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MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO
NAUDOJIMOSI STUDENTŲ NAMAIS IR BENDRABUČIAIS
TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mykolo Romerio universiteto (toliau – Universitetas) naudojimosi studentų namais ir
bendrabučiais taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato vietų skyrimo, valdymo struktūros,
apgyvendinimo, vidaus ir mokėjimo už gyvenimą studentų namuose ir bendrabučiuose (toliau –
Studentų namai) bei nuobaudų skyrimo tvarką.
2. Vietos Studentų namuose skiriamos nuolatinių studijų studentams bei studentams,
atvykusiems studijuoti pagal akademinių mainų programas. Esant laisvų vietų Studentų namuose
gali būti apgyvendinami ir ištęstinių bei papildomų studijų klausytojai sesijos metu.
3. Studentų namuose gali būti apgyvendinami Universiteto svečiai.
II. VIETŲ STUDENTŲ NAMUOSE IR BENDRABUČIUOSE SKYRIMO IR
STUDENTŲ APGYVENDINIMO TVARKA
4. Vietos Studentų namuose ir bendrabučiuose skiriamos vieneriems studijų metams
nuolatinių studijų studentams, gyvenantiems ne Vilniuje bei studentams, atvykusiems studijuoti iš
užsienio šalių. Vietų skyrimo eiliškumo kriterijai:
4.1. našlaičiai (netekę abiejų tėvų iki 18 metų);
4.2. studentai turintiems negalią;
4.3. studentai iš socialiai remtinų šeimų;
4.4. studentai, pasižymėję mokslo, meno, sporto ar visuomeninėje veikloje;
4.5. studentai, turintys mažiausias pinigines pajamas, tenkančias vienam šeimos asmeniui.
Pastaba. Sutapus išvardintiems kriterijams, atsižvelgiama į studijų pažangumo vidurkį.
5. Studentai, norintys gyventi Studentų namuose, iki gegužės 20 d. fakulteto dekanui
(instituto direktoriui) pateikia prašymą ir žemiau nurodytus dokumentus už paskutiniuosius tris
mėnesius:
5.1. apie šeimos sudėtį;
5.2. apie visas šeimos gaunamas pinigines pajamas, įskaitant darbo užmokestį, pašalpas,
pensijas, alimentus ir Socialinės paramos skyriaus pažymą apie gaunamos socialinės pašalpos dydį.
6. Vietų skaičių Studentų namuose studijas vykdantiems Universiteto padaliniams (toliau –
Padalinys) iki gegužės 20 d. paskirsto rektoriaus įgaliotas infrastruktūros prorektorius,
atsižvelgdamas į numatomą fakultete studijuojančių studentų skaičių, Vietų paskirstymo planą
tvirtina rektorius. Vietas Studentų namuose paskirsto Padalinio vadovo įsakymu sudaryta komisija,
dalyvaujant studentų atstovui. Studentams, atvykusiesiems studijuoti iš užsienio šalių, vietas
paskirsto Akademinių reikalų centras, o studentams sportininkams – Sveikatos ir sporto centras.
7. Vietas Studentų namuose iki birželio 5 d. įsakymu skiria rektoriaus įgaliotas
infrastruktūros prorektorius.
8. Naujai įstoję nuolatinių studijų studentai prašymus ir reikalingus dokumentus pateikia
fakultetams:
8.1. iki rugpjūčio 14 d. (jei studijų metai prasideda rugsėjo mėnesį);
8.2. iki vasario 10 d. (jei studijų metai prasideda vasario mėnesį).
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9. Padalinių komisijos iki rugpjūčio 16 d. paskirsto vietas naujai įstojusiems studentams.
Apie vietų skyrimą Studentų namuose studentams Padaliniai praneša per 2 darbo dienas.
10. Leidimus, suteikiančius teisę gyventi Studentų namuose, išduoda Studentų namų
valdytojai (toliau – Valdytojai). Jie apgyvendina studentus, pasirašytinai supažindina juos su
Taisyklėmis. Su kiekvienu apgyvendinamu studentu sudaroma paslaugų teikimo sutartis, kurią
pasirašo studentas ir Valdytojas. Visi gyventojai privalo išklausyti priešgaisrinės saugos instruktažą
ir pasirašyti žurnale.
