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ISAKYMAS
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Vadovaudamasi Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos Mokymo centro nuostatq patvirtintq Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2014 m. kovo 6 d. isakymu Nr. 1R-65 ,,Dèl Kalèjimq departamentui prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos pavaldZiq [staigq nuostatq patvirtinim o" (2015 m. rugpjuõio 20 d. jsakymo
Nr. 1R-235 redakcija), 19.2, 19.3 ir 26.5 papunkðiais, atsiZvelgdama i Pataisos pareigünq ivadinio
mokymo organizavimo tvarkos apra5o, patvirtinto Kalejimq departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos (toliau - Kalejimr¿ departamentas) direktoriaus 2015 m.
rugpjüðio 2l d. isakymu Nr. V-309 ,,Dêl Pataisos pareigünq ivadinio mokymo organizavimo
tvarkos apra5o ir Pataisos pareigünq kvalifikacijos tobulinimo tvarkos apra5o patvirtinimo",2B.I,
29.4 ir 29.5 papunkõiq nuostatas ir siekdama gerinti apgyvendinimo ir vidaus tvark4 Kalejimq
departamento Mokymo centro (toliau - Mokymo centras) bendrabutyje:

1.T v i r t i n u Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos Mokymo centro bendrabuöio vidaus tvarkos taisykles (toliau - Bendrabuðio taisykles,
pridedama)

2.Pavedu:
2.1. Kompetencijq ugdymo skyriaus vyriausiajam specialistui Valdemarui Kazakui

isakym4 paskelbti Mokymo centro interneto svetaineje;
2.2. Bendrojo skyriaus inspektorei Daliai Bei5ienei organizuoti Bendrabuðio taisyklese

nurodytr¿ Zurnah¿ pagaminim4.
3. P r i p a i, I s t u netekusiu galios Mokymo centro direktoriaus 2013 m. kovo 25 d.

isakymqNr. V-31 ,,Del Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro bendrabuðio vidaus tvarkos taisykliq patvirtinimo.,.

4.Ip ar e i g o j u Bendrojo skyriaus inspektorç Miroslav4Suboö su Siuo þakymu
supaZindinti pasira5ytinai Kompetencijr¿ ugdymo skyriaus vyriausi4ji specialistq Valdemarq Kazakq
ir Bendrojo skyriaus vyresniji specialist4 Algird4 Narkeviðig inspektorç Dali4 Bei5ienE bei
budetojus Josif4 Andu5keviðig Gintarq Dzermeikq Robert4 Mangeviðir¿ ir Vygantq Veðersk4.

5.Nustatau, kad:
5.3. Sio isakymo vykdym4kontroliuos Bendrojo skyriaus vedéjas;
5.4. Sis isakymas isigalioja nuo 2016 m. sausio 1 d.

Mokymo or ganizavimo skyriaus vir5ininke,
atliekanti direktoriaus funkciias è
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PATVIRTINTA
Kalejimq departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos Mokymo centro direktoriaus
2015 m. gruodùiolþ d. [sakymu Nr.V'(4V

KALEJIMU DEPARTAMENTO PRIE
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS MOKYMO CENTRO

BENDRABUöIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kalêjimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo
centro bendrabuðio vidaus tvarkos taisykles (toliau - Bendrabuðio taisyklês) reglamentuoja
apgyvendinimo ir vidaus tvark4 Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos (toliau - Kalejimq departamentas) Mokl'rno centro (toliau - Mokymo centras)
bendrabutyje (toliau - bendrabutis). Bendrabuðio taisykles yra neatsiejama bendrabuöio gyvenamqjq
vietq - kambariq nuomos sutarðiq dalis.

2. Mokymo centras bendrabutyje siekia sudaryti patogi4 ir palanki4 aplinkq mokytis ir
ilsetis laisvu nuo paskaitq metu.

3. Bendrabuöio veikl4 organizuoja, vykdo ir uù, jq atsako Bendrojo skyriaus vyresnysis
specialistas (grupes vadovas), (toliau - grupes vadovas).

4. Bendrabuðio taisyklês parengtos vadovaujantis Kalejimq departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos
teisingumo ministro 2014 m. kovo 6 d. [sakymu Nr. 1R-65 ,,Döl Kalèjimq departamentui prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldZir¿ istaigr¿ nuostatq patvirtinimo" (2015 m.
rugpjüðio 20 d. [sakymo Nr. 1R-235 redakcija), Pataisos pareigum¿ ivadinio moklmro organizavimo
tvarkos apra5o ir Pataisos pareigünq kvalifikacijos tobulinimo tvarkos apra5o, patvirtintq Kalejimq
departamento direktoriaus 2015 m. rugtrljüðio 2I d. lsakymu Nr. V-309 ,,Del Pataisos pareigunr¿
ivadinio mokymo organizavimo tvarkos apra5o ir Pataisos pareigunq kvalif,rkacijos tobulinimo
tvarkos apra5o patvirtinimo", nuostatomis ir kitais teisês aktais.

