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SUDERINTA 

Vasario 16-osios gimnazijos Kuratorijos valdybos  

2019 m. gegužės 16 d. posėdžio sprendimu 

  

VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJOS 

BENDRABUČIO NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

Vasario 16-osios gimnazijos bendrabutyje, esančiame Lorscher Str. 1, D-68623 Lampertheim-Hüttenfeld, 

(toliau – bendrabutis) mokymosi laikotarpiu apgyvendinami Vasario 16-osios gimnazijos (toliau – 

Gimnazijos) mokiniai. Gimnazijos administracijos sprendimu, bendrabutyje gali būti apgyvendinami ir kiti 

asmenys, susiję su Gimnazijos bei kitų lietuviškų organizacijų veikla bei renginiais. 

Viename bendrabučio kambaryje gyvena 1-2 asmenys. Esant galimybei, po vieną kambaryje gyvena 

abiturientai. Po vieną gyventi kambaryje gali mokiniai, kurie moka nustatytą papildomą mokestį. 

Asmenys, gyvenantys bendrabutyje, privalo susipažinti su bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis, jas 

pasirašyti ir jų laikytis. 

Nuostatų tikslai: 

(1) numatyti bendrabutyje gyvenančių mokinių, bendrabučio darbuotojų, Gimnazijos 

 vadovų bendradarbiavimo tvarką ir bendruomenės narių elgesio bei etikos normas; 

(2) numatyti mokinių gyvenimo bendrabutyje tvarką;  

(3) siekti  užtikrinti mokinių mokymosi bei gyvenimo bendrabutyje kokybę; 

(4) siekti užtikrinti saugią aplinką; 

(5) vykdyti azartinių žaidimų, alkoholio, tabako ir narkotinių medžiagų vartojimo  prevenciją. 

II. BENDRABUČIO KAMBARIO SKYRIMAS IR NAUDOJIMASIS 

Moksleivius bendrabutyje apgyvendina ir gyvenimo bendrabutyje dokumentus sutvarko bendrabučio 

vedėjas/a ir jo/s pavaduotojas/a arba auklėtojas/a, dirbantis/i bendrabutyje pilnu etatu. 

Baigus ar nutraukus mokymąsi Gimnazijoje, gyvenimo bendrabutyje sutartį netenka galios, mokinys privalo 

perduoti bendrabučio vedėjui/ai arba jo/s pavaduotojui/ai arba auklėtojui/ai, dirbančiam/iai pilnu etatu, 

tvarkingas gyvenamąsias patalpas, inventorių ir kambario raktus. 

Bendrabučio gyventojai aprūpinami lovomis, darbo stalais, kėdėmis, rūbų spintomis, knygų lentynomis, 

patalyne. Patalynė keičiama kas antrą savaitę. Suderinus su bendrabučio vedėju/a arba jo/s pavaduotoju/a, 

leidžiama naudotis kai kuriais nuosavais baldais bei patalyne. Už kambaryje paliktus asmeninius daiktus bei 

kitą turtą bendrabučio darbuotojai neatsako. 

Pernešti bendrabučio inventorių iš vieno kambario į kitą galima tik su bendrabučio vedėjo/s arba jo/s 

pavaduotojo/s leidimu. 

Mokiniai patys tvarkosi kambariuose. Kambarių valymo priemones jiems suteikia budintis bendrabučio 

darbuotojas. Bendrojo naudojimo patalpas prižiūri ir valo bendrabučio valytoja. Maisto atliekas ir šiukšles 

kambariuose mokiniai turi rūšiuoti ir išrūšiavę išnešti į tam skirtus šiukšlių konteinerius. 

Mokiniai, padarę žalą bendrabučio patalpoms, sugadinę įrangą, baldus ar inventorių, privalo atlyginti padarytą 

žalą.  

III. BENDRABUČIO VALDYMAS 

Bendrabučio veiklą koordinuoja vedėjas/a, o jam/ai neesant jo/s pavaduotojas/a arba auklėtojas/a, dirbantis/i 

pilnu etatu. 

