ŠIAULIŲ UNIVERSITETO BENDRABUČIŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLöS
I. BENDROJI DALIS
1. Šios bendrabučių vidaus tvarkos taisykl÷s reguliuoja vidaus tvarką Šiaulių universiteto
bendrabučiuose, nustato gyventojų, svečių ir bud÷tojų teises, pareigas ir atsakomybę.
2. Bendrabučių vidaus tvarkos taisykles tvirtina ir keičia Rektorius Administracin÷s komisijos
teikimu.
II. BENDRABUČIO GYVENTOJŲ TEISöS
3. Bendrabučių gyventojai turi teisę:
3.1. nemokamai naudotis bendrabučio bendro naudojimo patalpomis, inventoriumi, teikiamomis
paslaugomis;
3.2. naudotis savo baldais, namų apyvokos bei buities reikmenimis, išskyrus elektrinius
šildytuvus, virykles, netvarkingus elektros prietaisus;
3.3. priimin÷ti svečius nustatytomis valandomis;
3.4. laisvai įeiti į bendrabutį ir išeiti iš jo bet kuriuo paros metu;
3.5. komendanto sutikimu keisti kambarį;
3.6. nutraukti nuomos sutartį, ne v÷liau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki sekančio m÷nesio 1
dienos įsp÷jus komendantą;
3.7. teikti pasiūlymus d÷l bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių pakeitimo;
3.8. būti skiriamu bendrabučio tarybos pirmininku ar aukšto seniūnu;
3.9. kreiptis į Ūkio ir Studentų reikalų tarnybas, Universiteto studentų atstovybę, bendrabučio
tarybą ir komendantą jam rūpimais klausimais.
III. BENDRABUČIO GYVENTOJŲ PAREIGOS
4. Bendrabučio gyventojas privalo:
4.1. laikytis vidaus tvarkos taisyklių, priešgaisrin÷s saugos reikalavimų;
4.2. susipažinti si Bendrabučio nuostatais, įmokų mok÷jimo ir apskaitos dokumentų pateikimo
tvarka;
4.3. laiku pasirašyti vietos bendrabutyje nuomos sutartis su Ūkio tarnyba;
4.4. laiku sumok÷ti įmokas bei informuoti apie tai komendantą;
4.5. palaikyti švarą ir tvarką kambariuose, bendro naudojimo patalpose;
4.6. pasteb÷jus netvarkingas bendro naudojimo patalpas, gedimus, vidaus taisyklių pažeidimus informuoti personalą ar tarybos narius, užregistruoti bendrabučio gedimų žurnale;
4.7. tvarkingai naudotis dujin÷mis ir elektrin÷mis virykl÷mis, elektros prietaisais, kitu
bendrabučio inventoriumi;
4.8. taupyti vandenį, elektrą, dujas;
4.9. nutraukus nuomos sutartį, laiku priduoti kambarį, palikti jį tvarkingą;
4.10. supažindinti svečius su vidaus tvarkos taisykl÷mis;
4.11. įtariant vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus, įsileisti į kambarį patikrinimą vykdančius
Administracin÷s komisijos, bendrabučio tarybos narius, bendrabučio komendantą, bud÷toją;
4.12. laikytis elgesio viešoje vietoje taisyklių reikalavimų;
4.13. pasitikti svečią, jei nori, kad jo svečias į bendrabutį būtų įleistas;
4.14. bet kuriuo paros metu įsileisti į kambarį komendantą, bendrabučio bud÷toją, aukšto seniūną,
jei šie asmenys pagrįstai mano, kad reikia užtikrinti šių taisyklių ar kitų teis÷s aktų nuostatų, kurių
negali užtikrinti pats bendrabučio gyventojas, laikymąsi;
4.15. bendrabučio bud÷tojui parodyti nešulių turinį tuo atveju, kai jam kyla įtarimų, kad galimai į
bendrabutį siekiama įnešti žmogaus sveikatai ar gyvybei pavojingų medžiagų.