II SKYRIUS
APGYVENDINIMO BENDRABUTYJE TVARKA

5. Bendrabutyje nemokamai apgyvendinami:
5.1. Mokymo centro profesinio mokymo kursantai, ivadinio mokymo klausytojai ir

kvalifikacij os tobulinimo renginiq dalyviai;
5.2. Mokymo centro vykdomq projektr¿ veiklq tiksliniq grupir¿ dalyviai,jei bendrabutyje

yra laisvr¿ vietq;
5.3. Kalejimr¿ departamento direktoriaus isakymu arba pra5ymu Kalejimq departamento

sveðiai, jei bendrabutyje yra laisvq vietq;
5.4. Mokymo centro sveðiai ir Kalejimq departamentui pavaldùir¡ [staigq direktorir¿

ra5ytiniu pra5ymu 5iq [staigq sveðiai, jei bendrabutyje yra laisvr¿ vietq;
5.5. Kalejimr¿ departamentui pavaldZiq [staigq direktoriq ra5ytiniu pra5ymu Siq [staigr¿

darbuotojai, dalyvaujantys kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, kuriuos organtzuoja Kalejimq
departamentas ar jam pavaldi istaiga, jei bendrabutyje yra laislq vietq.
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Kalejimq departamento bei jam pavaldziq [staigq darbuotojai, Lietuvos
mokyklq studentai bei kiti asmenys, pateikç rasytinius prasymus ir
direktoriaus leidimq (toliau - nuomininkai, nuomininkas).
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6. Sutinkantys moketi nustatyt4 mokestf, bendrabutyje gali büti apgyvendinti ir kiti
Respublikos auk5tqjt¿

gavç Mokymo centro

7. Mokymo centras su nuomininku sudaro Apgyvendinimo bendrabutyje sutart[ (toliau -
Sutartis, I priedas). Sutart[ uZpildo grupes vadovas, o jo nesant - Bendrojo skyriaus juriskonsultas
(toliau - juriskonsultas). Sutart[ vizuoja sutarties rengejas, juriskonsultas ir Finansr¿ skyriaus vedèjas,
o pasira5o - Mokymo centro direktorius arba j[ pavaduojantis asmuo ir nuomininkas. Pasiraðyta
Sutartis pateikiama atsakingam Bendrojo skyriaus inspektoriui (toliau - inspektorius) uZregistruoti.
Vienas uZregistruotos Sutarties egzempliorius perduodamas nuomininkui, kitas - Finansr¿ skyriui, o
Sutarties kopija pateikiama grupes vadovui.

8. Grupes vadovas, o jo nesant po nustatytt¿ darbo valandt¿ - Bendrojo skyriaus budetojas
(toliau - budetojas), asmens tapatybes dokument4 pateikusi nuominink4 uZregistruoja Bendrabutyje
gyvenanöiq asmenq apskaitos Zurnale (2 priedas), pasira5ytinai iðduoda jam Atsiskaitymo uZ
nuomot4 bendrabuðio kambar[ lapelyje (toliau - Lapelis, 3 priedas) nurod¡as materialines vertybes
(kambaryje esantis inventorius nurodytas kambaryje i5kabintame inventoriaus apra5e, 4 priedas) ir
apgyvendina numatytame kambaryje.

9. Pasibaigus sutarties terminui, nuomininkas Lapelyje i5vardytas materialines vertybes
pasira5ytinai gr4zina grupes vadovui/ budêtojui. Pastarasis uZpildyt4 Lapel[ pateikia inspektoriui
uZregistruoti, po to Lapelis perduodamas Finansq skyriui.

10. Nuomininkas iki sutarties termino pabaigos privalo sumoketi I Sutartyje nurod¡4
Mokymo centro sQskait4 Sutartyje numatyt4nuomos mokesðio sum4 apskaiðiuotqpagalpatvirtintus
Mokymo centro bendrabuðio kambariq nuomos [kainius.

11. Grupes vadovas, gavçs i5 Mokymo orgarrizavimo skyriaus atsakingo metodininko
5.1 papunktyje nurodytq mokymuose dalyvausianðiq asmenq s4¡a5us, ar informacij4 apie 5.2 ir 5.5
papunkðiuose nurodytus asmenis, preliminariai paskirsto Siuos asmenis i kambarius ir informuoja
Bendrojo skyriaus komendant4 (toliau - komendantas) apie planuojam4patalynes poreiki.

12. 5.I it 5.2 papunkðiuose nurodyti asmenys, pageidaujantys gyventi bendrabutyje,
grupes vadovui pateikia (i5skyrus dalyvaujanðius kvalifikacijos tobulinimo renginiuose) ra5ytinius
pra5ymus, adresuotus Mokymo centro direktoriui. Pra5ymuose nurodoma gyvenimo bendrabutyje
pradùia it pabaiga bei bendrabuöio poreikis poilsio ir Svenðiq dienomis. Pasikeitus poreikiui gyventi
bendrabutyje, apie tai informuojama ra5tu. Pra5ymai registruojami inspektoriaus ir saugomi grupês
vadovo Mokymo centro dokumentacijos plane numatytoje byloje.

