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Direktoriaus 2019 m. rugsėjo 5 d.  

įsakymu Nr. V1-249 

 

VŠĮ KLAIPĖDOS LAIVININKŲ MOKYKLOS 

BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. VšĮ Klaipėdos laivininkų mokyklos (toliau – mokykla) bendrabutyje gyvenančių mokinių vidaus 

tvarkos taisyklės nustato bendrabutyje gyvenantiems mokiniams vidaus tvarkos reikalavimus.  

2. Bendrabutyje gyventi turi teisę mokyklos mokiniai, kurių gyvenamoji vieta yra už Klaipėdos 

miesto ribų. Atostogų metu bendrabutyje leidžiama gyventi mokyklos direktoriaus įsakymu 

patvirtintiems asmenims. 

3. Mokiniai, gyvenantys bendrabutyje, pasirašytinai supažindinami su „Bendrabučio vidaus tvarkos 

taisyklėmis“.  

4. Mokinių priėmimas į bendrabutį vykdomas, vadovaujantis mokyklos direktoriaus patvirtintu 

„Mokinių priėmimo į bendrabutį tvarkos aprašu“.  

  

VIDAUS TVARKOS BENDRABUTYJE REIKALAVIMAI 

5. Esant įtarimams, kad mokiniai vartoja ar laiko narkotines bei psichotropines medžiagas, mokyklos 

administracija pasilieka teisę tikrinti mokinių kambarius, jų daiktus arba į pagalbą kviesti policijos 

pareigūnus. 

6. Nuo 22.00 val. iki 6.00 val. bendrabutyje yra ramaus poilsio ir miego metas. 

6.1. Mokiniai į bendrabutį privalo grįžti iki 22 val.  

6.2. Po 22 val. mokiniai išeiti iš bendrabučio neišleidžiami.  

7. Kambariuose vieni pas kitus mokiniai turi teisę lankytis iki 21.30 val.  

8. Bendrabutyje gyvenančių mokinių tėvai/globėjai/rūpintojai, broliai ar seserys į bendrabutį 

įleidžiami, pateikę bendrabučio budėtojui asmens tapatybę liudijančius dokumentus. 

9. Pašaliniai asmenys į bendrabutį neįleidžiami.  

10. Esant būtinybei, bendrabutyje gyvenantis mokinys gali būti perkeliamas gyventi iš vieno 

kambario į kitą.  

11. Bendrabučio darbuotojai neatsako už gyvenančiųjų bendrabutyje asmeninius daiktus ir 

reikmenis.  

12. Bendrabučio auklėtoja kiekvienam mokiniui išduoda leidimą į bendrabutį, kurį mokinys privalo 

nešiotis su savimi ir paprašius pateikti bendrabučio budėtojui.  

13. Mokyklos administracija dėl pagrįstų priežasčių turi teisę netenkinti mokinių prašymų dėl 

gyvenamosios vietos bendrabutyje.  

14. Baigę mokyklą, mokiniai iš bendrabučio privalo išvykti per 2 dienas, prieš tai atsiskaitę su 

bendrabučiu (priduoti kambarį bendrabučio auklėtojai ir budėtojui).  

  



MOKINIŲ ATSAKOMYBĖ 

15. Gyvenantieji bendrabutyje p r i v a l o: 

15.1. griežtai laikytis mokyklos Direktoriaus patvirtintų „Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių“; 

15.3. pateikti bendrabučio auklėtojai reikiamus dokumentus;  

15.4. saikingai naudoti vandenį, sandariai užsukti vandens čiaupus, taupyti elektros energiją;  

15.5. palaikyti švarą ir tvarką savo kambariuose, bendro naudojimo patalpose;  

15.6. apsirūpinti patalyne ir priemonėmis švarai palaikyti;  

15.7. laiku išvykti į pamokas;  

15.8. laikytis asmens higienos reikalavimų; 

15.9. į bendrabutį grįžti iki 22 valandos;  

15.10. mokiniai, planuojantys išvykti iš bendrabučio nakčiai privalo informuoti bendrabučio 

auklėtoją, pageidaujantys pasilikti savaitgaliui bendrabutyje privalo gauti bendrabučio auklėtojos 

leidimą;   

15.11. atlyginti bendrabučiui nuostolius, padarytus, sugadinus bendrabučio turtą, pametus raktus, 

negrąžinus inventoriaus ir pan.; 

15.12. kiekvieną mėnesį mokėti mokestį už gyvenimą bendrabutyje;  

15.13. saugiai elgtis su elektros prietaisais, laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų;  

15.14. pastebėjus elektros, santechnikos ar kitus gedimus informuoti bendrabučio budėtoją; 

15.15. bet kuriuo paros metu įleisti bendrabučio darbuotojus į kambarį;  

15.16. pagarbiai elgtis su kitais bendrabučio gyventojais ir darbuotojais;  

15.17. pagal sudarytą bendrabučio auklėtojos grafiką budėti bendrabutyje; 

15.18. mokyklos mokinys, gyvenantis bendrabutyje ir dirbantis miesto įmonėse, organizacijose, 

įstaigose bendrabučio auklėtojui pristato prašymą „Dėl pasilikimo bendrabutyje savaitgaliais ir 

grįžimo po 22 valandos“. Prašymas turi būti suderintas su grupės vadovu ir mokyklos vadovybe;  

 

16. Gyvenantiems bendrabutyje d r a u d ž i a m a:  

16.1. vestis į bendrabutį pašalinius asmenis (negyvenančius bendrabutyje);  

16.2. be priežiūros palikti įjungtus elektros prietaisus;  

16.3. naudotis kambaryje elektrinėmis plytelėmis, šildytuvais, televizoriais, šaldytuvais, garso 

aparatūros stiprintuvais. Kambaryje galima turėti tik vieną elektrinį virdulį ir asmeninius 

kompiuterius.   

16.4. vartoti psichoaktyvias medžiagas (alkoholį, narkotikus, tabaką), triukšmauti, per garsiai 

klausytis muzikos; 

16.5. grįžti į bendrabutį neblaiviems; 

16.6. laikyti ir naudoti pirotechnikos priemones; 

16.7. persikelti gyventi iš vieno kambario į kitą; 

16.8. pamokų metu būti bendrabutyje (išskyrus ligos atveju, turint med. pažymą); 

16.9. savo elgesiu trikdyti kitų asmenų ramybę ir saugumą. 

MOKINIŲ TEISĖS 

17. Bendrabučio gyventojai turi teisę:  

17.1. nemokamai naudotis bendrabučio inventoriumi;  

17.2. naudotis virtuve ir dušu iki 22 valandos;  



17.3. gyvenant ilgiau nei dvi savaites bendrabutyje naudotis skalbykle (pačiam pasirūpinant 

skalbimo priemonėmis); 

17.4. kreiptis pagalbos ir paramos į bendrabučio darbuotojus dėl rimties, saugumo, teisių ir laisvių 

pažeidimų. 
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