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LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDENTŲ BENDRABUČIO 

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (toliau – LMTA, Akademija) studentų 

bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato valdymo struktūros, gyvenamųjų 

vietų skyrimo, apgyvendinimo, apmokėjimo sąlygų už gyvenimą studentų bendrabutyje (toliau – 

Bendrabutis), vidaus tvarkos, nuobaudų skyrimo, pašalinimo ir išsikėlimo iš Bendrabučio tvarką. 

 

2. Bendrabutis, esantis Giedraičių g. 57, Vilniuje, yra valstybės nuosavybė, LMTA 

patikėjimo teise valdomas turtas, išlaikomas iš valstybės biudžeto lėšų ir mokesčių gaunamų iš 

gyvenamųjų vietų nuomos. 

 

3. Vietos Bendrabutyje skiriamos Akademijos studentams ir studentams, atvykusiems 

studijuoti pagal akademinių mainų programas (toliau – LMTA Studentas). Esant laisvoms vietoms 

apgyvendinami Akademijos darbuotojai, kitų švietimo institucijų studentai, dėstytojai, kiti asmenys 

(toliau – Svečias). 

 

II. BENDRABUČIO VALDYMO STRUKTŪRA 

 

4. Bendrabučio administravimu, eksploatacija, turto valdymu, remonto darbais rūpinasi 

LMTA Turto valdymo ir naudojimo skyriaus Bendrabučio administratorius (toliau – 

Administratorius). 

 

5. Administratorius kartu su Bendrabučio taryba (toliau – Taryba) sprendžia Bendrabučio 

valdymo ir tvarkos klausimus (Tarybos posėdžio protokolo forma pateikiama Taisyklių 1 priede). 

 

6. Administratorius: 

6.1.  rengia studentų bei svečių apgyvendinimo įsakymų projektus bei gyvenamosios vietos 

nuomos sutartis (toliau – Sutartis), teikia juos tvirtinti LMTA infrastruktūros direktoriui (toliau – 

Infrastruktūros direktorius); 

6.2.  apgyvendina LMTA Studentus ir Svečius. 

 

7. Taryba: 

7.1.  Tarybą Bendrabučio gyventojai renka vieneriems metams. Rinkimus kasmet iki spalio 

15 d. inicijuoja esama Taryba kartu su LMTA Studentų atstovybe; 

7.2.  Tarybą sudaro septyni asmenys – Tarybos pirmininkas, Administratorius ir penki 

Bendrabučio gyventojai: po vieną iš kiekvieno Bendrabučio aukšto; 

7.3.  Taryba vadovaujasi Akademijos statutu, LMTA rektoriaus (toliau – Rektorius) ir 

Infrastruktūros direktoriaus įsakymais, Taisyklėmis, kitais LMTA dokumentais. 

 

III. VIETŲ BENDRABUTYJE SKYRIMO IR APGYVENDINIMO TVARKA 

 

8. LMTA Studentams gyvenamosios vietos Bendrabutyje skiriamos ne ilgiau kaip 

vieneriems studijų metams. 

 

9. LMTA Studentai, gyvenantys bendrabutyje ir norintys gyventi bendrabutyje kitais studijų 

metais, kiekvienų metų gegužės 1 – 31 dienomis pateikia nustatytos formos prašymus (toliau – 
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Prašymas) Administratoriui Infrastruktūros direktoriaus vardu (Prašymo forma pateikiama Taisyklių 

2 priede). LMTA Studentų, kuriems skirta vieta Bendrabutyje kitiems studijų metams, sąrašai 

skelbiami Akademijos tinklapyje ir Bendrabučio skelbimų lentoje nuo birželio 15 d. iki rugpjūčio 25 

d. 

 

10. LMTA Studentai, nepateikę Prašymų dėl Bendrabučio gyvenamųjų vietų skyrimo 

kitiems studijų metams Taisyklių 9 p. nurodytu laiku, gali pateikti Prašymus Administratoriui 

Infrastruktūros direktoriaus vardu iki rugpjūčio 1 d., kurie yra svarstomi kartu su stojančiųjų 

Prašymais.  

