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MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLOS 

 

BENDRABUČIO SUTEIKIMO IR NAUDOJIMOSI JUO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Bendrabučio suteikimo ir naudojimosi juo tvarkos aprašas (toliau vadinama –

aprašas) nustato Mažeikių politechnikos mokyklos (toliau vadinama – Mokykla) bendrabučio 

suteikimo, apgyvendinimo, gyvenimo jame ir apmokėjimo tvarką. Aprašas parengtas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

ir kitais teisės aktais. 

2. Mokykla turi 2 bendrabučius: 

2.1. Mažeikių politechnikos mokyklos bendrabutis, esantis Ventos g. 12, Mažeikiai. 

2.2. Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriaus bendrabutis, esantis 

Bažnyčios g. 15, Viekšniai, Mažeikių r. sav. 

3. Bendrabučiai išlaikomi iš biudžeto ir nuomos mokesčio lėšų. 

4. Bendrabučio kambariai gali būti vienviečiai, dviviečiai, triviečiai. 

5. Bendrabučiuose mokymosi laikotarpiu apgyvendinami Mokyklos mokiniai. Jei yra 

laisvų vietų, gali būti apgyvendinami ir kiti asmenys (laikinas bendrabučio gyventojas). 

6. Laikinas bendrabučio gyventojas – tai fizinis asmuo, kuris įgyja teisę laikinam 

apgyvendinimui bendrabutyje. Juo gali būti Mokyklos mokytojas, Mokyklos darbuotojas bei kiti 

fiziniai ir juridiniai asmenys.  

7. Bendrabučiuose sudaromos sąlygos mokiniams gyventi ir mokytis. Asmenys, 

gyvenantys bendrabutyje, privalo susipažinti su bendrabučio Vidaus tvarkos taisyklėmis ir jų 

laikytis. 

 

II SKYRIUS 

BENDRABUČIO SUTEIKIMAS 

 

8. Bendrabutis suteikiamas mokiniams, negyvenantiems Mažeikių ir Viekšnių 

miestuose.  

9. Išimtinais atvejais, mokyklos direktoriaus sprendimu, bendrabutyje gali būti 

apgyvendinami mokiniai, kurių gyvenamoji vieta yra sąlyginai netoli nuo mokyklos. 

10. Mokiniai bendrabutyje apgyvendinami tik mokymosi laikotarpiui. Baigus ar 

nutraukus mokymąsi, Bendrabučio nuomos sutartis netenka galios, o nuomininkas privalo 

atlaisvinti ir perduoti nuomotojui tvarkingas gyvenamąsias patalpas, inventorių ir kambario raktus. 

Bendrabučio nuomos sutartis gali būti nutraukiama už Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių 

pažeidimus, nesuteikiant kitos gyvenamos vietos. 

11. Pirmenybė teikiama:  

11.1. našlaičiams,  

11.2. mokiniams iš daugiavaikių šeimų,  

11.3. mokiniams socialiai remtinų šeimų, 

11.4. mokiniams, kuriuos augina tik vienas iš tėvų.  

12. Esant bendrabutyje laisvų vietų, atskiru direktoriaus įsakymu, jame leidžiama 

apgyvendinti kitus laikinus gyventojus. 



13. Laikiniesiems bendrabučio gyventojams apsigyvenant bendrabutyje pasirašoma 

dvišalė sutartis, kurioje nurodoma šalių kontaktinė informacija, rekvizitai, įvardijamos teisės, 

pareigos, atsakomybė, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai, gyvenimo 

bendrabutyje pobūdis: nuolat, prireikus ir pan. Sutartis registruojama „Sutarčių registre“. 

14. Mokykla pagal galimybes užtikrina, kad laikiniems bendrabučio gyventojams būtų 

sudarytos optimalios gyvenimo, mokymosi ir poilsio sąlygos bendrabutyje. 

15. Laikini bendrabučio gyventojai, nesilaikantys Bendrabučio vidaus tvarkos 

taisyklių ar padarę materialinę žalą bendrabučio patalpoms, įrenginiams, baldams ar inventoriui, 

atlygina žalą ir atsako įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka.  

