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VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO 

BENDRABUČIŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. Vytauto Didžiojo universiteto (toliau - VDU) bendrabučių vidaus tvarkos taisyklės (toliau - Taisyklės) 

apibrėžia asmens, kuris  sudaro su VDU ilgalaikio ar trumpalaikio apgyvendinimo bendrabutyje sutartį (toliau 

– Gyventojas) teises, pareigas ir atsakomybes. 

2. Asmuo, prieš apsigyvendamas bendrabutyje, turi susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir patvirtinti parašu, kad 

įsipareigoja jų laikytis sudarydamas apgyvendinimo VDU bendrabutyje sutartį.  

 

II. BENDRABUČIŲ GYVENTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖS 

3. Gyventojas turi teisę: 

3.1. reikšti pastabas ir teikti pasiūlymus bendrabučio administracijai, Bendrabučio tarybai ar Studentų 

reikalų tarnybai dėl gyvenimo, darbo ir poilsio sąlygų gerinimo, aptarnaujančio personalo darbo, bendrabučio 

švaros priežiūros bei apgyvendinimo tvarkos ir jos procedūros vykdymo bei tobulinimo;  

3.2. priimti svečius ir leisti jiems svečiuotis nuo 7 val. iki 24 val.;  

3.3. reikalauti bendrabučio administracijos, kad esantys ar atsiradę eksploatacijos gedimai būtų laiku 

pašalinti ar, esant reikalui, atliktas neatidėliotinas jų remontas; 

3.4. nesutarimo su bendrabučio administracija, Gyventojais atveju rašyti skundą Bendrabučio tarybai, 

administracijai ar Studentų reikalų tarnybai;   

3.5. pastebėjus atvejus ar veiksmus, kai bendrabučio Gyventojas (-ai) nesilaiko šių Taisyklių normų apie 

šiuos pažeidimus nedelsiant informuoti bendrabučio administraciją, bendrabučio tarybą ar raštiškai kreiptis į 

Studentų reikalų tarnybą. 

4. Gyventojas privalo:   

4.1. laiku mokėti bendrabučio apgyvendinimo mokestį; 

4.2. turėti galiojančią apgyvendinimo VDU bendrabutį sutartį, kuri yra pagrindas leidžiantis gyventi 

bendrabutyje;  

4.3. laiku informuoti bendrabučio administraciją apie Gyventojo įsikėlimą ir išsikėlimą iš gyvenamosios 

vietos bendrabučio kambario;  

4.4. sulaužius ar sugadinus bendrabučio įrangą, inventorių ar kitą turtą, taip pat atsiradus jų 

pažeidimams, nedelsiant apie tai informuoti bendrabučio administraciją;  

4.5. nekelti triukšmo, laikytis rimties ir ramybės nuo 24 val. iki 7 val.;  

4.6. nepažeidinėti kitų bendrabučio Gyventojų teisių ir teisėtų interesų;  

4.7. laikytis švaros ir sanitarinių higienos normų;  

4.8. taupiai naudoti energijos išteklius;  

4.9. laikytis kitų visuomenėje priimtinų gyvenimo normų;  

4.10. bet kuriuo paros metu įsileisti VDU, bendrabučio administracijos atstovus ar specialių tarnybų 

pareigūnus, esant pagrįstam jų reikalavimui. 

5. Gyventojas yra atsakingas už:    

5.1. savo asmens ir bendrabutyje paliktų daiktų saugumą ir priežiūrą;  

5.2. švaros ir tvarkos priežiūrą bei bendrabučio įrangos, inventoriaus ir kito turto saugojimą bei 

tausojimą tiek kambaryje kuriame gyvena, tiek ir viešuose (bendro) naudojimo patalpose bendrabučio 

teritorijoje;  

5.3. kambaryje esančių asmenų veiksmus ir jų paliktų daiktų saugumą.   
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6. Gyventojui draudžiama: 

6.1. savavališkai persikelti į kitą kambarį;   

6.2. pardavinėti ir / ar piktnaudžiauti alkoholiniais gėrimais; 

6.3. pardavinėti ir / ar svaigintis narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis;  

6.4. rūkyti ne rūkimui skirtose bendrabučio patalpose;  

6.5. naudoti bendrabučio patalpas ūkinei ar komercinei veiklai;  

6.6. nepagarbiai elgtis, grasinti ar įžeidinėti bendrabučio administraciją, kitus Gyventojus ir/ar svečius;

  

6.7. įsinešti ir laikyti ginklus, sprogstamąsias medžiagas;   

6.8. niokoti bendrabučio turtą, gadinti jo teritorijoje esančią įrangą ir / ar inventorių bei savavališkai 

perkelti jį iš vienos patalpos į kitą; 

6.9. apgyvendinti pašalinius asmenis bendrabučio gyvenamosios vietos kambaryje;  

6.10. laikyti bendrabučio patalpose gyvūnus;  

6.11. be bendrabučio administracijos leidimo vykdyti remonto darbus gyvenamajame kambaryje; 

6.12. naudoti elektrinius šildymo prietaisus ar kitus elektros prietaisus, kurių bendra galia viršija 2 kW 

tenkančiam vienam bendrabučio kambariui; 

6.13. be bendrabučio administracijos žinios, kabinti iškarpas, paveikslus, nuotraukas ir kt. daiktus ne 

tam skirtose vietose; 

6.14. užsiimti kita veikla, kuri yra susijusi su kenkimu bendrabučiui, jo administracijai ar Gyventojams 

bei pačiam Vytauto Didžiojo universiteto vardui ir prestižui.  

 

III. ATSAKOMYBĖ UŽ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS 

7. Už šių Taisyklių pažeidimus yra skiriamos nuobaudas ir/ar vienašališkai nutraukiama apgyvendinimo 

bendrabutyje sutartis su Gyventoju, vadovaujantis VDU bendrabučių suteikimo ir valdymo tvarkos aprašu. 

8. Gyventoją apie gautas nuobaudas ir/ar vienašališką Sutarties nutraukimą privalo informuoti ir raštiškai 

supažindinti Bendrabučio valdytojas. Nutarimai skirti nuobaudas taip pat skelbiami viešai ir/ar Universiteto 

intraneto sistemoje.   

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

9. Šios taisyklės įsigalioja nuo VDU rektoriaus įsakymu patvirtintos datos.  

___________________________________________________________ 

 


