
PATVIRTINTA 

Klaipėdos turizmo mokyklos  

direktoriaus 2022 m. kovo 29 d. 

įsakymu Nr. VK-78 

 

KLAIPĖDOS TURIZMO MOKYKLOS BENDRABUČIO SUTEIKIMO, 

APGYVENDINIMO, NAUDOJIMOSI JUO IR APMOKĖJIMO UŽ JĮ TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos turizmo mokyklos (toliau – Mokykla) bendrabučio suteikimo, 

apgyvendinimo, naudojimosi juo ir apmokėjimo už jį tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato 

bendrabučio suteikimo, apgyvendinimo, naudojimosi juo ir apmokėjimo už jį tvarką. 

2. Šis Aprašas yra taikomas visiems Mokyklos mokiniams, gyvenantiems bendrabutyje 

ir kitiems asmenims, laikinai apgyvendintiems bendrabutyje. 

3. Mokiniai priimami į bendrabutį vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu 

kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

įsakymais ir šiuo Aprašu. 

 

II. SKYRIUS 

BENDRABUČIO SUTEIKIMAS 

 

1. Bendrabutis suteikiamas mokiniui, pateikusiam prašymą (1 priedas) ir pasirašiusiam 

apgyvendinimo bendrabutyje sutartį. 

2. Bendrabutyje gyventi gali Mokyklos mokiniai, kurie gyvena ne Klaipėdos miesto 

savivaldybės teritorijoje.  

3. Laisvose bendrabučio vietose terminuotam laikotarpiui gali būti apgyvendinti: 

3.1. kitų mokymo įstaigų mokiniai; 

3.2. Mokyklos darbuotojai,  gyvenantys ne Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje; 

3.3. kitų įmonių, įstaigų darbuotojai, pasirašę su Mokykla apgyvendinimo bendrabutyje 

sutartį; 

3.4. kiti asmenys. 

 

III. SKYRIUS 

APGYVENDINIMAS IR GYVENIMAS BENDRABUTYJE 

 

4. Sudaroma apgyvendinimo bendrabutyje sutartis su mokiniu (2 priedas), kitais 

asmenimis (3 priedas), kurioje nurodomos sutarties šalys, įsipareigojimai, sutarties terminas, jos 

keitimo, nutraukimo pagrindai. Sutartis registruojama Sutarčių registravimo žurnale. 

5. Mokiniui sudaromos tinkamos gyvenimo, mokymosi ir poilsio sąlygos bendrabutyje.  

6. Mokinys, apsigyvenęs Mokyklos bendrabutyje, pasirašytinai supažindinamas su 

Aprašu. Už supažindinimą atsakingas bendrabučio valdytojas. 

7. Mokinys, nesilaikantis Aprašo ar padaręs materialinę žalą bendrabučio patalpoms, 

įrenginiams, baldams ar inventoriui, atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlygina 

sugadinto daikto realią vertę. 

8. Bendrabutį remontuojant, ar esant priežastims, kai apgyvendinimas bendrabutyje 

negalimas, mokinys Bendrabučio valdytojo sprendimu, gali būti perkeliamas į kitas gyvenamąsias 

patalpas. 

9. Mokinys, išvykdamas iš bendrabučio ilgesniam laikotarpiui, rašo laisvos formos 

prašymą bendrabučio auklėtojui. 

10. Mokiniui negalima išvykti iš bendrabučio arba grįžti vėliau kaip 22.00 val., be 

bendrabučio auklėtojo (ar budėtojo) leidimo. 

11. Prireikus mokinys išleidžiamas iš bendrabučio. Išvykimas registruojamas Mokinių 

išvykimo registracijos žurnale, kurį pildo bendrabučio budėtojas. 



12. Pašaliniai asmenys į bendrabutį neįleidžiami, išskyrus gyvenančių bendrabutyje 

mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), brolius, seseris.  

