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PRIĖMIMO Į PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MEN Ų GIMNAZIJOS 
BENDRABUTĮ TVARKOS APRAŠAS 

 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
1. Priėmimo į Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos bendrabutį tvarkos aprašas 

(toliau vadinama – aprašas) nustato bendrabučio suteikimo, apgyvendinimo, gyvenimo jame ir 
apmokėjimo už jį tvarką. 

2. Mokinių gyvenimą bendrabutyje reglamentuoja Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės, kurias 
mokyklos tarybai pritarus tvirtina gimnazijos vadovas. 

3. Mokiniai priimami į bendrabutį vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 
2000, Nr. 74-2262, Žin., 2011, Nr. 129-6108), Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, 
Nr. 23-593; Žin., 2011, Nr. 38-1804) ir šiuo aprašu. 

4. Mokiniai, gyvenantys bendrabutyje, maitinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo 
ir mokslo ministro 2005 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. ISAK-59 patvirtintu Apmokėjimo už 
maitinimą mokinių, gyvenančių bendrojo ugdymo mokyklos bendrabutyje tvarkos aprašu (Žin., 
2005, Nr. 9-309; Žin., 2011, Nr.112-5269). 

 
 

II. BENDRABU ČIO SUTEIKIMAS 
 
5. Bendrabutis suteikiamas gimnazijos vadovo sprendimu, suderinus su mokyklos taryba. 
6. Pirmumo teisę gyventi bendrabutyje turi mokiniai, kurie: 
6.1. dėl turimų sutrikimų (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs 

gatvėje) negali kasdien atvykti į mokyklą; 
6.2. gyvena kitame mieste ar kaimo vietovėje didesniu nei 3 kilometrų atstumu nuo mokyklos; 
6.3. yra iš socialiai remtinų šeimų; 
6.4. patiria šeimose fizinį ar psichologinį smurtą. 
7. Esant bendrabutyje laisvų vietų apgyvendinami mokiniai, atsižvelgiant į šeimos materialinę 

padėtį. 
 

 
III. APGYVENDINIMAS IR GYVENIMAS BENDRABUTYJE 

 
8. Dėl apgyvendinimo bendrabutyje sudaroma sutartis (1 priedas), kurioje nurodomos sutarties 

šalys, jų teisės ir įsipareigojimai, atsakomybė, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai, 
nurodomas mokinių gyvenimo bendrabutyje pobūdis: nuolat, penkias dienas per savaitę (išskyrus 
savaitgalius), prireikus ar kt. Sutartis registruojama mokykloje. 

9. Gimnazija užtikrina, kad mokiniams būtų sudarytos tinkamos gyvenimo, mokymosi ir poilsio 
sąlygos bendrabutyje (aprūpina bendrabutį baldais ir kitu būtinu inventoriumi). 

10. Apsigyvenę gimnazijos bendrabutyje mokiniai pasirašytinai supažindinami su Bendrabučio 
vidaus tvarkos taisyklėmis bei pasirašo aktą dėl inventoriaus naudojimo (2 priedas). 



11. Mokiniai, nesilaikantys Bendrabučio tvarkos taisyklių ar padarę materialinę žalą 
bendrabučio patalpoms, įrenginiams, baldams ar inventoriui, atsako įstatymų ir kitų teisės aktų 
nustatyta tvarka. 

12. Bendrabutį rekonstruojant, remontuojant ar dėl kitų svarbių priežasčių mokiniai gimnazijos 
vadovo sprendimu gali būti perkeliami į kitas gyvenamąsias patalpas, nebloginant gyvenimo sąlygų. 

13. Nuo mokesčio už maitinimą iš valstybės biudžeto išlaikomos gimnazijos bendrabutyje tėvai 
(globėjai, rūpintojai) atleidžiami. 

14. Gimnazijos mokinių gyvenimo gimnazijos bendrabutyje išlaidos apmokamos iš gimnazijos 
savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos skirtų ūkio lėšų. 

 
__________________________ 



Priėmimo į Panevėžio Vytauto Mikalausko 
menų gimnazijos bendrabutį tvarkos aprašo 
1 priedas 

 
 

PANEVĖŽIO  VYTAUTO MIKALAUSKO MEN Ų GIMNAZIJA 

    
MOKINIO APSIGYVENIMO 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,  

mokinys/ė........................................................................................................................................... 

sudarome  ir parašais patvirtiname šią mokinio  sutartį: 

 

1. Sutarties  objektas. 

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

  Patalpos: 
  

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

 

             
              2. Patalpų naudojimo  tvarka. 

 
2.1. Nuo  sutarties  pasirašymo momento mokinys gauna  kambario raktus, gali patalpas  

pradėti naudoti ir yra atsakingas už jas ir įtaisus jose, už jų tvarkingą  naudojimą. 
            
            2.2. Mokinys bendrabutyje gali gyventi  5 dienas per savaitę, t.y., nuo pirmadienio iki 
penktadienio. 
  
            2.3. Kambaryje draudžiama įsirengti bet kokius energijos apskaitos prietaisus. 
  

2.4. Mokinys privalo  laikytis  bendrabučio  tvarkos taisyklių. 
  
2.5. Kambariuose  rūkyti, bei naudoti alkoholinius gėrimus,  griežtai  draudžiama. 

 
           
 



 
 
          3.  Sutarties  galiojimo  laikas, šalių duomenys. 

 

3.1. Sutarties  galiojimo  terminas: 

 

nuo  20.... m. ................. mėn.......... d.  iki   20.... m. ................. mėn.......... d.   

 

nuo  20.... m. ................. mėn.......... d.  iki   20.... m. ................. mėn.......... d.   

 

nuo  20.... m. ................. mėn.......... d.  iki   20.... m. ................. mėn.......... d.   

 

 

  
            3.2.  Pasibaigus  sutarties  galiojimo  laikui, mokinys palieka tvarkingą kambarį, priduoda 
patalynę ir  raktus administratorei ir pats išsikelia iš naudojamų  patalpų.  
            
 
            4. Gimnazijos  adresas:  Nemuno 8, Panevėžys. 
            
            4.4. Mokinio  tėvų adresas: ................................................................................................  
........................................................................................................................................................... 

  

  
 
          
 
        Direktorė  ................................................................................................................... 
     (parašas,vardas, pavardė) 

 

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

 

            Mokinys /ė................................................................................................................... 
     (parašas,vardas,pavardė) 

 

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

 

 



Priėmimo į Panevėžio Vytauto Mikalausko 
menų gimnazijos bendrabutį tvarkos aprašo 
2 priedas 
 
 

PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MEN Ų GIMNAZIJA 
 

INVENTORIAUS NAUDOJIMO AKTAS 
 
 

Mokinio ………………………………………………………………………………………………. 
   (pavardė, vardas) 

Klasė ………………………………………………………………………………………………….. 

Adresas, telefonas …………………………………………………………………………………….. 

Išvardintą inventorių laikinam naudojimui gavau, įsipareigoju jį grąžinti laiku. Už 

padarytą materialinę žalą gautam inventoriui atlyginsiu vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Civilinio kodekso 6.275 str. (iki 14 m.), 6.276 str. (nuo 14 m.). 

 

Kiekis Grąžinta 
Eil. 
Nr. 

Inventoriaus 
pavadinimas skaičius žodžiu 

Data 
Gavėjo 
parašas data 

grąžinusiojo 
parašas 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 

 

20….. m. …………………………………… mėn. …… d. 

 

     Parašas …………………….. 