 

11. Bakalauro ir magistrantūros studijų I kurso studentai Prašymus dėl apgyvendinimo 

Bendrabutyje pateikia priėmimo komisijai (Gedimino pr. 42, Vilnius) iki rugpjūčio 1 d. ir kartu su 

prašymu pateikia šiuos dokumentus: 

11.1. pažymą apie šeimos sudėtį (iš seniūnijos, savivaldybės arba valstybės įmonės 

Registrų centro Gyventojų registro tarnybos); 

11.2. pažymą iš darbo biržos (jeigu vienas iš tėvų arba abu tėvai bedarbiai), išduotą ne 

anksčiau kaip prieš 40 dienų iki prašymo pateikimo; 

11.3. pažymą iš savivaldybės socialinės paramos centro apie gaunamas socialines pašalpas 

arba kompensacijas už karštą/šaltą vandenį, kietąjį kurą ir dujas (jeigu tokias gauna), išduotą ne 

anksčiau kaip prieš 40 dienų iki prašymo pateikimo; 

11.4. teismo sprendimą dėl rūpybos nustatymo (jeigu tokia nustatyta);  

11.5. pažymą apie studentui nustatytus specialiuosius poreikius (jeigu tokie nustatyti) arba 

neįgaliojo pažymėjimo kopiją; 

11.6. mirties liudijimo kopiją (našlaičiams, neturintiems vieno iš tėvų arba abiejų tėvų). 

 

12. LMTA Studentų, kuriems skirta vieta Bendrabutyje, sąrašai skelbiami Akademijos 

tinklapyje ir Bendrabučio skelbimų lentoje nuo rugpjūčio 25 d. iki spalio 1 d. 

 

13. Laisvose bendrabučio vietose norintys gyventi Akademijos studentai teikia Prašymą 

Administratoriui Infrastruktūros direktoriaus vardu, o reikiamas pažymas privalo pateikti 

Administratoriui pareikalavus. 

 

14. Studentai, atvykstantys pagal akademinių mainų programas, prašymus dėl 

gyvenamosios vietos skyrimo Bendrabutyje pateikia LMTA Tarptautinių ryšių skyriaus 

koordinatoriui iki rugpjūčio 20 d. – rudens semestrui, o iki sausio 20 d. – pavasario semestrui. 

Studentų, norinčių gyventi Bendrabutyje, sąrašą Tarptautinių ryšių skyriaus koordinatorius pateikia  

Administratoriui.  

 

15. Vietų Bendrabutyje skyrimo pirmenybė pagal nurodytą eiliškumą: 

15.1. Akademijos bakalauro studijų studentams:  

15.1.1. nuolatinių studijų studentams, ne Vilniaus miesto gyventojams; 

15.1.2. įstojusiems į Akademiją pirmo kurso studentams, ne Vilniaus miesto gyventojams; 

15.1.3. našlaičiams, neturintiems abiejų tėvų; 

15.1.4. našlaičiams, neturintiems vieno iš tėvų; 

15.1.5. specialiųjų poreikių turintiems studentams; 

15.1.6. studentams iš socialiai remtinų šeimų; 

15.1.7. studentams, esantiems iš daugiavaikės šeimos, jei šeimoje yra 3 ar daugiau vaikų, 

kuriems dar nėra suėję 25 metai ir jie mokosi bendrojo lavinimo mokyklų dieniniuose skyriuose arba 

nuolatinėse studijose; 

15.1.8. studentams, neturintiems nuobaudų už Taisyklių pažeidimus. 

15.2. Studentams, atvykstantiems pagal akademinių mainų programas. 

15.3. Akademijos magistro studijų studentams: 

15.3.1. nuolatinių studijų studentams, ne Vilniaus miesto gyventojams; 

15.3.2. našlaičiams, neturintiems abiejų tėvų; 
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15.3.3. našlaičiams, neturintiems vieno iš tėvų; 

15.3.4. specialiųjų poreikių turintiems studentams; 

15.3.5. studentams iš socialiai remtinų šeimų; 

15.3.6. studentams, esantiems iš daugiavaikių šeimų, jei šeimoje yra 3 ar daugiau vaikų, 

kuriems dar nėra suėję 25 metai ir jie mokosi bendrojo lavinimo mokyklų dieniniuose skyriuose arba 

nuolatinėse studijose; 

15.3.7. studentams, neturintiems nuobaudų už Taisyklių pažeidimus. 

