PRIEDAS prie 2021 m. spalio 1 d.
rektoriaus įsakymo Nr. SRD-21/22-063-1
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO
BENDRABUČIŲ SAVIVALDOS
TVARKOS APRAŠAS
I.
1.1.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Vytauto Didžiojo universiteto bendrabučių savivaldos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)

nustato Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – Universitetas) bendrabučių savivaldos formavimą,
veiklos tikslus, rinkimų tvarką, funkcijas, teises ir pareigas.
1.2.

Apraše vartojamos sąvokos:

1.2.1.

SA – Universiteto Studentų atstovybė;

1.2.2.

SRD – Universiteto Studentų reikalų departamentas;

1.2.3.

Gyventojas – asmuo, sudaręs su Universitetu Apgyvendinimo sutartį, kuriam yra suteikta

gyvenamoji vieta Universiteto bendrabutyje;
1.2.4.

Bendrabučio administracija – valdytojas ir bendrabučio administratoriai.
II.

2.1.

BENDRABUČIO SAVIVALDA

Bendrabučio Gyventojų savivalda – Universiteto įteisinta Gyventojų veikla, skirta

bendruomeniniams Gyventojų klausimams spręsti, kuri yra įgyvendinama per kiekviename iš
Universiteto bendrabučių suformuotus valdymo organus:
2.1.1.

Visuotinį Gyventojų susirinkimą (toliau – Visuotinis Gyventojų susirinkimas) –

aukščiausią Gyventojų savivaldos organą, skirtą bendruomeniniams Gyventojų klausimams spręsti;
2.1.2.

Bendrabučio tarybą (toliau – Bendrabučio taryba) – Universiteto bendrabutyje veikiantį

kolegialų Gyventojų savivaldos organą, kurį sudaro bendrabučio tarybos pirmininkas ir aukšto seniūnai;
2.1.3.

Bendrabučio tarybos pirmininką (toliau – Pirmininkas) – Universiteto bendrabutyje

veikiantį vienasmenį Gyventojų savivaldos organą, kuris teisėtai atstovauja Gyventojų interesams ir
tarpininkauja spręsdamas problemas tarp Gyventojų, aukšto seniūnų, SA ir Universiteto (bendrabučio)
administracijos;
2.1.4.

Aukšto seniūną (toliau – Aukšto seniūnas) – aukšto gyventojų išrinktą asmenį, atsakingą

už informacijos perdavimą ir skleidimą tarp aukšto gyventojų ir Pirmininko, tarpininkavimą sprendžiant
problemas tarp Gyventojų ir Universiteto (bendrabučio) administracijos.
2.2.

Bendrabučio savivaldos veiklą koordinuoja SRD bendradarbiaudama su SA.
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III.
3.1.

PIRMININKO IR AUKŠTO SENIŪNO ATRANKOS PROCEDŪRA
Pirmininko rinkimų atrankos procesą administruoja SRD, rinkimų procedūrą vykdo – SA,

jei Pirmininkas yra renkamas Gyventojų visuotiniu balsavimu, kaip tai nustatyta šio Aprašo 4.4.3 p.
Aukšto seniūno rinkimus organizuoja Pirmininkas, jei reikia bendradarbiaudamas su SA.
3.2.

Gyventojas kandidatuojantis į Pirmininko poziciją turi atitikti šiuos reikalavimus:

3.2.1.

gyventi bendrabutyje į kurio Pirmininko poziciją kandidatuoja;

3.2.2.

studijuoti Universitete;

3.2.3.

neturėti jam skirtų drausminių priemonių Universitete ir bendrabutyje;

3.2.4.

pateikti savo gyvenimo aprašymą (CV);

3.2.5.

pateikti planuojamos Bendrabučio tarybos veiklos planą, kurį sudaro:

3.2.5.1. problemos, įžvelgiamos bendrabutyje, ir jų siūlomi sprendimo būdai;
3.2.5.2. iškelti tikslai, veiklos ir iniciatyvos kadencijos laikotarpiui;
3.2.5.3. neformali veikla bendruomenės telkimui.
3.3.