13. I bendrabut[ atvykç gyventi 5.1, 5.2 ir 5.5 papunkðiuose nurod¡i asmenys (toliau -
gyventojai) pateikia grupes vadovui, o jo nesant - budètojui, asmens tapatybç patvirtinanti
dokumentq uZregistruojami Bendrabutyje gyvenanðir¿ asmen¿ apskaitos iumale ir apgyvendinami
numat¡rtuose kambariuose. Patalyne ir rank5luosðiai (toliau patalyne) jiems i5duodami
pasira5ytinai, pasira5ant tam skirtame Materialinir¿ vertybiq iSdavimo ir priemimo Zumale (5 priedas).
Patalyne keiðiama pagal poreiki bet ne reðiau kaip kas 14 dienq.

14. Grupes vadovas gyventojus ir nuomininkus supaZindina su Siomis Bendrabuðio
taisyklemis, Elektros saugos taisyklémis ir Bendrosiomis gaisrines saugos taisyklemis, pastariesiems
pasira5ant SupaZindinimo su taisyklemis ùumale (6 priedas).

15. Jei gyventojas pra5yme nurodê, kad bendrabutyje poilsio ir Svenðir¿ dienomis negyvens,
taðiau del susiklosðiusir¿ aplinkybiq lieka/ gr¡ka minetomis dienomis, jis fiksuojamas Bendrabutyje
poilsio ir Svenðiq dienomis gyvenanðiq asmenq apskaitos ùumale (7 priedas).

16. Pasibaigus gyvenimo bendrabutyje laikui, grupes vadovas gyventojams pateikia
Atsiskaitymo lapelius (8 priedas) ir kontroliuoja, kad pastarieji grqàintq turetas materialines
vertybes. 5.1 papunktyje ivardyti asmenys Atsiskaitymo lapelius, pasira5ytus atsakingr¿ Mokymo
centro darbuotojq, privalo pateikti Mokymo organizavimo skyriui iki mokymo baigimo dokumentq
iteikimo, o 5.2 ir 5.5 papunkðiuose nurodyti asmenys - grupes vadovui.
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17. Informacija apie i bendrabut[ atvykusius 5.3 ir 5.4 papunkðiuose nurodytus asmenis
(toliau - sveðiai) ira5oma budetojq dalyje esanðiame Bendrabutyje gyvenanðiq sveõiq Zurnale
(9 priedas). Sveðiai apgyvendinami jiems skirtuose, komendanto paruoðtuose, kambariuose.

18. Bendrabuðio bendro naudojimo patalpas (sanitarinius mazgus, laiptines, koridorius ir
kt.) valo ir tvarko atsakingas Mokymo centro asmuo. UZ tvark4 kambariuose ir virtuvese atsako
kambariq ir virtuviq tvarkymo grafikuose numatyti gyventojai ar nuomininkai.

19. Nuo 23.00 val. iki 7.00 val. bendrabutyje nustatytas ramybès laikas, kurio metu
draudùiamas bet koks triuk5mas.

III SKYRIUS
BENDRABUðTO GYVENTOJU TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

20. Bendrabuðio gyventojai turi teisç:
20.1. ramiai ir saugiai gyventi bendrabutyje;
20.2. pagal paskirt[ naudotis bendrabuõio bendro naudojimo patalpomis (du5u, WC, virtuve

ir kt.), iranga ir inventoriumi;
20.3. atsiveiti ir naudotis savo asmeniniu inventoriumi (iSskyrus baldus), suderinç su

grupes vadovu; Mokymo centras neatsako uZ bendrabuöio gyventojq turt6
20.4. teikti pastabas ir pasiulymus grupes vadowi, jo nesant - budetojui, del ivairiq gedimr¿

bei pastabas del kitq gyventojr¿ ar nuomininkq netinkamo elgesio bendrabutyje;
20.5. laisvu nuo paskaitq metu priimti bendrabutyje sveðius, uZ kuriq elgesi jie atsako,

uZsiregistravusius pas budetoj4; sveðiai Mokymo centro teritorij4turi palikti iki22.00 val.
21. Bendrabuðio gyventojai privalo:
21.1. naudoti kambar[ pagal paskirti tvark¡i ir priZiüreti j[ bei jame esanði4 [rang6 baldus

ir kt. inventorir¿;
21.2. paLaikyti Svarq ir tvarkq visose bendrabuðio patalpose, saugoti ir

bendro naudojimo patalpose esanði4 irang4, inventoriq bei kit4 turt4 saugoti
elementus (duris, langus, sienas, grindis, lubas ir kt.);

2L3.Laikyis Elektros saugos taisykliq ir Bendrqjq gaisrinês saugos taisykliq reikalavimq
higienos normq ir sanitarijos reikalavimq;

21.4. tatp¡4i elektros energij4 ir vanden[;
2I.5.bet kuriuo paros metu i kambar[ isileisti Mokymo centro atsakingus pareigunus ir

vykdyti jq teisetus reikalavimus;
21.6. sugr¡ki ! bendrabuti iki Mokymo centro direktoriaus patvirtintoje dienotvarkêje

nustatyto ramybes laiko pradäios (i5skyrus sveðius);
21.7 . poilsio ir Svenðiq dienomis pasilikdamil grlrç i bendrabuti jei apie tai nebuvo nurodç

12 punkte lvardyame praSyme, privalo registruotis Bendrabutyje poilsio ir Svenðir¿ dienomis
gyvenanðiq asmeil¿ apskaitos hxnale;