15.4. Studentų šeimai, jeigu bent vienas iš jų yra Akademijos studentas. 

15.5. Kitiems LMTA Studentams, atsiradus laisvoms vietoms Bendrabutyje. 

 

16. Prašymus dėl ilgalaikės gyvenamosios vietos skyrimo Bendrabutyje svarsto ir vietas 

skirsto Rektoriaus įsakymu sudaryta komisija, į kurios sudėtį įtraukiami Tarybos ir/ar Studentų 

atstovybės atstovai.  

 

17. Gyvenamąją vietą Bendrabutyje gavęs LMTA Studentas iki rugsėjo 5 d. turi pasirašyti 

ilgalaikę Sutartį. Ilgalaikė Sutartis sudaroma nuo rugsėjo 1 d. iki kitų metų birželio 30 d. 

 

18. LMTA Studentai iki rugsėjo 5 d. neatvykę pasirašyti ilgalaikės Sutarties, praranda 

vietą Bendrabutyje. Laisva gyvenamoji vieta eilės tvarka atitenka kitam LMTA Studentui. 

 

19. Neturint laisvų vietų Bendrabutyje, vietos suteikiamos pagal Taisyklių 15 p. nustatytą 

eiliškumą. Atsiradus laisvai vietai Bendrabutyje, LMTA Studentui pranešama apie galimybę sudaryti 

Sutartį. LMTA Studentui neatsakius į kvietimą pasirašyti minėtą Sutartį per 5 darbo dienas, vieta 

Bendrabutyje atitenka kitam eilėje laukiančiam LMTA Studentui. 

 

20. Sutartis pasirašoma Rektoriaus įgalioto asmens – Infrastruktūros direktoriaus, prieš tai 

LMTA Studentui arba Svečiui susipažinus su Taisyklėmis ir sutikus su jose pateiktomis sąlygomis ir 

reikalavimais. 

 

21. LMTA Studentai, norintys anksčiau nustatyto termino nutraukti Sutartį, teikia prašymą 

Administratoriui Infrastruktūros direktoriaus vardu dėl išbraukimo iš Bendrabučio gyventojų sąrašų 

ir išsikelia iš Bendrabučio.  

 

22. LMTA Studentai, norintys apsigyventi Bendrabutyje vasaros atostogų metu, bet ne 

ilgiau kaip iki rugpjūčio 31 d., teikia prašymą Administratoriui Infrastruktūros direktoriaus vardu. 

Pasirašoma trumpalaikė Sutartis.  

 

23. Einamaisiais metais bakalauro studijas baigę LMTA Studentai gali pateikti Prašymą 

Administratoriui Infrastruktūros direktoriaus vardu dėl apgyvendinimo Bendrabutyje vasaros 

atostogų metu, bet ne ilgiau kaip iki rugpjūčio 31 d. Esant laisvų vietų pasirašoma trumpalaikė 

Sutartis. 

 

24. Su studentais, atvykstančiais pagal akademinių mainų programas, Tarptautinių ryšių 

skyriaus koordinatoriui pateikus Administratoriui prašymus, yra sudaroma ilgalaikė Sutartis. 

 

25. Bendrabutyje esančiose laisvose vietose Infrastruktūros direktoriaus leidimu gali būti 

apgyvendinami Svečiai.  

 

26. Svečiai, norintys apsigyventi Bendrabutyje, teikia Prašymą Administratoriui 

Infrastruktūros direktoriaus vardu ir yra sudaroma trumpalaikė Sutartis ne ilgesniam kaip vieno 

mėnesio laikotarpiui. Bendrabučio kambario vietą svečiai turi atlaisvinti paskutinę nuomos dieną iki 

12.00 val.  
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27. Trūkstant laisvų vietų LMTA Studentams, Svečiai gyvenamąją vietą privalo atlaisvinti 

per 7 kalendorines dienas. 

