PATVIRTINTA
VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro direktoriaus
2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 1V-168
VŠĮ ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRO
BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro bendrabučio vidaus taisyklės (toliau –
Taisyklės) nustato VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro (toliau – Įstaiga) bendrabučio, esančio
adresu Rungos g. 20, Elektrėnai, unikalus gyvenamųjų patalpų numeris 4400-0133-1599:6865 (toliau
– Bendrabutis), vidaus tvarką Įstaigos mokiniams, pasirašiusiems apgyvendinimo paslaugų
bendrabutyje sutartį (toliau – Mokiniai).
2.
Įstaiga siekia Bendrabutyje sudaryti patogią, palankią, saugią aplinką mokytis ir
asmeniniams poreikiams tenkinti.
3.
Už efektyvų Bendrabučio veiklos organizavimą, Mokinių apgyvendinimą ir
iškeldinimą, tvarką ir švarą Bendrabutyje bei Taisyklių laikymąsi bendrabutyje atsako Bendrabučio
auklėtojas.
4.
Prieš pasirašant apgyvendinimo paslaugų bendrabutyje sutartį (toliau – Sutartis),
kiekvienas Mokinys savo parašu patvirtina, kad yra susipažinęs su Taisyklėmis, todėl visi
Bendrabučio Mokiniai privalo laikytis Taisyklių. Taisyklių nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės
dėl Taisyklių nesilaikymo.
5.
Atlyginimo dydį už apgyvendinimo paslaugas Bendrabutyje tvirtina Įstaigos direktorius
savo įsakymu. Šios lėšos skiriamos Bendrabučio išlaikymo išlaidoms padengti.
6.
Mokiniui gali būti taikoma lengvata, mažinanti atlyginimo už apgyvendinimo
Bendrabutyje paslaugas dydį 50-čia proc., atsižvelgiant į jo tėvų (globėjų, rūpintojų) ir Mokinio
socialinę padėtį, jeigu yra pateiktas Mokinio rašytinis prašymas ir atitinkamą aplinkybę patvirtinantys
dokumentai. Apgyvendinimo paslaugų lengvatos skyrimas įforminamas Įstaigos direktoriaus
įsakymu.
II SKYRIUS
APGYVENDINIMAS BENDRABUTYJE
7.
Prieš apsigyvendamas Bendrabutyje Mokinys privalo per 3 (tris) darbo dienas nuo
apgyvendinimo dienos sumokėti išankstinę įmoką (avansą), kuris užskaitomas kaip įmoka už
einamąjį mėnesį, ir užstatą, kuris bus užskaitomas už paskutinio Sutarties galiojimo mėnesio
apgyvendinimo paslaugų suteikimą. Avanso ir užstato dydis yra nustatomas Sutartyje.
8.
Apgyvendinamas Mokinys gauna kambario raktą (vienas kambario raktas turi likti pas
Bendrabučio personalą) ir individualaus naudojimo inventorių. Inventorius įrašomas į gyvenamųjų
patalpų perdavimo ir priėmimo aktą, kartu nurodomi jo gedimai ir trūkumai (jei tokių yra).
Gyvenamųjų patalpų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo Mokinys ir Bendrabučio auklėtojas (jam
nesant – kitas Įstaigos direktoriaus įgaliotas asmuo), todėl pretenzijos dėl kambario būklės akte
nenurodytų gedimų ir trūkumų vėliau nepriimamos.
9.
Mokiniui leidžiama naudotis savo baldais ir kitu inventoriumi Sutarties galiojimo
laikotarpiu. Už kambaryje ar bendro naudojimo patalpose paliktus asmeninius Mokinio daiktus ar
kitą turtą Įstaiga neatsako.
10. Bendrabutį rekonstruojant, remontuojant ar pertvarkant, taip pat siekiant racionaliau
panaudoti patalpas, taupyti energijos išteklius ir gerinti komunalines paslaugas, mokiniams
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konfliktuojant, siekiant užtikrinti higienos normų reikalavimų laikymąsi Įstaigos administracija gali
perkelti Mokinį iš vieno kambario į kitą, prieš tai informavusi Mokinį raštu. Perkeliant stengiamasi
nepabloginti gyvenimo sąlygų.