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5. Bendrabučio gyventojams draudžiama:
5.1. girtauti bendrabučio kambaryje ir bendrojo naudojimo patalpose, aplinkin÷je bendrabučio
teritorijoje;
5.2. rūkyti ne tam skirtose patalpose;
5.3. vartoti, laikyti, gaminti, parduoti narkotines medžiagas;
5.4. priimti svečius (ne to paties bendrabučio gyventojus) po 23 val.;
5.5. bet kuriuo paros metu kviesti į kambarį anksčiau nusižengusius, agresyvius, neblaivius
svečius, leisti jiems patekti į bendrabutį pro langus;
5.6. suteikti nakvynę kambaryje pašaliniams asmenims;
5.7. kambaryje naudotis elektriniais šildytuvais, automatin÷mis skalbimo mašinomis, elektrin÷mis
virykl÷mis ir netvarkingais elektros prietaisais;
5.8. be Studentų atstovyb÷s žinios prisijungti prie interneto;
5.9. triukšmauti, garsiai leisti muziką, netinkamu elgesiu trikdyti viešąją rimtį;
5.10. be komendanto sutikimo persikelti gyventi į kitą kambarį ir pernešti iš vienos patalpos į kitą
bendrabučio inventorių;
5.11. esant akivaizdaus neblaivumo būkl÷je (vidutinis ir sunkus girtumas) nuo 2 val. iki 6 val.
išeiti iš bendrabučio (ypač šaltu metų laiku);
5.12. nepaisyti bendrabučio darbuotojų, tarybos narių, patikrinimus vykdančių atsakingų asmenų
nurodymų, įžeidin÷ti juos, chuliganiškai elgtis su jais ar bendrabučio gyventojais;
5.13. įnešti į bendrabutį alkoholinius g÷rimus, narkotines, sprogstamąsias, degiąsias bei kitokias
žmogaus sveikatai ar gyvybei pavojingas medžiagas;
5.14. laikyti gyvūnus.
IV. BENDRABUČIO VIDAUS TVARKA
6. Svečiai bendrabutyje gali lankytis nuo 7 val. iki 23 val. Kiekvienas svečias, atvykęs į bendrabutį,
susisiekia su bendrabučio gyventoju. Jei gyventojo n÷ra ar jis nenori priimti atsakomyb÷s už
konkretų svečią, svečias į bendrabutį neįleidžiamas. Jei gyventojas prisiima atsakomybę, kartu su
svečiu pasirašo svečių knygoje. Bud÷tojas iš svečio pateiktų dokumentų nurašo svečio duomenis
(vardą, pavardę, gimimo metus) ir grąžina dokumentą svečiui, taip pat patikrina gyventojo tapatybę.
Svečias privalo pateikti dokumentą su jame užfiksuotais duomenimis, kurie reikalingi bud÷tojui
įrašyti į svečių knygą. Svečias, nepateikęs dokumento, į bendrabutį neįleidžiamas.
6. Svečiui draudžiama įnešti į bendrabutį alkoholinius g÷rimus, narkotines, sprogstamąsias,
degiąsias bei kitokias žmogaus sveikatai ar gyvybei pavojingas medžiagas. Jis privalo bendrabučio
bud÷tojui parodyti nešulių turinį tuo atveju, kai jam kyla įtarimų, kad galimai į bendrabutį siekiama
įnešti žmogaus sveikatai ar gyvybei pavojingų medžiagų. Tuo atveju, jei svečias atsisako parodyti
bud÷tojui nešulio turinį, jis į bendrabutį neįleidžiamas.
7. Svečiai, at÷ję į svečius, privalo laikytis bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių. Svečius priimantis
gyventojas yra atsakingas už jų elgesio kontrolę.
8. Pasikvietęs svečią bendrabučio gyventojas išlydint jį pasirašo svečių knygoje, bud÷tojas
užregistruoja svečio iš÷jimo laiką.
9.Universiteto svečiams, gyvenantiems bendrabutyje, taip pat galioja vidaus tvarkos taisyklių
reikalavimai.
