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ŽALOS NUSTATYMO IR ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Žalos nustatymo ir atlyginimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja 

Molėtų kultūros centro (toliau – MKC) darbuotojų padarytos žalos nustatymo bei atlyginimo už 

ją tvarką. 

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir 

Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse vartojamas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

ŽALOS ATLYGINIMO SĄLYGOS  

3. MKC darbuotojai privalo atlyginti turtinę ir neturtinę žalą esant visoms šioms 

sąlygoms: 

3.1. yra padarytas darbo pareigų pažeidimas; 

3.2. yra patirta žala; 

3.3. yra priežastinis ryšys tarp darbo pareigų pažeidimo ir žalos atsiradimo; 

3.4. yra darbuotojo kaltė (tyčia arba neatsargumas). 

 

III SKYRIUS 

ŽALOS DYDŽIO NUSTATYMAS 

4. Atlygintinos turtinės žalos dydį sudaro tiesioginiai nuostoliai ir negautos pajamos. 

5. Sugadinus, sunaikinus ar praradus MKC turtą ar materialines vertybes (toliau – 

turtas), žalos dydis nustatomas atsižvelgiant į: 

5.1. netekto turto ar turto, kurio vertė sumažėjo, vertę, atskaičiavus nusidėvėjimą, 

natūralų sumažėjimą ir turėtas išlaidas (tiesioginius nuostolius); 

5.2 žalą patyrusios darbo sutarties šalies kaltės laipsnį ir jos veiksmus, siekiant išvengti 

žalos atsiradimo; 

5.3 žalą padariusios darbo sutarties šalies kaltės laipsnį ir jos veiksmus, siekiant išvengti 

žalos atsiradimo; 

5.4. faktą, kiek patirtai žalai atsirasti turėjo įtakos darbdavio veiklos pobūdis, ir jam 

tenkanti komercinė rizika. 



6. Darbo ginčą dėl teisės nagrinėjanti komisija gali sumažinti atlygintinos turtinės 

žalos dydį, atsižvelgdama į žalą padariusios darbo sutarties šalies finansines ir ekonomines 

galimybes, išskyrus atvejus, kai žala padaroma tyčia. Kai tam tikram MKC darbuotojui 

atlygintinos turtinės žalos dydis sumažinamas, tai negali būti pagrindas padidinti atlygintinos 

turtinės žalos dydį kitiems kartu žalą padariusiems asmenims. 

7. Žalos dydį, vadovaudamasi šio Aprašo ir kitų teisės aktų nuostatomis, nustato 

MKC direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. 

8. MKC direktoriaus įsakymu sudaryta komisija parengia rašytinę žalos 

apskaičiavimo išvadą.  

9.  Žalos apskaičiavimo išvadoje turi būti: 

9.1.  išvados pavadinimas; 

9.2. sunaikinto (sugadinto) turto pavadinimas, jo identifikavimo duomenys, turto buvimo 

vieta; 

9.3.  išvados surašymo data; 

9.4.  padarytos žalos dydis; 

9.5.  nurodyta, kaip buvo apskaičiuota (nustatyta) žala. 

10. Jei reikia, išvados turinys gali būti išplėstas. 

11. Prie išvados pridedamos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos dokumentų, 

kuriais buvo remiamasi pateikiant išvadą, kopijos. 

12. Žalos dydžiui nustatyti kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali būti pasitelkiami 

nepriklausomi turto vertintojai. Išlaidos, patirtos žalai įvertinti, įskaičiuojamos į žalos dydį. 

 

IV SKYRIUS 

DARBUOTOJO ATLYGINAMA TURTINĖ ŽALA 

13.   Išskyrus Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose įstatymuose numatytus 

atvejus, MKC darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą turtinę žalą, bet ne daugiau kaip jo trijų 

vidutinių darbo užmokesčių dydžio, o jeigu turtinė žala padaryta dėl MKC darbuotojo 

neatsargumo, – ne daugiau kaip jo šešių vidutinių darbo užmokesčių dydžio. 

14.  MKC darbuotojas, padaręs žalą MKC, ją atlyginti gali savo noru. 

15.   MKC direktoriaus sutikimu MKC darbuotojas žalai atlyginti gali perduoti tapatų 

ir lygiavertį turtą arba pataisyti sužalotąjį. 

16.  Atlyginant žalą pagal šio Aprašo 14 ir 15 punktus, sudaromas rašytinis šalių 

susitarimas atlyginti žalą (toliau – susitarimas), nurodant žalos dydį, atlyginimo būdą (pinigais ar 

natūra) bei terminus. Susitarimą pasirašo MKC direktorius ir žalą padaręs MKC darbuotojas. 



17. MKC darbuotojui pažeidus susitarimu nustatytus žalos atlyginimo terminus, 

likusi neatlyginta žalos dalis atlyginama MKC direktoriaus įsakymu ne ginčo tvarka. 

18. MKC darbuotojo padaryta ir jo gera valia šalių susitarimu natūra arba pinigais 

neatlyginta žala gali būti išskaitoma iš darbuotojui priklausančio darbo užmokesčio MKC 

direktoriaus įsakymu. Tokios išskaitos dydis negali viršyti vieno mėnesio darbuotojo vidutinio 

darbo užmokesčio dydžio net ir tuo atveju, jeigu buvo padaryta didesnė žala. 

19.  MKC direktoriaus įsakymas išieškoti šią žalą gali būti priimtas ne vėliau kaip per 

tris mėnesius nuo žalos paaiškėjimo dienos. 

20.  Dėl išskaitos, kuri viršija vieno mėnesio MKC darbuotojo vidutinio darbo 

užmokesčio dydį, arba jeigu praleisti išskaitos terminai, MKC direktorius žalos atlyginimo turi 

reikalauti darbo ginčams dėl teisės nagrinėti nustatyta tvarka. 

21. MKC darbuotojas privalo atlyginti visą žalą šiais atvejais: 

21.1.  žala padaryta tyčia; 

21.2.  žala padaryta jo veikla, turinčia nusikaltimo požymių; 

21.3. žala padaryta neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių 

medžiagų darbuotojo; 

21.4. žala padaryta pažeidus pareigą saugoti konfidencialią informaciją, susitarimą dėl 

nekonkuravimo; 

21.5.  darbdaviui padaryta neturtinė žala; 

22.  Konkretų mėnesinių išskaitymų dydį, atsižvelgdamas į MKC darbuotojo kaltės 

laipsnį, konkrečias žalos padarymo aplinkybes, materialinę MKC darbuotojo padėtį, išlaikomus 

mažamečius ar nedarbingus šeimos narius, nustato MKC direktorius išleisdamas įsakymą dėl 

žalos atlyginimo. 

23. Jei žala negali būti atlyginama šio skyriaus nustatyta tvarka, žala išieškoma 

įstatymų nustatyta tvarka. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

24.  MKC darbuotojas MKC direktoriaus įsakymą dėl žalos atlyginimo gali apskųsti 

teisės aktų nustatyta tvarka. Skundo padavimas sustabdo MKC direktoriaus įsakymo vykdymą. 

25.  Asmenys, pažeidę šio Aprašo nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

26.   Su šiuo Aprašu darbuotojai supažindinami elektroninėmis priemonėmis. 

______________ 

 