Bendrabučio darbą organizuoja bei vykdo bendrabučio vedėjas/a, jo pavaduotojas/a, auklėtojai ir kiti 

bendrabučio darbuotojai (toliau – bendrabučio darbuotojai), kurių nurodymus privalo vykdyti bendrabučio 
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gyventojai. Siekiant užtikrinti bendrabučio nuostatų laikymąsi, bendrabučio darbuotojai ir (ar) Gimnazijos 

administracija turi teisę be įspėjimo tikrinti visą bendrabučio kambariuose laikomą mokinių nuosavybę, 

dalyvaujant pačiam mokiniui. Susidarius kitų mokinių saugumui gresiančiai situacijai, toks patikrinimas gali 

būti daromas ir nedalyvaujant pačiam mokiniui. Bendrabučio darbuotojai yra pavaldūs Gimnazijos 

administracijai. 

Bendrabučio gyventojų susirinkimą organizuoja bendrabučio vedėjas/a. Susirinkimas gali būti šaukiamas 

bendrabučio vedėjo/os ir/ar bendrabučio darbuotojų ar bendrabučio gyventojų daugumos prašymu, 

bendrabučio mokinių tarybos iniciatyva, apie tai pranešus ne vėliau kaip 2 dienas iki susirinkimo. Esant 

poreikiui, gali būti šaukiamas skubus gyventojų susirinkimas. 

IV. BENDRABUČIO MOKINIŲ TARYBA 

Bendrabučio savivaldos organas yra bendrabučio mokinių taryba. Bendrabučio mokinių tarybos uždavinys – 

rūpintis gyvenimo bendrabutyje sąlygomis: tvarkos palaikymu, racionaliu bendrabučio turto panaudojimu bei 

apsauga, popamokinės veiklos organizavimu. 

Bendrabučio mokinių tarybos funkcijos: 

(1) siekia, kad mokiniai, gyvenantys bendrabutyje, laikytųsi nuostatų; 

(2) teikia pasiūlymus bendrabučio vedėjui/ai dėl darbo ir poilsio sąlygų gerinimo.  

Bendrabučio mokinių tarybą sudaro seniūnai ir jų pavaduotojai. Bendrabučio gyventojai mokslo metų 

pradžioje išrenka seniūnus ir jų pavaduotojus: po vieną seniūną (berniukams ir mergaitėms) ir po du jų 

pavaduotojus. Į bendrabučio mokinių tarybą negali būti renkami bendrabučio nuostatų pažeidėjai. 

V. BENDRABUTYJE GYVENANČIŲ MOKINIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

Bendrabutyje gyvenančių mokinių teisės: 

(1) naudotis gyvenamąja patalpa ir joje esančiais baldais; 

(2) naudotis bendro naudojimo patalpomis ir jose esančiu inventoriumi, gimnazijos teritorija, belaidžiu 

greitaeigiu internetiniu ryšiu; 

(3) interneto naudojimosi bendrabutyje taisyklėse numatytu laiku naudotis saugiais interneto puslapiais; 

(4) dalyvauti bendrabučio mokinių tarybos, seniūnų ir jų pavaduotojų rinkimuose; 

(5) teikti pasiūlymus dėl mokymosi bei poilsio sąlygų gerinimo; 

(6) lankytis kito bendrabučio korpuso draugų/ių kambariuose, gavus tuo metu dirbančio/s bendrabučio 

darbuotojo/s leidimą; 

(7) jaunesni negu 16 metų mokiniai, turėdami tuo metu dirbančio/s bendrabučio darbuotojo/s leidimą, už 

Gimnazijos ribų gali išeiti ir po vakarienės bei sugrįžti iki 20.45 val.; 

(8) 12 ir 13 klasių mokiniai, gavę tuo metu dirbančio/s bendrabučio darbuotojo/s leidimą, darbo dienomis 

gali sugrįžti į bendrabutį po 20.45 val., bet ne vėliau 22 val.; 

(9) penktadieniais, šeštadieniais bei prieš šventadienius mokiniai nuo 16 iki 18 metų amžiaus į bendrabutį 

gali sugrįžti iki 22 val., pilnamečiai – iki 23 val. apie tai informavus tuo metu dirbantį/čią bendrabučio 

darbuotoją; 

(10) priimti savo tėvus, kitus šeimos narius bei draugus, apie lankytojus informuojant dirbantį/čią bendrabučio 

darbuotoją ir svečius užregistruojant lankymosi žurnale; 

(11) išvykstant atostogų ir grįžtant iš jų, nemokamai naudotis Gimnazijos teikiamomis transporto paslaugomis 

nuvykti iki artimiausios geležinkelio, autobusų stoties. Visais kitais atvejais mokestis už nuvežimą 

nustatomas priede prie Mokyklos sutarties tarp Vasario 16-osios gimnazijos ir tėvų (globėjų) arba 

mokinio.  

