
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL MATERIALINĖS ŽALOS, APGADINUS TARNYBINES TRANSPORTO

PRIEMONES, ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠO IR KRITERIJŲ, KURIUOS
ATITINKANČIOS KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ

TARNYBINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS DRAUDŽIAMOS KASKO DRAUDIMU,
PATVIRTINIMO

2021 m.          Nr. V-
Vilnius 

Vadovaudamasis  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo
ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. vasario 28 d.
įsakymu Nr. 1R-58 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
nuostatų patvirtinimo“, 12 punktu, 17.5 papunkčiu, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos bausmių
vykdymo sistemos šakos kolektyvinės sutarties nuostatų įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto
Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  (toliau  –  Kalėjimų
departamentas) direktoriaus 2020 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-310 ,,Dėl Lietuvos Respublikos
bausmių vykdymo sistemos šakos kolektyvinės sutarties nuostatų įgyvendinimo priemonių plano
patvirtinimo“, 6 punktą:

1. T v i r t i n u pridedamus:
1.1. Materialinės žalos, apgadinus tarnybines transporto priemones, atlyginimo tvarkos

aprašą;
1.2. Kriterijus, kuriuos atitinkančios Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų

tarnybinės transporto priemonės draudžiamos Kasko draudimu.
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 d.
3.  P a v e  d u šio įsakymo vykdymo kontrolę  Kalėjimų departamento  direktoriaus

pavaduotojui, kuruojančiam veiklos organizavimo ir turto valdymo sritis. 
4. Į p a r e i g o j u  Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyrių su šiuo

įsakymu supažindinti  Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų direktorius ir  paskelbti  interneto
svetainėje.

 

Direktorius                    Virginijus Kulikauskas



PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento
prie Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos direktoriaus
2021 m.                
įsakymu Nr.         

MATERIALINĖS ŽALOS, APGADINUS TARNYBINES TRANSPORTO PRIEMONES,
ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Materialinės  žalos,  apgadinus  tarnybines  transporto  priemones,  atlyginimo
tvarkos aprašas (toliau  ‒  Aprašas) nustato Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) ir jam pavaldžių įstaigų (toliau tekste
–  Kalėjimų  departamentas  ir  jam pavaldžios  įstaigos,  kartu  vadinami  įstaigos)  dėl  statutinių
valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis
(toliau – darbuotojai) kaltės apgadinus tarnybinį transportą įstaigai padarytos žalos įvertinimo ir
nustatytos materialinės žalos atlyginimo (materialinės atsakomybės taikymo) tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:
2.1.  Tarnybinis  transportas,  tarnybinė  transporto  priemonė  –  Kalėjimų

departamentui  ar  jam pavaldžiai  įstaigai  nuosavybės  teise,  patikėjimo teise  priklausanti  ar  jų
veikloje išperkamosios nuomos (lizingo) sutarties sąlygomis naudojama transporto priemonė.

2.2. Rinkos vertė – orientacinė transporto priemonės vertė, išreikšta pinigų suma,
už kurią  Lietuvoje  gali  būti  parduodama,  įsigyjama analogiška  (tos  pačios  markės,  modelio,
pagaminimo  metų  ir  panašios  gamyklinės  komplektacijos)  transporto  priemonė,  sudarant
tiesioginį sandorį tarp norinčių tokią transporto priemonę parduoti ir įsigyti asmenų.

2.3. Likutinė vertė – transporto priemonės įsigijimo vertė atėmus nusidėvėjimą.
Kitos sąvokos naudojamos pagal prasmę, numatytą įstatymuose ar kituose teisės

aktuose.  
 

II SKYRIUS
PIRMINIAI VEIKSMAI, APGADINUS TARNYBINĮ TRANSPORTĄ

3.  Tarnybinį  transportą  naudojantis  darbuotojas,  dalyvavęs  įvykyje,  kurio  metu
buvo apgadinta tarnybinė transporto priemonė, sužinojęs apie naudojamos tarnybinės transporto
priemonės apgadinimą, pastebėjęs naudojamos tarnybinės transporto priemonės apgadinimą ar
pats apgadinęs tarnybinę transporto priemonę, nedelsdamas apie tai informuoja tiesioginį vadovą
ir  surašo  tarnybinį  pranešimą,  kuris  užregistruojamas  įstaigos  dokumentų  valdymo sistemoje
(toliau – DVS).

4. Įstaigos vadovas, gavęs DVS priemonėmis pranešimą apie tarnybinės transporto
priemonės apgadinimą, inicijuoja tarnybinį patikrinimą (ar kitą tyrimą).

5. Tais  atvejais,  kai  transporto  priemonė  drausta  Kasko  draudimu,  įstaigos
administracinis  padalinys  (darbuotojas),  atsakingas  už  tarnybinio  transporto  eksploatavimą  ir
priežiūrą,  inicijuoja  apgadintos  transporto  priemonės  vertinimą,  po  kurio  įstaigos  vadovui
pateikiami siūlymai dėl transporto priemonės remonto tikslingumo. 