Gyventojas kandidatuojantis į Aukšto seniūno poziciją turi atitikti šiuos reikalavimus:

3.3.1.

gyventi bendrabutyje į kurio aukšto Aukšto seniūno poziciją kandidatuoja;

3.3.2.

neturėti jam skirtų drausminių priemonių Universitete ir bendrabutyje.
IV.

4.1.

PIRMININKO RINKIMAI

SRD per vieną mėnesį nuo naujų mokslo metų pradžios skelbia konkursą, trunkantį ne

mažiau kaip vieną savaitę, Pirmininko pozicijai užimti viešoje kiekvieno bendrabučio erdvėje bei
http://apgyvendinimas.vdu.lt.
4.2.

SRD per savaitę nuo konkurso pabaigos privalo surengti kandidatų, kurie atitinka

Pirmininko pozicijai keliamus reikalavimus į Pirmininkus, atrankos komisijos susitikimą.
4.3.

Atrankos komisiją (toliau – Atrankos komisija) sudaro 3 (trys) Universiteto (SRD)

deleguoti administracijos atstovai ir 3 (trys) SA deleguoti atstovai. Atrankos komisijos primininkas –
SRD direktorius. Atrankos Komisijos sprendimai yra nekeičiami ir neskundžiami.
4.4.

Atrankos komisijos sprendimai gali būti šie:

4.4.1.

jei nėra atrinktas arba nebuvo nei vieno kandidato į Pirmininko vietą, tuomet, ne vėliau

kaip per 3 (tris) darbo dienas skelbiamas pakartotinis konkursas, Atrankos komisijos numatyta tvarka,
laikantis šiame Apraše numatytų Pirmininko rinkimų procedūros; neišrinkus Pirmininko antrą kartą
laikoma, kad Pirmininkas nėra išrenkamas ir Bendrabučio taryba bendrabutyje toliau nėra formuojama
iki kito semestro pradžios. Kito semestro pradžioje, laikantis šio Aprašo nuostatų reikalavimų, skelbiami
pakartotiniai Pirmininko rinkimai, jei ir tuomet nėra atrinkta kandidatų arba jų nebuvo – Bendrabučio
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taryba bendrabutyje neformuojama. Išrinkus Pirmininką, jo kadencija trunka iki einamųjų akademinių
mokslo metų pabaigos;
4.4.2.

atrinkus vieną kandidatą į Pirmininko vietą, viešai pranešama Universiteto ir bendrabučio

internetinėje erdvėje apie jo paskyrimą;
4.4.3.

atrinkus kelis kandidatus į bendrabučio Pirmininko vietą, Atrankos komisijos numatyta

tvarka, skelbiami Pirmininko rinkimai bendrabutyje, kuriuose bendrabučio gyventojai visuotinio
balsavimu metu išrenka Pirmininką šia tvarka:
4.4.3.1. SA, bendradarbiaudama su SRD ir bendrabučių administracija, praneša bendrabučio
gyventojams apie Pirmininko rinkimus likus ne mažiau nei 3 (trims) darbo dienoms iki jų pradžios;
4.4.3.2. balsavimas vyksta kontaktiniu arba nuotoliniu būdu, užtikrinant anonimiškumą;
4.4.3.3. balsavimo rezultatai laikomi galiojantys, jei juose dalyvavo daugiau nei pusė tuo metu
registruotų bendrabučio gyventojų;
4.4.3.4. kandidatas, surinkęs daugiausiai balsų, yra išrenkamas eiti Pirmininko pareigas;
4.4.3.5. tais atvejais, kai balsai pasiskirsto po lygiai, vyksta perbalsavimas, kol Pirmininkas bus
išrenkamas;
4.4.3.6. SA įgaliotas asmuo surašo ir pasirašo Pirmininko rinkimų protokolą. Protokolas yra
saugomas SRD.
4.5.

Pirmininko kadencijos trukmė yra vieneri akademiniai metai. Pirmininko kadencija

prasideda SRD arba SA informavus apie rinkimų rezultatus.
4.6.

