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PRIĖMIMO Į DIEVENIŠKIŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS
BENDRABUTĮ TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Priėmimo į DIEVENIŠKIŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS
kurios steigėja yra Švietimo ir mokslo ministerija (toliau vadinama – mokykla)
bendrabutį tvarkos aprašas (toliau vadinama – aprašas) nustato mokyklos mokiniams
bendrabučio suteikimo, apgyvendinimo, gyvenimo jame ir apmokėjimo už jį tvarką.
2. Mokinių gyvenimą bendrabutyje reglamentuoja Bendrabučio vidaus tvarkos
taisyklės, kurios tvirtina mokyklos vadovas įsakymu.
3. Mokiniai priimami į bendrabutį vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991,
Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) ir šiuo aprašu.
II. BENDRABUČIO SUTEIKIMAS
4. Pirmumo teisę gyventi bendrabutyje turi mokiniai, kurie:
4.1. dėl turimų sutrikimų (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų
yra nesaugūs gatvėje) negali kasdien atvykti į mokyklą;
4.2. gyvena kaimo vietovėje didesniu nei 3 kilometrų atstumu nuo mokyklos;
4.3. yra iš socialiai remtinų šeimų;
4.4. patiria šeimose fizinį ar psichologinį smurtą.
5. Esant bendrabutyje laisvų vietų apgyvendinami mokiniai, atsižvelgiant į šeimos
materialinę padėtį.
III. APGYVENDINIMAS IR GYVENIMAS BENDRABUTYJE
6. Dėl apgyvendinimo bendrabutyje sudaroma sutartis, kurioje nurodomos
sutarties šalys, įsipareigojimai, sutarties terminas.
7. Mokykla užtikrina, kad mokiniams būtų sudarytos tinkamos gyvenimo,
mokymosi ir poilsio sąlygos bendrabutyje (aprūpina bendrabutį baldais ir kitu būtinu
inventoriumi).
8. Apsigyvendinant mokyklos bendrabutyje mokinius, jie pildo nustatytos formos
prašymą (1 priedas) ir pasirašytinai supažindinami su Bendrabučio vidaus tvarkos
taisyklėmis bei pasirašo aktą dėl inventoriaus naudojimo.
9. Mokiniai, nesilaikantys Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių ar padarę
materialinę žalą bendrabučio patalpoms, įrenginiams, baldams ar inventoriui, atsako
įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
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10. Bendrabutį rekonstruojant, remontuojant ar dėl kitų svarbių priežasčių
mokiniai mokyklos vadovo sprendimu gali būti perkeliami į kitas gyvenamąsias patalpas,
nebloginant gyvenimo sąlygų.
IV. APMOKĖJIMAS UŽ BENDRABUTĮ
11. Mokyklos mokiniams už gyvenimą bendrabutyje reikia mokėti ne daugiau
kaip 0,1 MGL dydžio mėnesinį mokestį dalinėms bendrabučio išlaikymo išlaidoms
padengti.
12. Mokyklos mokiniai nuo mokesčio už gyvenimą bendrabutyje atleidžiami, jei:
12.1. mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) yra nedirbantys neįgalieji.
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