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PADARYTOS MATERIALINĖS ŽALOS BENDRABUČIAMS ĮVERTINIMO IR 

ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Padarytos Materialinės žalos (toliau – Žalos) bendrabučiams įvertinimo ir atlyginimo 

tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nurodo padarytos žalos bendrabučiuose nustatymą, 

įvertinimą ir atlyginimą.  

 

II SKYRIUS 

ŽALOS NUSTATYMO IR ĮVERTINIMO TVARKA 

 

2. Bendrabučio gyventojas (toliau – Gyventojas), pastebėjęs padarytą žalą, nedelsiant privalo 

pranešti bendrabučio administratoriui arba bendrabučio apsaugos darbuotojui. 

3. Žalos nustatymo tvarka: 

3.1.  Žalą, padarytą statinio išorei ar vidaus patalpoms, įvertina Universiteto techninė 

tarnyba, sudarant defektinį aktą ir remonto darbų sąmatą;  

3.2.  Žalą, padarytą statinio inventoriui (baldams, buitiniams prietaisams ir pan.), įvertina 

Universiteto studentų reikalų tarnyba, sudarant defektinį aktą ir inventoriaus remonto/pakeitimo 

sąmatą;  

3.3. Įvertinant ir nustatant žalą dalyvauja Studentų reikalų tarnybos vyresnysis 

administratorius; 

3.4. Sąmata sudaroma ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo žalos užfiksavimo 

momento; 

3.5. Su sąmata supažindinamas padarytos žalos kaltininkas (jeigu toks nustatomas) bei 

pasirašoma Žalos atlyginimo bendrabučiams sutartis, žalos atlyginimas apibrėžiamas terminu, nurodytu 

sutartyje, bet ne vėliau kaip per  3 kalendorinius mėnesius; 

3.6. Jeigu kaltininko (-ų) nustatyti neįmanoma: 

3.6.1. Žala, padaryta kambariui, sąmatoje nustatyta suma padalinama visiems kambario 

gyventojams lygioms dalimis; 
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3.6.2. Žala, padaryta kambarių bloko patalpoms, sąmatoje nustatyta suma padalinama visiems 

kambarių gyventojams, naudojantiems to bloko patalpas, lygiomis dalimis. 

3.6.3. Žala, padaryta pastatui (išorei), vidaus bendrosioms patalpoms, inventoriui ar energiniams 

ištekliams (vandens, elektros, gamtinių dujų), sąmatoje nustatyta suma padalinama visiems 

to pastato gyventojams lygiomis dalimis.  

3.7. Mokestis už žalą (toliau – atstatymo mokestis) pridedamas gyventojui prie einamųjų 

mokesčių už bendrabučių paslaugas, bet ne anksčiau nei žalos pašalinimo terminas, siekiant 

užtikrinti kokybiškas gyvenimo sąlygas bendrabučiuose. Tuo atveju, kai žalos pašalinimo 

terminas yra ilgesnis nei vienas kalendorinis mėnuo, mokestis už atnaujinimą pridedamas prie 

einamojo mėnesio mokesčio už bendrabučio paslaugas, kai statinio išorės ar patalpų remonto 

darbai yra pradėti.   

3.8. Žala, padaryta dėl svečio (-ių) kaltės yra atlyginama tų gyventojų, kurių kambariuose 

lankėsi svečiai. 

3.9. Žalos padarinius likviduoja Universiteto techninės tarnybos darbuotojai, jei to padaryti 

neįmanoma, – išorės darbų, prekių, paslaugų teikėjai. Už atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar 

nupirktas prekes apmoka Studentų reikalų tarnyba. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

4. Su Tvarkos aprašu supažindinami visi gyventojai paskelbiant Tvarkos aprašą tinklalapyje 

http://asu.lt/stojantiesiems/studentams/bendrabuciai/naujienos/ bei bendrabučių skelbimų 

lentose. 

 

_________________________________________ 
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