 

28. Apie atsiradusias laisvas vietas Bendrabutyje, Administratorius informaciją skelbia 

skelbimų lentoje ir Akademijos tinklalapyje (www.lmta.lt/lt/bendrabutis-1). 

 

IV. MOKESTIS UŽ BENDRABUTĮ 

 

29. LMTA Studentų ir Svečių apgyvendinimo Bendrabutyje paslaugų įkainius, suderinusi 

su LMTA studentų atstovybe, tvirtina Akademija teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

30. Prieš pasirašant Sutartį LMTA Studentai ir Svečiai Administratoriui turi pateikti 

mokėjimo kvitą apie sumokėtą nuomos mokestį, kuris mokamas pavedimu į LMTA sąskaitą, 

nurodytą Taisyklių 59 punkte. Mokėjimo pavedime nurodyti mokėjimo paskirtį – už bendrabutį arba 

įmokos kodą – 103135, taip pat LMTA Studento arba Svečio vardą ir pavardę (jeigu moka kitas 

asmuo). Svečiai turi teisę sumokėti nuomos mokestį grynais ir Bendrabutyje. 

 

31. Mokestis už Bendrabutį skaičiuojamas nuo Sutarties pasirašymo dienos ir mokamas 

Sutartyje numatytais terminais. 

 

32. Iki ilgalaikės Sutarties įsigaliojimo dienos Akademijos studentas sumoka 1 (vieno) 

mėnesio gyvenamosios vietos nuomos mokesčio dydžio užstatą kaip savo įsipareigojimų pagal šią 

Sutartį užtikrinimą. Užstatas studentui grąžinamas nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, tačiau su 

sąlyga, kad Akademijos studentas yra visiškai atsiskaitęs su LMTA pagal sudarytą Sutartį ir kad 

patalpoms nepadaryta jokia žala arba už ją tinkamai atlyginta. LMTA turi teisę pasilikti užstatą ar jo 

dalį įskaitymui į tokias Akademijos studento nesumokėtas sumas atlikti. Užstatas įskaitomas kaip 

nuomos įmoka už paskutinį Sutarties galiojimo mėnesį arba, esant permokai, grąžinamas Akademijos 

studentui nutraukus Sutartį anksčiau laiko.  

 

33. LMTA Studentas iš anksto gali sumokėti Bendrabučio nuomos mokestį už ilgesnį 

laikotarpį. 

 

34. LMTA Studentui pateikus prašymą Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriui, mokestis 

už Bendrabutį gali būti išskaičiuojamas iš stipendijos. 

 

35. LMTA Studentai turi teisę prašyti mokesčio sumažinimo už gyvenimą Bendrabutyje, 

vadovaudamiesi Rektoriaus įsakymu patvirtina Mokesčio už gyvenimą studentų bendrabutyje 

sumažinimo tvarka.  

 

36. Bendrabutyje gyvenanti šeima turi mokėti LMTA Studentui nustatytą nuomos mokestį 

už visus asmenis: už suaugusius mokama pilna kaina, už vaiką – pusė kainos.  

 

37. Svečiai nuomos mokestį už visą numatomą apgyvendinimo laikotarpį sumoka prašymo 

pateikimo dieną.  

 

38. Į Akademiją atvykstantiems svečiams Rektoriaus leidimu, esant laisvoms vietoms, 

išimtiniais atvejais gali būti suteikiamos nemokamos apgyvendinimo Bendrabutyje paslaugos. Už 

svečio vizito organizavimą atsakingas Akademijos darbuotojas pateikia tarnybinį raštą Rektoriui, 

kuriame nurodomas atvykstančio svečio vizito tikslas ir apgyvendinimo trukmė. Gavus Rektoriaus 

leidimą, Administratorius užregistruoja svečią nemokamai apgyvendinamų svečių žurnale ir 

apgyvendina svečią Bendrabutyje. Šiuo atveju Sutartis su svečiu nesudaroma. 

