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PATVIRTINTA: 
2013 m. lapkričio 18 d. 
Rektoriaus įsakymu Nr. SRT - 063 

 
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO 

BENDRABUČIŲ SAVIVALDOS NUOSTATAI 
 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Vytauto Didžiojo universiteto bendrabučių savivaldos nuostatai (toliau – Nuostatai) apibrėžia Vytauto 
Didžiojo universiteto (toliau – Universitetas) bendrabučių savivaldos veiklos sritis, tarybų rinkimų tvarką, 
uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas. 
2. Šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai: 
Apgyvendinimo sutartis – sutartis, sudaryta tarp Universiteto ir asmens, kuriam, vadovaujantis 
Universitete nustatyta tvarka, yra suteikta gyvenamoji vieta Universiteto bendrabutyje; 
Bendrabučio taryba (BT) - kiekviename Universiteto bendrabutyje veikiantis Gyventojų savivaldos 
organas, renkamas visuotinio gyventojų susirinkimo, atstovaujantis visų to bendrabučio gyventojų 
interesams ir priimantis sprendimus bendrabučio savivaldos klausimais; 
Gyventojas – asmuo, su Universitetu sudaręs Apgyvendinimo sutartį ir gyvenantis bendrabutyje ilgesnį 
kaip 2 (dviejų) mėnesių laikotarpį;  
SA - Universiteto Studentų atstovybė;  
SRT - Universiteto Studentų reikalų tarnyba; 
Visuotinis gyventojų susirinkimas – kasmet kiekviename VDU bendrabutyje vykstantis visų bendrabučio 
Gyventojų susirinkimas, renkantis atskiro bendrabučio BT. 

 
II. VISUOTINIS GYVENTOJŲ SUSIRINKIMAS 

 
3. Visuotinis gyventojų susirinkimas SA iniciatyva šaukiamas kiekvienų mokslo metų pradžioje. Apie 
šaukiamą visuotinį gyventojų susirinkimą SA informuoja Gyventojus viešai. Visuotinis gyventojų 
susirinkimas turi įvykti ne anksčiau kaip po dviejų ir ne vėliau kaip po keturių savaičių nuo jo paskelbimo 
dienos. 
4. Visuotiniam gyventojų susirinkimui pirmininkauja SA prezidentas ar jo įgaliotas asmuo.  
5. Visuotiniame gyventojų susirinkime kiekvienas Gyventojas turi vieną balsą. Visuotiniame gyventojų 
susirinkime priimti sprendimai yra teisėti, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip ½ Gyventojų. 
Nesusirinkus reikiamam skaičiui Gyventojų, ne vėliau kaip po dviejų savaičių organizuojamas papildomas 
Visuotinis gyventojų susirinkimas, kuriame priimti sprendimai yra teisėti nepriklausomai nuo susirinkusių 
Gyventojų skaičiaus. 
6. SRT direktorius, SA pritarimu, nustato kiekvieno bendrabučio renkamų BT narių skaičių.  
7. Gyventojai, norintys kandidatuoti į BT nario vietą, gali teiki savo kandidatūrą arba būti pasiūlyti kitų 
Gyventojų, apie tai pranešant SA prezidentui arba jo įgaliotam asmeniui nuo Visuotinio gyventojų 
susirinkimo paskelbimo datos iki rinkimų į BT narius balsavimo pradžios. Gyventojai, kandidatuojantys į 
BT narius, turi nebūti gavę nuobaudų už Universiteto vidaus teisės aktų, susijusių su gyvenimu 
bendrabutyje, pažeidimus.  
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8. Visuotinio gyventojų susirinkimo metu Gyventojai išsirenka trijų narių balsų skaičiavimo komisiją, 
kuri atsako už balsų skaičiavimą bei rezultatų pagarsinimą. Balsų skaičiavimo komisijos nariais negali 
būti kandidatai į BT narius. 
9. BT nariai renkami atskirai. Visi pasiūlyti kandidatai balsų skaičiavimo komisijos surašomi į balsavimo 
biuletenį. Balsuojama už pasiūlytus kandidatus, iš sąrašo pasirenkant tiek kandidatų, kiek vietų BT yra 
nustatęs SRT direktorius, suderinus su SA. Į BT išrinktais laikomi daugiausiai balsų surinkę kandidatai. 
BT laikoma išrinkta tuomet, kai yra išrenkami visi jos nariai. 
10. Balsų skaičiavimo komisija surašo Visuotinio gyventojų susirinkimo protokolą, kurį pasirašo 
pirmininkaujantis ir visi balsų skaičiavimo komisijos nariai. Protokolas saugomas SRT. 
 

