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KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO BENDRABUČIO NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROJI DALIS 

 
1. Šie nuostatai reglamentuoja Kėdainių profesinio rengimo centro (toliau – Centras)  

bendrabučio (Šėtos g. 95, Kėdainiai) veiklą bei gyvenimo jame tvarką. 

2. Bendrabutis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių 

apgyvendinimą, Lietuvos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos teisės aktais, Centro nuostatais. 

3. Bendrabutis yra lovų tipo. Viename kambaryje gyvena 1-3 asmenys. 

4. Bendrabutyje mokymosi laikotarpiu apgyvendinami Centro mokiniai. Jei yra laisvų vietų,  

gali būti apgyvendinti ir kiti asmenys. 

5. Bendrabutyje mokiniams sudaromos patogios ir palankios gyvenimo, mokymosi ir poilsio 

sąlygos.  

 

II. VIETŲ BENDRABUTYJE SKYRIMAS IR NAUDOJIMOSI JUO  TVARKA 

 

6. Centro direktoriaus įsakymu bendrabutyje apgyvendinami mokiniai pagal sutartį, bet ne 

ilgiau kaip vieneriems mokslo metams. Mokiniai privalo savaitgaliais ir atostogų metu       

išvažiuoti pas savo tėvus (globėjus, rūpintojus). Išimties tvarka (Centro direktoriaus leidimu)  

mokiniai gali likti bendrabutyje. 

7. Akademinių atostogų metu mokiniai bendrabučiu neaprūpinami. 

8. Mokinius  bendrabutyje apgyvendina ir su jais apgyvendinimo bendrabutyje sutartį sudaro  

bendrabučio auklėtojas. Sutartys registruojamos tam skirtame registre. 

9. Trumpalaikes sutartis su kitais asmenimis sudaro ir jas registruoja direktoriaus pavaduotojas  

infrastruktūrai. 

10. Bendrabučio auklėtojas pasirašytinai supažindina apgyvendinamus asmenis su Bendrabučio  

nuostatais, Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis, gaisrinės saugos instrukcija, kurių jie privalo   

laikytis. 

11. Mokinys, norintis nutraukti apgyvendinimo bendrabutyje sutartį, rašo prašymą Centro  

direktoriui. 

12. Mokinys išbraukiamas iš bendrabučio gyventojų sąrašų direktoriaus įsakymu ir su juo 

nutraukiama apgyvendinimo bendrabutyje sutartis. 

13. Pasibaigus mokslo metams, baigus mokymo programą ar nutraukus mokymąsi Centre  

mokiniui atiduodami dokumentai tik atsiskaičius su bendrabučiu. Padaręs žalą bendrabučiui, 

sugadinus įrangą, baldus ar inventorių, išsikeliantis asmuo privalo atlyginti padarytą žalą ar 

nuostolius. 

14. Bendrabučio gyventojai aprūpinami lovomis, kėdėmis, patalyne ir kitu inventoriumi. Už  

kambaryje paliktus asmeninius daiktus Centro administracija neatsako. 

15. Bendrabučio gyventojai patys tvarkosi kambarius. Maisto atliekas ir kitas šiukšles privalo  

rūšiuoti ir iš kambarių išnešti į bendrabučio teritorijoje esančius šiukšlių konteinerius. Bendrojo 

naudojimo patalpas prižiūri ir valo bendrabučio budėtojai. 

16. Bendrabutyje turi būti vengiama triukšmo, konfliktinių situacijų, bendrabučio gyventojai ir  
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personalas turi elgtis pagarbiai vieni su kitais. Visi iškilę konfliktai turi būti sprendžiami 

tolerantiškai. 

 

                                III. BENDRABUČIO VALDYMAS 

 

17. Bendrabučio aprūpinimą koordinuoja Centro direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai.  

18. Bendrabučio veiklą kuruoja Pramonės ir paslaugų skyriaus vedėjas. Bendrabučio gyventojų  

užimtumą, laisvalaikį, savitvarką  organizuoja ir vykdo bendrabučio auklėtojas. 

19. Bendrabutyje kiekvienų mokslo metų pradžioje visuotiniame bendrabučio gyventojų  

susirinkime atviru balsavimu renkamas aktyvas. Aktyvą sudaro 3-5 asmenys. Jam vadovauja 

bendrabučio auklėtojas. 