 

39. Einamaisiais metais bakalauro studijas baigę LMTA Studentai ir gyvenantys 

Bendrabutyje vasaros atostogų laikotarpiu iki rugpjūčio 31 d., moka LMTA Studentui nustatytą 

http://www.lmta.lt/lt/bendrabutis-1
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Bendrabučio nuomos mokestį. Pasirašant trumpalaikę Sutartį, mokestis turi būti sumokėtas už visą 

numatomą apgyvendinimo laikotarpį. 

 

40. LMTA Studentai, norintys gyventi Bendrabutyje vasaros atostogų laikotarpiu, mokestį 

turi sumokėti iš anksto už visą numatomą apgyvendinimo laikotarpį. Mokestis už Bendrabučio vietą 

vasaros atostogų laikotarpiu lieka toks pats, koks buvo studijų metais. LMTA Studentai, gaunantys 

nuolaidą už kambario nuomą, vasaros atostogų laikotarpiu turi mokėti visą kainą.  

 

41. Nutraukus Sutartį mokestis už einamojo mėnesio Bendrabučio nuomą skaičiuojamas iki 

Sutarties nutraukimo dienos.  

 

42. Prašymai sumažinti mokestį, perkelti į kitą kambarį ar dėl Sutarties nutraukimo 

pateikiami Administratoriui Infrastruktūros direktoriaus vardu. Priėmus teigiamą sprendimą, 

sumažintas mokestis ar kitas mokestis pakeitus kambarį skaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos 

dienos. 

 

V. BENDRABUČIO GYVENTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

43. Bendrabučio gyventojų pareigos: 

43.1. laikytis šių Taisyklių, priešgaisrinės saugos, dujinės viryklės saugaus naudojimo 

reikalavimų, kitų teisės aktų, Administratoriaus nurodymų; 

43.2. įsileisti Tarybos sudarytą komisiją kambario būklei įvertinti; 

43.3. esant būtinybei privalo bet kuriuo paros metu į savo kambarį įsileisti Bendrabučio 

Administratorių, Infrastruktūros direktorių, LMTA Turto valdymo ir naudojimo skyriaus darbuotojus 

(avarijos šalinimui arba remonto darbams atlikti), Bendrabučio apsaugos darbuotoją, policijos 

pareigūną; 

43.4. jeigu gyventojas (-ai) neįsileidžia į kambarį, Administratorius kartu su Tarybos 

nariais arba LMTA administracijos atstovais gali užeiti į kambarį bet kuriuo metu, net ir nesant 

gyventojų kambaryje; 

43.5. laiku mokėti mokesčius už gyvenimą bendrabutyje; 

43.6. pastebėjus bet kokį gedimą ar avariją, pranešti Bendrabučio apsaugos darbuotojui 

arba Administratoriui ir užregistruoti gedimą žurnale;  

43.7. atsakyti už savo lankytojų elgesį ir atlyginti jų padarytus materialinius nuostolius. 

Lankytojai į Bendrabutį leidžiami nuo 7.00 val. iki 23.00 val. Lankytojai registruojami pasirašant 

svečių knygoje; 

43.8. parodyti studento pažymėjimą ar kitą dokumentą Bendrabučio apsaugos darbuotojui 

paprašius; 

43.9. taupyti vandenį, elektrą ir dujas;  

43.10. pranešti ir suderinti su Administratoriumi dėl šaldytuvų ar kito inventoriaus laikymo 

kambariuose; 

43.11. pateikti Administratoriui ar budėtojui raktą, pakeitus durų spyną;  

43.12. savo dviračius laikyti tik tam skirtoje Bendrabučio vietoje, juos užregistravus 

apsaugos poste esančiame žurnale; 

43.13. prižiūrėti tvarką ir švarą kambariuose, bendro naudojimo patalpose, išnešti šiukšles į 

lauke esantį konteinerį; 

43.14. savo lėšomis pasigerinti gyvenimo sąlygas, atliekant Bendrabučio patalpų, įrangos 

remonto ar pakeitimo darbus, pateikus laisvos formos rašytinį prašymą Administratoriui ir iš jo gavus 

leidimą tai daryti; 

43.15. pasibaigus Sutarties terminui ar nutraukus Sutartį anksčiau laiko, iki 17.00 val. 

išsikelti iš Bendrabučio su visais asmeniniais daiktais ir Administratoriui priduoti tvarkingą kambarį, 

inventorių, patalynę ir raktus nuo kambario. 