6.  Tais  atvejais,  kai  transporto priemonė nėra drausta  Kasko draudimu,  įstaigos
administracinis  padalinys  (darbuotojas),  atsakingas  už  tarnybinio  transporto  eksploatavimą  ir
priežiūrą,  siekdamas  įvertinti  apgadintos  transporto  priemonės  remonto  apimtis  ir  kainą,
inicijuoja preliminarios remonto sąmatos sudarymą.
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7.  Apgadinta  transporto  priemonė  gali  būti  pripažinta  neremontuotina,  jeigu
planuojami remonto darbai kainuoja daugiau nei 75 proc. tarnybinio transporto priemonės rinkos
vertės, buvusios iki įvykio. Apgadintos transporto priemonės rinkos vertė nustatoma apytikriai,
pagal viešai periodiškai skelbiamus žinynus, panašių ar tapačių savybių  transporto priemonių
pardavimo  skelbimuose  nurodomas  kainas.  Kilus  abejonių,  ar  transporto  priemonė  gali  būti
pripažinta neremontuotina, tais atvejais, kai jos vertė yra didelė, įstaigos vadovo sprendimu gali
būti  įsigyjama  turto  vertinimo  paslauga  ir  sprendimas  priimamas  atsižvelgiant  į  vertintojo
išvadas.

III SKYRIUS
ŽALOS ATLYGINIMAS

8. Tarnybinio patikrinimo (ar kito tyrimo) metu nustačius, kad tarnybinė transporto
priemonė  apgadinta  dėl  darbuotojo  kaltės  (išskyrus  atvejus,  kai  Kasko  draudimu  drausta
transporto  priemonė  pripažįstama  kaip  remontuotina),  pradedama  materialinės  atsakomybės
taikymo (žalos  atlyginimo)  procedūra,  kurią  įstaigos  vadovo pavedimu organizuoja  ir  vykdo
sudaryta komisija arba įstaigos struktūrinis (-iai) padalinys (-iai)

9. Materialinės atsakomybės taikymo procedūra apima darbuotojo padarytos žalos
įvertinimą,  žalos  atlyginimo  (materialinės  atsakomybės)  taikymo  pagrindų  nustatymą,
atlygintinos žalos dydžio nustatymą, išvados dėl žalos atlyginimo parengimą ir sprendimo dėl
žalos atlyginimo priėmimą.

10.  Vertinant  darbuotojo  padarytą  žalą,  atsižvelgiama  į  apgadintos  transporto
priemonės  vertės  praradimą  ir  remonto  išlaidas,  reikalingas  atkurti  apgadintą  transporto
priemonę į prieš įvykį buvusią techninę būklę:

10.1. Jeigu tarnybinė transporto priemonė pripažįstama neremontuotina, nustatoma
jos rinkos vertė, buvusi iki įvykio, taip pat likutinė vertė pagal buhalterinės apskaitos duomenis,
ir  iš  nustatytos  rinkos  arba  likutinės  vertės  (priklausomai  kuri  iš  jų  yra  didesnė)  atimama
apgadintos transporto priemonės pardavimo (realizavimo) kaina. 

10.2.  Jeigu  priimtas  sprendimas  apgadintą  transporto  priemonę  remontuoti,
atsižvelgiama į jos remonto darbų, kuriais būtų atkuriama jos ankstesnė būklė, kainą.

10.3.  Jeigu  buvo  sunaikinta  ar  apgadinta  į  transporto  priemonę  sumontuota
papildoma įranga, jos sunaikinimu ar apgadinimu padaryta žala apskaičiuojama analogiškai, kaip
ir transporto priemonei padaryta žala, ir pridedama prie bendros žalos sumos.

11.  Žalos  atlyginimo  (materialinės  atsakomybės)  taikymo  pagrindų  nustatymas,
atlygintinos žalos dydžio nustatymas, išvados dėl žalos atlyginimo parengimas ir sprendimo dėl
žalos  atlyginimo  priėmimas vykdomi  atsižvelgiant  į  Lietuvos  Respublikos  vidaus  tarnybos
įstatyme,  Lietuvos  Respublikos  valstybės  tarnybos  įstatyme  ir  Lietuvos  Respublikos  darbo
kodekse nustatytas  materialinės atsakomybės sąlygas bei žalos atlyginimo tvarką.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Ginčai, kylantys dėl materialinės atsakomybės taikymo, sprendžiami Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________________________
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PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento
prie Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos direktoriaus
2021 m.                                   
įsakymu Nr.         

KRITERIJAI, KURIUOS ATITINKANČIOS KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ TARNYBINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS

DRAUDŽIAMOS KASKO DRAUDIMU

1. Transporto priemonė priklauso M1 klasei pagal Motorinių transporto priemonių ir
jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus.

2. Transporto priemonė priklauso Kalėjimų departamentui ar jam pavaldžiai įstaigai
nuosavybės  teise,  patikėjimo  teise  ar  naudojama  išperkamosios  nuomos  (lizingo)  sutarties
sąlygomis.

3. Ne senesnė nei penkerių metų transporto priemonė arba kurios likutinė vertė ne
mažesnė kaip 5 tūkst. eurų.

4.  Naudojama  atliekant  greito  reagavimo  operacijas  ir  kitas  tarnybos  funkcijas,
susijusias su padidinta autoįvykio rizika.

__________________________________
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