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KLAIPĖDOS UNIVERSITETO
STUDENTŲ BENDRABUČIŲ NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Klaipėdos universiteto studentų bendrabučiai (Taikos pr. 30, Statybininkų pr. 43, Malūnininkų
g. 4) yra Universiteto padalinys, skirtas apgyvendinti studentus jų studijų metu.
1.2. Bendrabučių veikla organizuojama vadovaujantis LR įstatymais ir kitais norminiais aktais, KU
Statutu bei šiais nuostatais.
1.3. Studentų bendrabučių nuostatus tvirtina Klaipėdos universiteto Senatas.
II. BENDRABUČIO GYVENTOJAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS
2.1. Vietos gyventi bendrabutyje skiriamos ne Klaipėdoje gyvenantiems KU dieninio skyriaus
studentams studijų laikotarpiui. Esant laisvų vietų, neakivaizdinio skyriaus studentams paskaitųegzaminų sesijų metu, taip pat kitų aukštųjų mokyklų studentams (be teisės pratęsti sutartį).
Studentų atostogų metu bendrabučiuose gali būti laikinai apgyvendinti kiti asmenys.
2.2. Bendrabučių kambariuose, skirtuose svečiams, laikinai gali būti apgyvendinami Klaipėdos
universitetą vizituojantys dėstytojai, KU svečiai, užsienio šalių studentai studijuojantys KU,
bendrabučio gyventojus atvykę aplankyti tėvai ir kiti šeimos nariai, sumokėję nustatytą mokestį.
2.3. Gyvenamąją vietą bendrabutyje skiria rektorius arba jo įgaliotas asmuo.
2.4. Pirmumo teisę skiriant gyvenamąją vietą bendrabutyje turi šie studentai:
2.4.1. našlaičiai;
2.4.2. kurių pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui sąlyginai yra mažiausios (pateikus tai
patvirtinančius dokumentus), taip pat atsižvelgiant į studentų tėvų arba globėjų
gyvenamosios vietos atstumą nuo Klaipėdos;
2.4.3. aktyvūs KU studentai, veikiantys Universiteto labui (KU sportininkai, menininkai, KUSS
aktyviai veikiantys studentai ir pan.);
2.4.4.studentų šeimos, kai abu sutuoktiniai yra KU studentai, vieniši tėvai.
2.5. Bendrabučio gyventojai turi teisę:
2.5.1. gyventi bent minimaliai aprūpintame kambaryje;
2.5.2.naudotis bendrabučio inventoriumi ir įrengimais, prisiimant už juos materialinę
atsakomybę, taip pat, suderinus su bendrabučio administratoriumi ir laikantis
priešgaisrinės saugos reikalavimų, naudotis savo techniškai tvarkingu inventoriumi ir
buitine įranga;
2.5.3. gyventi tame pačiame kambaryje visą studijų laiką, jei nebuvo pažeisti šie nuostatai,
akademinė etika, gyventojas įdėjo akivaizdžių pastangų kambario būklei gerinti;
2.5.4. gyventi bendrabutyje vasaros atostogų metu susimokat iš anksto nustatytą mokestį už
numatomą gyventi laiką;
2.5.5. dalyvauti visuomeninėje bendrabučio veikloje, kandidatuoti į bendrabučio savivaldos
struktūras;
2.5.6.išeiti ir grįžti į bendrabutį netrikdant ramybės;
2.5.7.priimti svečius nuo 8.00 val. iki 23.00 val.;
2.5.7.1. bendrabučio gyventojas gali iš anksto pas budėtoją užregistruoti laukiamo svečio
vardą, pavardę, atvykimo datą ir laiką;
2.5.7.2. svečiai įleidžiami į bendrabutį tik pateikę savo asmens dokumentą bendrabučio
budėtojui bei jam užsiregistravus svečių knygoje svečio vardą, pavardę, pas ką

svečias lankosi, kambarį į kurį eina. Išlydint svečią, gyventojas pasirašo svečių
knygoje;
2.5.7.3. už svečių elgesį bei jų padarytą žalą atsako svečius priėmęs gyventojas.