 

44. Bendrabučio gyventojui draudžiama: 
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44.1. įnešti, pardavinėti ar vartoti Bendrabutyje ir Bendrabučio lauko teritorijoje 

alkoholinius gėrimus, narkotines ir toksines medžiagas, grįžti apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir 

toksinių medžiagų; 

44.2. Bendrabučio patalpose naudoti pirotechniką, fejerverkus, pirotechnikos gaminius; 

44.3. šiukšlinti kambariuose, bendro naudojimo patalpose ir Bendrabučio teritorijoje; 

44.4. palikti šiukšles koridoriuose, bendro naudojimo patalpose; 

44.5. išnešti ir palikti koridoriuose, bendro naudojimo patalpose sugedusius/veikiančius 

šaldytuvus, buitinę techniką, nenaudojamą/sulaužytą gyventojų inventorių; 

44.6. išsikraustant kambariuose palikti savo šaldytuvus, inventorių, buitinę techniką; 

44.7. triukšmauti nuo 22.00 val. iki 7.00 val.; 

44.8. trukdyti kitiems mokytis ir ilsėtis; 

44.9. savavališkai perkelti Bendrabučio inventorių iš vienos patalpos į kitą; 

44.10. subnuomoti patalpas ar jose apgyvendinti laikinus gyventojus; 

44.11. gadinti bet kokį Bendrabučio inventorių. Sugadintus Bendrabučio įrenginius ar 

inventorių kaltininkas remontuoja savo lėšomis arba atlygina žalą; 

44.12. gadinti priešgaisrinės apsaugos daviklius, hidrantus, gaisrines žarnas, gesintuvus ir 

kitą; 

44.13. laikyti Bendrabučio patalpose gyvūnus; 

44.14. be Administratoriaus raštiško sutikimo perplanuoti ar pertvarkyti patalpas; 

44.15. naudoti elektrinius šildymo prietaisus; 

44.16. naudoti kitus elektros prietaisus, kurių bendra galia viršija 3 kW vienam kambariui; 

44.17. rūkyti Bendrabučio patalpose, prie pagrindinių lauko durų ant laiptų, bendrabučio 

teritorijoje; 

44.18. laikyti dviračius bendro naudojimo patalpose, koridoriuose, laiptinėse (išskyrus 

paskirtoje vietoje). 

 

45. Bendrabučio gyventojai turi teisę: 

45.1. prašyti kito Bendrabučio kambario, jeigu netenkina paskirtas kambarys; 

45.2. teikti skundus Bendrabučio Administratoriui/ apsaugos darbuotojui bet kuriuo paros 

metu dėl kaimynų elgesio Bendrabutyje; 

45.3. reikalauti, kad per 5 darbo dienas būtų pašalinti Bendrabučio įrangos ar inventoriaus 

gedimai, išskyrus atvejus, kai atsižvelgiant į gedimų pobūdį, objektyviai yra neįmanoma per šį 

laikotarpį jų pašalinti; 

45.4. įeiti į Bendrabutį nuo 2.00 val. iki 5.00 val. tik iš anksto susitarus su Bendrabučio 

apsaugos darbuotoju. 

 

VI. ŠALINIMO IR IŠSIKĖLIMO IŠ BENDRABUČIO TVARKA 

 

46. Už Taisyklių pažeidimus skiriamos šios nuobaudos: 

46.1. įspėjimas; 

46.2. pašalinimas iš Bendrabučio vieneriems studijų metams; 

46.3. pašalinimas iš Bendrabučio visam mokymosi laikotarpiui. 