11. Išsikeldamas iš Bendrabučio, baigęs ar nutraukęs mokslus, Mokinys privalo sumokėti
visus mokesčius, atlaisvinti ir pasirašytinai perduoti Bendrabučio auklėtojui tvarkingas gyvenamąsias
patalpas, inventorių ir kambario raktus. Asmeninį inventorių Mokinys privalo išsivežti. Neišsivežus
asmeninio inventoriaus Įstaiga turi teisę savo kaštais išvežti ir utilizuoti Mokinio asmeninį inventorių,
o išvežimo ir (ar) utilizavimo kaštus padengti iš išankstinės įmokos (užstato).
12. Neišsikėlęs Mokinys iškeldinamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Esant galimybei ir leidus Įstaigos administracijai, baigęs ar nutraukęs mokslus Mokinys gali likti
gyventi Bendrabutyje einamųjų mokslo metų laikotarpiui.
III SKYRIUS
MOKINIO TEISĖS IR PAREIGOS
13. Mokinys turi teisę:
13.1. teikti pastabas ir pasiūlymus dėl gyvenimo, poilsio sąlygų gerinimo, tvarkos ir švaros
Bendrabutyje, Bendrabučio pagalbinių patalpų ir gyvenamųjų kambarių remonto, kokybės gerinimo;
13.2. kreiptis pagalbos ir paramos į Bendrabučio darbuotojus, skambinti bendrosios pagalbos
telefonais, o esant pagrindui – į saugos tarnybą ir policiją;
13.3. ne vėliau kaip iki 22:00 val. grįžti į Bendrabutį (apie galimus vėlavimus, nurodant
priežastį Mokiniai privalo informuoti Bendrabučio budėtoją, kuris fiksuoja Mokinių įėjimus/išėjimus
iš Bendrabučio);
13.4. leisti lankytis kaip svečiams Bendrabutyje tik artimiems giminaičiams;
13.5. savo lėšomis pasigerinti gyvenimo sąlygas, atliekant Bendrabučio patalpų, įrangos
remonto ar pakeitimo darbus, pateikus rašytinį prašymą Įstaigos direktoriui ir gavus jo raštišką
leidimą. Už Mokinių lėšomis atliktus Bendrabučių patalpų, turto ar įrangos pagerinimo (remonto,
pakeitimo) darbus neatlyginama;
13.6. raštiškai kreiptis į Įstaiga dėl individualaus mokėjimų už apgyvendinimo paslaugas
grafiko (įmokų atidėjimo, pristabdymo, mokėjimo dalimis), nurodant aplinkybes.
14. Mokinys privalo:
14.1. gerbti ir nepažeisti kitų Bendrabučio gyventojų teisių ir teisėtų interesų;
14.2. laiku mokėti mokesčius už apgyvendinimą Bendrabutyje, mokesčius už papildomas
paslaugas, netesybų ir kitus paslaugų administravimo mokesčius;
14.3. atlyginti žalą Įstaigoje nustatyta tvarka;
14.4. palaikyti švarą ir tvarką kambariuose, taip pat bendro naudojimo patalpose,
laikytis sanitarinių higienos normų reikalavimų. Patikrinimo metu užfiksavus higienos normų
pažeidimus dėl Mokinio(-ų) kaltės, Mokinys (-ai) turi atlyginti Įstaigos ar darbuotojo patirtą (us) nuostolį (-ius) dėl paskirto (-ų) higienos normos (-ų) pažeidimo (-ų);
14.5. laikytis visuotinai priimtų elgesio normų, vadovaujantis LR teisės aktais, nekelti
triukšmo (nuo 22.00 val. iki 7.00 val.), naudotis muzikine aparatūra, ausinėmis ar bet kokiu
inventoriumi taip, kad netrikdytų Bendrabutyje ir aplinkiniuose namuose gyvenančių žmonių darbo
ir poilsio;
14.6. savarankiškai susipažinti ir laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų;
14.7. per 1 (vieną) darbo dieną raštu informuoti Bendrabučio auklėtoją apie mokslų Įstaigoje
nutraukimą ar pašalinimą iš Įstaigos;
14.8. saugoti ir tausoti inventorių, įrangą ir kitą turtą kambaryje, bendro naudojimo patalpose
ir Bendrabučio teritorijoje;
14.9. taupiai vartoti energijos išteklius, užtikrinti, kad išeinant iš kambario ar bendro
