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1 straipsnis. Įstatymo papildymas 1141 straipsniu
Papildyti Įstatymą 1141 straipsniu:
„1141 straipsnis. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų civilinės atsakomybės
draudimas
1. Valstybės ir savivaldybės institucijos ir įstaigos civilinė atsakomybė už žalą, galinčią
atsirasti dėl valstybės ir savivaldybės institucijos ir įstaigos neteisėtų aktų, gali būti draudžiama
sudarant civilinės atsakomybės draudimo sutartį. Šioje dalyje vartojama sąvoka „aktas“
suprantama taip, kaip ji apibrėžta Civilinio kodekso 6.271 straipsnyje.
2. Civilinės atsakomybės draudimo objektu negali būti atsakomybė už žalą, galinčią
atsirasti Civilinio kodekso 6.272 straipsnyje nustatytais pagrindais.
3. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų civilinė atsakomybė gali būti draudžiama
veiklos srityje (srityse), kurioje (kuriose) gali būti padaryta (padaroma) didelio masto žala ir (arba)
žalos padarymo dažnumas lemia didelio masto žalos susidarymą.
4. Lietuvos Respublikos Seimas turi teisę priimti sprendimą dėl šio straipsnio 3 dalyje
nurodytos veiklos srities (sričių), civilinės atsakomybės draudimo sąlygų ir Seimo kanceliarijos bei
Seimui atskaitingų valstybės institucijų ir įstaigų, kurių civilinė atsakomybė turi būti apdrausta,
nustatymo.
5. Respublikos Prezidentas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę priimti sprendimą dėl šio
straipsnio 3 dalyje nurodytos veiklos srities (sričių), civilinės atsakomybės draudimo sąlygų ir
Respublikos Prezidento kanceliarijos bei Respublikos Prezidentui atskaitingų valstybės institucijų
ir įstaigų, kurių civilinė atsakomybė turi būti apdrausta, nustatymo.
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybė turi teisę priimti sprendimą dėl šio straipsnio 3 dalyje
nurodytos veiklos srities (sričių), civilinės atsakomybės draudimo sąlygų ir Vyriausybės
kanceliarijos, ministerijų, Vyriausybės įstaigų, Vyriausybės atstovų įstaigos, ministrų valdymo
sritims priskirtų ir nepriskirtų valstybės institucijų ir įstaigų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų,
kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, kurių civilinė
atsakomybė turi būti apdrausta, nustatymo.
7. Savivaldybės taryba turi teisę priimti sprendimą dėl šio straipsnio 3 dalyje nurodytos
veiklos srities (sričių), civilinės atsakomybės draudimo sąlygų ir savivaldybės vykdomosios
institucijos bei savivaldybės įstaigų, kurių civilinė atsakomybė turi būti apdrausta, nustatymo.
8. Valstybės ir savivaldybės institucija ir įstaiga, dėl kurios priimtas šio straipsnio 4, 5, 6 ar
7 dalyje nurodytas sprendimas, kreipiasi į draudiką dėl civilinės atsakomybės draudimo sutarties

sudarymo. Sudarant civilinės atsakomybės draudimo sutartį apdraustaisiais šioje sutartyje
nurodoma tiek valstybės ir savivaldybės institucija ir įstaiga, tiek ir joje pareigas einantys
(dirbantys) ministrai, valstybės tarnautojai, valstybės pareigūnai ir darbuotojai, dirbantys pagal
darbo sutartis.
9. Civilinės atsakomybės draudimo įmokas valstybės ir savivaldybės institucija ir įstaiga,
dėl kurios priimtas šio straipsnio 4, 5, 6 ar 7 dalyje nurodytas sprendimas, moka iš jai skirtų
valstybės ar savivaldybės biudžeto asignavimų.“
2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas
1. Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.
2. Valstybės institucijos ir įstaigos, kurių civilinė atsakomybė apdrausta, pasibaigus
kalendoriniams metams, iki einamųjų kalendorinių metų vasario 1 d. pateikia atitinkamai šio įstatymo 1
straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 1141 straipsnio 4, 5 ar 6 dalyje nurodytus
sprendimus priėmusiems subjektams duomenis apie draudimo įmokų ir išmokų santykį per praėjusius
kalendorinius metus.
3. Savivaldybių vykdomosios institucijos ir savivaldybių įstaigos, kurių civilinė atsakomybė
apdrausta, pasibaigus kalendoriniams metams, iki einamųjų kalendorinių metų vasario 1 d. pateikia
savivaldybių taryboms duomenis apie draudimo įmokų ir išmokų santykį per praėjusius kalendorinius
metus.
4. Šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyti duomenys teikiami už 2020 kalendorinius metus ir
vėlesnius kalendorinius metus.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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