 

IV. SKYRIUS 

APMOKĖJIMAS UŽ BENDRABUTĮ 

 

13. Mokinys, už gyvenimą bendrabutyje, moka iš dalies. Mokesčio dydis nustatomas 

Mokyklos direktoriaus įsakymu. Šios lėšos skiriamos bendrabučio išlaikymo išlaidoms padengti.  

14. Mokiniams, kuriems skiriama stipendija – iš stipendijos kiekvieną mėnesį 

išskaičiuojamas mokestis už gyvenimą bendrabutyje. Mokiniams, kuriems stipendija neskiriama iki 

einamojo mėnesio 25 dienos sumoka mokestį už gyvenimą bendrabutyje Mokyklos buhalterijoje arba 

pavedimu į Mokyklos sąskaitą: LT297300010102440167. Gavėjas: Klaipėdos turizmo mokykla, 

gavėjo bankas: AB Swedbank, mokėtojas: asmens vardas, pavardė, mokėjimo paskirtis: už 

gyvenimą bendrabutyje ir nurodyti už kurį mėnesį mokama (pvz.: už gyvenimą bendrabutyje 09 

mėn.), o jei mokėtojas kitas asmuo būtina nurodyti ir mokinio vardą, pavardę bei grupę.   

15. Mokinys, nesumokėjęs už gyvenimą bendrabutyje mokesčio iki einamojo mėnesio 

25 dienos (mokama už praėjusį mėnesį) – laikomas skolininku. Bendrabučio valdytojas mokinį įspėja 

žodžiu apie susidariusią skolą. Skolos mokėjimo terminas negali tęstis ilgiau kaip iki to mėnesio 

paskutinės darbo dienos.  

16. Bendrabučio valdytoja raštu informuoja Mokyklos direktorių apie skolininką su 

siūlymu nutraukti apgyvendinimo bendrabutyje sutartį. 

17. Kiti bendrabučio gyventojai už gyvenimą bendrabutyje moka Mokyklos direktoriaus 

įsakymu patvirtinto dydžio mokestį apgyvendinimo bendrabutyje sutartyje nustatyta tvarka ir 

terminais. 

 

V. SKYRIUS 

MOKINIO, GYVENANČIO BENDRABUTYJE, TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

18. Mokinio teisės: 

18.1. mokinys, gyvenantis bendrabutyje, naudojasi visomis teisėmis, kurias jam 

garantuoja Švietimo, Profesinio mokymo ir kiti įstatymai, Mokyklos įstatai ir šis Aprašas; 

18.2. mokinys gali:  

18.2.1. su bendrabučio auklėtojais organizuoti laisvalaikio renginius ir juose dalyvauti; 

18.2.2. naudotis poilsio kambariais, skalbykla, virtuve, treniruoklių bei sporto sale, 

administracijos nustatytu laiku. 

19. Mokinio pareigos: 

19.1. laiku mokėti mokesčius už gyvenimą bendrabutyje; 

19.2. laikytis asmens higienos reikalavimų, palaikyti tvarką ir švarą kambaryje, bendro 

naudojimo patalpose (koridoriuje, laiptinėje, virtuvėje, dušo kabinose, skalbyklose bei visoje 

bendrabučio teritorijoje); 

19.3. pagal sudarytą grafiką užtikrinti tvarką ir švarą savo aukšto poilsio zonoje, 

koridoriuje, virtuvėje; 

19.4. tausoti ir saugoti bendrabučio turtą; 

19.5. į bendrabutį grįžti iki 22.00 val. (apie numatomus vėlavimus informuoti 

bendrabučio auklėtojus, budėtoją); 

19.6. nuo 23.00 val. iki 6.00 val. laikytis tylos, nesilankyti kituose kambariuose; 

19.7. informuoti bendrabučio auklėtojus arba valdytoją išvykstant iš bendrabučio; 

19.8. išvykstant atostogų arba į praktiką, pranešti bendrabučio auklėtojui arba 

valdytojui apie išvykimo laiką, sutvarkyti kambarį ir palikti jį tvarkingą; 

19.9. jei mokinys išvyksta neinformavęs auklėtojų ar valdytojos ir bendrabutyje 

negyvena ilgiau kaip mėnesį, apgyvendinimo bendrabutyje sutartis su juo vienašališkai nutraukiama;  