Pirmininkas gali atsistatydinti arba būti atstatydintas iš užimamų pareigų šia tvarka:

4.6.1.

jei Pirmininkas atsistatydina, jis apie tai turi informuoti Bendrabučio tarybą, SRD ir SA;

4.6.2.

jei nutrūksta Apgyvendinimo sutartis tame bendrabutyje, kuriame jis gyvena;

4.6.3.

jei gauna drausminančią priemonę;

4.6.4.

SRD direktoriui, su SA prezidento pritarimu, nušalinus Pirmininką, jei jis nevykdo arba

netinkamai vykdo savo pareigas.
4.7.

Pirmininkui atsistatydinus arba jį nušalinus, Bendrabučio taryba iš Aukšto seniūnų

tarpininkaujant SA teikia naujo Pirmininko kandidatūrą Atrankos komisijai, kuri vadovaujantis 4.4.1.4.4.3 p. priima sprendimus.
4.8.

SRD, su SA pritarimu, visiems bendrabučių Pirmininkams skiria 100 % mokesčio už

apgyvendinimo bendrabutyje lengvatą jų kadencijos laikotarpiui.
V.

AUKŠTO SENIŪNO RINKIMŲ PROCEDŪRA

5.1.

Aukšto seniūno rinkimai vyksta šia tvarka:

5.2.

Pirmininkas per 2 (dvi) savaites nuo jo paskelbimo (išrinkimo) dienos turi išrinkti

kiekvieno bendrabučio Aukšto seniūnus, kurių turi būti ne mažiau, kaip 4 (keturi);
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5.3.

Pirmininkas yra atsakingas už viešą išrinktų Aukšto seniūnų paskelbimą;

5.4.

Pirmininkas yra atsakingas už naujo Aukšto seniūno rinkimus, jei šis:

5.4.1.

atsistatydina apie tai informuodamas Pirmininką;

5.4.2.

Bendrabučio tarybos arba SRD direktoriaus sprendimu, su SA prezidento pritarimu,

nušalinamas dėl nevykdomų ar netinkamai vykdomų pareigų;
5.4.3.

nutrūksta jo Apgyvendinimo sutartis tame bendrabutyje, kuriame jis gyvena;

5.4.4.

gauna drausminančią priemonę.

5.5.

Pirmininkui neišrinkus bendrabučio Aukšto seniūno arba nesant kandidatams, kiti Aukšto

seniūnai dalijasi to Aukšto seniūno pareigas.
5.6.

SRD, su SA pritarimu, bendrabučių Aukšto seniūnams, akademinių metų pabaigoje gali

skirti vienkartinę skatinamąją stipendiją atsižvelgiant į jų aktyvumą kadencijos laikotarpiu.
VI.
6.1.

BENDRABUČIO TARYBA

Bendrabučio taryba susideda iš Pirmininko ir Aukšto seniūnų vienerių akademinių metų

kadencijai, kuriai vadovauja Pirmininkas.
6.2.

Pirmininkas yra atsakingas už suformuotos Bendrabučio tarybos narių sąrašo su

kontaktais pateikimą SRD ir SA.
6.3.

Pirmininko pareigos:

6.3.1.

išrinkti bendrabučio Aukšto seniūnus;

6.3.2.

organizuoti ir vykdyti Bendrabučio tarybos veiklą bendrabutyje:

6.3.3.

bendradarbiaujant su bendrabučio administracija, SRD ir SA spręsti bendrabutyje

kylančias problemas, teikti siūlymus bendrabučių veiklai gerinti;
6.3.4.

pasirūpinti informacijos, naujienų ir kitos informacijos sklaida bendrabutyje, jo

socialiniuose tinkluose, į bendrabučių socialinių tinklų adresatus įtraukiant SA atstovus;
6.3.5.

atstovauti Gyventojų interesams Universiteto bendrabučio taryboje, kaip tai nustatyta šios

Sutarties 6.6.-6.8. p., ir santykiuose su bendrabučio administracija;
6.3.6.

tarpininkauti sprendžiant kylančias problemas tarp Gyventojų ir bendrabučio

administracijos arba Gyventojų tarpe;
6.3.7.

puoselėti Gyventojų bendruomenės integralumą;

6.3.8.

vykdyti socialines ir kultūrines veiklas;

6.3.9.

vykdyti kitas, SA ir SRD nurodytas, veiklas.

