
PATVIRTINTA 
Panevėžio Vytauto Mikalausko 
menų gimnazijos direktoriaus 
2020 m. rugpjūčio 28 d. 
įsakymu Nr. V-106 

 
 

BENDRABUČIO TVARKOS TAISYKLĖS 
 

I . BENDROJI DALIS 

1. Tvarkos taisyklės nustato Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos bendrabučio 
tvarką. 

2. Bendrabutyje gyventi turi teisę Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos 
mokiniai, gyvenantys  kitame mieste ar kaimo vietovėje, didesniu, nei 3 kilometrų atstumu nuo 
gimnazijos. 

3. Gimnazija bendrabutyje siekia sudaryti patogią ir palankią aplinką mokymuisi, bei 
asmeniniams poreikiams tenkinti. 

4. Su bendrabučio gyventojais turi būti sudaromos sutartys. 
5. Mokiniai išvykdami iš bendrabučio atsiskaito su  bendrabučio valdytoja, priduoda 

patalynę, palieka tvarkingą kambarį. 
 

II. APGYVENDINIMAS BENDRABUTYJE 

6. Mokiniui bendrabutis  suteikiamas gimnazijos vadovo įsakymu, suderinus su gimnazijos 
taryba. 

7. Apgyvendinimą vykdo bendrabučio valdytojas. Mokinys gauna kambario raktą (vienas 
kambario raktas turi likti stende, pas bendrabučio sargą). 

8. Suderinus su bendrabučio administracija, mokiniui leidžiama naudotis savo baldais ir 
patalyne. Už paliktus kambaryje asmeninius daiktus ar kitą turtą administracija neatsako. 

9. Bendrabutį rekonstruojant, kapitališkai remontuojant, racionaliau panaudoti patalpas, 
energijos išteklių taupymo bei komunalinių paslaugų gerinimo sumetimais, bendrabučio valdyba 
gali perkelti gyventoją iš vieno kambario į kitą. 

10. Baigęs ar nutraukęs  mokslus, išsikeliant iš bendrabučio mokinys privalo atlaisvinti ir  
perduoti bendrabučio valdytojui  tvarkingas gyvenamąsias  patalpas, inventorių ir kambario raktus. 

 

III.  BENDRABUČIO GYVENTOJO TEISĖS IR PAREIGOS 

11. Bendrabučio gyventojas turi teisę: 
11.1. Reikšti pasiūlymus dėl poilsio sąlygų gerinimo, tvarkos ir švaros bendrabutyje. 
11.2. Kreiptis pagalbos ir paramos į bendrabučio darbuotojus, saugos tarnybą ir policiją. 
11.3. Naudotis virtuvėmis, dušais,  poilsio kambariais. 
11.4. Priimti svečius bendrabutyje nuo 17.00 iki 22.00 val. Jie registruojami svečių knygoje. 

Svečius priimantis gyventojas yra atsakingas už jų elgesio kontrolę. Svečiuotis galima ne ilgiau kaip 
2 valandas. 

11.5. Rinkti bendrabučio tarybą. 
12. Bendrabučio taryba: 
12.1. Tarybą ir jos pirmininką, kiekvienų mokslo metų rudens semestro pradžioje atviru 

balsavimu renka visuotinis mokinių susirinkimas. 
12.2. Taryba siekia, kad gyventojai laikytųsi šių Taisyklių reikalavimų. 
12.3. Taryba turi teisę kreiptis ir teikti pasiūlymus bendrabučio valdytojui dėl gyventojų 

buities ir poilsio sąlygų gerinimo. 



13. Bendrabučio gyventojas privalo: 
13.1. Griežtai laikytis  tvarkos taisyklių. 
13.2. Tausoti, saugoti visuomeninį turtą. 
13.3. Palaikyti švarą ir tvarką kambariuose, taip pat bendro naudojimosi patalpose pagal 

sanitarinių higieninių normų reikalavimus. 
13.4. Laikytis visuomenės priimtų gyvenimo normų: nekelti triukšmo (nuo 18.00 iki 6.00 

val. (Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 183 str.) bendrabutyje turi būti 
tylu), taip naudotis muzikine aparatūra, kad netrikdytų bendrabutyje gyvenančių žmonių darbo ir 
poilsio. 