2.6.Bendrabučio gyventojų pareigos:
2.6.1. laikytis šių KU bendrabučių nuostatų;
2.6.2. turėti bendrabučio administratoriaus išduotą leidimą, jį pateikti budėtojui įeinant į
bendrabutį;
2.6.3. laikytis numatytų sanitarinių – higieninių, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos bei
civilinės saugos reikalavimų;
2.6.4. laikytis ramybės nuo 23.00 val. iki 6.00 val.;
2.6.5. laiku pratęsti gyvenimo bendrabutyje sutartį;
2.6.6. laiku sumokėti už bendrabutį, t. y. iki sekančio mėnesio 25 d.;
2.6.7. atlyginti savo ar savo svečių padarytus materialinius nuostolius bendrabučiui;
2.6.8. esant reikalui išeiti ar grįžti ramybės valandomis, suderinus tai su budėtoju;
2.6.9. taupiai naudotis teikiamomis komunalinėmis paslaugomis;
2.6.10. pateikti atsarginį kambario raktą bendrabučio administratoriui.
2.7. Bendrabučio gyventojams neleidžiama:
2.7.1. be bendrabučio administratoriaus leidimo ir nepatikslinus gyvenimo bendrabutyje
sutarties, keltis gyventi iš vieno kambario į kitą;
2.7.2. daryti konstrukcinius pakeitimus kambaryje, apklijuoti ar kitaip niokoti sienas, duris,
langus, ardyti virtuvės, dušų sanitarinių mazgų ir kt. įrangą;
2.7.3. rūkyti kambariuose ir bendro naudojimo patalpose, vartoti alkoholį, triukšmauti ar kitaip
pažeidinėti bendrabūvio tvarką;
2.7.4. naudotis kambariuose buitine technika , neatitinkančia (pagal str. 2.5.2. reikalavimus)
elektros saugos reikalavimų;
2.7.5. laikyti gyvūnus;
2.7.6. palikti nereikalingus daiktus, šiukšles, maisto produktus bendro naudojimo vietose.
2.8. Nuobaudos už nuostatų pažeidimus:
2.8.1. nuobaudų rūšys:
2.8.1.1. raštiškas įspėjimas;
2.8.1.2. gyvenimo KU studentų bendrabutyje sutarties nutraukimas;
2.8.2. nuobaudas skiria rektorius (arba jo įgaliotas asmuo) bendrabučio administratoriaus ir
bendrabučio pirmininko teikimu.
III. APGYVENDINIMO IR IŠSIKRAUSTYMO IŠ BENDRABUČIO TVARKA
3.1. Studentai gyvena bendrabutyje sudarę sutartį su Klaipėdos universitetu. Tipinę sutarties formą
tvirtina rektorius.
3.2. Pirmo kurso ir bendrabutyje negyvenančių vyresnių kursų studentų prašymai gyventi
bendrabutyje priimami priėmimo komisijos darbo metu. Studentų, kuriems suteikiama
gyvenamoji vieta bendrabutyje, sąrašai skelbiami iki rugpjūčio 10 d.
3.3. Bendrabučio gyventojai prašymus sutarties pratęsimui pateikia gegužės 25 d. – birželio 10 d.
Gyvenimo bendrabutyje sutartis gali būti pratęsiama tik esant teigiamai administratoriaus
išvadai. Sutartis nepratęsiama , jei studentas nesilaiko studentų bendrabučių nuostatų ir nevykdo
gyvenimo studentų bendrabutyje sutartis. Sprendimas apie bendrabučio gyventojų
pratęsiamas/nepratęsiamas sutartis skelbiamas iki birželio 20 d.
3.4. Bendrabučio gyventojai turi apsigyventi bendrabutyje (patvirtinti, kad gyvens bendrabutyje) iki
rugsėjo 1 d. Gyvenimo studentų bendrabutyje sutarčių pratęsimas pasirašomas iki rugsėjo 5 d.

