PATVIRTINTA
Klaipėdos technologijų mokymo
centro direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V1-115
KLAIPĖDOS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRO BENDRABUČIO NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Klaipėdos Technologijų mokymo centro bendrabučio nuostatai (toliau – Nuostatai)
reglamentuoja Klaipėdos technologijų mokymo centro (toliau – Centras) bendrabučio veiklą,
valdymą, bendrabučio suteikimo ir apmokėjimo už jį tvarką.
2. Bendrabučio steigėjas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, kodas
188603091, adresas: A. Volano g. 2, 01516 Vilnius.
3. Bendrabutis – tai Centrui priskirtas pastatas, skirtas laikinai gyventi. Bendrabučio
adresas: Baltijos pr. 20, 92341 Klaipėda.
4. Bendrabučio patalpos atitinka apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos
reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d.
įsakymu Nr. V-82 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos
saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.
5. Bendrabutyje Centro mokiniai gyvena mokslo dienomis, kurias nustato Centro
direktoriaus įsakymu patvirtinti mokslo metų pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo bei
vykdomų profesinio mokymo programų įgyvendinimo planas. Kiti asmenys, su kuriais sudarytos
naudojimosi bendrabučio patalpomis sutartis, gyvena sutartyje sulygtą laiką.
II SKYRIUS
BENDRABUČIO VEIKLOS UŽDAVINIAI, VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR
VALDYMAS
PIRMASIS SKIRSNIS
BENDRABUČIO VEIKLOS UŽDAVINIAI
6. Veiklos uždaviniai:
6.1. suteikti gyvenamąjį plotą ir apgyvendinti mokinius Centro bendrabučio lovų tipo
kambariuose (keli asmenys gyvena viename kambaryje ir kiekvienas turi atskirą lovą);
6.2. sudaryti bendrabučio gyventojams patogias ir palankias gyvenimo, mokymosi ir
poilsio sąlygas;
6.3. bendradarbiauti su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), Centro pedagogais ar
kitais mokinio atstovais, sprendžiant auklėjimo ir socialines problemas;
6.4. skatinti mokinių savarankiškumą, kūrybiškumą, lavinti komunikacinius gebėjimus
ir kultūringo elgesio įgūdžius.
ANTRASIS SKIRSNIS
BENDRABUČIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
7. Bendrabučio veiklos organizavimo teisinis pagrindas:
7.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktai;
7.2. Centro nuostatai;
7.3. Centro direktoriaus įsakymai;
7.4. Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės ir šie nuostatai.
8. Bendrabučio veiklą koordinuoja Centro direktorius, aprūpinimą materialiaisiais
ištekliais – Centro direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai. Ugdymo ir laisvalaikio užimtumo
klausimus kuruoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

9. Bendrabučio veiklą organizuoja ir vykdo bendrabučio valdytojas, auklėtojai ir
bendrabučio taryba, vadovaudamiesi šiais nuostatais, padedant Centro administracijai.
10. Bendrabučio darbuotojų funkcijos:
10.1. Bendrabučio valdytojo:
10.1.1. rūpintis bendrabučio infrastruktūra;
10.1.2. planuoti bendrabučio patalpų einamąjį remontą;
10.1.3. prižiūrėti, kad bendrabučio gyventojai ir darbuotojai laikytųsi bendrabučio
vidaus tvarkos taisyklių;
10.1.4. organizuoti mokinių ir svečių apgyvendinimą;
10.1.5. informuoti Centro administraciją apie mokinių elgesį bendrabutyje ir teikti
siūlymus dėl drausminimo priemonių mokiniams, nesilaikantiems Bendrabučio vidaus tvarkos
taisyklių, skyrimo;
10.1.6. vadovauti aptarnaujančiam personalui (išskyrus auklėtojus) bei vykdyti kitas,
pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
10.2. Bendrabučio auklėtojo:
10.2.1. ugdyti mokinių socialinius įgūdžius, poreikį laikytis asmens higienos
reikalavimų;
10.2.2. organizuoti mokinių laisvalaikį;
10.2.3. bendradarbiauti su socialiniu pedagogu, psichologu, specialiuoju pedagogu
(surdopedagogu), mokytojais, grupių auklėtojais, tėvais, vaiko gerovės komisija bei vykdyti kitas
pareigybės aprašyme priskirtas funkcijas.
10.3. Aptarnaujančiojo personalo (budėtojo, kiemsargio, pastatų remonto darbininko,
santechniko, elektriko) funkcijos nustatytos pareigybių aprašymuose.
10.4. Bendrabučio taryba:
10.4.1. bendrabučio taryba yra Centro savivaldos institucija bendrabučio gyventojų
vidaus tvarkos, buities ir laisvalaikio klausimams spręsti. Ją sudaro ne mažiau kaip 10 narių.
Bendrabučio tarybos nariai renkami kiekvienų mokslo metų pradžioje bendrame gyventojų
susirinkime atviru balsavimu vieneriems metams;
10.4.2. bendrabučio taryba renka tarybos pirmininką vieneriems mokslo metams;
10.4.3. bendrabučio tarybos veiklą kuruoja bendrabučio auklėtojos;
10.4.4. bendrabučio tarybos posėdžius kviečia bendrabučio tarybos pirmininkas ne
rečiau kaip 1 kartą per mėnesį. Posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja 2/3 jos narių.