6.4.

Pirmininkas už Bendrabučio tarybos vykdomą veiklą yra atskaitingas SRD ir SA, kuriems

užklausus arba savo nuožiūra, turi pranešti apie planuojamas ir vykdomas veiklas bendrabutyje, jas
susiderinti.
6.5.

Bendrabučio Aukšto seniūnų pareigos:
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6.5.1.

informuoti Pirmininką apie savo atstovaujamo(-ų) aukšto(-ų) iškilusias problemas arba

teikiamus siūlymus bendrabučių veiklai gerinti;
6.5.2.

pasirūpinti informacijos sklaida savo atstovaujame(-uose) aukšte(-uose);

6.5.3.

padėti Pirmininkui bendradarbiauti su administracija ir atstovaujamo(-ų) aukšto(-ų)

gyventojais;
6.5.4.

padėti Pirmininkui vykdyti socialinę ir kultūrinę veiklą;

6.5.5.

stebėti savo atstovaujamo(-ų) aukšto(-ų) bendrų patalpų tvarką ir esant neatitikimams

informuoti Pirmininką ir bendrabučio administraciją.
6.6.

Bendrabučio taryba atlieka šias funkcijas:

6.6.1.

Bendrabučio administracijai, SA ir (arba) SRD įvardija problemas įžvelgiamas

bendrabutyje, siūlo galimus sprendimų būdus;
6.6.2.

aptaria ir vykdo Pirmininko iškeltus tikslus, veiklas ir iniciatyvas kadencijos laikotarpiui;

6.6.3.

organizuoja veiklas telkiančias bendrabučio bendruomenę;

6.6.4.

sprendžia operatyvinius ir bendrabučio administracijos, SRD ir SA pavestus klausimus,

susijusius su bendrabučiu;
6.6.5.

vykdo kitą susijusią su bendrabučiu veiklą.

6.7.

Bendriems visų bendrabučių reikalams spręsti suburiama Universitetinė bendrabučio

taryba, kurią sudaro visi Pirmininkai arba jų įgalioti Aukšto seniūnai, SRD direktorius bei 2 (du) SRD
deleguoti asmenys, SA prezidentas bei 2 (du) SA deleguoti asmenys.
6.8.

Universitetinės bendrabučio tarybos posėdžiai, kuriems pirmininkauja SRD direktorius,

yra šaukiami ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per semestrą, SRD direktoriaus sprendimu arba SA prezidento
arba ½ Pirmininkų iniciatyva adresuota SRD direktoriui.
6.9.

Universitetinės bendrabučio tarybos sprendimai yra patariamojo pobūdžio SRD

direktoriui.
VII.
7.1.

VISUOTINIS GYVENTOJŲ SUSIRINKIMAS

Visuotinis Gyventojų susirinkimas šaukiamas pagal poreikį viešiems bendrabučio

Gyventojų klausimams diskutuoti ir (arba) spręsti.
7.2.

Šaukti Visuotinį Gyventojų susirinkimą, apie jį viešai pranešus nurodant datą, vietą, laiką

bei preliminarią darbotvarkę, iniciatyvos teisę turi ne mažiau kaip ¼ tuo metu bendrabutyje gyvenančių
Gyventojų, adresuotu prašymu Pirmininkui, Bendrabučio tarybos sprendimu arba SRD direktoriaus ar
SA prezidento sprendimu.
7.3.

Susirinkimui pirmininkauja šaukimo iniciatyvą atstovaujantis Pirmininkas, Universiteto

(bendrabučio) administracijos atstovas, SRD direktorius arba SA prezidentas arba jų įgalioti asmenys.
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VIII.
8.1.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Šis Aprašas, jo pakeitimai ir (ar) papildymai tvirtinami Universiteto rektoriaus įsakymu.
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