16. Laikini bendrabučio gyventojai, pageidaujantys negyventi bendrabutyje, turi rašyti 

prašymą. 

17. Direktoriaus įsakymu, laikinas gyventojas išbraukiamas iš bendrabučio gyventojų 

sąrašų ir nutraukiama laikino apgyvendinimo sutartis.  

18. Išsikraustant iš bendrabučio laikinas gyventojas privalo perduoti laikino 

apgyvendinimo teikėjui tvarkingas patalpas, inventorių, kambario raktą. 

 

III SKYRIUS 

APGYVENDINIMAS IR GYVENIMAS BENDRABUTYJE 

 

19. Mokinius ir kitus laikinus asmenis bendrabutyje apgyvendina ir su jais 

Bendrabučio nuomos sutartis sudaro bendrabučio administratorius. 

20. Paskyrus bendrabutį, pasirašoma sutartis dviem egzemplioriais.  

21. Apsigyvenę Mokyklos bendrabutyje mokiniai ir kiti laikini bendrabučio 

gyventojai pasirašytinai supažindinami su bendrabučio Vidaus tvarkos taisyklėmis ir saugos 

instrukcijomis, kurių privalo laikytis.  

22. Bendrabutis yra lovų tipo, kiekvienam bendrabučio gyventojui skiriama atskira 

lova (skiria bendrabučio administratorius). 

23. Mokiniams išduodamas reikalingas inventorius, o laikinam bendrabučio 

gyventojui išduodamas reikalingas inventorius ir patalynė. Taip pat laikinas bendrabučio gyventojas 

gali naudotis savo inventoriumi, patalyne, kitais buitiniais daiktais. 

24. Draudžiama savavališkai pernešti bendrabučio inventorių iš vieno kambario į kitą. 

Vienas kambario raktas turi likti pas įgaliotą bendrabučio darbuotoją. 

25. Mokiniai ir kiti laikini gyventojai patys tvarkosi kambarius. Bendrojo naudojimo 

patalpas prižiūri ir valo bendrabučio darbuotojai. Maisto atliekas ir kitas šiukšles iš kambarių 

gyventojai išneša į tam skirtą vietą kieme. 

 

IV SKYRIUS 

MOKESTIS UŽ BENDRABUTĮ 

 

26. Mokestį už bendrabutį sudaro bendrabučio nuomos mokestis, mokestis už 

naudojimąsi kambaryje asmeniniais elektriniais (ne šildymo) prietaisais. 

27. Bendrabučio nuomos mokestis nustatomas vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

Švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. kovo 30 d. įsakymu 

Nr. V-270/1K-101 „Dėl valstybinėms ir savivaldybių profesinio mokymo įstaigoms, kurių teisinė 

forma yra viešoji įstaiga, perduoto panaudos pagrindais valstybės ir savivaldybių turto nuomos arba 

perdavimo neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais tretiesiems asmenims tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 

28. Mokesčio dydis už naudojimąsi papildomais elektros prietaisais tvirtinamas 

Mokyklos direktoriaus įsakymu. 

29. Specialiųjų poreikių mokiniams, mokiniams, kurių tėvai (globėjai) yra neįgalieji ir 

nedirbantys, Mokyklos direktoriaus įsakymu mokestis už bendrabutį gali būti sumažintas arba jie 

atleidžiami nuo mokesčių. 



30. Mokestis mokamas už einamąjį mėnesį Mokyklos administracijos nustatytu laiku, 

kuris pažymėtas Bendrabučio nuomos sutartyje. Mokinio prašymu mokestis už bendrabutį gali būti 

išskaičiuojamas iš gaunamos stipendijos.  

31. Nesumokėjus mokesčio už bendrabutį 2 mėnesius, bendrabučio administratoriaus 

siūlymu su mokiniu ar kitu laikinu bendrabučio gyventoju gali būti nutraukiama Bendrabučio 

nuomos sutartis. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

32. Šis tvarkos aprašas įsigalioja nuo jo patvirtinimo datos. 

33. Aprašas keičiamas, papildomas Mokyklos direktoriaus įsakymu.  

 

 

____________________ 