 

47. Įspėjimas skiriamas: 

47.1. už rūkymą  Bendrabučio patalpose  ir teritorijoje;  

47.2. alkoholinių gėrimų, narkotinių ir toksinių medžiagų vartojimą; 

47.3. už tylos trikdymą garsia muzika ar triukšmu nuo 22.00 val. iki 7.00 val.; 

47.4. už savavališką neregistruotų lankytojų įleidimą į Bendrabutį ir apgyvendinimą; 

47.5. už Bendrabučio darbuotojų įžeidimą necenzūriniais žodžiais; 

47.6. vieną mėnesį nesumokėjus mokesčio už Bendrabutį; 

47.7. Bendrabučio inventoriaus nešiojimą iš kambario į kambarį, nesuderinus to su 

Administratoriumi; 

47.8. už savavališką persikėlimą į kitą kambarį, inventoriaus ir patalpų gadinimą; 
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47.9. už netvarką kambaryje ar bendro naudojimo patalpose, kai pažeidžiami sanitarinių 

higienos normų reikalavimai; 

47.10. už savavališkai atliktus bet kokius Bendrabučio patalpų, įrangos remonto ar 

pakeitimo darbus; 

47.11. už kitų Taisyklėms neprieštaraujančių teisėtų Administratoriaus nurodymų 

nevykdymą. 

 

48. Bendrabučio gyventojas netenka teisės gyventi Bendrabutyje vienerius studijų metus 

arba visą mokymosi laikotarpį: 

48.1. už piktybinį chuliganizmą, trukdymą kartu ir greta gyvenantiems; 

48.2. už alkoholinių gėrimų gamybą ir platinimą; 

48.3. už narkotinių ar psichotropinių medžiagų laikymą, vartojimą, gamybą ar platinimą; 

48.4. už atsisakymą atlyginti Bendrabučiui padarytą žalą; 

48.5. gavęs 3 įspėjimus per vienerius mokslo metus;  

48.6. nevykdantis savo finansinių įsipareigojimų, numatytų Sutartyje. 

 

49. Bendrabučio gyventojui gavus Taisyklių 48 punkte nurodytą nuobaudą, Sutartis 

nedelsiant nutraukiama ir jis privalo išsikelti iš kambario per 5 kalendorines dienas.  

 

50. Sulaužius ar kitaip sugadinus Bendrabučio turtą gyventojai turi atlyginti padarytą žalą, 

turtą atstatant arba sumokant nustatytą žalos dydį.  

 

51. Tarnybinius pranešimus Administratorius registruoja nuobaudų žurnale. Nuobaudos 

skiriamos Infrastruktūros direktoriaus įsakymu.  

 

52. Administratorius turi teisę paskelbti neįleidžiamų/nepageidaujamų asmenų 

Bendrabučio skelbimų lentoje sąrašą ir informuoti Bendrabučio apsaugos darbuotojus.  

 

53. Gyventojai, norintys nutraukti Sutartį anksčiau laiko, turi raštu įspėti apie Sutarties 

nutraukimą prieš 14 kalendorinių dienų. 

 

54. Išsikeliant iš Bendrabučio, privaloma sumokėti už Bendrabutyje gyventą laikotarpį, 

grąžinti patalynę, kambario raktus bei inventorių, kambarį gyventojai turi palikti sutvarkytą. 

Neįvykdžius aukščiau nurodytų reikalavimų, mokestis už Bendrabutį skaičiuojamas iki galutinės 

atsiskaitymo dienos. 

 

VII. KITOS NUOSTATOS 

 

55. Administratoriaus darbo laikas: 

55.1. Pirmadienį-ketvirtadienį – nuo 8.00 val. iki 17.00 val.,  

55.2. Penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.45 val. 

 

56. Bendrabutis uždaromas nuo 2.00 val. iki 5.00 val. 

 

57. Papildoma informacija http://lmta.lt/lt/bendrabutis-1  

 

58. Adresas: Giedraičių g. 57, Vilnius, tel. Nr.: (8-5) 2768249. 

 

59. Rekvizitai:  

Lietuvos muzikos ir teatro akademija 

Kodas: 111950624  

Adresas: Gedimino pr. 42, LT-01110 Vilnius  

A/s LT14 7300 0100 0245 5553, AB bankas „SWEDBANK“.  