20. Bendrabučio aktyvo nariai kiekvienų metų pradžioje kartu su bendrabučio auklėtoju sudaro  

bendrabučio veiklos planą. 

 

IV. BENDRABUČIO GYVENTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

21. Bendrabučio gyventojų elgesį, teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja Centro  

direktoriaus patvirtintos Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės. 

 

                                                    V. NUOBAUDOS 

 

22. Už Bendrabučio nuostatų ir Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus bendrabutyje  

gyvenantiems mokiniams Centro direktoriaus įsakymu gali būti skiriamos šios nuobaudos: 

22.1. pastaba; 

22.2. papeikimas; 

22.3. šalinimas iš bendrabučio terminuotam laikui. 

22.4. šalinimas iš bendrabučio. 

23. Nuobaudos skiriamos už: triukšmavimą, alkoholinių ar energetinių gėrimų, narkotinių  

medžiagų vartojimą ar platinimą bendrabutyje, bendrabučio darbuotojų įžeidimą, necenzūrinių 

žodžių vartojimą, nepadorius gestus, rūkymą bendrabutyje, netvarką kambariuose, inventoriaus 

gadinimą, nuolatinį kitų gyventojų teisių pažeidinėjimą, chuliganizmą, mokesčio už bendrabutį 

nemokėjimą. 

24. Mokiniai šalinami iš bendrabučio direktoriaus įsakymu už: 

24.1. sistemingą bendrabučio taisyklių pažeidinėjimą; 

24.2.  piktybišką pamokų nelankymą; 

24.3.  piktybišką, įžūlų konfliktinių situacijų provokavimą tarp bendrabutyje gyvenančių ar  

dirbančių asmenų. 

25. Mokinys, pažeidęs Bendrabučio nuostatus ar Bendrabučio vidaus tvarkos taisykles ir gavus  

bendrabučio auklėtojo ar budėtojo tarnybinį pranešimą, svarstomas Vaiko gerovės komisijos 

posėdyje. 

26. Mokinys iš bendrabučio gali būti šalinamas Centro direktoriaus įsakymu. 

27. Apie Bendrabučio nuostatų, Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus informuojami  

juos padariusio mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). 

 

VI. MOKESTIS UŽ BENDRABUTĮ 

 

28. Bendrabučio nuomos mokestis nustatomas vadovaujantis 2011 m. kovo 17 d. Lietuvos  

Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. XI – 1281. 

29. Už vieno mėnesio gyvenimą bendrabutyje mokinys moka direktoriaus įsakymu patvirtintą  

mėnesinį mokestį. 

30. Mokestis už einamąjį mėnesį turi būti sumokėtas iki kito mėnesio priešpaskutinės darbo  

dienos. 
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31. Mokestis gali būti sumokamas pavedimu į Centro paslaugoms skirtą sąskaitą arba grynais  

pinigais Centro kasoje. 

32. Mokiniui prašant, mokestis už bendrabutį gali būti išskaičiuojamas iš jo stipendijos.  

Mokinys, gyvenantis bendrabutyje, užpildytą prašymą teikia bendrabučio auklėtojui. Auklėtojas 

prašymą teikia buhalterijai. 

33. Mokiniui, priimtam gyventi bendrabutyje nuo mėnesio 1 iki 15 dienos, mokestis  

skaičiuojamas už visą mėnesį, o priimtam nuo 16 iki mėnesio paskutinės dienos – už pusę  

mėnesio.   

34. Mokestis skiriamas bendrabučio išlaikymo išlaidoms padengti. 

35. Nesumokėjus mokesčio už gyvenimą bendrabutyje 2 mėnesius, bendrabučio auklėtojo  

siūlymu su mokiniu gali būti nutraukiama apgyvendinimo bendrabutyje  sutartis. 

36. Mokinys nuo mokesčio už gyvenimą bendrabutyje atleidžiamas Vaiko gerovės komisijos 

sprendimu. 

37. Mokesčio dydis už naudojimąsi papildomais elektros prietaisais tvirtinamas Centro  

direktoriaus įsakymu. 

 
VII. BENDRABUČIO NUOSTATŲ GALIOJIMAS IR KEITIMAS 

 

38. Šie nuostatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo datos. 

39. Nuostatai keičiami, papildomi Centro direktoriaus įsakymu. 

 

 

                 _____________________________________ 