21.8. informuoti grupés vadov4 ar budetoj4 apie irengimq bald% patalynes ar kito
inventoriaus sugadinim q arba pakeitimq

2l.9.pastebejçs bet kok[ gedimq ar avarij4 bendrabutyje, prane5ti grupes vadowi ar
budetojui;

21.10. atsakyti uZ savo ir savo sveõir¿ elgesi;
2l.ll. teises aktq nustatytatvarka atlyginti nuostolius, kuriuos Mokymo centras patiria del

gyventojq ar jq sveðiq paZeidimq Bendrabuðio taisyklêse numatytq [sipareigojimq nevykdymo ar
netinkamo vykdymo; taip pat atlyginti Zal4tretiesiems asmenims, jei ji buvo padarytadel gyventojo
arjo sveðio kaltes;

2I.12. pasibaigus gyvenimo bendrabutyje terminui, sutvarkyti kambar[ ir priduoti
inventoriq bei grqänti grupês vadovui arba budêtojui kambario rakt4.

22. B endr abuðio gyventoj ams dr audùiama
22.1. vartoti bendrabutyje alkoholinius gêrimus, narkotikus bei kitas psichotropines

tausoti bendrabuðio
bendrabuðio pastato

{3

medZiagas, pasirod¡i Mokymo centro teritorijoje ir patalpose neblaiviems ar apsvaigusiems ;
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22.2. í|ukËtlinti bendrabuðio patalpose ir Mokymo centro teritorij oj e;
22.3. garsiai klausytis muzikos ar kitaip triuk5mauti, trukdyti kitiems mok¡is ir ilsetis;
22.4. laikyti bendrabuðio patalpose gyvünus;
22.5. pertvark¡i elektros instaliacij4;
22.6. percikelti gyventi I kitq kambari isnesti is bendrabuðio Mokymo centro lnventonq,

ne5ti ji i5 vieno kambario I kitabe grupes vadovo leidimo;
22.7. klijuoti plakatus, kabinti paveikslus, lentynas, statyti

esamus baldus;
22.8. orgarrizuoti ivairius pobüvius;

papildomus ar perstatineti

22.9 . rfkyti gyvenamo siose patalpose, koridoriuo se, laiptinése ;
22.10. kambaryje naudotis elektriniais Sildytuvais, elektrinemis viryklemis ir netvarkingais

elektros prietaisais;
22.11. ine5ti I Mokymo centro teritorij4 alkoholinius gèrimus, narkotines, sprogstam4sias,

degi4sias ir kitas Zmogaus sveikatai ar gyvybei pavojingas medZiagas bei speciali4siaspriãmones;
22.12. nepaisyti patikrinimus vykdanðir¿ Mokymo centro atsakingq asmenq nurodymr¿

[zeidineti juos, chuligani5kai elgtis su jais ar kitais bendrabuðio gyventojais.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Uù, kambariuose sugadint4 inventoriq atsako kaltas
kambario gyventojai. Bendro naudojimo patalpose padaryt4
nenustaðius, visi to auk5to gyventojai.

24.U2 Bendrabuðio taisykliq reikalavimq vykdym4
budetojai.

25. Bendrabuðio taisykliq reikalavimq vykdymo kontrolç
26. Grupes vadovas ar budètojai, nustatç Bendrabuðio

privalo apie tai ùodùiu arba ra5tu informuoti Bendrojo skyriaus
centro vadovvbe.

27. Bendrabuðio gyventojui paZeidus Bendrabuðio taisykliq III skyriaus reikalavimus,
grupes vadovo teikimu ir (arba) bendrabuðio gyventojams pateikus skund4 teisês aktq nustatyta
tvarka atliekamas tarnybinis tyrimas ir priimamas sprendimas. Gyventojas, praradçs teisç gyventi
bendrabutyj e, privalo i5sikelti Bendrabuðio taisyklese nustatyta tvarka.

28. Siq Bendrabuðio taisykliq Lietuvos Respublikos [statymq kitq teises aktq ir Mokymo
centro administracijos teisétq nurodymq privalo laik¡is visi bendrabuðio gyventojai ir nuomininkai,
o nuomininkai - ir pasira5omos Apgyvendinimo bendrabutyje sutarties reikalavimr¿.

asmuo arba, jo nenustaðius, visi to
Lalq atlygina kaltas asmuo, o jo

yra atsakingas grupes vadovas ir

uåtikrina Bendroj o skyriaus vedej as.

taisykliq reikalavimq paZeidimus,
vedej4 kuris informuoja Mokymo
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Kalèj imq departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos Mokymo centro
bendrabuðio vidaus tvarkos taisvkliu
I priedas

(Ap gyvendinimo bendrabutyj e sutarties formos pavyzdys)

APGYVENDINIMO BENDRABUTYJE SUTARTIS

20 m. d. Nr.