13.5. Laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų. 
13.6. Laikytis nustatyto dienos rėžimo. 
13.7. Vykdyti bendrabučio darbuotojų nurodymus, neprieštaraujančius Taisyklėms. 
13.8. Nenakvojantys bendrabutyje mokiniai privalo pranešti bendrabučio auklėtojai arba 

naktinei auklei. 
14. Bendrabutyje draudžiama: 
14.1. Rūkyti. 
14.2. Vartoti alkoholinius gėrimus. 
14.3. Savavališkai įleisti  neregistruotus svečius. 
14.4. Triukšmauti, trikdyti tylą garsia muzika. 
14.5. Be pateisinamos priežasties bendrabutyje būti pamokų metu. 
14.6. Papildomai naudotis šildymo prietaisais. 
14.7. Naudoti pirotechnines priemones ar sprogmenis. 
14.8. Laikyti gyvūnus. 
14.9. Savavališkai persikelti į kitą kambarį ar pernešti inventorių. 
14.10. Išsikelti iš bendrabučio neinformavus bendrabučio valdytojas. 

 

IV. NUOBAUDOS 

15. Už Taisyklių pažeidimus skiriamos šiuos nuobaudos: 
15.1. Perspėjimas (galioja 1 metus nuo paskyrimo dienos). 
15.2. Pašalinimas iš bendrabučio vieniems metams. 
15.3. Pašalinimas iš bendrabučio visam mokymosi laikotarpiui. 

 

V.   TAISYKLIŲ PAKEITIMAS 

16. Taisyklės ar atskiri jų punktai gimnazijos direktoriaus nutarimu, pritarus gimnazijos 
tarybai gali būti papildomi arba keičiami. 

17. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo Direktoriaus įsakymu. 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
SUDERINTA                   
Gimnazijos tarybos    
2020 m. rugpjūčio 26 d.   
posėdžio protokoliniu 
nutarimu (protokolo Nr. GT-4) 



 
Priėmimo į Panevėžio Vytauto Mikalausko 
menų gimnazijos bendrabutį tvarkos aprašo 

      1 priedas 
 
 
 
      

                         PANEVĖŽIO   VYTAUTO  MIKALAUSKO   MENŲ  GIMNAZIJA 
 
 

          MOKINIO   APGYVENDINIMO   BENDRABUTYJE  SUTARTIS 
 
 

Nr. ............. 
 

20...... m. ............................ mėn. .......... d. 
 

PANEVĖŽYS 
 
 

  Aš, Panevėžio  Vytauto Mikalausko menų gimnazijos 
direktorė...................................................................................... vadovaudamasi  Panevėžio Vytauto 
Mikalausko menų gimnazijos priėmimo į bendrabutį tvarkos aprašu, ir  ........... klasės 
mokinys/ė................................................................ sudarome ir parašais patvirtiname šią mokinio 
apgyvendinimo bendrabutyje sutartį: 

        
I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 Gimnazija suteikia mokiniui gyvenamąsias patalpas Panevėžio Vytauto Mikalausko menų 
gimnazijos bendrabutyje, esančiame Panevėžyje, Nemuno g.10. 

   Kambarys Nr. ........................ 

II. GIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS 
 

2.1. Gimnazija įsipareigoja: 
2.1.1.  suteikti mokiniui gimnazijos bendrabutyje tvarkingą gyvenamąją vietą; 
2.1.2.  nedelsiant informuoti tėvus (globėjus) apie mokinio elgesio, ugdymo ir sveikatos 
problemas; 
2.1.3.  supažindinti mokinį su gimnazijos bendrabučio tvarkos taisyklėmis ir dienotvarke 
pasirašytinai; 
2.1.4.  organizuoti gimnazijos bendrabutyje gyvenančio mokinio maitinimą vadovaujantis 

galiojančiomis higienos normomis; 
 

2.2. Gimnazija ir/ar kiti atsakingi darbuotojai (administracija, auklėtojos) turi teisę: 
2.2.1.  patikrinti mokiniui skirtą kambarį ar asmeninius daiktus (dalyvaujant direktoriui ir 

mokiniui sutikus, jei mokinys nesutinka, kviečiami tėvai ir policija) įtariant mokinį disponuojant 
draudžiamais ar/ir pavojingais sveikatai daiktais ar preparatais.  

2.2.2.  visada patekti į kambarį. 
2.2.3. prireikus perkelti mokinį į kitą kambarį (pagal direktoriaus įsakymą).   