Studentas, iki šios datos nepasirašęs/nepratęsęs sutarties, išbraukiamas iš bendrabučio gyventojų
sąrašų. Išimtinais atvejais sutarties pasirašymo/pratęsimo terminas gali būti pratęstas rektoriaus
įsakymu dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių.
3.5. Universiteto vardu sutartis su studentais sudaro rektorius arba jo įgaliotas asmuo.
3.6. Kambarių skyrimas:
3.6.1. kambariuose studentai gyvena po vieną, du ar tris;
3.6.2. viename kambaryje gyvena tik tos pačios lyties asmenys (išskyrus 2.4.4. punktą);
3.6.3. prioritetai skiriant pageidaujamą kambarį teikiami:
3.6.3.1. tvarkingai gyvenantiems, neturintiems nuobaudų studentams;
3.6.3.2. aktyviems studentams (Universiteto sportininkams, meno kolektyvo nariams,
KUSS aktyviai veikiantiems studentams ir pan.);
3.6.3.3. studentams, pageidaujantiems gyventi kartu viename kambaryje, esant laisvų vietų
bendrabutyje.
3.7. Pasibaigus gyvenimo bendrabutyje sutarties laikui ar išbraukus asmenį iš bendrabučio
gyventojų ar studijuojančiųjų sąrašų, gyventojas privalo išsikraustyti iš bendrabučio per
sutartyje nurodytą laikotarpį.
3.8. Apie išsikraustymą iš bendrabučio gyventojas turi raštu pranešti administratoriui ne vėliau kaip
prieš savaitę iki išsikraustymo bei sutarti laiką dėl kambario turto perdavimo ir atsiskaitymo.
3.9. Gyventojas privalo palikti kambarį tvarkingą bei švarų, pilnai apmokėti mokestį už bendrabutį.
3.10. Pasibaigus sutarčiai arba nutraukus ją, išsikeliant iš kambario ar bendrabučio , arba išvykus
ilgesniam nei 30 kalendorinių dienų, studentas privalo perduoti gyvenamąją vietą, kambario
raktus bei naudotą bendrabučio inventorių bendrabučio administratoriui. Į šį 30 dienų skaičių
neįskaitomas laikas žiemos egzaminų sesijai ir atostogoms. Ligos, praktikos atveju ar išvykus
mokytis pagal mainų programą pateikiami atitinkami dokumentai.
IV. BENDRABUČIO ADMINISTRAVIMAS
4.1. Bendrabučiui vadovauja bendrabučio administratorius.
4.2. Bendrabučio administratorius:
4.2.1. vadovaujasi pareigine instrukcija;
4.2.2. veda bendrabučio gyventojų apskaitą;
4.2.3. kartu su savivaldos pirmininku ruošia kambarių apgyvendinimo projektus;
4.2.4. kartu su pirmininku kontroliuoja, kaip studentai laikosi bendrabučio nuostatų, ir apie
pastebėtus pažeidimus raštu informuoja rektoriaus įgaliotą prorektorių;
4.2.5. rūpinasi ir atsako už bendrabučio buitinius bei ūkinius reikalus:
4.2.5.1. atsako už bendrabučio materialines vertybes, veda jų apskaitą;
4.2.5.2. organizuoja inventoriaus išdavimą, prižiūri jo panaudojimą;
4.2.5.3. inicijuoja inventoriaus, baldų ir medžiagų įsigijimą;
4.2.5.4. organizuoja tinkamą inžinerinių tinklų eksploataciją;
4.2.5.5. organizuoja tinkamą sanitarinę, higieninę bendrabučio patalpų eksploataciją;
4.2.5.6.prižiūri bendrabučio gyventojų buities kultūrą;
4.2.5.7. atsako už tvarkos, švaros palaikymą bendrabutyje;
4.2.5.8. teikia ūkio skyriui užsakymą einamajam remontui atlikti.
