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VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO
BENDRABUČIŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vytauto Didžiojo universiteto bendrabučių vidaus tvarkos taisyklės (toliau - Taisyklės) reglamentuoja
vidaus tvarką Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – Universitetas) bendrabučiuose ir nustato asmenų (toliau
– Gyventojai), kurie sudaro su Universitetu Apgyvendinimo sutartis ir patvirtina apgyvendinimo sąlygas jose
teises, pareigas ir atsakomybes.
II. GYVENTOJO TEISĖS IR PAREIGOS
2. Gyventojas turi teisę:
2.1. teikti pasiūlymus Universiteto administracijai dėl gyvenimo, darbo ir poilsio sąlygų gerinimo, švaros
priežiūros bei apgyvendinimo tvarkos ir jos procedūros vykdymo bei tobulinimo;
2.2. priimti svečius, pasitinkant juos bendrabučio pirmame aukšte bei užregistruojant, ir leisti jiems
svečiuotis nuo 7 val. iki 24 val.;
2.3. Universiteto nustatyta tvarka, suteikti savo svečiams nakvynę;
2.4. laisvai įeiti ir išeiti iš bendrabučio teritorijos bet kuriuo paros metu;
2.5. reikalauti, kad esantys ar atsiradę eksploatacijos gedimai būtų laiku pašalinti;
2.6. rinkti ir būti išrinktiems į bendrabučio savivaldos organus;
2.7. pastebėjus atvejus ar veiksmus kai nesilaikoma Universitetu Apgyvendinimo sutarties, Taisyklių, kitų
su apgyvendinimu susijusių Universiteto vidaus bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų
reikalavimų taip pat visuomenei priimtinų gyvenimo normų, apie tai pranešti atsakingiems Universiteto, taip
pat bendrabučio, kuriame Gyventojas yra apgyvendintas, administracijos darbuotojams, bendrabučio
savivaldai, Universiteto Studentų atstovybei;
2.8.
naudotis Universiteto bendrabučio kompiuterinio tinklo ištekliais studijoms, mokslui, kitai legaliai
veiklai, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, Universiteto bei Lietuvos mokslo ir studijų
institucijų kompiuterių tinklo LITNET naudojimo taisyklėms.
3. Gyventojas privalo:
3.1. susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoti laikytis jų, taip pat kitų su apgyvendinimu susijusių
Universiteto vidaus bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
3.2. laiku mokėti mokesčius susijusius su apgyvendinimu;
3.3. įeinant arba išeinant iš bendrabučio naudoti įėjimo kortelę arba rodyti pažymėjimą leidžiantį patekti į
bendrabučio patalpas atsakingiems Universiteto, kuriame Gyventojas apgyvendintas, administracijos ar
apsaugos įmonės darbuotojams;
3.4. pastebėjus sulaužyta ar sugadiną įrangą, inventorių ar kitą turtą, informuoti atsakingus Universiteto
bendrabučio, kuriame Gyventojas gyvena, administracijos darbuotojus;
3.5. nekelti triukšmo, laikytis rimties ir ramybės nuo 22 val. iki 6 val.;
3.6. nepažeidinėti kitų Gyventojų teisių ir teisėtų interesų;
3.7. laikytis švaros ir sanitarinių higienos normų;
3.8. turėti bei naudoti švarią patalynę ir jos užvalkalus;
3.9. nedelsiant kreiptis į medicinos įstaigą apie tai informuojant atsakingus bendrabučio, kuriame gyvena
Gyventojas, darbuotojus, jei serga ar užsikrėtė liga, kuri kelia pavojų kitų Gyventojų gyvybei ir (ar) sveikatai;

3.10. taupiai naudoti energijos išteklius, užtikrinti, kad išeinant iš kambario ar bendro naudojimo patalpų jose
nebūtų palikta įjungta šviesa, iš elektros lizdų būtų išjungti nenaudojamų elektrinių prietaisų kištukai, paliktas
iš čiaupo tekantis vanduo;
3.11. laikytis viešai skelbiamų gaisrinės saugos reikalavimų;
3.12. bet kuriuo paros metu įsileisti atsakingus Universiteto taip pat bendrabučio, kuriame Gyventojas yra
apgyvendintas administracijos bei apsaugos įmonės darbuotojus ar specialių tarnybų pareigūnus, esant
pagrįstam jų reikalavimui;
3.13. saugoti ir prižiūrėti Gyventojo kambaryje ar bendrabučio viešuose (bendro) naudojimo patalpose
paliktus asmeninius daiktus;
3.14. atsakyti už savo svečių elgesį bendrabutyje ir jų paliktų daiktų saugumą;
3.15. prižiūrėti švarą ir tvarką, saugoti bei tausoti įrangą, inventorių ir kitą turtą, esančius tiek Gyventojo
kambaryje, tiek ir viešose (bendro naudojimo) bendrabučio patalpose;
3.16. atlikti Universiteto nustatytas Gyventojui tenkančias prievoles susijusias su švaros ir tvarkos palaikymu
viešose (bendro naudojimo) patalpose;
3.17. vykdyti kitus teisėtus su apgyvendinimu bendrabučiuose susijusius atsakingus Universiteto taip pat
bendrabučio, kuriame Gyventojas gyvena, administracijos, saugos įmonės, bendrabučio savivaldos ir
Universiteto Studentų reikalų departamento (toliau – SRD) reikalavimus;
3.18. laikytis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų ar visuomenėje priimtinų gyvenimo normų.