 
         
 



III. MOKINIO  TEISĖS  IR  PAREIGOS 
 

         3.1.  Mokinys turi teisę: 
3.1.1. prašyti bendrabučio vadovo, atsiradus svarbioms priežastims, pakeisti kambarį ir 

gavus leidimą pereiti gyventi į kitą kambarį; 
3.1.2. pagal paskirtį naudotis buitine techniką; 
3.1.3. teikti pastabas ir pasiūlymus gimnazijos bendrabučio vadovui dėl pastebėtų trūkumų ir 

įvairių gedimų gimnazijos bendrabutyje. 
3.1.4. gyventi bendrabutyje 5(penkias) dienas per savaitę; 

          
 3.2.  Mokinys įsipareigoja: 

            3.2.1. laikytis  gimnazijos bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių ir dienotvarkės ; 
            3.2.2. gimnazijos bendrabutyje ir jo teritorijoje neturėti, nevartoti, neplatinti ir nesinešioti 
narkotinių ir psichotropinių medžiagų, alkoholio, rūkalų (ir el. cigarečių), ginklų (šaunamųjų, 
šaltųjų ir kt.),  dujų balionėlių ir pan.; 
            3.2.3. tausoti gimnazijos bendrabučio turtą, aplinką, taupiai naudoti energetinius išteklius; 
            3.2.4. naudoti kambarį tik pagal paskirtį,  jį prižiūrėti, rūpintis jame esančio gimnazijos 
bendrabučio turto saugumu, griežtai laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų; 
            3.2.5. naudotis kambariu ir bendrojo naudojimo patalpomis taip, kad nebūtų pažeistos kitų 
kambaryje ar gimnazijos bendrabutyje gyvenančiųjų mokinių teisės bei teisėti interesai;  
            3.2.6. tvarkyti ir prižiūrėti kambarį bei jame esančią įrangą, baldus ir kitus daiktus. Tinkamai 
prižiūrėti ir saugoti gimnazijos bendrabučio bendrojo naudojimo patalpų ir pastato elementus (durų, 
langų, grindų, sienų, lubų dangos ir kt.); 
            3.2.7. gimnazijos bendrabučio bei gimnazijos patalpose ir teritorijoje vadovautis etikos, 
mandagaus elgesio taisyklėmis, nežeminti gimnazijos garbės, nediskredituoti gimnazijos, mokytojo, 
auklėtojo ir moksleivio vardo; 
            3.2.8. saugoti savo asmeninius daiktus (gimnazija neatsako už nesaugomų daiktų 
praradimą);  
            3.2.9. neskleisti savo ir kitų asmenų privatumą, garbę ir orumą įžeidžiančios informacijos 
(tame tarpe ir virtualioje erdvėje); neįrašinėti kitų gimnazijos bendrabučio ar gimnazijos 
bendruomenės narių pokalbių be jų žinios ir raštiško sutikimo; 
            3.2.10. neprieštarauti mokinio higienos patikrinimams, susijusiais su grėsme mokinių 
sveikatai, kuriuos, gavęs gimnazijos direktoriaus leidimą, atliktų visuomenės sveikatos priežiūros  
specialistė; 
            3.2.11. nedelsiant pranešti apie sveikatos sutrikimus tuo metu dirbančiam auklėtojui. 
            3.2.12. sudaryti sąlygas gimnazijos bendrabučio vadovui ar kitiems atsakingiems 
darbuotojams tikrinti gyvenamo kambario būklę;    
            3.2.13. atsakyti už savo svečių elgesį gimnazijos bendrabutyje. 
            3.2.14. išeinant iš bendrabučio, palikti kambario raktą pas budėtoją.            
            3.2.15. nenaudoti jokių savavališkai atsineštų elektros prietaisų, nebent iš anksto gavus  
auklėtojo ir sutinka su naudojimosi sąlygomis. 

 3.2.16. nežaisti jokių azartinių ar jiems prilygintų žaidimų. 
              

IV.  MOKINIO  TĖVŲ( GLOBĖJŲ ) TEISĖS IR PAREIGOS 

         4.1.  Mokinio tėvai (globėjai) įsipareigoja: 
            4.1.1. susipažinti ir užtikrinti, kad mokinys laikysis gimnazijos bendrabučio vidaus tvarkos 
taisyklių ir dienotvarkės; 
            4.1.2. informuoti gimnazijos bendrabučio auklėtojas, sveikatos priežiūros specialistę apie 
mokinio ligą, neatvykimą į gimnazijos bendrabutį, taip pat apie mokinio socialines, psichologines ir 
sveikatos problemas, jei tokių yra, ar buvo anksčiau; 



            4.1.3.  informuoti gimnazijos bendrabučio auklėtojas, jei mokinys serga lėtinėmis 
neinfekcinėmis ligomis;    