10.5. Bendrabučio tarybos funkcijos:
10.5.1. teikti Centro administracijai pasiūlymus bei paramą tvarkos ir švaros palaikymo
bendrabutyje, laisvalaikio organizavimo, buitinių sąlygų gerinimo klausimais;
10.5.2. rūpintis bendrabučio gyventojų laisvalaikio organizavimu;
10.5.3. kartu su bendrabučio auklėtojais rengti ir įgyvendinti tvarkos ir švaros
palaikymo priemones bendro naudojimo patalpose bei gyvenamuosiuose kambariuose;
10.5.4. svarstyti bendrabutyje gyvenančių mokinių gyvenimo, buities, vidaus tvarkos ir
kitus klausimus, siekti, kad gyventojai laikytųsi bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių;
10.5.5. priimti nutarimus dėl mokinių skatinimo už pavyzdingą tvarkos taisyklių
laikymąsi bei poveikio priemonių taikymą nesilaikantiems bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių;
10.6. Bendrabučio tarybos nutarimai privalomi visiems bendrabutyje gyvenantiems
mokiniams.
III SKYRIUS
BENDRABUČIO SUTEIKIMAS
11. Mokiniai priimami į bendrabutį vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir šiais nuostatais.
12. Bendrabutis suteikiamas pateikus prašymą gyventi bendrabutyje ir tvirtinamas
Centro direktoriaus įsakymu.
13. Pirmumo teisę gyventi bendrabutyje turi mokiniai, kurie:

13.1. gyvena kaimo vietovėje didesniu nei 3 kilometrų atstumu nuo Centro;
13.2. yra iš socialiai remtinų šeimų;
13.3. patiria šeimose fizinį ar psichologinį smurtą;
13.4. mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) yra nedirbantys, neįgalieji;
13.5. našlaičiai ar netekę tėvų globos;
13.6. mokiniai, turintys klausos negalią.
PIRMASIS SKIRSNIS
BENDRABUČIO GYVENTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
14. Gyvenančių bendrabutyje mokinių elgesį, teises ir pareigas reglamentuoja Klaipėdos
technologijų mokymo centro bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės.
ANTRASIS SKIRSNIS
MOKĖJIMAS UŽ BENDRABUTĮ
15. Už gyvenimą bendrabutyje mokiniai kiekvieną mėnesį moka suderintą su Centro
taryba ir direktoriaus įsakymu patvirtintą mokestį dalinėms bendrabučio išlaidoms padengti.
16. Mokestis už praėjusį mėnesį mokamas iki einamojo mėnesio 20 dienos.
17. Mokinio prašymu mokestis už gyvenimą bendrabutyje išskaičiuojamas iš
stipendijos. Stipendijos negaunantys mokiniai bei kiti bendrabučio gyventojai mokestį sumoka
bendrabučio valdytojui pagal pinigų priėmimo kvitą arba pavedimu į Centro banko sąskaitą.
18. Papildomą mokestį, suderintą su Centro taryba ir patvirtintą Centro direktoriaus
įsakymu, moka mokiniai, pateikę gydytojų pažymas apie sveikatos sutrikimus ir turintys bendrabučio
valdytojo leidimą turėti kambaryje ir naudotis asmeniniu šaldytuvu.
19. Naudojimosi bendrabučio patalpomis mokestis kitų švietimo įstaigų ar organizacijų
asmenims, suderinus su Centro taryba, tvirtinamas atskiru direktoriaus įsakymu. Mokesčio dydis gali
keistis šalims susitarus, atsižvelgiant į metų laiką, esamą gyvenamojo ploto nuomos paklausą bei kitas
aplinkybes.
20. Bendrabučio valdytojas surinktus pinigus įmoka į Centro kasą. Kasininkas, priėmęs
grynuosius pinigus, išrašo PVM sąskaitą faktūrą ir kasos pajamų orderį, kurių po 1 egz. atiduoda
bendrabučio valdytojui.
21. Nesumokėjus mokesčio už bendrabutį du mėnesius, bendrabučio valdytojo ar
auklėtojo siūlymu, naudojimosi bendrabučio patalpomis sutartis gali būti nutraukta.
22. Pateikus faktą patvirtinančius dokumentus, nuo mokesčio už naudojimąsi
bendrabučio patalpomis gali būti atleidžiami:
22.1. mokiniai, turintys klausos negalią;
22.2. mokiniai, kurių tėvai (globėjai, rūpintojai) yra nedirbantys neįgalieji;
22.3. našlaičiai ar likę be tėvų globos;
22.4. mokiniai, esantys iš mažas pajamas, kurios yra mažesnės už nustatytą valstybės
remiamų pajamų dydį, gaunančios šeimos.
23. Bendrabučio valdytojas iki einamojo mėnesio 5 d. pateikia informaciją apie
gyvenančių bendrabutyje judėjimą.
IV SKYRIUS
BENDRABUČIO NUOSTATŲ GALIOJIMAS IR PAKEITMAS
24. Nuostatai sudaryti vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais,
norminiais teisės aktais, Klaipėdos technologijų mokymo centro nuostatais.
25. Nuostatai ar atskiri nuostatų punktai gali būti papildomi arba keičiami pasikeitus
Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems norminiams teisės aktams, reglamentuojantiems mokinių
aprūpinimą gyvenamosiomis patalpomis, pritarus Centro tarybai.
______________________