4.2.6. rūpinasi studentams aktualios informacijos sklaida;
4.2.7. saugo atsarginius kambarių raktus avarijų likvidavimo atvejams;
4.2.8. užtikrina ir sudaro galimybes bendrabučio gyventojams organizuoti įvairius renginius.

V. SAVIVALDA BENDRABUTYJE
5.1. Aukščiausias bendrabučio savivaldos organas yra gyventojų susirinkimas:
5.2. Visuotinis bendrabučio gyventojų susirinkimas:
5.2.1. visuotinį gyventojų susirinkimą kviečia bendrabučio pirmininkas arba 1/4 bendrabučio
gyventojų;
5.2.2. bendrabučio susirinkimas teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/3 gyventojų.
5.2.3. visuotiniame gyventojų susirinkime sprendimai priimami paprasta dalyvavusių
susirinkime gyventojų balsų dauguma;
5.2.4. susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus;
5.2.5. susirinkimas tvirtina metinę bendrabučio pirmininko ataskaitą ir slaptu balsavimu renka
bendrabučio pirmininką;
5.2.6. tvirtina bendrabučio pirmininko pasiūlytą jo pavaduotoją;
5.2.7. gali įgalioti bendrabučio pirmininką sudaryti bendrabučio tarybą;
5.3. Bendrabučio pirmininkas:
5.3.1. kandidatus į pirmininkus registruoja bendrabučio administratorius iš anksto numatytoje vietoje
ne vėliau kaip 3 d. iki rinkimų;
5.3.2. renkamas metams, dalyvaujant studentų sąjungos įgaliotam atstovui, kiekvienų metų kovo
mėnesio paskutinę savaitę;
5.3.3. tas pats asmuo gali būti pirmininku ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės;
5.3.4. bendrabučio pirmininkas turi būti nuolatinis bendrabučio gyventojas. Kadencijos metu
pirmininkas, KUSS rekomendavus, gali būti atleidžiamas nuo mokesčių už gyvenimą
bendrabutyje;
5.3.5. kadencijos pabaigoje atsiskaito visuotiniam gyventojų susirinkimui;
5.3.6. pirmininkui nesant ar negalint eiti pareigų, jo pareigas atlieka pirmininko pavaduotojas;
5.3.7. pirmininkui negalint eit pareigų ilgiau kaip tris mėnesius, renkamas naujas pirmininkas;
5.3.8. esant reikalui pirmininkas gali būti nušalinamas nuo pareigų visuotiniame susirinkime paprasta
balsų dauguma;
5.3.9. Bendrabučio pirmininko funkcijos:
5.3.9.1. atstovauti bendrabučio gyventojų interesams;
5.3.9.2. kartu su administratoriumi rengti kambarių apgyvendinimo sąrašą;
5.3.9.3. esant reikalui gauti visą informaciją iš bendrabučio administratoriaus apie tai, kaip
renkamas mokestis už gyvenimą bendrabutyje bei apie bendrabučio eksploatacinio
mokesčio panaudojimą ir apie tai informuoti bendrabučio gyventojus, taip pat apie tai,
kaip bendrabučio gyventojai moka mokesčius;
5.3.9.4. padėti bendrabučio administracijai palaikyti bendrą tvarką bendrabutyje;
5.3.9.5. organizuoti kultūrinius, pramoginius, sporto renginius, paskaitas, diskusijas ir pan.
5.3.9.6. drauge su bendrabučio administratoriumi svarstyti pastabas dėl nuostatų pažeidimų;
5.3.9.7. kontroliuoti šių nuostatų laikymąsi.
5.4. Bendrabučio pirmininko suformuota bendrabučio taryba yra bendrabučio pirmininko patariamoji
institucija. Bendrabučio tarybą sudaro bendrabučio pirmininkas, jo pavaduotojas ir bendrabučio aukštų
atstovai.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6. Studentų bendrabučio nuostatų pataisas ir papildymus gali siūlyti rektorius, KUSS taryba,
visuotiniai bendrabučių gyventojų susirinkimai, bendrabučių administracija.