4.1.4.  nepriklausomai nuo pasirinktos gydymo įstaigos, prisiimti visišką atsakomybę dėl 
mokinio sveikatos ir priežiūros: 
            4.1.5. domėtis ir rūpintis mokiniu: domėtis mokinio elgesiu, jo psichologine būkle, 
gyvenimu gimnazijos bendrabutyje, buitine bei socialine aplinka, elektroniniame dienyne 
pateikiama informacija; 

4.1.6. neprieštarauti mokinio higienos patikrinimams, susijusiais su grėsme mokinių 
sveikatai, kuriuos, gavęs gimnazijos direktoriaus leidimą, atliktų visuomenės sveikatos priežiūros 
specialistas; (LR SAM ir LR švietimo ir mokslo ministro 2016 m.liepos 24d. įsakymas Nr. V-
966/V-672, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 2015m.parengtos metodinės rekomendacijos 
„Pedikuliozės profilaktika ir kontrolė“. 

4.1.7. pasiimti mokinį iš gimnazijos bendrabučio mokinių  atostogų metu ir pasibaigus 
mokslo metams; 

4.1.8. pateikti teisingus anketinius duomenis apie save: gyvenamosios vietos adresą, telefono 
numerį, el. paštą;                       

4.1.9.  atlyginti nuostolius, kuriuos gimnazija patiria dėl šioje sutartyje numatytų mokinio 
įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Mokinio tėvai atsako už žalą padarytą 
kambariui, bendrojo naudojimo patalpoms ir akte nurodytiems daiktams, jeigu žala buvo padaryta 
dėl sūnaus/dukros ar jo/s svečių kaltės. 

 
         4.2.  Mokinio tėvams (globėjams) draudžiama: 

 4.2.1. paimti mokinį iš gimnazijos  bendrabučio be  bendrabučio auklėtojos žinios ir 
leidimo; 

 4.2.2. savavališkai keisti baldų išdėstymą gimnazijos bendrabučio kambaryje; 
 4.2.3. dalyvaujant mokiniui reikšti žodines pastabas  bendrabučio auklėtojoms, taip 

žeminant jų garbę ir orumą. 
           
         4.3.  Mokinio tėvai (globėjai) turi teisę: 

 4.3.1. pateikę rašytinį prašymą ir gavę auklėtojos leidimą, pasiimti mokinį iš  bendrabučio 
prašyme nurodytam tikslui ir laikui . 

 4.3.2. lankyti dukrą/sūnų pagal  nustatytą bendrabučio vidaus tvarkos taisykles.  
 

V. SUTARTIES  GALIOJIMAS  IR NUTRAUKIMAS 
 

        5.1.  mokiniui, neatliekančiam savo pareigų ar nesilaikant šios sutarties  nurodytų 
įsipareigojimų, gimnazija turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį  bendrabučio vidaus tvarkoje 
nustatyta tvarka. 

 5.2.  mokinys (tėvai, globėjai) turi teisę nutraukti šią sutartį, raštu apie sutarties nutraukimą 
pranešęs  gimnazijos direktoriui  ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas.  

 5.3. sutartis gali būti nutraukta ir nesudaroma kitiems mokslo metams,  nustatyta tvarka 
pašalinus mokinį iš  bendrabučio, jeigu jis šiurkščiai pažeidžia  gimnazijos nuostatus,  bendrabučio 
vidaus tvarkos taisykles ir dienotvarkę, mokinio elgesio taisykles. 
      5.4. sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai. Vienas 
egzempliorius įteikiamas  mokiniui (jo tėvams, globėjams), kitas saugomas byloje (7.10) pas 
bendrabučio auklėtoją. 

 5.5. sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos, kai sutartį pasirašo abi šalys ir galioja 
vienerius mokslo metus. 
        5.6. Sutarties galiojimo terminas: 
 
               Nuo  20.....m......................mėn.............d.  iki   20.....m..........................mėn............d. 
 



         5.7. Pasibaigus sutarties galiojimo laikui, mokinys palieka tvarkingą kambarį, priduoda 
patalynę ir raktus administratoriui ir išsikelia iš gyvenamų patalpų. 
 
 
        5.8. Mokinio tėvų  adresas, el. p., tel.:   

................................................................................................................................................................

........................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

........................................................................................................      

 
 
 
 
 
   DIREKTORĖ 
............................................................................................................................................................... 

(parašas, vardas, pavardė) 
 
                      20..... m. ................................................................. mėn. ........... d. 
  
    
 
 
 Mokinys/ė.............................................................................................................................................. 

(parašas, vardas, pavardė) 
 
 
                       20...... m. ................................................................. mėn. ........... d.        
                
 
 

_________________________ 
 