10. Nakvyn÷ vienai nakčiai artimiems giminaičiams, (sutuoktiniams, t÷vams, vaikams, broliams,
ses÷ms) išimtiniais atvejais gali būti suteikiama bendrabučio komendanto leidimu, jeigu tam
neprieštarauja kiti kambario gyventojai. Už nakvynę sumokama pagal Rektoriaus įsakymu
nustatytus įkainius.
11. Nakvyn÷ gyventojų svečiams gali būti suteikiama ir laisvuose kambariuose pagal Rektoriaus
įsakymu nustatytus įkainius.
12. Ramyb÷s laikas bendrabutyje, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos administracinių teis÷s
pažeidimų kodeksą, yra nuo 18 val. iki 6 val.(viešosios tvarkos trikdytojams gresia administracin÷
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atsakomyb÷). Visiškos ramyb÷s - nuo 22 val. iki 6 val. Tuo metu ypač griežtai draudžiama garsiai
leisti muziką, triukšmauti, trikdyti kaimynų rimtį.
13. Bendrabučio durys rakinamos nuo 2 val. iki 6 val. Norintiems grįžti tuo laiku rekomenduotina
įsp÷ti bud÷toją.
14. Baigę mokslo metus studentai iki liepos 1 d. privalo atsiskaityti ir palikti tvarkingą kambarį.
Baigus studijas viduryje mokslo metų, pašalintiems iš bendrabučio ir pan. reikia atsiskaityti per 3
kalendorines dienas. Už gyvenimą nepilną m÷nesį reikia apmok÷ti visą m÷nesio mokestį.
15. Už sugadintą bendrabučio inventorių, patalpas ir kitokią padarytą žalą kaltininkas atlygina iš
savo l÷šų.
16. Policijos darbuotojai, atliekantys tarnybinę pareigą, į bendrabutį įeina parodę tarnybinius
pažym÷jimus, kuriuos bud÷tojas užregistruoja.
17. Specialiųjų tarnybų darbuotojai į bendrabučio gyventojų kambarius gali įeiti be jų sutikimo bet
kuriuo paros metu, jei reikia nedelsiant likviduoti nelaimingo atsitikimo padarinius, gelb÷ti asmenų
sveikatą ir gyvybę bei kitais įstatymų numatytais atvejais.
18. Visi bendrabučio kambarių atsarginiai raktai saugomi pas bendrabučio komendantą.
Bendrabučio gyventojai neturi teis÷s savarankiškai keisti ar įmontuoti į kambario duris papildomą
spyną be komendanto raštiško sutikimo.
19. Tvarkos ir švaros patikrinimus organizuoja Administracin÷ komisija, bendrabučio taryba ar
personalas, Ūkio ir Studentų reikalų tarnybos, Universiteto studentų atstovyb÷ (kartu ar atskirai),
kurių nurodymus privalo vykdyti visi bendrabučio gyventojai ir svečiai.
20. Užsimin÷ti nelegalia, komercine, prekybine ar kitokia, su bendrabučio paskirtimi nesuderinama
veikla;
21. Bendrabučio gyventojai ir svečiai privalo vykdyti atsakingų asmenų - Ūkio ir Studentų reikalų
direktorių, Universiteto studentų atstovyb÷s prezidento bei Socialinių ir akademinių reikalų
koordinatoriaus, komendanto, bud÷tojo, tarybos pirmininko, aukštų seniūnų - teis÷tus reikalavimus.