naudojimo patalpų ar išvykstant iš Bendrabučio ilgesniam laikui patalpose nebūtų palikta deganti
šviesa, bėgantis vanduo, įjungti nenaudojami elektriniai prietaisai;
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14.10. sulaužęs, sugadinęs Bendrabučio inventorių, įrangą ir kitą turtą ar pastebėjęs
Bendrabučio inventoriaus, įrangos ar kito turto gedimą, nedelsdamas informuoti Bendrabučio
auklėtoją, jeigu jo nėra – bendrabučio budėtoją;
14.11. leisti Bendrabučio darbuotojams bet kuriuo paros metu užeiti į kambarį, jeigu reikia
užtikrinti Taisyklių reikalavimų laikymąsi, siekiant apgyvendinti naujus gyventojus, įvertinti
kambarių būklę, atlikti skubius remonto darbus ar esant avarinei situacijai;
14.12. leisti saugos tarnybos, greitosios pagalbos, policijos darbuotojams bet kuriuo paros
metu užeiti į kambarį, jeigu reikia užtikrinti Taisyklių reikalavimų laikymąsi ar esant avarinei
situacijai;
14.13. pastebėjęs kitų gyventojų veiksmus, kurie prieštarauja Taisyklėms, apie pažeidimus
nedelsdamas informuoti Bendrabučio auklėtoją, jeigu jo nėra – bendrabučio budėtoją;
14.14. vykdyti teisėtus kitus Įstaigos Bendrabučio darbuotojų nurodymus,
neprieštaraujančius Taisyklėms;
14.15. susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoti jų laikytis, taip pat savarankiškai
susipažinti ir laikytis kitų Įstaigos vidaus teisės aktų bei Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų.
15. Bendrabutyje draudžiama:
15.1. Rūkyti (vartoti tabako gaminius ir elektronines cigaretes);
15.2. laikyti, vartoti, gaminti ir platinti alkoholinius gėrimus;
15.3. laikyti, vartoti (be gydytojo paskyrimo), gaminti ar platinti narkotines ar psichotropines
medžiagas;
15.4. savavališkai įleisti ar apgyvendinti svečius;
15.5. kelti triukšmą nuo 22.00 iki 7.00 val.;
15.6. naudoti pirotechnines priemones ar sprogmenis;
15.7. palikti bendro naudojimo patalpose iš kambario išneštas buitines atliekas, nešvarius
indus ar asmeninį inventorių;
15.8. laikyti gyvūnus ar jiems skirtą inventorių;
15.9. kambaryje ir Bendrabučio teritorijoje laikyti ginklus, sprogstamąsias medžiagas;
15.10. kambaryje ir Bendrabučio teritorijoje laikyti įrankius ar prietaisus su vidaus degimo
varikliais, tepalus, benziną ar kitus degius skysčius;
15.11. savavališkai persikelti į kitą kambarį;
15.12. savavališkai pernešti Bendrabučio inventorių, perstatyti baldus kambariuose ir bendro
naudojimo patalpose;
15.13. gadinti Bendrabutyje ar jo teritorijoje esančią įrangą ir inventorių;
15.14. teršti ar niokoti Bendrabučio vidų arba kiemą;
15.15. išsikelti iš Bendrabučio neinformavus Bendrabučio auklėtojo;
15.16. savavališkai atlikti bet kokius Bendrabučio patalpų, įrangos remonto ar pakeitimo
darbus;
15.17. ant durų, langų ar sienų savavališkai tvirtinti antenas, plakatus ar kitus daiktus, kurie
gali pabloginti gyvenamųjų patalpų būklę;
15.18. kambariuose naudoti papildomus šildymo ir vėdinimo prietaisus;
15.19. naudoti Bendrabučio patalpas ūkinei ar komercinei veiklai;
15.20. naudotis Mokiniui suteikta lova be patalynės ir užvalkalų;
15.21. nepagarbiai elgtis, grasinti ar įžeidinėti Bendrabučio darbuotojus, gyventojus ir
svečius.
IV SKYRIUS
BENDRABUČIO DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS
16.