11. Pirmumo teisę skirstant dviviečius kambarius turi studentai, turintys specialiųjų
poreikių, magistrantai, studentai, pasižymėję mokslo, meno, sporto ir visuomeninėje veikloje bei
bakalauro studijų baigiamojo kurso studentai.
12. Universiteto svečiai ir ištęstinių bei papildomų studijų studentai apgyvendinami pateikus
prašymą infrastruktūros prorektoriui.
13. Pasibaigus studijų metams arba apgyvendinimo terminui, gyventojas per 2 (dvi) darbo
dienas privalo atsiskaityti su Valdytoju ir išsikelti. Pašalinti iš Universiteto, Studentų namų,
nutraukę studijas gyventojai privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo įsakymo paskelbimo
atsiskaityti su Valdytoju ir išsikelti. Atsisakyti vietos Studentų namuose studentai gali parašę
prašymą Valdytojui iki kiekvieno mėnesio 1 d.
14. Studentai, rektoriaus įsakymu gavę vietą Studentų namuose, bet be pateisinamos
priežasties neapsigyvenę per dvi savaites nuo įsakymo pasirašymo dienos, šią vietą praranda.
III. STUDENTŲ NAMŲ VALDYMO STRUKTŪRA
15. Studentų namų eksploatacijai vadovauja Valdytojas.
16. Studentų namų gyventojai vieneriems metams renka aukštų seniūnus, kurie sudaro
seniūnų tarybą (toliau – Taryba). Rinkimus iki rugsėjo 20 d. inicijuoja Valdytojas. Tarybos
pirmininko kandidatūrą siūlo Valdytojas, Studentų atstovybė ir Taryba. Išrinktu laikomas
kandidatas surinkęs daugiausia balsų.
17. Studentų namų Taryba vadovaujasi Universiteto statutu, rektoriaus ir infrastruktūros
prorektoriaus įsakymais, ir šiomis Taisyklėmis.
18. Taryba renkasi ne rečiau kaip 2-3 kartus per semestrą arba, esant poreikiui. Posėdžiai
protokoluojami. Protokolą pasirašo Tarybos pirmininkas ir sekretorius.
19. Tarybos nariai tikrina, kaip laikomasi tvarkos ir švaros gyvenamuosiuose kambariuose,
bendro naudojimo patalpose, kaip saugomi baldai ir inventorius.
20. Tarybos nariai prižiūri, kad studentai ir svečiai laikytųsi Taisyklių, sanitarijos ir
gaisrinės saugos reikalavimų. Aukštų seniūnų darbą organizuoja ir prižiūri Tarybos pirmininkas.
21. Tarybos nariai turi teisę tikrinti gyvenamuosius kambarius bet kuriuo paros metu,
siekiant įvertinti tvarką ir drausmę, gaisrinę apsaugą, sanitarinę ir įrangos būklę, teikti Valdytojui
pasiūlymus, kaip pagerinti tvarką ir švarą Studentų namuose. Studentams pažeidus Taisykles,
Taryba turi teisę svarstyti pažeidėjus posėdžiuose ir teikti pasiūlymus dėl drausminės nuobaudos
skyrimo.
22. Aukšto seniūnu renkamas studentas, gyvenantis tame aukšte. Už savo pareigų tinkamą
vykdymą išrinktas studentas atsako Valdytojui, ūkvedžiui, Tarybos pirmininkui.
IV. STUDENTŲ NAMŲ VIDAUS TVARKA
23. Studentų namų gyventojai atsako už savo kambarį ir jo inventorių, patys tvarko
kambarius ir tualetus. Bendro naudojimosi patalpas tvarko valytojos.
24. Svečiai į Studentų namus įleidžiami nuo 7 iki 23 val., penktadieniais ir šeštadieniais bei
švenčių dienomis - iki 24 val. Jie registruojami svečių knygoje, kurią turi budėtojas –
apsaugininkas. Svečiai privalo palikti budėtojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Už svečių
elgesį, taip pat ir už neužsiregistravusių bei ne laiku išėjusių asmenų elgesį, atsako gyventojas, pas
kurį jie atvyko.
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25. Avarijos atveju arba atliekant skubų remontą, jeigu nėra gyventojų, darbuotojai į
kambarį gali įeiti tik su Valdytoju arba ūkvedžiu.
