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BENDRABUČIO SUTEIKIMO, APGYVENDINIMO, NAUDOJIMOSI JUO IR 

APMOKĖJIMO UŽ JĮ TVARKA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Bendrabučio suteikimo, apgyvendinimo, naudojimosi juo ir apmokėjimo už jį tvarka  

(toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos 

Respublikos Švietimo įstatymu, Alytaus profesinio rengimo centro (toliau – Įstaiga) įstatais. 

2. Ši tvarka nustato bendrabučio suteikimo, apgyvendinimo, ir apmokėjimo tvarką 

mokiniams  ir tretiesiems fiziniams ir/arba juridiniams asmenims.  

         

II SKYRIUS 

MOKINIŲ APGYVENDINIMAS IR GYVENIMAS BENDRABUTYJE 

 

3. Mokiniams, pateikusiems prašymą, vieta bendrabutyje skiriama ugdymo proceso 

laikotarpiui Įstaigos direktoriaus įsakymu.  

4. Su mokiniu sudaroma Apgyvendinimo paslaugos teikimo sutartis  (toliau – Sutartis). 

Jeigu mokiniui nėra 18 metų, Sutartį pasirašo ir tėvai (globėjai, rūpintojai).  

5. Su mokiniais, norinčiais gyventi bendrabutyje mokinių vasaros atostogų laikotarpiu 

dėl jų įsidarbinimo, sudaroma papildoma sutartis. 

6. Mokinys, gyvenantis Įstaigos bendrabutyje dėl jo įsidarbinimo, privalo laikytis 

Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių  (toliau – Taisyklės). 

7. Mokiniui suteikiamas reikalingas inventorius. Už suteiktą inventorių ir asmeninių 

daiktų saugumą atsako mokinys. 

8. Mokinį, pasirašantį Sutartį, bendrabučio auklėtojas pasirašytinai supažindina su 

Taisyklėmis, elektrosaugos, priešgaisrinės saugos, buitinių prietaisų naudojimo instrukcijomis.  

9. Mokinys privalo išsikelti iš bendrabučio: 

9.1. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui; 

9.2. nutraukus Sutartį; 

9.3. suteikus akademines atostogas; 

9.4. laiku be pateisinamų priežasčių nesumokėjęs mokesčio už du mėnesius.   

10. Mokinys, šiukščiai pažeidęs Taisykles, šalinamas iš bendrabučio Įstaigos 

direktoriaus įsakymu. 

11. Su mokiniu, be pateisinamos priežasties vieną mėnesį negyvenančiu bendrabutyje, 

bendrabučio auklėtojo (-ų) prašymu vienašališkai nutraukiama Sutartis.  

12. Apie mokinio pašalinimą iš bendrabučio informuojamas mokinys, jo tėvai 

(globėjai, rūpintojai). 

13.  Mokinys gali nutraukti Sutartį prieš 2 darbo dienas raštu informavęs bendrabučio 

auklėtoją (-us) ir sumokėjęs mokestį už bendrabutį. 

14. Mokinys, išsikeldamas iš bendrabučio, privalo auklėtojui perduoti tvarkingas 

gyvenamąsias patalpas ir inventorių, kambario raktus.  



  

III SKYRIUS 

LAIKINAS TREČIŲJŲ FIZINIŲ IR/ARBA JURIDINIŲ ASMENŲ APGYVENDINIMAS 

MOKINIŲ BENDRABUTYJE PAGAL SUTARTIS 

 

15. Mokinių bendrabučio patalpos mokinių atostogų laikotarpiu, o taip pat neužimtos 

bendrabučio patalpos, pateikus prašymą ir tam pritarus Įstaigos direktoriui, gali būti išnuomojamos 

ir/arba suteikiama apgyvendinimo paslauga pagal terminuotas sutartis vasaros stovyklų, kūrybinių 

stovyklų, seminarų, konferencijų, projektų ir pan. dalyvių apgyvendinimui, laikinam 

apgyvendinimui pagal sutartis su kitomis organizacijomis. Pasirašius Apgyvendinimo teikimo 

sutartį, apgyvendinimo paslaugą vykdo bendrabučio auklėtojas ir apgyvendinimas suteikiamas 

pagal Ugdymo proceso metu teikiamų paslaugų ir užsakymų priėmimo ir atlikimo organizavimo 

tvarkos aprašą.  

     

IV SKYRIUS 

ATSISKAITYMAS (APMOKĖJIMAS) UŽ GYVENIMĄ 

MOKINIŲ BENDRABUTYJE 

   

16. Už gyvenimą bendrabutyje mokiniams direktoriaus įsakymu patvirtinamas  

mėnesinis mokestis dalinėms bendrabučio išlaikymo išlaidoms (komunalinėms paslaugoms ir 

švaros prekėms) padengti.  

17. Mokestis už gyvenimą bendrabutyje už einamąjį mėnesį turi būti sumokėtas iki 

sekančio mėnesio paskutinės dienos. 

18. Mokestis už gyvenimą bendrabutyje pagal mokinių prašymą atskaitomas iš 

mokinio gaunamos stipendijos. Mokiniai, kurie stipendijos negauna, mokestį už bendrabutį sumoka 

bendrabučio auklėtojui arba į Įstaigos atsiskaitomąją banko sąskaitą.  

19. Tvarkos 15 punkte nurodytomis sąlygomis suteiktoms apgyvendinimo paslaugoms 

mokesčio dydį, vadovaujantis Alytaus profesinio rengimo centro teikiamų paslaugų kainų 

nustatymo taisyklėmis, apskaičiuoja Įstaigos buhalterija, tvirtina direktorius.  

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Bendrabučio suteikimo, apgyvendinimo, naudojimosi juo ir apmokėjimo už jį 

Įstaigos mokiniams, bei kitiems fiziniams ir juridinams asmenimms, nustatymas yra Įstaigos 

direktoriaus kompetencija. 

 

_____________________ 

      

 

                                                                                                 

  


