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VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS LAIVŲ STATYBOS IR REMONTO MOKYKLA

BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Viešosios įstaigos Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklos bendrabutyje (adresas
Statybininkų pr. 41, Klaipėda) gali apsigyventi mokiniai, kurie mokosi mokykloje, pateikę prašymą
ir pasirašę apgyvendinimo paslaugų suteikimo sutartį, o taip pat kiti asmenys, kurie gali būti
apgyvendinti mokyklos bendrabutyje.
2. Mokiniai, kurie atvyksta mokytis į mokyklą, apgyvendinami bendrabutyje visam mokymosi
laikotarpiui, rugsėjo pradžioje pateikę prašymus mokyklos direktoriui apgyvendinimo paslaugų
suteikimo sutarčiai sudaryti.
3. Kiti asmenys, norėdami apsigyventi bendrabutyje, pateikia prašymus mokyklos direktoriui.
4. Visi apgyvendintieji bendrabutyje supažindinami su bendrabučio vidaus tvarkos
taisyklėmis, gaisrinės saugos taisyklių reikalavimais, pasirašo registravimo žurnale.
5. Bendrabučio administracija kiekvienam gyventojui paskiria vietą bendrabučio kambaryje,
perduoda kambario raktą. Gyventojas kievieną kartą išeidamas iš bendrabučio kambario raktą
privalo paliki pas budėtoją.
6. Gyvenantis asmuo įeiti į bendrabutį gali pateikęs identifikavimo dokumentą ar galiojantį
mokinio pažymėjimą.
7. Į bendrabutį neįleidžiami pašaliniai lankytojai, išskyrus mokinių artimi giminaičiai - tėvai,
seserys, broliai.
8. Mokiniai į bendrabutį privalo grįžti ne vėliau kaip iki 22.00 val.
Ramybės laikas bendrabutyje yra nuo 23.00 iki 6.00 val.
9. Mokėjimą už apgyvendinimo paslaugą privaloma atlikti iki kiekvieno mėnesio pabaigos.
pagal galiojančius įkainius.
10. Mokinių atostogų metu leidžiama gyventi asmenims gavusiems mokyklos direktoriaus
leidimą.
II. BENDRABUČIO GYVENTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

