
 
LIETUVOS KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ UGDYMO 

CENTRO DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL  LIETUVOS KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ UGDYMO  CENTRO   

BENDRABUČIO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 

 

2019  m. rugpjūčio 30d.   Nr.V1-109 

Vilnius 

 

 

  

 

 T v i r t i n u: 

 1. Mokinių (iki 14 m.) apgyvendinimo LKNUC bendrabutyje sutarties formą. 

 2. Mokinių (nuo 14 m.) apgyvendinimo LKNUC bendrabutyje sutarties formą. 

  3. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo  centro    bendrabučio  taisykles. 

 4. 2018 m. rugpjūčio 31d. įsakymą  Nr. V1-97 „Dėl  Lietuvos kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų ugdymo  centro   bendrabučio taisyklių patvirtinimo“   l a i k y t i    n e g a l i o j a n 

č i u.   
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                                                                                      PATVIRTINTA 

    Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų   

    ugdymo centro direktoriaus  

    2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr.V1-109 

 

LIETUVOS KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ UGDYMO CENTRO 

BENDRABUČIO TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Šis dokumentas apibrėžia Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro (toliau 

– Centras) mokinių priėmimo į bendrabutį tvarką ir Lietuvos respublikos įstatymais numatytą 

nemokamą išlaikymą. 

 2. Patvirtindama šį dokumentą, Centro administracija siekia kurti saugią gyvenimo 

bendrabutyje aplinką ir apibrėžia mokinių teises, pareigas, atsakomybes. 

 3. Mokiniai privalo laikytis dokumente nurodytų elgesio taisyklių, įsipareigoja jų 

nepažeisti, o, įvykus pažeidimui, prisiimti visą atsakomybę už savo elgesį. 

 4. Norintys apsigyventi bendrabutyje mokiniai arba jų tėvai (globėjai, rūpintojai) 

pasirašo Centro direktoriaus įsakymu patvirtintą sutartį. 

 

II SKYRIUS 

PRIĖMIMO Į BENDRABUTĮ TVARKA 

 

 5. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro bendrabutyje (toliau – 

Bendrabutis) apgyvendinami: 

 5.1. mokiniai, gyvenantys ne Vilniuje; 

 5.2. mokiniai, kurių tėvams laikinai apribotos ar atimtos teisės; 

 5.3. Vilniuje gyvenantys mokiniai, kilus abejonių dėl fizinio ir/ar psichologinio 

saugumo šeimoje ar susidarius kitoms  nepalankioms sąlygoms šeimoje, gali būti laikinai 

apgyvendinami Bendrabutyje. 

  

III SKYRIUS 

BENDRABUČIO GYVENTOJO TEISĖS 

 

 6. Bendrabučio gyventojas turi teisę: 

 6.1. gyventi jam paskirtame ir būtinais baldais apstatytame kambaryje;   

naudotis visomis buitinės paskirties patalpomis; 

 6.2. dalyvauti popamokinės veiklos programose ir projektuose; 

 6.3. laisvalaikį leisti poilsio ir buities kambariuose,  mažojoje sporto salėje (iki 14m.), 

treniruoklių salėje (nuo 14m.), kitose poilsiui bei turiningam laisvalaikiui skirtose Bendrabučio 

patalpose nepažeisdamas dienotvarkės ir prižiūrint auklėtojui; 

 6.4. būti ugdomas ir globojamas auklėtojų, neformaliojo švietimo pedagogų; 

 6.5. būti prižiūrimas Centro sveikatos priežiūros darbuotojų; 

     6.6. maitintis Centro valgykloje nemokamai 4 kartus per dieną; 

                     6.7. esant reikalui, į Bendrabutį atvykti sekmadienį nuo 15.00 val., iš anksto suderinus 

su Neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus vedėja.     

 

 

 

 

 



IV SKYRIUS 

BENDRABUČIO GYVENTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

 7. Bendrabučio gyventojas įsipareigoja:  

                     7.1. laikytis Bendrabučio  taisyklių ir dienotvarkės; 

 7.2. laikyti asmeninius daiktus spintose ar kitose tam skirtose vietose ir už juos būti 

atsakingam; 

                      7.3. palaikyti švarą ir tvarką miegamuosiuose  bei bendro naudojimo patalpose, budėti 

kambaryje pagal  sudarytą grafiką; 

                      7.4. miegoti tik savo kambaryje ir savo lovoje; 

                      7.5. už savo lėšas įsigyti miegamojo raktą, drabužių pakabas  ir valymo, skalbimo  

priemones; 

 7.6. išeinant į pamokas pasiimti  visus mokinio reikmenis ir sportinę aprangą; 

 7.7. išeinant į pamokas, išvykstant savaitgaliui ar atostogų,  palikti miegamąjį kambarį 

švarų, tvarkingą ir užrakintą; 

 7.8. griežtai laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugoti savo bei kitų mokinių 

sveikatą ir gyvybę; 

 7.9. saugoti Bendrabučio turtą, taupyti vandenį ir elektrą; 

                     7.10. informuoti auklėtojus ar kitus bendrabučio darbuotojus apie tvarkos ir drausmės 

pažeidimus, inventoriaus sugadinimą,  pablogėjusią savo ar kito mokinio sveikatą; 

 7.11. saugoti asmeninį ir kitų mokinių turtą, nesivežti į Bendrabutį didelių pinigų sumų 

ir vertingų daiktų; 

 7.12. aktyviai dalyvauti Bendrabučio vidaus ir aplinkos tvarkymo talkose; 

 7.13. dėl neatsargumo ar kitų priežasčių padarytą materialinę žalą atlyginti 

vadovaujantis  direktoriaus patvirtintu žalos įvertinimo aktu; 

                      7.14. 21.00 val. atiduoti  mobilųjį telefoną budinčiam auklėtojui, išskyrus IV gimnazijos 

klasės mokinius; 

                      7.15. po pamokų ir savaitgalį (penktadienį ir sekmadienį) išeinant iš Centro mokiniams 

nuo 14 iki 16 metų ir turintiems raštišką tėvų prašymą, informuoti auklėtoją ir užsirašyti išvykimų 

registravimo sąsiuvinyje, o, susiklosčius ypatingoms aplinkybėms, būtinai pranešti apie galimą 

vėlavimą; 

                      7.16. išvykti iš Centro penktadienį po pamokų. 