Vilnius

Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo
centras (toliau - Mokymo centras), [registruotas adresu Subaðiaus g.21, Vilnius, kodas 188730135
(toliau - Nuomotojas), atstovauj*ur 

(ou_,ru,; oru* ,, oruruu

veikianðio pagal Kalejimr¿ departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo
centro nuostatus, i.

lr p¿felgos/ moKymosl tstalga

(toliau - Nuomininkas), toliau kartu - Salys, sudaré 5i4 terminuot4 apgyvendinimo Mokymo centro
bendrabutyje (toliau - bendrabutis) sutarti (toliau - Sutartis):

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Nuomotojas [sipareigoja ui, nuomos mokesti nurod¡4 Sios Sutarties 4 punkte, leisti
Nuomininkui laikinai naudotis Mokymo centro bendrabutyje, adresu Subaöiaus g. 21, Vilnius,
viena gyvenam4ja vieta _ vietq kambaryje Nr. _ (toliau - kamabarys),

(nurodomas vietq skaiðius kambaryje)

o Nuomininkas isipareigojapagalpaskirt[naudotis Siuo kambariu ir moketi nustatyt4nuomos mokest[.

2. Kambaryje Nr. esantis inventorius (baldai ir kt. materialinès vertybes) nurod¡as
kambaryj e i5kabintame apra5e.

II. APGWENDINIMO TERMINAS IR NUOMOS MOKESTIS

3. Kambarys i5nuomojamas nuo iki , ls vlso
(nuomos pradzlos data) (nuomos pabaigos data)

dienai (-oms, -q).
-Guomosiermma$--

4. Nuomos mokestis ui. gyventqlaik yra
(suma skaiðiais ir ZodZiais)

III. NUOMOTOJO TEISES IR PAREIGOS

5. Nuomotoj as [sipareigoja:
5.1. suteikti Ngomininkui Sios 

)utarties 
1 punkte nurod¡4tvarking4gyvenam4j4viet6 

.

.r.
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5.2. laiku remontuoti ir uZtikrinti, kad bendrabutyje nuolat veiktq inZinerinès sistemos ir
kt. iranga;

5.3. rtipintis, kad Nuomininkui bütq sukurtos patogios gyvenimo ir poilsio s4lygos bei
tam tinkama aplinka;

5.4. keisti patalynç pagal poreik[, bet ne reðiau kaip kas 14 dienq.
6. Nuomotojo teises:
6.1. prireikus (del avarijos, remonto ir kt.) perkelti Nuominink4 is vieno

kambario Ikit6
6.2. Nuomininkui paZeidus Sutarties s4lygas, [vykus avarijai ar gedimui,

svarbioms aplinkybems, Mokymo centro atsakingi darbuotojai ar kiti asmenys turi
kambar[.

budetoj4;

Mokymo
Sutarties,

gyvenamoJo

ar esant kitoms
teisE patekti I

IV. NUOMININKO TEISES. PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

7. Nuomininko teises:
7.1. ramiai ir saugiai gyventi bendrabutyje;
7.2. pagal paskirt[ naudotis bendrabuðio bendro naudojimo patalpomis (du5u, WC,

virtuve ir kt.), [ranga ir inventoriumi;
7.3.atsiveùti ir naudotis savo asmeniniu inventoriumi (i5skyrus baldus), suderinus su

grupes vadovu; Mokymo centras neatsako uZ Nuomininko turt6
7.4. teikti pastabas ir pasiülymus Bendrojo skyriaus vyresniajam specialistui (grupès

vadovui), toliau - grupes vadovas), jo nesant - Bendrojo skyriaus budetojui (toliau - budetojas), del
ivairiq gedimr¿ bei pastabas del kitq gyventojq ar nuomininkq netinkamo elgesio bendrabutyje;

7.5. priimti bendrabutyje sveöius, uZ kuriq elges[ jie atsako, uZsiregistravusius pas
sveðiai Mokymo centro teritorij4turi palikti iki22.00 val.

8. Nuomininkas isipareigoja:
8.1.laikytis Kaléjimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

centro bendrabuðio vidaus tvarkos taisykliq (toliau - Bendrabuðio taisyklês), pasira5ytos
Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq reikalavimr¿;

8.2. iki nuomos termino pabaigos sumokéti Nuomotojui Sutarties 4 punkte nurodyt4sumq
8.3. naudoti kambar[ pagal paskirti tvark¡i ir priZiürèti j[ bei jame esanði4 [rang4 baldus

ir kt. inventoriq;
8.4. palaikyti 5var4 ir tvark4 visose bendrabuðio patalpose, saugoti ir tausoti bendrabuðio

bendro naudojimo patalpose esanöi4 lranga inventorir¿ bei kit4 turt6 saugoti bendrabuðio pastato
elementus (duris, langus, sienas, grindis, lubas ir kt.);

8.5. laikytis Elektros saugos taisykliq ir Bendrqjq gaisrines saugos taisykliq reikalavimq
higienos notmq ir sanitarijos reikalavimr¿;

8.6. taupyti elektros energij4 ir vandeni;
8.7. bet kuriuo paros metu i kambar[ isileisti Mokymo centro atsakingus pareigunus ir

vykdyti jr¿ teisètus reikalavimus;
8.8. sugr[Zti I bendrabut[ fü Mokymo centro dienotvarkeje nustat5rto ramybes laiko pradZios;
8.9. informuoti grupes vadovq ar budetoj4 apie irengimq baldr¿ patalynès ar kito

inventoriaus sugadinim q arba pakeitimq
8.10. pastebejçs bet kok[ gedimq ar avaúj4 bendrabutyje, prane5ti grupes vadowi ar

budetojui;
8.11. atsak¡i uZ savo ir savo sveðiq elges[;
8.12. nesubnuomoti kambario ir neapgyvendinti kitq gyventojq;
8.13. teises aktq nustatyfa tvarka atlyginti nuostolius, kuriuos Nuomotojas patiria dèl