 

http://lmta.lt/lt/bendrabutis-1
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VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

60. Už tinkamą šių Taisyklių nuostatų įgyvendinimą atsakingas Infrastruktūros direktorius. 

 

61. Taisyklės keičiamos, papildomos arba pripažįstamos netekusiomis galios Rektoriaus 

įsakymu. 
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LMTA studentų bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių 

1 priedas 

 

(bendrabučio tarybos posėdžio protokolo forma) 

 

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS BENDRABUČIO TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

20__-__-__ Nr. __ 

Vilnius 

 

Posėdis įvyko 20__ m. ______ __ d., __ val., Giedraičių g. 57, Vilnius, 1 aukšto salėje. 

Bendrabučio tarybos pirmininkas (-ė) _________________________________________________. 

Bendrabučio administratorius (-ė)_____________________________________________________  

Posėdžio sekretorius (-ė) ___________________________________________________________. 

Dalyvavo bendrabučio tarybos nariai:__________________________________________________.  

 

DARBOTVARKĖ: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

SVARSTYTA:  

________________________________________________________________________________ 

 

NUTARTA: 

________________________________________________________________________________ 

 

Balsavo: 
Vardas Pavardė Pareigos Pastabos Už/prieš 

 Bendrabučio tarybos pirmininkas (-ė) 00 kambarys  

 Bendrabučio administratorius (-ė) 00 kabinetas  

 Bendrabučio tarybos narys (-ė) 00 kambarys  

 Bendrabučio tarybos narys (-ė) 00 kambarys  

 Bendrabučio tarybos narys (-ė) 00 kambarys  

 Bendrabučio tarybos narys (-ė) 00 kambarys  

 

SVARSTYTA:  

________________________________________________________________________________ 

 

NUTARTA: 

________________________________________________________________________________ 

 
Vardas Pavardė Pareigos Pastabos Už/prieš 

 Bendrabučio tarybos pirmininkas (-ė) 00 kambarys  

 Bendrabučio administratorius (-ė) 00 kabinetas  

 Bendrabučio tarybos narys (-ė) 00 kambarys  

 Bendrabučio tarybos narys (-ė) 00 kambarys  

 Bendrabučio tarybos narys (-ė) 00 kambarys  

 Bendrabučio tarybos narys (-ė) 00 kambarys  

 

Bendrabučio tarybos pirmininkas (-ė)   .................................................... 
           (parašas)   (vardas, pavardė) 
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Bendrabučio administratorius (-ė)   .................................................... 
           (parašas)   (vardas, pavardė) 

 

 

Posėdžio sekretorius (-ė)    .................................................... 
           (parašas)   (vardas, pavardė) 

 

 

Bendrabučio gyventojai: 

 
Vardas, pavardė El. paštas Telefono Nr. Parašas Pastabos 
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LMTA studentų bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių 

2 priedas 

 

 

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA 
 

 

........................................................................................................................................... 
(vardas, pavardė) 

 

...................................................................................... 
(el. pašto adresas) 

 

....................................................................................... 
(mobilaus telefono Nr.) 

 

................................................................................................................................................................ 
(fakultetas, studijų programa, kursas) 

 

................................................... 
(pageidaujamo bendrabučio kambario Nr.) 

 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 

infrastruktūros direktoriui 

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL GYVENAMOSIOS VIETOS BENDRABUTYJE SKYRIMO 

 

20............-............-............ Nr. ............ 

Vilnius 

 

 

 

Prašau man suteikti gyvenamąją vietą Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bendrabutyje nuo 

20......-.....-..... iki 20.....-.....-...... 

 

 

 

...................................................... ............................................................................... 
(parašas)    (vardas, pavardė)   

 

 

 

 

 

SUDERINTA 

Bendrabučio administratorius 

 

........................................ 
(parašas) 

............................................................................. 
(vardas, pavardė) 

 