Bendrabučio darbuotojai turi teisę:
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16.1. bet kuriuo paros metu savarankiškai atrakinę duris užeiti į kambarių blokuose esančius
bendrojo naudojimo koridorius ir sanitarinius mazgus, patikrinti ar remontuoti ten esančius
įrenginius;
16.2. pasibeldę užeiti į kambarį;
16.3. siekiant užtikrinti Taisyklių reikalavimų laikymąsi, palaikydami tvarką ir švarą
Bendrabutyje, norėdami atlikti remonto darbus užeiti ar patikrinti kambarius, apie tai ne vėliau kaip
prieš dieną informuoti Mokinį. Mokinys gali būti informuojamas el. paštu, rašytiniu pranešimu ar
žodžiu. Mokinys užtikrina, kad tuo laiku kas nors būtų kambaryje. Negavus atsakymo iš Mokinio
laikoma, kad Mokinys sutinka, jog darbuotojai pateks į kambarius;
16.4. savarankiškai atrakinę duris užeiti į kambarį, kai reikia užtikrinti Taisyklių laikymąsi,
siekiant apgyvendinti naujus Mokinius, įvertinti kambarių būklę, atlikti skubius remonto darbus,
esant avarinei situacijai ir kai Mokinio nėra arba jis neįleidžia į kambarį, Mokiniui nesant, informavus
elektroniniu paštu, telefono skambučiu ar trumpąją sms žinute.
16.5. siekdami užtikrinti švarą ir tvarką kambariuose Bendrabučio auklėtojas ir budėtojas turi
teisę vykdyti kambarių patikrinimą;
16.6. užsakyti specialias valymo paslaugas (prieš tai paskyręs pastabą (-as) kambario
gyventojams, kurie naudojasi patalpa (-omis)), jeigu tikrinant švarą ir tvarką kambariuose. Sąskaita
už valymą pateikiama kambario ar kambarių Mokiniams, kurie naudojasi patalpomis;
16.7. Bendrabučio administracijos darbuotojai bendro naudojimo patalpose radę iš kambario
išneštas buitines atliekas, nešvarius indus ar kitą asmeninį inventorių, siekdami užtikrinti švarą ir
tvarką, ir higienos sanitarinių normų reikalavimų laikymąsi, turi įspėti Mokinius, nedelsiant pašalinti
rastas buitines atliekas, nešvarius indus ar kitą asmeninį inventorių. Jei po įspėjimo tai nepašalinama
Bendrabučio administracijos darbuotojai turi teisę pašalinti inventorių ir taikyti drausminančias
priemones. Jei nepavyksta nustatyti buitinių atliekų, nešvarių indų ar asmeninio inventoriaus
savininko, Bendrabučio administracijos darbuotojai turi teisę pašalinti inventorių neįspėjus jo
savininko, o jį nustačius taikyti drausminančias priemones;
16.8. skirti pastabas ir įspėjimus Mokiniams dėl Taisyklių pažeidimų ir už pažeidimus šalinti
Mokinius iš Bendrabučio šių Taisyklių nustatyta tvarka;
16.9. vykdyti kitas funkcijas, siekiant užtikrinti Taisyklių reikalavimų laikymąsi.
17. Bendrabučio darbuotojai privalo:
17.1. gerbti ir nepažeisti Mokinių teisių ir teisėtų interesų;
17.2. suteikti informaciją ir konsultacijas Mokiniams su apgyvendinimu ir gyvenimu
Bendrabutyje susijusiais klausimais.
V SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ UŽ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS
18. Už Taisyklių pažeidimus, įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą yra
skiriamos drausminančios priemonės:
18.1. pastaba;
18.2. įspėjimas;
18.3. šalinimas iš Bendrabučio.
19. Pastaba galioja 1 (vienus) metus nuo skyrimo dienos, už gautas 3 (tris) pastabas per
mokslo metų pusmetį Bendrabučio auklėtojas gali teikti Mokiniui įspėjimą už piktybinį Taisyklių
nesilaikymą, pastaba yra skiriama už:
19.1. melagingos informacijos pateikimą;
19.2. energetinių išteklių netaupymą;
19.3. savavališką inventoriaus pernešimą, baldų kambariuose ir bendro naudojimo patalpose
perstatymą;
19.4. netvarką kambaryje ar bendro naudojimo patalpose, kai pažeidžiami sanitarinių
higienos normų reikalavimai;
19.5. Bendrabučio vidaus ar kiemo teršimą;
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19.6. iš kambario išneštų buitinių atliekų ar nešvaraus asmeninio inventoriaus palikimą
bendro naudojimo patalpose;
19.7. gyvūnų ar jų inventoriaus laikymą;
19.8. Mokiniui suteiktos lovos naudojimą be patalynės ir užvalkalų;
19.9. svečių elgesio kontrolės nevykdymą;
19.10. ant durų, langų ar sienų savavališkai pritvirtintas antenas, plakatus ar kitus daiktus,
kurie gali pabloginti gyvenamųjų patalpų būklę;
19.11. savavališką papildomų šildymo ir vėdinimo bei buitinės technikos prietaisų
naudojimą.