11. Bendrabučio gyventojai turi teisę:
11.1. apsigyventi bendrabutyje ir gyventi apgyvendinimo paslaugų suteikimo sutartyje
nurodytą laikotarpį;
11.2. naudotis visomis komunalinėmis paslaugomis, bendrabučio inventoriumi ir patalyne;
11.3. naudotis asmeniniais šaldytuvais, elektriniais virduliais, šildytuvais, saugiai juos
eksploatuojant;
11.4. esant galimybei pasirinkti kambarį;
11.5. ramiai ir saugiai gyventi bendrabutyje visą mokymosi laikotarpį;
11.6. dalyvauti bendrabutyje organizuojamuose renginiuose, bendrabučio tarybos rinkimuose,
posėdžiuose, paskaitose, konkursuose, varžybose bei kituose bendrabučio administracijos
organizuojamuose renginiuose;
11.7. reikalauti, kad būtų pašalinti bendrabučio įrangos ar inventoriaus gedimai, išskyrus
atvejus, kai atsižvelgiant į gedimų pobūdį, objektyviai yra neįmanoma per šį laikotarpį jų pašalinti.
Gedimai šalinami atsižvelgiant į mokyklos finansines galimybes bei gedimų apimtį;
11.8. teikti skundus bendrabučio administratoriui, budėtojui ar bendrabučio auklėtojui bet
kuriuo paros metu dėl kaimynų elgesio bendrabutyje.
12. Bendrabučio gyventojai privalo:
12.1. laikytis bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių, pasirašytos apgyvendinimo paslaugų
suteikimo sutarties, galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, mokyklos
administracijos ar bendrabučio darbuotojų nurodymų ir reikalavimų;
12.2. laiku mokėti už apgyvendinimo paslaugas pagal sutartį;
12.3. esant būtinybei bet kuriuo paros metu į savo kambarį įsileisti bendrabučio
administratorių, budėtoją, auklėtoją ar kitą atsakingą mokyklos darbuotoją;
12.4. išeidami iš bendrabučio palikti raktą nuo kambario durų pas bendrabučio budėtoją;
12.5. iš ryto keltis reikiamu laiku ir nevėluojant vykti į pamokas;
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12.6. palaikyti švarą, tvarką savo kambariuose, prižiūrėti ir tvarkyti bendrabučio aplinką,
laikytis gaisrinės saugos taisyklių reikalavimų;
12.7. tvarkingai naudotis virtuvėje esančiu inventoriumi, pasinaudojus išvalyti virykles bei
plautuves ir išeinant palikti jas švarias. Tvarkingai laikyti maisto produktus;
12.8. tvarkingai naudotis prausyklomis ir tualetais, laikytis higienos reikalavimų;
12.9. tausoti ir saugoti bendrabučio turtą, taupyti elektros energiją, vandenį;
12.10. pastebėjus elektros instaliacijos pažeidimus, bet kokį gedimą ar avariją bendrabutyje,
atsitikus nelaimingam atsitikimui, kilus gaisrui, nedelsiant pranešti bendrabučio auklėtojui,
budėtojui, administratoriui ar kitam atsakingam asmeniui;
12.11. pasibaigus sutarties galiojimo terminui, bendrabučio gyventojai iš bendrabučio išvyksta
tą pačią dieną, tvarkingai palikę ir perdavę kambarius bei patalynę bendrabučio auklėtojams ar
sandėlininkui.
13. Bendrabučio gyventojams draudžiama:
13.1. vartoti ir platinti alkoholinius gėrimus, narkotines ar psichotropines medžiagas, būti
neblaiviems;
13.2. triukšmauti, garsiai klausytis muzikos, vaikščioti po kambarius;
13.3. kambariuose ruošti maistą, rūkyti, lošti azartinius žaidimus;
13.4. trukdyti kitiems mokytis ir ilsėtis;
13.5. šiukšlinti bendro naudojimo patalpose ir bendrabučio teritorijoje;
13.6. savavališkai perkelti bendrabučio inventorių iš vienos patalpos į kitą;
13.7. be leidimo persikelti iš vieno kambario į kitą;
13.8. savavališkai įsivesti pašalinius asmenis;
13.9. laikyti bendrabučio patalpose gyvūnus;
13.10. naudotis elektriniais šildymo prietaisais, kurie yra nesaugūs ir neatitinka galiojančių
ženklinimo reikalavimų;
13.11. savavališkai, be bendrabučio administratoriaus leidimo atlikti bet kokius bendrabučio
patalpų, įrangos remontus, perplanuoti ar pertvarkyti bendrabučio patalpas;
13.12. savavališkai pasikeisti kambario durų spyną ar pasikeisti raktus, nepaliekant raktų
bendrabučio budėtojui;
13.13. gadinti gesintuvus, gaisrines žarnas ir kitą priešgaisrinį inventorių;
13.14. gadinti bet kokį bendrabučio inventorių.
III. GYVENTOJŲ IŠVYKIMO IŠ BENDRABUČIO TVARKA

14. Bendrabučio gyventojai privalo išsikelti iš bendrabučio paskutinę gyvenimo bendrabutyje
dieną, kai:
14.1. pasibaigia apgyvendinimo paslaugų suteikimo sutarties galiojimo terminas ir sutartis
nebepratęsiama arba sutartis nutraukiama dėl kitų priežasčių;
14.2. mokinys išbraukiamas iš sąrašų;
14.3. bendrabučio gyventojas pašalinamas už bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių ar kitų
reikalavimų pažeidimus.
15. Gyventojai, norintys nutraukti sutartį anksčiau nei nustatytas sutarties galiojimo terminas,
privalo informuoti bendrabučio administraciją dėl sutarties nutraukimo.
16. Išvykstantys iš bendrabučio privalo grąžinti bendrabučio patalynę sandėlininkui, sumokėti
už apgyvendinimo paslaugų suteikimą, perduoti kambario raktus ir visą gautą naudojimui
inventorių.
IV. ATSAKOMYBĖ

17. Gyventojai pažeidę Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių, pasirašytos apgyvendinimo
paslaugų suteikimo sutarties, galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, mokyklos
ar bendrabučio administracijos nurodymus ir reikalavimus:
17.1. pareiškiama pastaba, papeikimas;
17.2. svarstomi bendrabučio taryboje;
17.3. informuojami jų tėvai (globėjai) apie netinkamą elgesį bendrabutyje;
17.4. šalinimi iš bendrabučio mokyklos direktoriaus įsakymu, pranešant tėvams (globėjams).
18. Gyventojai sugadinę baldus, įrengimus ar kitą inventorių ar patalpas, privalo padengti visą
jo vertę arba suremontuoti savo lėšomis.
___________________________________________________________

