
PATVIRTINTA 
Švenčionių profesinio rengimo centro 
direktoriaus 2022 m. sausio 11  d. 
įsakymu Nr. OV/2022-6 

 
MOKINIŲ PRIĖMIMO  Į ŠVENČIONIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO BENDRABUTĮ 

TVARKOS APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mokinių priėmimo į Švenčionių profesinio rengimo centro (toliau – Centro) bendrabutį 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), sudarytas vadovaujantis Švietimo įstatymo pakeitimo 36 straipsnio  

4, 5 punktais ir nustato bendrabučio suteikimo, apgyvendinimo, gyvenimo jame ir apmokėjimo tvarką. 

2. Mokinių gyvenimą bendrabutyje reglamentuoja Centro bendrabučio vidaus tvarkos 

taisyklės, kurias mokyklos tarybai pritarus, tvirtina  centro direktorius. 

 

II SKYRIUS 

BENDRABUČIO SUTEIKIMAS 

 3. Bendrabutis suteikiamas mokiniui pateikus prašymą (jei mokinys nepilnametis, 

prašymą teikia jo tėvai (globėjai, rūpintojai)) ir sudarant sutartį su Švenčionių PRC direktoriumi. 

 4. Pirmumo teisę gyventi bendrabutyje turi mokiniai, kurie: 

 4.1. gyvena kaimo vietovėse didesniu nei 3 kilometrų atstumu nuo Švenčionių PRC; 

 4.2. yra iš socialiai remtinų šeimų; 

 4.3. šeimose patiria fizinį ar psichologinį smurtą. 

 5. Esant bendrabutyje laisvų vietų apgyvendinami mokiniai, atsižvelgiant į jų materialinę 

padėtį. 

 

III SKYRIUS 

APGYVENDINIMAS IR GYVENIMAS BENDRABUTYJE 

 6. Apgyvendinimui bendrabutyje sudaroma Terminuota mokinių gyvenamosios vietos 

bendrabutyje  nuomos sutartis (1 priedas), kurioje nurodomos sutarties šalys, jų teisės, įsipareigojimai, 

atsakomybė, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai. Sutartis registruojama bendrabučio 

nuomos sutarčių registre (2 priedas). 

 7. Už gyventojo priregistravimo ir išregistravimo registracijos žurnalo pildymą  atsakingas 

bendrabučio budėtojas. 

 8. Centras užtikrina, kad mokiniams būtų sudarytos tinkamos gyvenimo, mokymosi ir 

poilsio sąlygos bendrabutyje (pagal galimybę aprūpina bendrabutį baldais, patalyne ir kitu būtinu 

inventoriumi). Mokiniai pasirašo aktą dėl inventoriaus naudojimo. 
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 9. Apsigyvenus  Centro bendrabutyje, mokinius bendrabučio budėtojas pasirašytinai 

supažindina su bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis ir šiuo Aprašu. Mokiniai pasirašo supažindinimo 

su priėmimo į bendrabutį ir vidaus darbo tvarkos taisyklių registravimo žurnale  (3 priedas). 

 10. Mokiniai, nesilaikantys bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių ar padarę materialinę žalą 

bendrabučio patalpoms, įrenginiams, baldams ar inventoriui, atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta 

tvarka, atlyginant sugadinto daikto realią vertę ir svarstomi vaiko gerovės komisijos posėdyje. 

  

IV SKYRIUS 

APMOKĖJIMAS UŽ BENDRABUTĮ 

 11. Suderinus su Mokyklos taryba, mokiniams  už gyvenimą bendrabutyje nustatomas 

mėnesinis mokestis dalinėms bendrabučio išlaidoms padengti. Mokestis skaičiuojamas 10 proc. nuo 

patvirtinto bazinės socialinės išmokos dydžio (BSI).  

 12. Centro mokiniai, pateikę reikalingas pažymas nuo mokesčio už gyvenimą bendrabutyje 

atleidžiami, jei: 

 12.1. yra našlaičiai ar be tėvų globos likę mokiniai; 

 12.2. yra iš mažas pajamas turinčių šeimų, kurios neviršija valstybės remiamų  pajamų 

dydžio 1,5  karto vienam šeimos nariui. 

13. Mokiniai nuo mokesčio už  bendrabutį atleidžiami mokinių rudens, žiemos, pavasario 

atostogų metu, karantino laikotarpiu, išvykstantys į praktinę stažuotę pagal projektus. 