20. Įspėjimas galioja 1 (vienus) metus nuo skyrimo dienos, už gautus tris įspėjimus per 1
(vienus) metus, Mokinys šalinamas iš Bendrabučio 1 (vieniems) metams. Įspėjimas skiriamas už:
20.1. kitų Mokinių daiktų ar inventoriaus savavališką naudojimą ir (ar) pasisavinimą be jų
sutikimo;
20.2. svečių apnakvinimo tvarkos nesilaikymą;
20.3. tylos trikdymą garsia muzika ar triukšmu nuo 22.00 iki 7.00 val.;
20.4. rūkymą Bendrabutyje;
20.5. alkoholinių gėrimų laikymą Bendrabutyje;
20.6. priešgaisrinės saugos reikalavimų nesilaikymą;
20.7. savavališką svečių įleidimą į Bendrabutį;
20.8. savavališką persikėlimą į kitą kambarį;
20.9. savavališkai atliktus bet kokius Bendrabučio patalpų, įrangos remonto ar pakeitimo
darbus;
20.10. Bendrabutyje ar jo teritorijoje esančios įrangos, inventoriaus ar kito turto gadinimą;
20.11. kitų Taisyklėms neprieštaraujančių teisėtų Bendrabučio darbuotojų nurodymų
nevykdymą;
20.12. nepagarbų elgesį su Bendrabučio darbuotojais ar kitais Mokiniais;
20.13. viešosios tvarkos nesilaikymą;
20.14. Bendrabučio patalpų naudojimą ūkinei komercinei veiklai;
20.15. piktybinį Taisyklių nesilaikymą.
21. Šalinimas iš bendrabučio 2 (dviem) mėnesiams, skiriamas už:
21.1. už gautus tris įspėjimus per 1 (vienus) metus;
21.2. alkoholinių gėrimų vartojimą;
21.3. Bendrabučio darbuotojų įžeidimą necenzūriniais žodžiais ar nepadoriais gestais;
21.4. laiku nesumokamą mokesčio už apgyvendinimą Bendrabutyje, papildomas paslaugas,
kitus Bendrabutyje taikomus mokesčius, neatlygina padarytos žalos ir gavus įspėjamąjį pranešimą
per 3 (tris) darbo dienas nelikviduojant skolos;
21.5. piktavališkai arba sistemingai gadinamą Bendrabutyje ar jo teritorijoje esančią įrangą,
inventorių ar kitą turtą;
21.6. piktavališkai arba sistemingai teršiamą Bendrabučio vidų ar kiemą;
21.7. trukdymą Bendrabučio, policijos ar saugos tarnybos darbuotojams įeiti į kambarį
Taisyklių ar kitų teisės aktų laikymuisi užtikrinti;
21.8. grasinimus ar šiurkštų elgesį su bendrabučio darbuotojais ar Mokiniais;
21.9. Bendrabutyje ar jo teritorijoje naudojamą pirotechniką ar sprogmenis;
21.10. šiurkščiai pažeidžiamus gaisrinės saugos reikalavimus;
21.11. išvykimą iš Bendrabučio ilgiau kaip mėnesiui arba pasišalinimą iš Bendrabučio, iš
anksto apie tai nepranešus Bendrabučio auklėtojui ir nesumokėjus mokesčio už apgyvendinimą
Bendrabutyje arba negrąžinus inventoriaus ir neatlaisvinus kambario;
21.12. kitų gyventojų teisių pažeidimą;
21.13. už Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą;
21.14. kambaryje laikomus įrankius ar prietaisus su vidaus degimo varikliais, tepalus,
benziną ar kitus degius skysčius.