19.10. bet kuriuo paros metu  įsileisti į kambarį bendrabučio valdytoją, auklėtojus, 

budėtojus patikrinti inventoriaus būklę ir kambario tvarką; 

19.11. išeinant iš bendrabučio nepalikti kambaryje šviesos, išjungti elektros prietaisus, 

uždaryti langus; 



19.12. išsikraustant iš bendrabučio turimą inventorių grąžinti bendrabučio auklėtojui, 

palikti tvarkingą kambarį, grąžinti raktą; 

19.13. griežtai laikytis higienos, priešgaisrinės, sveikatos ir darbo saugos reikalavimų; 

19.14. išeiti į pamokas tinkamu metu (vadovaujantis pamokų tvarkaraščiu); 

20. Mokiniams draudžiama: 

20.1. rūkyti ir turėti tabako ar elektroninių cigarečių bendrabutyje ir jo teritorijoje (50 m. 

atstumu); 

20.2. vartoti, turėti ir platinti narkotines, psichotropines medžiagas, alkoholinius ir 

energetinius gėrimus, būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių 

medžiagų; 

20.3. laikyti patalpose gyvūnus, ginklus, įvairias sprogstamąsias medžiagas, ir 

pirotechnikos gaminius; 

20.4. vestis į bendrabutį pašalinius asmenis; 

20.5. triukšmauti, leisti garsiai muziką; 

20.6. slapta filmuoti, fotografuoti kitų asmenų veiklą ir pokalbius; 

20.7. bendro naudojimo patalpose palikti iš kambario išneštas buitines atliekas, mėtyti 

šiukšles pro langus; 

20.8. gadinti bendrabutyje ar jo teritorijoje esančią įrangą bei inventorių; 

20.9. išsikelti iš bendrabučio neinformavus bendrabučio valdytojos; 

20.10. savavališkai atlikti bet kokius bendrabučio patalpų, įrangos remonto ar 

inventoriaus vietos keitimo darbus; ant durų, sienų, langų savavališkai tvirtinti, klijuoti plakatus, 

antenas ar kitus daiktus; 

20.11. naudotis elektros šildymo prietaisus. 

21. Mokinio atsakomybė: 

21.1. mokinys, nesilaikantis šio Aprašo ar padaręs materialinę žalą bendrabučio 

patalpoms, įrenginiams, baldams ar inventoriui, atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;  

21.2. mokinys arba jo tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo atlyginti Mokyklos materialinę 

žalą, atsiradusią sugadinus bendrabučio turtą dėl jo (mokinio) kaltės; 

21.3. mokiniui, pažeidusiam šio Aprašo nuostatas elgesį aptaria ir svarsto auklėtojai. 

Prireikus, skiriamos drausminimo priemonės: 

21.3.1. stipendijos nemokėjimas; 

21.3.2. kvietimas į mokyklos Vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) posėdį; 

21.3.3. pastabos el. dienyne; 

21.3.4. šalinimas iš bendrabučio. 

 

VI. SKYRIUS 

BENDRABUČIO TARYBA 

 

22. Bendrabučio taryba išrenkama atviru balsavimu mokslo metams, bendrabučio 

gyventojų susirinkime. 

23. Bendrabučio taryba teikia pasiūlymus Mokyklos administracijai kultūriniais, buitinių 

sąlygų gerinimo, gyventojų elgesio ir kitais klausimais. 

24. Bendrabučio tarybą sudaro 8 mokiniai ir 3 bendrabučio auklėtojai, kurie padeda 

organizuoti ugdomąją, popamokinę ir kitas veiklas, palaikyti švarą, tvarką ir drausmę bendrabutyje. 

 

VII. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

25. Bendrabučio veiklos dokumentai (žurnalai, sutartys, kiti dokumentai) saugomi ir 

tvarkomi Mokykloje vadovaujantis Klaipėdos turizmo mokyklos dokumentacijos  

__________________ 