Bendrabutyje gyvenančių mokinių pareigos: 

(1) gerbti kitus bendrabučio gyventojus, jų privatumą bei nuosavybę; 
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(2) laikytis saugumo, bendravimo, elgesio, aprangos etiketo normų; 

(3) gerbti bendrabučio darbuotojus, vykdyti jų nurodymus, pagarbiai elgtis su gimnazijos bendruomenės 

nariais; 

(4) laikytis bendrabučio dienotvarkės; 

(5) palaikyti švarą ir tvarką kambariuose bei bendrojo naudojimo patalpose, bendrabučio teritorijoje, 

prižiūrėti ir tvarkyti bendrabučio aplinką, dalyvauti savitvarkos dienose;  

(6) informuoti apie bendrabučio įrangos ar inventoriaus gedimus; 

(7) laikytis asmens higienos reikalavimų, kas dvi savaites keisti patalynę; 

(8) apie savo svečius informuoti tuo metu dirbantį/čią bendrabučio darbuotoją; 

(9) apie savo išvykimą į namus informuoti tuo metu dirbantį/čią bendrabučio darbuotoją ir pažymėti apie 

išvykimą tam skirtame sąsiuvinyje; 

(10) mokiniai, kurie yra jaunesni negu 18 metų, norėdami išvykti iš bendrabučio nakvynei pas kitus 

asmenis, turi gauti savo tėvų (globėjų) leidimus bei asmenų, pas kuriuos vyksta, raštiškus sutikimus. 

Pilnamečiai turi gauti raštiškus savo tėvų ar globėjų leidimus, galiojančius visus mokslo metus. 

Leidimai ir sutikimai galioja, įteikti tuo metu dirbančiam/čiai bendrabučio darbuotojui/ai, atsiųsti paštu 

arba nuskenuoti bei atsiųsti elektroniniu paštu adresu: internat@litauischesgymnasium.de; 

(11) visais išvykimo iš Hiutenfeldo miestelio atvejais informuoti tuo metu dirbantį/čią bendrabučio 

darbuotoją ir pažymėti apie tai tam skirtame sąsiuvinyje;  

(12) susirgus pamokų metu, apie tai pranešti mokyklos administracijai;  

(13) susirgus po pamokų ar prieš, apie tai informuoti tuo metu dirbantį/čią bendrabučio darbuotoją;  

(14) saugoti ir tausoti bendrabučio inventorių, nuostolius už sugadintą bendrabučio inventorių 

privalo padengti mokinys, jo tėvai ar globėjai; 

(15) taupiai naudoti elektros ir šilumos energiją bei vandens išteklius; 

(16) laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių, bendrabutyje nenaudoti atviros ugnies (žvakių 

nesaugiose žvakidėse ir kt.), neužstatyti avarinių išėjimų; 

(17) sumokėti 50 eurų užstatą, kuris sugrąžinamas mokiniui galutinai išvykstant iš bendrabučio, jei 

nebuvo pamesti raktai, sugadintas inventorius ar padaryta kita žala bendrabučiui; 

(18) mokiniai iš bendrabučio vasaros atostogų turi išvykti paskutinį prieš atostogas penktadienį po 

pamokų arba šeštadienį iki 12 val. ir sugrįžti į bendrabutį paskutinį šeštadienį arba sekmadienį, prieš 

prasidedant mokslo metams. Rudens, Velykų ir Kalėdų atostogų turi išvykti paskutinį prieš atostogas 

penktadienį arba šeštadienį iki 12 val. ir sugrįžti iš jų paskutinį atostogų sekmadienį, prieš prasidedant 

pamokoms; 

(19) nevėluoti į pamokas, stropiai mokytis, sąžiningai ir numatytu laiku atlikti skirtus pamokų 

ruošos darbus; 

(20) visais atvejais užrakinti gyvenamuosius kambarius, kai juose niekas nepasilieka; 

(21) dienos metu, esant gyventojams kambariuose, ir naktimis nerakinti kambarių;  

(22) išvykstant vasaros atostogų ar kitu atveju, palikti švarius ir tvarkingus kambarius, jame esantį 

inventorių, ir raktus priduoti tuo metu dirbančiam/čiai bendrabučio darbuotojui/ai; 

