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PATVIRTINTA 

2017 m. kovo 15 d.  

Rektoriaus įsakymu Nr. SRD-16/17-158-1 

 

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 formavimą, veiklos tikslus ir 

rinkimų tvarką. 

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. 

Gyventojas – asmuo, sudaręs su Universitetu Apgyvendinimo sutartį ilgesniam kaip 2 (dviejų) mėnesių 

laikotarpiui. 

SA – Universiteto Studentų atstovybė.  

SRD – Universiteto Studentų reikalų departamentas. 

 

II. BENDRABUČIO SAVIVALDA 

 

3. Bendrabučio Gyventojų savivalda – Universiteto įteisinta Gyventojų veikla, skirta bendruomeniniams 

Gyventojų klausimams spręsti, kuri yra  įgyvendinama per:  

3.1. Visuotinį Gyventojų susirinkimą (toliau – Susirinkimas) –– aukščiausiąją Gyventojų savivaldos 

instituciją, skirta bendruomeniniams Gyventojų klausimams spręsti; 

3.2. Bendrabučio tarybą (toliau – BT) – Universiteto bendrabutyje veikiantį kolegialų Gyventojų 

savivaldos organą; 

3.3. Bendrabučio tarybos pirmininką (toliau – Pirmininkas) – Universiteto bendrabutyje veikiantį 

vienasmenį Gyventojų savivaldos organą, kuris teisėtai atstovauja Gyventojų interesus ir tarpininkauja 

problemų sprendimui tarp Gyventojų  ir Universiteto (bendrabučio) administracijos. 

4. Bendrabučio savivaldos veiklą kuruoja SRD bendradarbiaudama su SA.  

 

III. VISUOTINIS GYVENTOJŲ SUSIRINKIMAS 

 

5. Susirinkimas gali būti šaukiamas viešiems bendrabučio gyventojų klausimams diskutuoti ir (ar) spręsti. 

Susirinkimui pirmininkauja šaukimo iniciatyvą atstovaujantis Gyventojas, Pirmininkas, Universiteto 

(bendrabučio) administracijos atstovas, SRD direktorius arba SA prezidentas ar jo įgaliotas asmuo. 

6. Susirinkime kiekvienas Gyventojas turi vieną balsą. Susirinkime priimti sprendimai galioja, jeigu jiems 

pritaria ne mažiau kaip 50 Gyventojų. Pirmininkas ir atsakingi Universiteto (bendrabučio) administracijos 

atstovai turi atsižvelgti į teisėtus Susirinkimo sprendimus. 
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IV. BENDRABUČIO TARYBA 

 

7. Pirmininkas už Bendrabučio tarybos vykdomą veiklą yra atskaitingas SRD ir SA, pagal kurių 

užklausimą arba savo nuožiūra, turi pranešti apie savo planuojamas ir vykdomas veiklas bei pagal 

galimybę atvykti į SRD arba SA šaukiamus susitikimus ar susirinkimus. 

8. Pirmininkas suformuoja BT ir jai vadovauja. BT narių įgaliojimus suteikia ir atima Pirmininkas su 

SRD ir SA pritarimu. BT narį, jei jis nevykdo arba netinkamai vykdo savo funkcijas, gali nušalinti SRD 

direktorius su SA prezidento pritarimu. BT narys gali atsistatydinti apie savo sprendimą informuodamas 

Pirmininką, o šis – SRD ir SA. BT nariai automatiškai netenka įgaliojimų, jeigu nutrūksta jų 

Apgyvendinimo sutartis. 

9. BT nariai padeda Pirmininkui įgyvendinti šiuos BT veiklos tikslus: 

9.1. atstovauti gyventojų interesams Universiteto (bendrabučio) administracijoje; 

9.2. atstovauti Universiteto (bendrabučio) administracijai gyventojų tarpe; 

9.3. puoselėti gyventojų bendruomenės integralumą; 

9.4. vykdyti socialinę ir kultūrinę veiklą; 

9.5. tarpininkauti problemų, kylančių tarp gyventojų (ar tarp gyventojų ir administracijos), sprendime. 

 

V. BENDRABUČIO TARYBOS PIRMININKO ATRANKOS PROCEDŪRA 

 

10. Pirmininko atrankos procesą administruoja SRD, rinkimų procedūrą vykdo – SA, pirmininką renka – 

Susirinkimas.  

11. Kiekvienų mokslo metų pradžioje SRD ir SA viešoje universiteto ir bendrabučių erdvėje skelbia 

kandidatų atrankos į kiekvieno Universiteto bendrabučių savivaldos Pirmininko poziciją konkursą, 

kuriame nurodo atrankos reikalavimus, terminus ir kitas sąlygas.  

12. Kandidatas į Pirmininko poziciją (toliau – Kandidatas) užpildo prašymą – anketą, pateikia 

dokumentus, nurodytus konkurso reikalavimuose, kitą jo nuožiūra aktualią informaciją.  

13. Formalieji reikalavimai kandidatuojant į Pirmininko poziciją yra: 

13.1. motyvacija tapti Bendrabučio savivaldos Pirmininku; 

13.2. Bendrabučio tarybos veiklos metmenys; 

13.3. patirtis visuomeninėje veikloje; 

13.4. ne mažiau kaip 6 mėn. gyvenimas bendrabutyje, kuriame pretenduojama tapti Pirmininku; 

13.5. neturėti drausminių nuobaudų universitete; 

13.6. atskirais atvejais, gali būti nurodyti kiti, papildomi reikalavimai. 