III. BENDRABUČIO TARYBA 
 
11. BT veiklą kuruoja SRT. 
12. BT, kaip Gyventojų savivaldos organo veiklos forma yra posėdžiai, kurie rengiami ne rečiau kaip 
kartą per tris mėnesius.  
13. BT narių kadencija yra vieneri metai. BT narių įgaliojimai prasideda išrinkus BT ir baigiasi kartu su 
Apgyvendinimo sutarties galiojimo pabaiga.  
14. BT narys gali atsistatydinti arba būti nušalintas nuo pareigų vykdymo savo kadencijos metu gavęs 
drausminančią nuobaudą arba SRT direktoriaus sprendimu su SA prezidento pritarimu. Rinkimai į 
nušalinto ar atsistatydinusio BT nario vietą SRT direktoriaus sprendimu su SA prezidento pritarimu 
organizuojami BT laikantis šių Nuostatų II dalyje nurodytų procedūrų, šaukiant neeilinį Visuotinį 
gyventojų susirinkimą.  
15. Pirmame posėdyje BT iš savo narių išsirenka pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių.  
16. Universitete bendrabučio Gyventojų interesams atstovauja ir jų teises gina, organizuoja BT veiklą, 
šaukia BT posėdžius ir jiems pirmininkauja jos pirmininkas, pirmininko nesant – pirmininko 
pavaduotojas. 
17. BT sekretorius padeda BT pirmininkui organizuoti BT veiklą, tvarko BT dokumentaciją. 
18. BT pirmininką, jo pavaduotoją arba sekretorių nuo pareigų vykdymo gali nušalinti 2/3 BT narių arba 
SRT direktorius su SA prezidento pritarimu. BT pirmininkui atsistatydinus ar jį atstatydinus jo pareigas, 
iki yra išrenkamas naujas BT pirmininkas, laikinai vykdo BT pirmininko pavaduotojas. Nauji BT 
pirmininko, jo pavaduotojo arba sekretoriaus rinkimai turi būti organizuojami ne vėliau kaip per vieną 
mėnesį nuo atsistatydinimo ar atstatydinimo dienos. 
19. Apie BT posėdį BT nariams pranešama ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas. 
20. BT posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip ½ visų BT narių. BT sprendimai 
priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių jos narių balsų dauguma. Jei balsai pasidalija po lygiai, 
lemiamas – BT pirmininkaujančiojo balsas. 
21. BT sprendimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo pirmininkaujantis ir sekretorius. Apie BT 
posėdžiuose priimtus sprendimus BT pirmininkas privalo informuoti SRT ir bendrabučio administraciją. 
22. Kiekvienam BT nariui yra priskiriama atsakomybė už:  

22.1. VDU vidaus teisės aktų laikymosi priežiūrą tame bendrabučio aukšte (-uose) ir (ar) kambaryje 
(-uose), kuriame (-iuose) yra BT priskirtas atlikti priežiūrą;  

22.2. tarpininkavimą sprendžiant tarp Gyventojų, kurie gyvena tame aukšte (-uose) ir (ar) kambaryje 
(-uose), už kuriuos BT narys yra atsakingas, kilusius nesutarimus. 
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23. BT: 
23.1. atsako už Gyventojų vidaus tvarkos taisyklių, Apgyvendinimo sutarties ir kitų vidaus teisės aktų 

laikymosi priežiūrą bendrabutyje; 
23.2. BT sprendimu pasiskirsto bendrabučio aukštus ir (ar) kambarius už kuriuos kiekvienas BT 

narys yra atsakingas; 
23.3. inicijuoja drausminančiųjų priemonių taikymą ir teikia svarstymui SRT; 
23.4. turi teisę teikti pasiūlymus bendrabučio administracijai, SRT dėl patogesnių gyvenimo ir poilsio 

sąlygų Gyventojams sudarymo ir kitais klausimais; 
23.5. organizuoja veiklas, skirtas arba susietas su bendrabučio Gyventojais; 
23.6. turi teisę kviesti į BT susirinkimus suinteresuotus asmenis; 
23.7. turi teisę inicijuoti darbo grupių, kuriose gali dalyvauti ir kiti Gyventojai, sukūrimą; 
23.8. vykdo kitą su bendrabučio savivalda susijusią ir Universiteto vidaus teisės aktams 

neprieštaraujančią veiklą. 
 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

24. BT nariai už aktyvią visuomeninę veiklą gali būti skatinami, vadovaujantis Universiteto skatinimo, 
rėmimo ir lengvatų suteikimo tvarkos aprašu. 
25. Šis Aprašas įsigalioja rektoriui jį patvirtinus įsakymu. 
26. Šio Aprašo išimtis gali taikyti rektorius arba jo įgaliotas asmuo. 
 

        
 
 
 
 
 
 