22. Tvarką bendrabutyje prižiūri bud÷tojas. Bud÷tojas privalo:
22.1 laikytis bendrabučio nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių ir imtis priemonių, kad būtų šalinami
pažeidimai;
22.2. be gyventojo sutikimo ir svečio dokumentų užregistravimo neleisti į bendrabutį svečių;
22.3. įeinant į bendrabutį, tikrinti gyventojų asmens dokumentus (jei nepažįsta iš matymo);
22.4. be komendanto leidimo neleisti iš bendrabučio išnešti bendrabučio inventoriaus;
22.5. apie pasteb÷tus tvarkos pažeidimus informuoti komendantą ar tarybos narius;
22.6. neleisti į bendrabutį girtų, agresyvių, triukšmaujančių, praradusių teisę užeiti į bendrabutį
asmenų, didelių įtartinų asmenų grupių, tikrinti įleidžiamų į bendrabutį svečių bei gyventojų
įtartinų nešulių turinį;
22.7. ypatingu atveju informuoti apie įvykį specialiąsias tarnybas;
22.8. apie avarinę situaciją informuoti atitinkamą tarnybą, Ūkio tarnybos direktorių ir
komendantą, gelb÷ti bendrabučio turtą;
22.9. įleisti į bendrabutį ir išleisti iš jo gyventojus bet kuriuo paros metu;
22.10. informuoti patikrinimą darančią komisiją apie galimus pažeidimus;
22.11. nepalikti bud÷jimo vietos, kol neatvyko kitas bud÷tojas;
22.12. tarnybos reikalais priverstas pasišalinti, matomoje vietoje palikti raštelį, kuriame
nurodomas iš÷jimo ir grįžimo laikas bei pasišalinimo priežastis.
23. Bud÷tojui miegoti darbo metu griežtai draudžiama.
IV. NUOBAUDŲ SKYRIMO TVARKA
24. Už nežymius vidaus taisyklių pažeidimus reiškiamas žodinis įsp÷jimas. Žodinį įsp÷jimą skyręs
asmuo raštiškai informuoja komendantą, kuris iš prasižengusio studento ima pasiaiškinimą.
25. Surinkęs tris įsp÷jimus, gyventojas svarstomas bendrabučio taryboje, kuri gali rekomenduoti
skirti griežtesnę nuobaudą (pastabą, pašalinimą iš bendrabučio vieneriems mokslo metams).
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26. Už rūkymą ne tam skirtose patalpose reiškiamas įsp÷jimas. Piktybiškai nusižengiantis studentas
svarstomas bendrabučio taryboje, kuri gali rekomenduoti skirti griežtesnę nuobaudą.
27. Už triukšmavimą, garsų muzikos leidimą, netvarkingą kambarį, patalpų šiukšlinimą skiriamas
įsp÷jimas.
28.Už neteis÷tą prisijungimą prie bendrabučio kompiuterinio tinklo skiriamas įsp÷jimas ir
kompiuterinio tinklo administratorius skiria nuobaudą pagal Vietinio tinklo bendrabutyje paslaugų
teikimo taisykles;
29. Už bendrabučio darbuotojų, tarybos narių, Administracin÷s komisijos narių įžeidin÷jimą,
chuliganišką elgesį skiriama pastaba ar pašalinimas iš bendrabučio vieneriems mokslo metams.
30. Už narkotinių medžiagų laikymą, platinimą, gaminimą, vartojimą šalinama iš bendrabučio
visam studijų laikotarpiui.
31. Už girtavimą bendrabutyje skiriamas įsp÷jimas, pakartotinai - pastaba. Vienerių mokslo metų
laikotarpyje nusižengus trečią kartą - šalinama iš bendrabučio vieneriems mokslo metams.
32. Žodinį įsp÷jimą skiria Ūkio tarnybos ir Studentų reikalų tarnybos direktoriai, Universiteto
studentų atstovyb÷s prezidentas ir Socialinių ir akademinių reikalų koordinatorius, komendantas,
bud÷tojas, Universiteto bendruomen÷s slaugytoja, bendrabučio tarybos pirmininkas, aukštų
seniūnai.
33. Pastabą, pašalinimą iš bendrabučio vieneriems mokslo metams skiria Ūkio tarnybos direktorius
Studentų reikalų tarnybos direktoriaus prašymu ar bendrabučio tarybos siūlymu.
34. Administracin÷ komisija turi teisę šalinti iš bendrabučio visam studijų laikotarpiui.
35. Nusižengus svečiui (studentui), Administracin÷ komisija apie nusižengimą praneša dekanatui.
36. Komendantas turi teisę bendrabučio tarybos sprendimu neįleisti į bendrabutį svečių, kurie
anksčiau yra šiurkščiai nusižengę bendrabučio vidaus tvarkos taisykl÷ms.
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