4. Gyventojui draudžiama:
4.1. savavališkai persikelti į kitą bendrabučio kambarį;
4.2. gaminti, platinti ir (ar) piktnaudžiauti alkoholiniais gėrimais taip pat rodytis neblaiviems viešose (bendro
naudojimo) bendrabučio patalpose;
4.3. gaminti, laikyti, platinti ir (ar) (be gydytojo paskyrimo) naudotis taip pat rodytis apsvaigusiais
narkotinėmis, psichotropinėmis ir kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis;
4.4. teršti, šiukšlinti viešose (bendro naudojimo) bendrabučio patalpose ir aplink bendrabučio teritoriją;
4.5. iš kambario išneštas buitines atliekas palikti bendrabučio bendro naudojimo patalpose;
4.6. rūkyti (vartoti tabako gaminius ir elektronines cigaretes) ne rūkymui skirtose vietose;
4.7. naudoti bendrabučio patalpas, Universiteto tiekiamo interneto paslaugas ūkinei ar komercinei veiklai;
4.8. nepagarbiai, šiurkščiai elgtis, grasinti ar įžeidinėti Universiteto ir bendrabučio, kuriame Gyventojas
gyvena administracijos darbuotojus, kitus Gyventojus ir (ar) jų svečius;
4.9. įsinešti, laikyti ir (ar) naudoti ginklus, bet kokias sprogstamąsias ar padegamąsias gyvybei ir (ar)
sveikatai pavojingas medžiagas;
4.10. niokoti bendrabučio turtą, gadinti jo teritorijoje esančią įrangą ir (ar) inventorių bei savavališkai jį
perkelti iš vienos vietos į kitą;
4.11. apgyvendinti pašalinius asmenis;
4.12. be SRD leidimo, laikyti bendrabučio patalpose gyvūnus;
4.13. be atsakingų bendrabučio, kuriame Gyventojas gyvena administracijos darbuotojų leidimo vykdyti
remonto darbus gyvenamajame kambaryje;
4.14. naudoti elektrinius šildymo prietaisus ar kitus elektros prietaisus, kurių bendra galia viršija 2 kW
tenkančiam vienam bendrabučio kambariui;
4.15. naudoti Universiteto interneto paslaugas nesąžiningam ir (ar) kitų asmenų teisėtus interesus
pažeidžiančiam tikslui taip pat dalinantis interneto resursais su kitais asmenimis ir (ar) ekonominei naudai
teikti ar gauti;
4.16. išjungti ir (ar) plėsti esamą bendrabučių kompiuterių tinklo įrangą, keisti jos nustatymus ar kaip kitaip
trikdyti jos veikimui;
4.17. be atsakingų bendrabučio, kuriame Gyventojas yra apgyvendintas administracijos darbuotojų žinios, ant
durų, langų, lubų ar sienų savavališkai tvirtinti baldus ar kitus daiktus, kurie gali pabloginti gyvenamųjų

patalpų būklę, taip pat kabinti iškarpas, paveikslus, nuotraukas ar informacinio pobūdžio skelbimus (plakatus)
tiek Gyventojo kambaryje, tiek viešose (bendro naudojimo) bendrabučio erdvėse;
4.18. 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
5. Už šių Taisyklių pažeidimus, įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, vadovaujantis
Universiteto gyvenamųjų vietų administravimo tvarkos aprašu yra skiriamos drausminančios priemonės,
kurios taip pat skiriamos kambarių patikrinimo metu užfiksavus higienos, švaros, tvarkos, eksploatacijos,
saugos ir (ar) kitus pažeidimus.
6. Nustačius, kad žala Universiteto turtui padaryta dėl Gyventojo ar jo svečio kaltės, Gyventojas turi ją
atlyginti.
7. Gyventojui galimai pažeidus šias Taisykles, kompiuterinio tinklo administratorius turi teisę laikinai arba
visam laikui atjungti jį nuo interneto tinklo arba riboti ryšį. Laikinai atjungtiems Gyventojams tinklo prieiga
yra atnaujinama tik išsprendus susidariusią problemą dėl pažeidimo.
8. Gyventojas apie paskirtas drausminančias priemones informuojamas asmeniškai išsiunčiant pranešimą į
Gyventojo Universiteto suteiktą, esant galimybei, ir (ar) kitą, Universitetui žinomą, elektroninę pašto dėžutę.
Gyventojas su originaliu drausminančiosios priemonės skyrimo raštu ir (ar) priskirtomis mokėti netesybomis
gali susipažinti SRD.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9. Šios Taisyklės tvirtinamos, keičiamos ir (ar) pildomos Universiteto rektoriaus įsakymu.
10. Taisyklės įsigalioja nuo jas patvirtinančiame Universiteto rektoriaus įsakyme nustatytos datos.
11. Taisyklių nežinojimas Gyventojų neatleidžia nuo atsakomybės dėl Taisyklių nesilaikymo.
____________________________

