
 

 

 

                                                                                           PATVIRTINTA   

Akmenės rajono Dabikinės specialiosios  

         mokyklos direktoriaus 2016 m. spalio 13 d. 

       įsakymu Nr. V- 83 

 
 

AKMENĖS RAJONO DABIKINĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PADARYTOS 

ŽALOS  MOKYKLOJE IR BENDRABUTYJE ĮVERTINIMO IR ATLYGINIMO 

TVARKOS APRAŠAS   

 
 

 

                                I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

  1. Padarytos žalos mokykloje ir bendrabutyje įvertinimo ir atlyginimo tvarkos aprašas 

(toliau - Tvarka) reglamentuoja padarytos žalos mokykloje, bendrabutyje nustatymą, įvertinimą ir 

atlyginimą.   

 

II. PADARYTOS ŽALOS MOKYKLOJE IR BENDRABUTYJE NUSTATYMAS IR 

ĮVERTINIMAS 

 

  2. Asmuo, pastebėjęs padarytą žalą, turi nedelsiant informuoti mokyklos direktorių, 

direktoriaus pavaduotoją ugdymui, direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams ir parašo  įvykio 

paaiškinimą „Padarytos žalos atlyginimo akte (toliau-Aktas) (1 priedas).  

  3. Socialinė pedagogė paima iš mokinių, padariusių žalą, paaiškinimus.  

  4. Padarytą žalą nustato  mokyklos direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.     

  5. Padarytą žalą įvertina komisija, patvirtinta mokyklos direktoriaus įsakymu.  

  6. Aktas turi būti sudaromas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos padarymo 

dienos. 

  7. Aktas laikomas galiojančiu, jei jį pasirašo ne mažiau, kaip trys komisijos nariai. 

  8. Su Aktu supažindinamas(-i) asmuo (-enys), dėl kurio (-ių) kaltės atsirado žala. Tėvai 

(globėjai/rūpintojai) supažindinami su Aktu pasirašant.    

  9. Aktas saugomas vienerius mokslo metus.  

   
III. PADARYTOS ŽALOS MOKYKLOJE IR BENDRABUTYJE ATLYGINIMAS 

 
 

 10. Už asmens padarytą žalos atlyginimą atsakingi tėvai (globėjai/rūpintojai). Padarytos 

žalos įvertinimas yra nurodomas Akte.  

 11. Jei nustatyti asmens (-ų), dėl kurio (-ių) kaltės atsirado žala neįmanoma: 

 11.1. jei žala yra padaryta konkrečiame kambaryje bendrabutyje ar klasėje, žalą turi 

atlyginti visi kambario gyventojai, ar klasėje buvę mokiniai. Padarytos žalos suma padalinama 

visiems kambario gyventojams ar mokiniams lygiomis dalimis;  

 11.2. jei žala yra padaryta konkrečiame aukšte ir kambarių, klasių bloke, žalą turi 

atlyginti visi tame aukšte, kambarių, klasių bloke buvę asmenys. Padarytos žalos suma padalinama 

visiems ten buvusiems asmenims.   

 12. Jei žala atsiranda dėl mokinio ar gyventojo (-ų) svečio (-ių) kaltės, už padarytos 

žalos atlyginimą yra atsakingi mokinio (-ių) ar bendrabučio gyventojo (-ių), pas kurį (-iuos) lankėsi 

svečias, tėvai (globėjai/rūpintojai). 

 13. Padarytą žalą turi padengti per 10 kalendorinių dienų nuo Akto sudarymo datos.   
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                                 IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

  14. Defektus ar gedimus dėl padarytos žalos, kuriuos reikia pašalinti skubiai, norint 

užtikrinti kokybišką apgyvendinimo paslaugų teikimą bendrabučio gyventojams, mokyklos 

darbuotojai turi pašalinti per 5 kalendorines dienas, avariniai gedimai turi būti pašalinami 

nedelsiant.   

  15. Kitais atvejais, kai defektų ar gedimų neįmanoma pašalinti per nustatytą laikotarpį, 

jie turi būti pašalinami per 1 kalendorinį mėnesį.   

  16. Padarytos žalos mokykloje ar bendrabutyje įvertinimo ir atlyginimo tvarka 

supažindinami visi mokiniai, bendrabučio gyventojai, jų tėvai (globėjai/rūpintojai) paskelbiant 

tvarką tinklapyje www.dabikine.akmene.lm.lt., mokyklos, bendrabučio skelbimų lentoje.    

 

__________________________ 

 
 

 

 

SUDERINTA  

Mokyklos tarybos 2016 m. spalio 10 d. 

posėdžio protokoliniu nutarimu  

protokolo Nr. T-6 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

http://www.dabikine.akmene.lm.lt/
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PATVIRTINTA  

    Akmenės rajono Dabikinės specialiosios  

                                                              mokyklos direktoriaus 2016 m. spalio 13 d. 

                                             įsakymu Nr. V- 83 

                     1 priedas  

 

                          AKMENĖS RAJONO DABIKINĖS SPECIALIOJI MOKYKLA 

 

PADARYTOS ŽALOS ATLYGINIMO AKTAS    

 

__________________ 

(data) 

Dabikinė   

 

 

 

ASMUO, PASTEBĖJĘS PADARYTĄ ŽALĄ _______________________________________________________________ 

                                                   (vardas, pavardė, pareigos) 

 

ĮVYKIO PAAIŠKINIMAS ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________    

__________________________________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________   

 

____________________  ___________________ 

     (parašas)           (data) 

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA ŪKIO REIKALAMS ______________________________________    

                                                                                                                  (vardas, pavardė) 

 

ŽALOS NUSTATYMAS _____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________    

________________________________________________________________________________________________________________________  

 

                                      __________________   __________________ 

           (parašas)          (data) 
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PADARYTOS ŽALOS KOMISIJOS ĮVERTINIMAS ____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Komisijos pirmininkė                        ______________                 Jūratė Triaušienė  

                                (parašas) 

 

Komisijos nariai:  _______________                  Judita Butkienė 

                                      (parašas) 

 

    ______________                  Virginija Čepienė 

            (parašas) 

 

    ______________                  Rasa Laurinavičienė 

            (parašas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