14. Bendrabutyje gyvenančių mokinių, kurie moka  už bendrabutį, sąrašą sudaro bendrabučio 

budėtojas ir teikia direktoriui tvirtinimui. Su parašais sąrašas perduodamas į buhalteriją (4 priedas). 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15. Pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams ir normatyviniams aktams dėl mokinio 

aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis ar atsiradus naujų Apraše nenumatytų aplinkybių, atskiri 

punktai gali būti keičiami. 

17. Mokinių priėmimo į Centro bendrabutį Aprašas tvirtinamas, keičiamas, papildomas 

arba pripažįstamas netekusiu galios Centro direktoriaus įsakymu. 

_______________________ 
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Priėmimo į Švenčionių profesinio 
rengimo centro bendrabutį tvarkos 
aprašo  
1 priedas 
 

TERMINUOTA MOKINIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS BENDRABUTYJE NUOMOS 
SUTARTIS 

 
20........... m. ........................... mėn. ....... d. Nr. ............... 

Cirkliškis 
 

Švenčionių profesinio rengimo centras, atstovaujamas Mildos Gustienės-Vilniškės (toliau 
vadinama Nuomotoju) ir mokinys (ė) .......................................................................................(toliau 
vadinama Nuomininku) sudarėme šią sutartį: 
 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 
1. Nuomotojas įsipareigoja suteikti už mokestį gyvenamąją patalpą nuomininkui laikinai 

naudotis ja gyvenimui, o nuomininkas įsipareigoja naudotis gyvenamąja patalpa pagal paskirtį ir mokėti 
nuomos mokesčius.  

2. Gyvenamoji patalpa yra Švenčionių profesinio rengimo centro bendrabutyje, kambarys 
Nr.......... .  

3. Bendro naudojimo patalpos yra: poilsio kambariai, virtuvės, dušai, tualetai, koridoriai ir t.t.  
4. Nuomininkas neturi teisės subnuomoti gyvenamosios patalpos, bei apgyvendinti laikinus 

gyventojus. 
5. Sutarties terminas nustatomas nuo sutarties pasirašymo dienos iki 20......... m. ................ mėn. 

.......... d. 
 

2. SUTARTIES ŠALIŲ PAREIGOS 
6. Nuomotojas įsipareigoja: 
6.1. aprūpinti kambario inventoriumi, patalyne; 
6.2. užtikrinti šilumos, elektros energijos, šiukšlių išvežimo, santechnines ir kitas paslaugas. 

Suteikti galimybę naudotis poilsio kambariais, dušu, virtuve ir kitomis bendro naudojimo patalpomis, 
palaikyti švarą ir tvarką bendro naudojimo patalpose;  

6.3. keisti patalynę pagal nustatytą tvarką;  
6.4. suteikti nuomininkams visą informaciją apie bendrabučio vidaus tvarką, keliamus 

reikalavimus.  
7. Nuomininkas įsipareigoja:  
7.1. naudotis ir užtikrinti, kad tausos gyvenamąsias ir pagalbines patalpas, sanitarinės technikos 

įrenginius;  
7.2. laikytis priešgaisrinės ir elektros saugos, higienos bei sanitarijos reikalavimų, bendrabučio 

vidaus taisyklių ir kitų saugą reglamentuojančių norminių teisės aktų;  
7.3. palaikyti švarą ir tvarką gyvenamosiose patalpose, laiptinėse, kitose bendro naudojimosi 

vietose, nelaikyti sugedusių produktų, šiukšlių, degių, sveikatai kenksmingų, nuodingų medžiagų.  
7.4. taupiai naudoti vandenį, šilumos ir elektros energiją, gyvenamąsias ir pagalbines patalpas 

naudoti tik pagal paskirtį;  
7.5. vykdyti auklėtojos, budėtojų ir visų kitų darbuotojų nurodymus, atsižvelgiant į pastabas, 

bendraujant puoselėti kalbos kultūrą ir pagarbų elgesį;  
7.6. nesikviesti į gyvenamąsias patalpas svečių, lankytojų, atsargiai elgtis su bendrabutyje 

esančiais įrenginiais, medžiagomis, kitais objektais;  
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7.7. atsakyti už savo neteisėtus veiksmus, sukėlusius žalą savo ar kitų asmenų sveikatai, turtui, 
mokinio įvaizdžiui: išeiti į pamokas 7.45 val., ruošti pamokas nuo 18 val. iki 19 val. ir grįžti į bendrabutį 
iki 21.30 val.; 

7.8. atlyginti Nuomotojui dėl Nuomininko kaltės atsiradusią realią materialinę žalą gyvenamąjai 
patalpai, bendrojo naudojimosi patalpoms ir kt.; 