Sutartyje ir Bendrabuðio taisyklese numatytr¿ Nuomininko ar jo sveðiq paZeidimq isipareigojimr¿
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nevykdymo ar netinkamo vykdymo; taip pat atlyginti Zalqtretiesiems asmenims, jei ji buvo padaryta
del Nuomininko ar jo sveðio kaltes;

8.14. pasibaigus Sutarties terminui arba jq prie5 termin4 nutraukiant, perduoti
Nuomotojui tvarking4kambar[ ir jame esant[ inventoriq.

9. DraudZiama:
9'l.vartoti bendrabutyje alkoholinius gèrimus, narkotikus bei kitas psichotropines

medùiagas, pasirod¡i Mokymo centro teritorijoje ir patalpose neblaiviam ar apsvaigusiam;
9.2. Siuk5linti bendrabuðio patalpose ir Mokymo centro teritorijoje;
9.3. garsiai klausytis muzikos ar kitaip triukðmauti, trukdyti kitiems mokytis ir ilsetis;
9 .4. Iaikyti bendrabuðio patalpose gyvünus;
9.5. pertvark¡i elektros instaliacij 6
9.6. persikelti gyventi i kita kambari i5neðti i5 bendrabuöio Mokymo centro inventorir6

ne5ti ji i5 vieno kambario I kita be grupes vadovo leidimo;
9.7. klijuoti plakatus, kabinti paveikslus, lent5mas, statyti papildomus ar perstatineti baldus;
9.8. organizuoti ivairius pobüvius;
9.9. rükyti bendrabuðio gyvenamosiose patalpose, koridoriuose, laiptinese;
9.10. kambaryje naudotis elektriniais Sild¡uvais, elektrinémis viryklemis ir netvarkingais

elektros prietaisais;
9.1 f . ine5ti i Mokymo centro teritorij4 alkoholinius gêrimus, narkotines, sprogstam4sias,

degi4sias ir kitas Zmogaus sveikatai ar gyvybei pavojingas medùiagas;
9.12. nepaisyti patikrinimus vykdanðiq Mokymo centro atsakingq asmenr¿ nurodymr¿

izeidineti juos, chuligani5kai elgtis su jais ar kitais bendrabuðio gyventojais.

V. SUTARTIES GALIOJIMAS' PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

10. Si Sutartis [sigalioja nuo jos pasira5ymo dienos ir galioja iki visisko Saliq
isipareigojimq ivykdymo arba iki sutarties nutraukimo prieð termin4.

11. Visi Sutarties pakeitimai ar papildymai privalo büti [forminti ra5tu ir pasira5yti abiejq
Saliq.

12. Sutartis gali bUti nutraukta prie5 termin4:
12.1. SaHu susitarimu:
I2.2. jeigu kambarys del aplinkybi% uù kurias Nuomininkas neatsako, pasidaro

netinkamas naudoti pagal paskirti;
12.3. paÈeidus Sios Sutarties s4lygas ar Bendrabuðio taisykles.
13. Pasibaigus Sutarties terminui, prireikus su Nuomininku, kuris tinkamai wkde

Sutarties s4lygas, sudaroma nauja Sutartis.

VI. SALINIMAS T5 gnNoRABUðIo

14. Nuomininkui paZeidus Sutarties 9 punkto reikalavimus, apie kuriuos Bendrojo
skyriaus vedej4 ra5tu informuoja grupes vadovas ar kitas bendrabuðio gyventojas, Mokymo centro
direktorius Nuominink4[speja ra5tu, kadui,pakartotin[ paùeidim4gali buti Salinamas i5 bendrabuðio.
PaZeidus pakartotinai, Nuomininkas praranda teisç gyventi bendrabutyje ir privalo i5sikqlti
Bendrabuðio taisyklêse nustatyta tvarka.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Visi tarp Safiq kilç bet kokio pobtidZio ginðai arba nesutaÅmaí, susijç su Sia
Sutartimi, turi buti sprendZiami derybr¿ büdu. Saüms nesutarus, ginðai sprendZiami Lietuvos
Respublikos [statymq nustatyta tvarka.
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16. Nuomininkas, pasira5ydamas 5i4 Sutarti kartu pasira5ytinai supaZindinamas su
Bendrabuðio taisyklemis.

17. Sutartis sudaryta dviem vienod4 juridinç galiiq turinðiais egzemplioriais, po vien4
kiekvienai Saüai.

18. Abi Salys perskaite 5i4 Sutart[. Salys supranta jos turin[ bei pasekmes ir pasirasê Sia
Sutarti kaip dokumentq atitinkant[ jq tikslus ir poreikius.