(23) valgykloje pusryčiauti, priešpiečiauti, pietauti ir vakarieniauti nustatytu laiku, laikytis stalo 

etiketo taisyklių, pavalgius nunešti indus prie virtuvės ir stalą palikti tvarkingą, neišsinešti iš valgyklos 

indų ir stalo reikmenų, po pusryčių, priešpiečių, pietų ir vakarienės budintys mokiniai turi padėti 

valgyklos darbuotojoms sutvarkyti stalus, pagal bendrabučio darbuotojų sudarytą budėjimo grafiką, 

pietus ir vakarienę pradėti, o pietus ir baigti su malda; 

(24) prieš naudojantis bendro naudojimosi patalpomis, pasiimant/grąžinant bendrojo naudojimosi 

patalpų raktus užsiregistruoti pas tuo metu dirbantį/čią bendrabučio darbuotoją; 

mailto:internat@litauischesgymnasium.de
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(25) norint naudotis treniruoklių sale mokinys(iai) užsiregistruoja pas tuo metu dirbantį/čią 

bendrabučio darbuotoją, kuris/i atrakina patalpą. Bendrabučio vedėjas/a mokslo metų pradžioje 

pasirašytinai bendrabučio gyventojus supažindina su treniruoklių salės naudojimosi tvarka, kurios jie 

privalo laikytis. Mokinys, sulaukęs 18 metų, atsako už save ir savo saugumą; 

(26) radus netvarkingą bendro naudojimo patalpą ar sugadintą inventorių, apie tai informuoti  tuo 

metu dirbantį/čią bendrabučio darbuotoją; 

(27) kompiuteriais naudotis atsakingai, laikytis jaunimo apsaugą reglamentuojančių įstatymų; 

(28) nepalikti be priežiūros įjungtos buitinės technikos, kitų veikiančių elektrotechnikos prietaisų; 

(29) pasinaudojus palikti tvarkingą prausyklą, dušą, skalbimo kambarį, džiovyklą, virtuvėlę, 

užsiėmimų, sporto, poilsio kambarius, kitas patalpas ir juose esantį inventorių; 

(30) naudotis bendro naudojimosi patalpomis iki 22.00 val. (darbo dienomis, sekmadieniais), 23.00 

val. (penktadieniais, šeštadieniais ir šventinėmis dienomis); 

 

Gyvenantiems bendrabutyje mokiniams draudžiama: 

(1) be bendrabučio vedėjo/s ar jo pavaduotojo/s leidimo persikelti į kitą kambarį, perstatinėti gyvenamųjų 

kambarių baldus ar kitą bendrabučio inventorių, įsinešti inventorių iš bendro naudojimosi patalpų į 

kambarius; 

(2) nesuderinus su bendrabučio vedėju/a ar jo pavaduotoju/a naudoti elektrinius patalpos šildymo 

prietaisus ir kitą buitinę techniką, laikyti bendrabučio patalpose gyvūnus; 

(3) įnešti ir laikyti patalpose lengvai įsiliepsnojančius skysčius ir (ar) daiktus bei kitas sveikatai pavojingas 

priemones; 

(4) savavališkai keisti durų spynas ir raktus, gadinti ir laužyti bendrabučio inventorių; 

(5) įsinešti į bendrabutį, šaunamuosius ginklus, dujų balionėlius, kaljaną, alkoholinius gėrimus ir kt. 

psichiką veikiančias medžiagas ar kitus sveikatai pavojingus daiktus; 

(6) bendrabutyje ir Gimnazijos teritorijoje rūkyti (taip pat ir elektronines cigaretes bei kaljaną), vartoti 

alkoholį ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, žaisti azartinius žaidimus, naudoti pirotechnikos gaminius 

bei užsiiminėti draudžiamų daiktų gamyba/prekyba; 

(7) draudžiama ateiti į bendrabutį ir jo teritoriją apsvaigus nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių 

medžiagų; 

(8) bendrabutyje gyvenantiems mokiniams nuo 18 metų galioja griežta 0,5 promilių riba. Kilus įtarimui, 

bendrabučio darbuotojai ir (ar) Gimnazijos administracija bet kuriuo metu gali mokinį tikrinti alkotesteriu; 