22. Šalinimas iš bendrabučio visam mokslo laikotarpiui, skiriamas už:
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22.1. už pasikartojantį alkoholio vartojimą (buvus trumpalaikiam pašalinimui dėl šios
aplinkybės), gamybą ir platinimą Bendrabutyje;
22.2. narkotinių ar psichotropinių medžiagų laikymą, vartojimą, gamybą ar platinimą
Bendrabutyje ir Įstaigoje;
22.3. atsisakymą atlyginti Įstaigai padarytą žalą;
22.4. įžūlų elgesį su kitais Mokiniais, Bendrabučio darbuotojais, savo pareigas einančiais
policijos ar saugos tarnybos darbuotojais;
22.5. šiurkštų kitų Mokinių teisių pažeidinėjimą;
22.6. šiurkštų priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimą, sukėlusį pasekmes;
22.7. kambaryje laikomus ginklus ar sprogstamąsias medžiagas.
23. Pastabas ir įspėjimus nustatytus Taisyklių 20 ir 21 punktuose skiria Bendrabučio
auklėtojas, vadovaudamasis savo ar kitų Bendrabučio darbuotojų, Mokinių, policijos ar saugos
tarnybos darbuotojų pranešimais.
24. Mokinį iš Bendrabučio, remiantis Taisyklių 21 ir 22 punktais, šalina Įstaigos direktorius
savo įsakymu.
25. Drausminančias priemones, nurodytas Taisyklių 18 punkte skiria Bendrabučio
auklėtojas.
26. Apie Mokiniui paskirtas drausminančias priemones informuojamas Įstaigos direktorius.
27. Mokinį šalinant iš Bendrabučio Mokinys privalo atlaisvinti kambarį per 1 (vieną)
kalendorinę dieną.
28. Iš Bendrabučio pašalintas Mokinys į Bendrabutį neįleidžiamas. Ši nuostata netaikoma,
jeigu iš Bendrabučio, dėl mokesčio už apgyvendinimą Bendrabutyje nemokėjimą, pašalintas Mokinys
lankymosi Bendrabutyje metu jau yra likvidavęs skolą.
29. Pastabos, įspėjimai ir šalinimas iš Bendrabučio skiriami per 10 (dešimt) darbo dienų
nuo pranešimo apie įvykdytą Taisyklių pažeidimą. Pastabas, įspėjimus ir šalinimus iš Bendrabučio
registruoja Bendrabučio auklėtojas ir informuoja Mokinį apie paskirtą drausminančią priemonę, esant
galimybei, supažindina pasirašytinai. Mokinys, nesutinkantis su tokiu sprendimu, turi teisę raštu
kreiptis į Įstaigos direktorių.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
30. Taisyklės tvirtinamos Įstaigos direktoriaus įsakymu, suderinus su Įstaigos taryba.
31. Taisyklių keitimą ir/arba papildymą inicijuoja Bendrabučio auklėtojas, Įstaigos taryba
arba Įstaigos administracija.
32. Taisyklės negali prieštarauti Įstaigos įstatams ir kitoms Įstaigos vidaus tvarkos
taisyklėms.
33. Taisyklių priedas: Bendrabučio gyventojo švaros ir tvarkos palaikymo atmintinė.
________________________
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VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro
bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių
priedas
BENDRABUČIO GYVENTOJO ŠVAROS IR TVARKOS PALAIKYMO ATMINTINĖ

Objektas, kuriam taikomi
Eil.
švaros ir tvarkos
Reikalavimai
Nr.
reikalavimai
1.
Virtuvė
Visuomet palikti švarias kriaukles, išvalyti maisto
gamybos atliekas, nepilti jų bei kavos tirščių į
kriaukles, šiukšles rūšiuoti ir sudėti į tam skirtas
talpas
2.
Bendrojo naudojimo
Visuomet palaikyti švarą ir tvarką, pasinaudojus
patalpos
inventoriumi jį palikti tvarkingai ir tam skirtose
vietose
3.
WC ir dušai
Visuomet palaikyti švarą ir tvarką, taupiai naudoti
WC popierių, muilą, atsiradusias šiukšles sudėti į
šiukšliadėžes
4.
Skalbykla
Atsakingai naudotis skalbimo mašinomis, naudoti tik
skalbimui mašinose pritaikytas priemones,
pasinaudojus džiovykla išpilti atsiradusį vandenį
5.
Grindys
Visuomet turi būti švarios: valomos drėgna grindų
šluoste, išvalant visus kambario kampus, vietas po
baldais
6.
Šiukšliadėžė
Kiekvieną dieną išnešamos į šiukšlių konteinerius
7.
Asmeniniai daiktai
Tvarkingai sudėti spintoje, spintelėje
8.
Lova
Tvarkingai paklota švaria patalyne
____________________