14. Formaliąją pateiktų paraiškų analizę atlieka ir sprendimą apie kandidatų tinkamumą dalyvauti 

atrankoje priima SRD.  

15. Atranką vykdo SRD kartu su SA šia tvarka:  

15.1. visi Kandidatai kviečiami į atrankos pokalbį su SRD ir SA atstovais;  

15.2. Kandidatai pokalbio metu yra vertinami atsižvelgiant į pateiktus paraiškos dokumentus bei siekio 

tapti bendrabučio Pirmininku tinkamumą eiti pareigas;  

15.3. atrankos kriterijai nėra apibrėžti, todėl atranką vykdantieji turi teisę nustatyti, kuris studentas gali 

būti atrinktas pretendentu į Pirmininkus. 

16. Visi atrinkti Kandidatai, kurių skaičių nustato atranką vykdantieji, turi teisę kandidatuoti į Pirmininko 

postą. Kandidatai į Pirmininkus neatrinkti atrankos metu neturi apskundimo teisės. 
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VI. BENDRABUČIO TARYBOS PIRMININKO RINKIMŲ PROCEDŪRA 

 

17. Kiekvienų mokslo metų pradžioje, per SRD ir SA nustatytą terminą, SA iniciatyva, organizuojamas 

Susirinkimas Pirmininkui rinkti, šia tvarka:  

17.1. viešai apie šaukiamą Susirinkimą nurodant Pirmininko rinkimų procedūrą, datą, vietą ir laiką 

informuojami Gyventojai;  

17.2. Susirinkimui pirmininkauja SA prezidentas ar jo įgaliotas asmuo.  

17.3. Susirinkimo metu: 

17.3.1. Susirinkimo pirmininkas pristato vykusios kandidatų į Universiteto bendrabučio Pirmininko 

poziciją atrankos rezultatus, kandidatus į Pirmininko postą. Kandidatai į Pirmininko postą turi teisę 

patys prisistatyti save Susirinkimo dalyviams, atsakyti į jų užduotus klausimus. 

17.3.2. Gyventojai išsirenka trijų narių balsų skaičiavimo komisiją, kuri atsako už balsų skaičiavimą bei 

rezultatų paskelbimą. Balsų skaičiavimo komisijos nariais negali būti kandidatai į Pirmininko poziciją. 

17.3.3. kiekvienas Gyventojas gauna po balsavimo biuletenį, kuriame nurodyti visi kandidatai į 

Pirmininko poziciją. Balsuojama už vieną kandidatą. Pirmininku išrenkamas kandidatas: 

17.3.3.1.  surinkęs daugiausia balsų, tačiau ne mažiau kaip 1/2 Susirinkime dalyvaujančių 

Gyventojų balsų.  

17.3.3.2.  jeigu nė vienas kandidatas nesurinko 1/2 balsų, vyksta perbalsavimas Pirmininką renkant 

iš dviejų daugiausiai ar vienodą balsų skaičių surinkusių kandidatų. Perbalsavimo metu išrinktu 

laikomas kandidatas surinkęs daugiausia balsų. 

17.4. Balsų skaičiavimo komisija, suskaičiavusi balsavimo rezultatus, surašo Susirinkimo protokolą, kurį 

pasirašo Susirinkimo pirmininkas ir visi balsų skaičiavimo komisijos nariai. Protokolas saugomas SRD. 

18. Pirmininko kadencijos trukmė yra vieneri metai. Pirmininko kadencija prasideda Susirinkimo balsų 

skaičiavimo komisijai paskelbus išrinktą Pirmininką ir baigiasi išrinkus kitą Pirmininką.  

19. Pirmininkas gali atsistatydinti apie tai informuodamas SRD ir SA.  

20. Pirmininką, jei jis nevykdo arba netinkamai vykdo savo funkcijas, gali nušalinti SRD direktorius su 

SA prezidentu pritarimu. Pirmininkas automatiškai netenka įgaliojimų, jeigu nutrūksta jo Apgyvendinimo 

sutartis. 

21. Pirmininkui netekus įgaliojimų, atsistatydinus arba jį nušalinus, naujas Pirmininkas renkamas 

vadovaujantis šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka. 

22. Jei Pirmininku pageidavo būti tik vienas kandidatas ir jis buvo atrinktas vadovaujantis šių nuostatų V 

dalyje nurodyta tvarka – jis, SRD direktoriaus sprendimu ir SA prezidento pritarimu, yra paskiriamas eiti 

Pirmininko pareigas nešaukiant Susirinkimo. Apie paskirtą Pirmininką SA, SRD bei pats Pirmininkas 

informuoja Gyventojus viešai. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Šie Nuostatai, jų pakeitimai ir (ar) papildymai tvirtinami Universiteto rektoriaus įsakymu. 

24. Pirmininkas pagal pareigas – atleidžiamas nuo bendrabučio apgyvendinimo mokesčio mokėjimo 

kadencijos metu taip pat Pirmininkui ir kitiems BT nariams, atsižvelgiant į jų nuveiktą veiklą, 

vadovaujantis Universiteto vidaus teisės aktais, gali būti taikomos įvairios mokesčių lengvatos, skiriamos 

stipendijos ar kaip kitaip jie gali būti remiami ir skatinami. 

 

        