26. Prieš studijų metų pradžią, jų pabaigoje arba studentui išsikeliant, tikrinama kambarių
būklė ir baldai. Apie turto inventorizavimą arba patikrinimą pranešama iš anksto. Jei reikia,
surašomas aktas. Už padarytą žalą, išskaičiavus natūralų nusidėvėjimą, moka kambario gyventojai.
Valdytojui sutikus, jie gali patys pašalinti visus dėl jų kaltės atsiradusius trūkumus arba visiškai
padengti remonto išlaidas.
27. Už žalą, padarytą bendro naudojimosi patalpose, nenustačius kaltininko, atsako Studentų
namų aukšto budėtojas.
28. Studentų namų gyventojams draudžiama:
28.1. Be Valdytojo leidimo keistis vietomis kambariuose. Valdytojas, esant būtinumui, turi
teisę perkelti studentą į kitą kambarį.
28.2. Ant kambario sienų klijuoti skelbimus, plakatus, kabinti paveikslus, statyti kambaryje
papildomus baldus be Valdytojo leidimo.
28.3. Gadinti arba ardyti kambario inventorių, gaisrinės automatikos ir vidaus priešgaisrinio
vandentiekio įrenginius, savavališkai perdirbinėti elektros instaliaciją bei kitus inžinerinius tinklus.
28.4. Pardavinėti ir vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ir toksines medžiagas, grįžti į
Studentų namus apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir toksinių medžiagų.
28.5. Rūkyti ne tam skirtose vietose.
28.6. Mėtyti pro langus įvairius daiktus, nuorūkas, šiukšles.
28.7. Trukdyti mokytis ir ilsėtis kitiems, garsiai leisti muziką, rengti triukšmingus
vakarėlius.
28.8. Kambariuose laikyti naminius gyvūnėlius.
28.9. Gyvenamuosiuose kambariuose naudoti techniškai netvarkingus, nestandartinius
buitinius elektros prietaisus.
28.10. Išsikeliant iš Studentų namų, palikti buitinius prietaisus ir kitus asmeninius daiktus.
28.11. Naudotis nuosavais šaldytuvais ir kitais buitiniais prietaisais be Valdytojo sutikimo.
30. Ramybės laikas Studentų namuose – nuo 23 iki 6 val., penktadieniais, šeštadieniais ir
švenčių dienomis – nuo 24 iki 6 val.
V. MOKESČIO UŽ GYVENIMĄ STUDENTŲ NAMUOSE MOKĖJIMO TVARKA
31. Prieš apsigyvenant Studentų namuose sumokamas vieno mėnesio mokesčio užstatas.
Pasibaigus studijų metams užstatas grąžinamas arba užskaitomas kaip mokestis už paskutinįjį
gyventą mėnesį. Padarius materialinę žalą studentų namuose,- užstatas negrąžinamas.
32. Mokestis už gyvenimą Studentų namuose mokamas per elektroninėje studijų knygelėje
suformuotą kvitą iki kiekvieno mėnesio 15 d. už einamąjį mėnesį.
33. Studentai, atvykę studijuoti iš užsienio šalių, mokestį už rudens semestrą sumoka iki
rugsėjo 10 d., už pavasario semestrą – iki vasario 10 d. per elektroninėje studijų knygelėje
suformuotą kvitą.
34. Studentai, nesumokėję mokesčio už vieną mėnesį ir nepranešę Valdytojui, gali būti
pašalinti iš Studentų namų.
35. Nuo mokesčio už gyvenimą Studentų namuose atleidžiami nuolatinių studijų studentai
našlaičiai, pateikę socialinių reikalų komisijai prašymą ir dokumentus.
36. Prieš išvykdami į mokomąją praktiką (stažuotę) į kitus Lietuvos Respublikos miestus ar
užsienio šalis ilgiau kaip mėnesį, studentai gali kreiptis į Socialinių reikalų komisiją dėl mokesčio
sumažinimo iki 50 procentų už laikotarpį, kurį negyvens Studentų namuose. Apie išvykimą į
mokomąją praktiką būtina pranešti Valdytojui raštiškai prieš išvykstant.

4
VI. DRAUSMINĖS NUOBAUDOS
37. Gyventojams, pažeidusiems taisykles, atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą, taikomos šios
drausminės nuobaudos:
37.1. pastaba;
37.2. papeikimas;
37.3. griežtas papeikimas;
37.4. pašalinimas iš Studentų namų.
_____________________