 

V SKYRIUS 

BUDĖJIMO BENDRABUTYJE TVARKA 

 

 8. Miegamuosiuose kambariuose budi visi mokiniai nuo 5 klasės; 

 9. Darbo dienomis mokiniai budi pagal iš anksto sudarytą grafiką. 

 10. Vieną kartą per mėnesį visi Bendrabutyje gyvenantys mokiniai dalyvauja 

generalinėje savitvarkoje.  

 11. Buities kambarius mokiniai tvarko pagal sudarytą grafiką. 

 12. Miegamojo budėtojas privalo: 

 12.1. kiekvieną rytą vėdinti miegamąjį; 

 12.2. paraginti kambario draugus susitvarkyti asmeninius daiktus; 

 12.3. išnešti šiukšles į konteinerį ir išplauti grindis; 

 13. Kambarių švarą ir tvarką tikrina Neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus 

vedėjos sudaryta švaros komisija. 

 14. Švaros patikrinimo rezultatai viešai skelbiami Bendrabučio informacinėje lentoje. 

 15. Pradinių klasių mokiniai tvarko asmeninius daiktus spintose ir spintelėse, šluosto 

dulkes kartu su auklėtoju. Jų kambarius plauna valytoja. 

 

 



VI SKYRIUS 

BENDRABUČIO GYVENTOJUI DRAUDŽIAMA: 

  

  16. Ramybės  metu (nuo 21.00 val. iki 7.00 val.) triukšmauti, vaikščioti į svetimus 

kambarius, maudytis duše ir gamintis maistą; 

                      17. Atvykusiems iš namų naudotis skalbimo mašina, nesuderinus su neformaliojo 

švietimo ir socializacijos skyriaus vedėja, džiauti skalbinius tam nepritaikytose vietose (ant langų, 

karnizų); 

 18. Po 18.00 būti klasėse ar kitose Centro patalpose, išskyrus Bendrabutį; 

                      19.  Išeiti iš Centro po 21.00 val.; 

 20. Naudotis elektriniais šildymo prietaisais, mikrobangų krosnelėmis, keptuvėmis, 

skrudintuvėmis virduliais, fenais  ir kompiuteriais miegamuosiuose kambariuose,  naudoti 

pirotechniką, deginti žvakes, žiebtuvėlius, degtukus; 

 21. Laipioti ant palangių ir stogo, išlipti per langą į lauką;  

 22. Užsirakinti miegamajame kambaryje; 

 23. Rašinėti, piešti ir klijuoti ant baldų, sienų, langų, durų nuotraukas, plakatus ar 

iškarpas; 

 24.  Rūkyti, svaigintis kvaišalais, alkoholiu ir grįžti į bendrabutį apsvaigusiam; 

                      25. Atsinešti ir laikyti bendrabutyje  alkoholinių gėrimų, kvaišalų, pirotechnikos 

gaminių, peilių ir kitų sveikatai pavojingų priemonių; 

 26.  Žaisti azartinius žaidimus, kortuoti; 

 27.  Fotografuoti, filmuoti mokinius, pedagogus  ir  kitus centro darbuotojus be jų 

sutikimo, viešinti nuotraukas bei filmuotą medžiagą socialiniuose tinklapiuose ar kitaip; 

 28.  Atsivežti į bendrabutį dideles pinigų sumas ir vertingus daiktus; 

                      29.  Atsivežti ir laikyti  bendrabutyje naminius gyvūnus; 

 30. Savintis svetimus daiktus, maistą, pinigus, organizuoti bet kokius mainus ar 

prekybą; 

                      31. Gadinti, niokoti, naikinti bendrabutyje esantį Centro ar kitų asmenų turtą;   

                      32. Kviestis ir savavališkai apgyvendinti pašalinius žmones kambaryje; 

                      33. Būti bendrabutyje pamokų metu (išskyrus ligos atvejus); 

                      34. Tyčiotis, naudoti fizinę jėgą, smurtauti, priekabiauti; 

                      35. Gadinti priešgaisrinės apsaugos daviklius, gesintuvus, hidrantus; 

                      36. Savavališkai perkelti bendrabučio turtą iš vienos patalpos į kitą, perstatinėti baldus 

kambaryje. 

                      37. Laikyti miegamuosiuose kambariuose greitai gendančius maisto produktus, nešti iš 

valgyklos maistą ir indus. 

                      38. Centre  ir Centro teritorijoje važinėtis riedučiais, riedlentėmis, dviračiais ir 

paspirtukais. 

 

VII SKYRIUS 

BENDRABUČIO GYVENTOJO ATSAKOMYBĖ 

  

 39. Už sunaikintą, sulaužytą ar kitaip sugadintą Bendrabučio turtą bei padarytą 

materialinę žalą atsako mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai). 

                     40. Administracija turi teisę paprašyti tėvų (globėjų, rūpintojų) iki nurodyto termino 

sugadintą inventorių pakeisti, suremontuoti ar apmokėti jo remonto išlaidas pagal pateiktą žalos 

įvertinimo aktą. 

 41. Už sistemingus ir piktybiškus šių taisyklių pažeidimus mokinys gali būti pašalintas 

iš Bendrabučio. 

______________ 