7.9. be nuomotojo raštiško leidimo neperplanuoti ir nepertvarkyti nuomojamųjų patalpų, išskyrus 
eksploatacines sąlygas pagerinančius darbus. Pagerinimo ir pertvarkymo išlaidų Nuomotojas neatlygina; 

7.10. paklusti teisėtiems saugos, priešgaisrinės, energetinės, ekologinės ir kitų kontrolės tarnybų 
reikalavimams; 

7.11. numatytais terminais ir laiku mokėti šioje sutartyje numatytus mokesčius;  
7.12. pasibaigus sutarties terminui ar ją nutraukus prieš terminą ir pilnai atsiskaičius su 

Nuomotoju, išsikelti iš gyvenamosios patalpos. 
 

3. ATSISKAITYMAI 
 

8. Gyvenamosios patalpos mokestis vienam asmeniui per vieną mėnesį 4,20 Eur. Mokiniai iš 
socialiai remtinų šeimų, našlaičiai ar be tėvų globos likę  mokiniai, nuo mokesčio atleidžiami. 

9. Nuomininkas nuomos mokestį moka kas mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 
dienos.  

10. Mokestis už bendrabutį mokamas į Švenčionių profesinio rengimo centro banko sąskaitą 
LT387300010146240064, įmonės kodas 111963842, mokėjimo paskirtis – už gyvenimą mokinių 
bendrabutyje. 
 

4. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS 
 

 11. Sutartis galioja kaip nurodyta šios sutarties pirmos dalies 5 punkte.  
 12. Ši sutartis gali būti nutraukta prieš terminą: 
 12.1. šalių susitarimu; 
 12.2. vienašališkai vienai iš šalių prieš 10 dienų apie tai perspėjus kitai šaliai; 
 12.3. nuomininkas sąmoningai ar dėl neatsargumo blogina gyvenamųjų ar bendro naudojimo 
patalpų būklę, nesilaiko bendrabučio vidaus taisyklių. 
 12.4. nuomininkui baigus mokslą, pašalinus iš bendrabučio arba jam atsisakius bendrabučio 
nutrūksta ir sutarties galiojimo laikas;  
 12.5. nuomininkui nuolat laiku nemokant nuomos mokesčių. 
 

5. BAIGIAMOSIOS SĄLYGOS 

13. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, kurių vieną turi Nuomotojas, kitą – Nuomininkas. 
14. Ginčai, kylantys dėl šios sutarties, sprendžiami abipusiu derybų būdu, o nesutarus – Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
 

              Nuomotojas       Nuomininkas 
Švenčionių profesinio rengimo centras  Tėvų namų adresas, tel. ................................... 
Liepų al. 2, Cirkliškis, LT-18121 Švenčionių r. .......................................................................... 
Įmonės kodas 111963842   .......................................................................... 
Tel. (8 387) 51357, faks. (8 387) 51134  Grupė ............. Telefonas ................................ 
Direktorė     

Vardas, pavardė               Parašas 
Milda Gustienė-Vilniškė 

_____________________________ 
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Priėmimo į Švenčionių profesinio 
rengimo centro bendrabutį tvarkos aprašo  
2 priedas 

 

BENDRABUČIO NUOMOS SUTARČIŲ REGISTRAS (MB) 

    

Reg.  
Nr. 

Mokinio (globėjo, rūpintojo), su 
kuriuo sudaryta sutartis, vardas, 

pavardė  

Sutarties 
sudarymo data 

Sutarties 
nutraukimo data 

Pastabos 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

_____________________________ 
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Priėmimo į Švenčionių profesinio 
rengimo centro bendrabutį tvarkos aprašo  
3 priedas 

 

MOKINIŲ SUPAŽINDINIMAS SU  PRIĖMIMO Į ŠVENČIONIŲ PRC BENDRABUTĮ  

TVARKOS APRAŠU IR BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖMIS 

REGISTRAVIMO ŽURNALAS 

Eil. 
Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Data Mokinio parašas 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

________________________________ 
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Priėmimo į Švenčionių profesinio rengimo 
centro bendrabutį tvarkos aprašo  
4 priedas 

 
 TVIRTINU 
 Direktorius 

 
Švenčionių profesinio rengimo centro  

mokinių, mokančių už bendrabutį sąrašas    
20......... m. ............................. d.  

   
Eil. 
Nr. 

Mokinio pavardė, vardas Grupė Suma per mėn., 
Eur 

    

    

    

    

    
    
           
                 

                 

                   

            

                  

    
    

Iš viso:  
 

  
 
 
 
Budėtoja                           
 

___________________________ 
 

 