VIII. SUTARTIES SNUU REKVIZITAI IR PARASAI

NUOMOTOJAS

Kalej imq departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centras
Subaõiaus g. 2L, LT-01 300 Vilnius
[mones kodas 188730135
AB Swedbank, banko kodas 73000
A. s. LTl l 7300 0100 0246 0069
Direktorius

A. V.

(parasas)

(vardas r pavarde)

NUOMININKAS

(darbovlete rr pareigos)

(paraSas)

(varoas rr pavaroe)

ffi

2'sZc¡, ¡?'/Ã

'f fu*lr--¿f^f"h¿o'þ'

7ffi).r*ø-,2,"a-*4',a¡
L/- AtVî-4,r-./Á



Kalêjimq departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos Mokymo centro
bendrabuðio vidaus tvarkos taisykliì¿
4 priedas

( _ aukðto _ kambario inventoriaus apra5o formos pavyzdys)

KALEJIMU DEPARTAMENTO PRIE
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

MOKYMO CENTRAS

AUKSTO KAMBARIo INvENToRIAUS APRASAS

Bendrojo skyriaus komendantas (Para5as) (Vardas ir pavarde)

Pastaba. Apra5o formos pavyzdys gali buti papildytas kitomis reikiamomis skiltimis.

Eit.
Nr. Pavadinimas Kiekis ir matavimo

vnt. lnventorinis numeris

I ', 3 4

1 Lova (su pagalve ir antklode) kompl.

2 Dviejq dun¿ spintele vnt.

J Vienr¿ dun¿ spintele vnt.

4 Rübr¿ spinta vnt.

5 Kedê vnt.

6 Stalas vnt.

Staline lempa vnt.

8 Siukstia¿eze vnt.

Íortf -"/â.-,{,{



Kalejimq depaftamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos Mokymo centro
bendrabuöio vidaus tvarkos taisykliq
2 priedas

(Bendrabutyje gyvenanðiq asmenq apskaitos ãurnalo formos pavyzdys)

KALEJIMU DEPARTAMENTO PRIE
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

MOKYMO CENTRAS

BENDRABUTYJE GYVENANCI g ASVIENU APSKAITO S zUn¡Vnr,aS

(registruojanöio asmens pareigq pavadinimas) (paraias) (vardas ir pavardé)

Pastaba. Zumalo formos pavyzdys gali buti papildytas kitomis reikiamomis skiltimis.

Eit.
Nr. Vardas ir pavardê

[staiga, atsiuntusi
asmeni i mokymus

ar kt. renginius

Tiksliné grupé
(PM - profesinis mokymas,

[V - ivadinis mokymas,
lT - kvalifi kacijos tobulinimas

N - nuomininkas )

Kambario
Nr.

Apgyvendi-
namo

asmens
para5as

Pastabos

IiSvykimo
data)

I 2 3 4 ¡ 6 7

(Data)

(Data)

r-.1

Jt;tf<)
,?-tnt-/e-,r€



Kalejirnq departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos Mokymo centro
bendrabuðio vidaus tvarkos taisykliq
3 priedas

(Atsiskaitymo uä nuomot4 bendrabuöio kambari lapelio formos pavyzdys)

KALEJIMU DEPARTAMENTO PRIE
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

MOKYMO CENTRAS

ATSTSKATTYMO UZ NUOI{OT.{ BENDRABUðrO KAMBARI
LAPELIS

2o----- Nr.
Vilnius

(Nuomininko vardas ir pavardé)

------lparasa-Ð-- (vardas lr pavarde)

Þ9 ,c¡aat/,,0aØr
Ç t)¿zt,.t^N<*l

*"ú''/be{ 
. ufilq , a 

¡ua;ø|,

,Æi*l lûøq^ ;,* 
ra,, 

+ ut'
" (á,å¿;-¡"t-r'6-- <3-

.4/iû - lz "tÇ
i

Eit.
Nr. Pavadinimas Kiekis

Nuomininko
vardas ir pavardè,

para5as ir data gaunant
materialines vertybes

Priimanðio materialines
vertybes darbuotojo pareigos,

vardas ir pavardé,
Dara5as ir data

Pastabos

I ) 3 4 r 6

I Kambario raktai vnt.

2 Kambario inventorius kompl.

a
J Patalyne kompl.



Kalej imr¿ departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos Moþmo centro
bendrabuõio vidaus tvarkos taisykliq
5 priedas

(Materialiniq vertybiq i5davimo ir priêmimo zurnalo formos pavyzdys)

KALÉJIMU DEPARTAMENTO PRIE
LIETUVOS RE SPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

MOI(YMO CENTRAS

MATERIALTNTU VERTYBIU TSNAVTNNO IR PRIEMIMO ZrrNr..{ALAS

Vardas ir pavardê

Tikslinê gru
(PM - profesinis m,

[V - ivadinis mok
KT - kvalifikacijos to

N - nuominink

Bendrojo skyriaus vyresnysis specialistas

rupé
mokymas,
okymas,
tobulinimas,
nkas)

Pastaba. Zumalo formos pavyzdys gali buti papildytas kitomis reikiamomis skiltimis.