(9) slapta, negavus asmens sutikimo, filmuoti, fotografuoti jo veiklą, įrašinėti pokalbius ir skleisti juos 

viešojoje erdvėje; 

(10) triukšmauti, vartoti necenzūrinius žodžius, imti ne savo daiktus, gadinti kitų daiktus, naudoti fizinį ar 

psichologinį smurtą bei kitaip pažeisti kito asmens teises; 

(11) važiuoti pakeleivingomis mašinomis; 

(12) naudotis techniškai netvarkingais dviračiais, maudytis paplūdymiuose, kuriuose nėra gelbėjimo 

tarnybos; 

(13) nepilnamečiams važiuoti pilnamečių mokinių bei kitų asmenų, išskyrus gimnazijos darbuotojus, 

vairuojamu transportu, neturint raštiško tėvų ar globėjų leidimo; 

(14) užeiti į kambarį, jeigu jame nėra to kambario gyventojo; 

(15) garsiai groti muzikos instrumentais, garsiai klausytis muzikos; 

(16) lankytis pornografinių, rasistinių, fašistinių, smurtą propaguojančių, azartinių žaidimų turinio interneto 

puslapiuose; 
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VI. NUOBAUDOS 

Bendrabučio vedėjas kartu su įvykio metu dirbusiu bendrabučio darbuotoju, dalyvaujant kitiems bendrabučio 

darbuotojams, Gimnazijos direkcijos atstovui, bendrabučio seniūnams ar jų pavaduotojams, skiria nuobaudas 

už bendrabučio vidaus taisyklių pažeidimus. Nuobaudas įsega į mokinio bylą, nubaustą mokinį supažindina 

pasirašytinai ir informuoja tėvus ir kitus bendrabučio darbuotojus.  

Už bendrabučio nuostatų pažeidimus skiriamos šios nuobaudos: 

(1) žodinis įspėjimas; 

(2) tėvų informavimas apie mokinio netinkamą elgesį bendrabutyje; 

(3) piniginė bauda; 

(4) laisvalaikio apribojimai; 

(5) laikinas pašalinimas iš bendrabučio; 

(6) pašalinimas iš bendrabučio ir gimnazijos. 

Bendrabutyje gyvenantis mokinys, nesutinkantis su nuobauda, gali nuobaudą apskųsti Gimnazijos 

administracijai.   

Papeikimas raštu su įrašu į asmens bylą skiriamas už šiuos grubius bendrabučio nuostatų pažeidimus: 

(1) alkoholinių, narkotinių ir kitų svaiginančių medžiagų įnešimą į bendrabutį arba jų vartojimą 

bendrabutyje, gimnazijos teritorijoje; 

(2) grįžimą į bendrabutį neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotinių ar kitų svaiginančių medžiagų; 

(3) grįžimą į bendrabutį neleistinu būdu po uždarymo (lipimą per langą ir pan.); 

(4) pašalinių asmenų įleidimą į bendrabutį po bendrabučio uždarymo; 

(5) svetimo turto pasisavinimą; 

(6) chuliganizmą (muštynes, tyčinį inventoriaus laužymą, ramybės trukdymą ir pan.); 

(7) įžūlų elgesį su bendrabučio darbuotojais. 

Nuobaudas dėl griežtų pažeidimų gali skirti ir Gimnazijos administracija, bendrabučio darbuotojų, 

bendrabučio mokinių tarybos teikimu. Pašalinimas iš bendrabučio ir Gimnazijos derinamas su Gimnazijos 

administracija. 

Papeikimas raštu mokiniui skirtas mokslo metų bėgyje galioja vienerius kalendorinius metus. 

 

VII. BENDRABUČIO NUOSTATŲ PAKEITIMAS IR ĮSIGALIOJIMAS 

Bendrabučio vedėjo/s ar jo/s pavaduotojo/s, auklėtojų ir bendrabučio mokinių tarybos bendru teikimu 

bendrabučio nuostatai gali būti papildomi arba keičiami Gimnazijos direktoriaus įsakymu, pritarus Kuratorijos 

valdybai. 

Nuostatai įsigalioja nuo Gimnazijos direktoriaus pasirašymo datos. 

 

Susipažinau ……………………………………………………………………mokinys 

 

                                       parašas 
 

Susipažinau ……………………………………………………………………..tėvai/globėjas 

                                       parašas 
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