
BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

 

I.  BENDROJI DALIS 

 

Šios taisyklės nustato VšĮ „Veiklus Rietavas“ bendrabučio veiklą bei bendrabutyje gyvenančių 

asmenų (toliau – Gyventojų) gyvenimo jame tvarką. 

 

II. BENDRABUČIO GYVENTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

1. Naudotis priskirtais bendrabučio kambariais su ten esančiu inventoriumi, patalyne, naudotis 

turimais elektros (ne šildymo) prietaisais. 

2. Naudotis virtuvių įranga, dušais nuo 7.00 iki 22.00 val.  

3. Priimti ir/ar vykti į svečius nuo 16.00 iki 20.00 val., bendrabučio budėtojams pateikiant 

svečio asmens dokumentą. 

4. Gyventojai privalo laikytis bendrabučio tvarkos, elgesio taisyklių ir visuomenės priimtų 

gyvenimo normų. 

5. Atvykus ir išvykstant, Gyventojai privalo užsiregistruoti į atvykimo-išvykimo žurnalą. 

6. Gyventojai privalo mandagiai ir pagarbiai elgtis bei bendrauti su bendrabučio darbuotojais, 

kitais Gyventojais. 

7. Svečius užregistruoti svečių žurnaluose, atsakyti už jų elgesį. 

8. Laikytis asmens higienos, savitvarkos. Palaikyti švarą ir tvarką kambariuose, bendro 

naudojimo patalpose pagal sanitarinių higieninių normų reikalavimus. 

9. Privalo gyvenamąja patalpa naudotis taip, kad nebūtų pažeistos kitų Gyventojų teisės bei 

teisėti interesai. 

10. Įtariant, kad yra padarytas vidaus tvarkos taisyklių pažeidimas ar kitais atvejais, Gyventojai 

privalo bendrabučio darbuotojus ar ar administracijos darbuotojus, bet kuriuo paros metu 

įleisti į kambarį bei vykdyti jų nurodymus, neprieštaraujančius šioms taisyklėms. 

11. Saugoti ir tausoti bendrabučio turtą bei inventorių. Išvykstant iš bendrabučio, sugadintą – 

suremontuoti; padarytą žalą – atlyginti. 

12. Taupiai vartoti energijos, šilumos bei vandens išteklius. 

13. Pastebėjus gaisrą, gedimus, avarines situacijas ar kitas gyvybei pavojų keliančias 

aplinkybes, nedelsiant kviesti pagalbą telefonu 112, informuoti bendrabučio auklėtoją ir 

kitus bendrabučio darbuotojus. 

14. Rūkyti tik tam skirtose vietose. 

15. Gyventojai į bendrabutį privalo grįžti iki 22.00 val. 

16.  Nuo 22.00 iki 7.00 val. būti savo kambariuose ir laikytis tylos. 

 

III. BENDRABUČIO GYVENTOJAMS DRAUDŽIAMA 



 

17. Įnešti į bendrabutį, pardavinėti, vartoti bei platinti svaigiuosius gėrimus, narkotikus, 

toksines bei psichotropines medžiagas. 

18. Grįžti į bendrabutį apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių bei psichotropinių medžiagų. 

19. Smurtauti bei tyčiotis. Įžūliai ir chuliganiškai elgtis su bendrabučio Gyventojais bei 

savo pareigas atliekančiais darbuotojais. 

20. Atsivežti ir naudotis kambariuose elektrinėmis viryklėmis ir šildytuvais. 

21. Savavališkai naudotis kitų Gyventojų lovomis, patalyne bei daiktais. Persikelti į kitą 

kambarį, keisti užraktus, keistis priskirtu inventoriumi. 

22. Atrakinėti ne savo kambarius, kitas patalpas bei užeidinėti nesant kambario 

Gyventojui, pasisavinti svetimus daiktus. 

23. Savavališkai įleisti ar būti kambariuose su nustatyta tvarka neregistruotais svečiais. 

24. Rūkyti bendrabučio kambariuose bei kitose patalpose. 

25. Bendro naudojimo patalpose ir per langus pilti šiukšles, mėtyti daiktus. 

26. Naudoti pirotechnikos gaminius bei kitas degiąsias medžiagas bendrabučio patalpose 

bei jo teritorijoje. 

27. Bendrabučio patalpose triukšmauti, garsiai leisti muziką, šūkauti nuo 18.00 val. iki 

7.30 val. 

28. Laikyti gyvūnus. 

29. Bendrabučio Gyventojams už bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus gali 

būti skiriamos drausminės poveikio priemonės bei pašalinimas iš bendrabučių. 

 

V. BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKIŲ GALIOJIMO LAIKAS IR JŲ 

PAKEITIMAS 

 

30. Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos. 

31.  Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės keičiamos arba jų galiojimas sustabdomas VšĮ 

„Veiklus Rietavas“ direktoriaus įsakymu. 