Kambario Nr.

r

Nt" [rlt*t^'

Para5as, patvirtinantis materialinir¡ vertybiq gavim4

(Para5as)

Z¿¿f .r¿-//

(Vardas ir pavarde)



f "'t\w

Vardas ir pavardê

(SupaZindinimo su taisyklêmis Zurnalo formos pavyzdys)

KALEJIMU DEPARTAMENTO PRIE
LTETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

MOI(rl\{O CENTRAS

SUPAZINDINIMO SU TAISYKLÉMIS ZUNNAT,IS

fstaiga, kurioje
asmuo eina

pareigas

Bendrojo skyriaus vyresnysis specialistas (para5as)

Pastaba. Lumalo formos pavyzdys gali bäti papild¡as kitomis reikiamomis skiltimis.

Tikslinê gr
(PM - profesinis r

[V - ivadinis mc
KT - kvalifikacijos l

N - nuominir

Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos Moþmo centro
bendrabuðio vidaus tvarkos taisvkliu
6 priedas

grupé
s moþrmas,
mokymas,
rs tobulinimas,
ninkas)

Para5as, patvirtinantis susipaänim4 su

rdrabuõio
us tvarkos
svklémis

lrosiomis
nès saugos
ivklémis

' n-"lø¿ì\
f=:*Wtrø"u.-______-á1 .,

)Ç+7,ntcQ¿44)
4Ç,{0-/7^/.é

(Vardas ir pavarde)

b .+4. 
V"rt-- 7.L 
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Kalej imr¿ departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerljos Mokymo centro
bendrabuðio vidaus tvarkos taisvkliu
7 priedas

@endrabutyje poilsio ir Svenðiq dienomis g¡rvenanðiq asmenq apskaitos ãurnalo formos pavyzdys)

KALEilMU DEPARTAMENTO PRIE
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

MOKYMO CENTRAS

Asmens vardas ir pavardè

BENDRABUTYJE POILSIO IR SVNNðIV DIENOMIS GYVENANðIU ASMENIJ APSKAIT9S ZURNALAS

Tiksliné grupé
I - profesinis moþ,.rnas,
I - ivadinis moþrmas,
kvalifikacijos tobulinima
N-nuomininkas)

(registruojanõio asmens pareigq pavadinimas)

Pastaba. Zurnalo formos pavyzdys gali buti papildytas kitomis reikiamomis skiltimis.

Gyvenimo
bendrabutyje data

(aikotarpis)

Data)

Atsakingo asmens
vardas ir pavardé,

paraSas

Data)

(para5as)

Apgyvendinamo
asmens para5as

nt;-¿âL'¿,
ee..êJ'^ræ^,r'¿í

(vardas ir pavarde)

-4=æ---
4 æ¿.¿.1Øe.4"4L¿)
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Kalêjimq depaltamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos Mokymo centro
bendrabuðio vidaus tvarkos taisykliq
8 priedas

(Atsiskaitymo lapelio formos pavyzdys)

KALEJIMU DEPARTAMENTO PRIE
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

MOKYMO CENTRAS

(kursanto/ klausytojo vardas ir pavar-ld)

ATSISKAITYMO LAPELIS

20 Nr.
Vilnius

(gaunanðio lapeli asmens pareigr¿ pavadinimas) (para5as) (vardas ir pavarde)

6J

Eit.
Nr. Moþmo centro darbuotojo pareigos Atsakingo

darbuotojo para5as
Data Pastabos

I t 3 4

I Bendrojo skyriaus vyresnysis
specialistas (grupes vadovas)
(¡tatalynë, knmbario inventorius ir
kt. materialinès vertybès)

2 Mokymo orgarizavimo skyriaus
neformaliojo ugdymo organizatorius
(mokomoji literatura, løtygos ir kt.)

a
J Kompetencijr¿ ugdymo skyriaus

darbuotojas, atsakingas ui. Mokymo
centro sporto salç
(kimono, sportinis inventorius ir kt.)

#ffiffi;iÅ:;;i
t-s-r'd -l ?'lLV ""to''V- nr - 

"
d,
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Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos Mokymo centro
bendrabuðio vidaus tvarkos taisvkliu
9 priedas

(Ben dra butyj e gyvenanõir¡ sveðir¡ apskaitos ãu rnalo formos pavyzdys)

KALEJIMU DEPARTAMENTO PRIE
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

MOKYMO CENTRAS

BENDRABUTYJE GYVENANCIT¿ SVEðIU APSKAITOS zUnNAr,aS

(registruojanðio asmens pareigq pavadinimas) (para5as)

Pastaba. Zumalo formos pavyzdys gali buti papildytas kitomis reikiamomis skiltimis.

(vardas ir pavarde)

t4i ß-r)"*: J^y-"Ø,

^ (('*ú
P. ¿¡,.,¿;rÅ t,
e)/\^.¡?^,((;

Eit.
Nr.

SveõÍus apgyvendinusio
asmens pareigos,

vardas ir pavardê,
nara5as

Bendrabuõio
kambario Nr.

Gyvenimo
bendrabutyje

laikotarpis

[staiga, kurios
sveðiai apsistojo
bendrabutyje

Sveõius i5leidusio
âsmens pareigoso

vardas ir pavardè,
nara5as

Pastabos
(iSvykimo
data ir kt.)

I 2 3 4 J f, 6

(Data)

(Data)

l! 4,


