsakymu, jei jie yra:
16.1. iš mažas pajamas gaunančių šeimų;
16.2. našlaičiai, mokinių tėvai (rūpintojai) yra nedirbantys, neįgalieji asmenys.
17. Mokiniai nuo mokesčio už gyvenimą bendrabutyje atleidžiami pateikus atitinkamus dokumentus
bendrabučio administratoriui. Atleidimas nuo mokesčio įforminamas direktoriaus įsakymu.
18. Galimybė atleisti nuo mokesčio už gyvenimą bendrabutyje svarstoma mokslo metų pradžioje
pagal mokinių pateiktą pažymą apie šeimos sudėtį ir pažymą apie šeimos gautas pajamas per
paskutinius tris mėnesius.
19. Atskirais atvejais, pablogėjus šeimos padėčiai, mokiniai nuo mokesčio už gyvenimą
bendrabutyje gali būti atleidžiami ir mokslo metų eigoje.
V. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Už mokinių priėmimą į bendrabutį ir šios tvarkos vykdymą atsako bendrabučio administratorius.
21. Tvarka gali būti keičiama, papildoma mokyklos direktoriaus įsakymu.
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