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VIESOSIOS ISTAIGOS KUPISKIO RAJoNo SAVIVALDYBES PIRMINES ASMENS
SVEIKATOS PRIEZIUROS CENTRO DOVANU, GAUTU PAGAL TARPTAUTINI

PROTOKOL.T AR TRADICIJAS, TAIP PAT Rf,PREZENTACIJAI SKIRTU DOVANU
PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO

TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Vie5osios istaigos Kupi5kio rajono savivaldybes pirmines asmens sveikatos prieZifiros
centro (toliau - fstaiga) dovanq, gautq pagal tarptautini protokol4 ar tradicijas, taip pat reprezentacijai
skirtq dovanq perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos apra5as (toliau -
Tvarkos apra5as) nustato dovanq, gautq pagal tarptautini protokolq ar tradicijas, kurios iprastai yra
susijusios su fstaigoje dirbandio asmens pareigomis, taip pat reprezentacijai skirtq dovanq su valstybes,
istaigos ir kitokia simbolika, kurias gali gauti deklaruojantys asmenys, kaip jie apibreZti Lietuvos
Respublikos vie5qjq ir privadiq interesq derinimo istatyme (toliau - Darbuotojai), perdavimo,
vertinimo, registravimo, apskaitos, saugojimo ir eksponavimo tvarkE. Asmenines ir kitos dovanos,
kurios gaunamos ne pagal Lietuvos Respublikos vie5qjq ir privadiq interesq derinimo istatymo 13

straipsnio 2 dalies nuostatas, nepatenka i Sio Tvarkos apraSo reguliavimo sriti.
2. Tvarkos apraSas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vie5qjq ir privadiq interesq

derinimo lstatymu, Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo istatymu, kitais teises aktais, reglamentuojandiais turto apskait4, nura5ymE,
saugojim4, vertes nustatym4 ir Vyriausiosios tarnybines etikos komisijos 2020 m. kovo 12 sprendimu
Nr. KS-40 patvirtintomis Rekomendacinemis gairemis del dovanq ir paslaugq priemimo apribojimq.

3. Dovanos suprantamos taip, kaip jq samprata pateikiama Vyriausiosios tamybines etikos
komisijos Rekomendacinese gairese del dovanq ir paslaugq priemimo apribojimq.

4. Pagal 5i Tvarkos apraS4 registruotinos dovanos yra tik tos, kurias Darbuotojai gauna pagal
tarptautin! protokol4 ar tradicijas, kurios iprastai yra susijusios su [staigoje dirbandio asmens tarnybine
padetimi ar tarnybinemis pareigomis, taip pat reprezentacijai skirtos dovanos, kuriq verte yra didesne
nei 150 (vienas Simtas penkiasde5imt) eurq.

5, Kitos Apra5e vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos Lietuvos
Respublikos vieSqjq ir privadiq interesq derinimo istatyme, Vyriausiosios tarnybines etikos komisijos
Rekomendacinese gairese del dovanq ir paslaugq priemimo apribojimq ir kituose teises aktuose.

II SKYRIUS
DOVANU PERDAVIMAS ISTAIGAI

6. Darbuotojas, gavgs dovan4 ir manydamas, kad jos verte gali vir5yti 150 eurq, nedelsdamas,
bet ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos gavimo dienos informuoja (el. pa5tu ar kitu [staigos
pasirinktu bUdu) uZ korupcijos prevencijq {staigoje atsaking4 asmeni ir jam perduoda Siq dovan4. Jeigu
Darbuotojas gautos dovanos, kurios verte galimai virSija 150 eurq, neturi galimybiq perduoti per
nustatyt4 termin4 del komandiruotds, ligos, atostogq ar kito laikino nebuvimo darbe atvejo, jis apie
gaut4 dovan4 informuoja uZ korupcijos prevencij4 atsaking4 asmeni ir perduoda jam dovan4 per 5



darbo dienas nuo komandiruotes, ligos, atostogq ar kito laikino nebuvimo darbe pabaigos.
T.Pagal 5i Tvarkos apra54 tai, kas perduodama Darbuotojui, kai tai susijg su jo tarnybine

padetimi ar tarnybinemis pareigomis bei neatitinka Lietuvos Respublikos vielqjq ir privadiq inieresq
derinimo istatymo 13 straipsnio 2 dalies nuostatq, yra neteisetas atlygis. Jeigu Darbuotojui norima
iteikti neteiset4 atlygi, turi b0ti atsisakoma ji priimti. Apie tokius atvejui Darbuotojas privalo
informuoti uZ korupcijos prevencijq fstaigoje atsaking4 asmen! Sio Tvarkos apra5o 6 punhe nustatyta
tvarka.

III SKYRIUS
DOVANU IVERTINIMAS, REGISTRAVIMAS IR APSKAITA

8. UZ korupcijos prevencij4 {staigoje atsakingas asmuo, i5 Darbuotojo gavgs informacijq apie
jo gaut4 dovan4, inicijuoja dovanos vertinim4.

9. Dovanq vertinim4 atlieka lstaigos direktoriaus lsakymu sudaryta komisija (toliau -
Komisija), kuri savo sprendimus iformina protokolu. Sprendimas del dovanos vertinimo priimamas
bendru sutarimu (vertinimo metu dalyvavusiq asmenq balsq dauguma).

10. Dovanos verte nustatoma vadovaujantis Siuose teises aktuose nurodytais vertinimo
kiterijais:

10.1 . Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindq istatymas;
10.2. Turto ir verslo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansq ministro

2012 m, balandZio 27 d. isakymu Nr. lK-159 ,,Del Turto ir verslo vertinimo metodikos patvirtinimo",
ll. Dovanos vertes nustatymas gali bUti atliekamas atsiZvelgiant i tapadiq daiktq ar jq

atitikmenq rinkos vertg pagal elektronineje erdveje ar kituose informacijos Saltiniuose esandius
duomenis ar vadovaujantis kita informacija.

12. Gautos dovanos vertei nustatyti Komisija gali kviesti turto vertinimo specialistus,
ekspertus.

13. Jeigu dovanos verte yra akivaizdi, j4 galima nustatyti i5 tiesiogiai nurodytos kainos
(pavyzdliul kainos Zymos, priklijuotos etiketes ar pan.), tokiu atveju dovanos vertinimas neatliekamas,
o Komisija, sudarydama Dovanos vertinimo akt4, pastabose paZymi, kokiu bldu buvo nustatyta verte.

14. Kiekviena dovana vertinama eiliSkumo tvarka individualiai. Kai Dovan4 sudaro keletas
skirtingq daiktq, jq verte yra sumuojama ir i Dovanos vertinimo akt4 ira5oma bendra Dovanos verte
vienu registracij os numeriu,

15. Atlikus dovanos vertinim4, dovana yra uZregistruojama, Komisijai uZpildant Dovanos
vertinimo aktq (Tvarkos apraSo I priedas), kuri pasira5o visi vertinime dalyvavg asmenys ir kuri
tvirtina {staigos direktorius ar kitas jo igaliotas atsakingas asmuo.

16. Jeigu vertinimo metu nustatoma, kad dovanos vertd nevirSija 150 eurq, tokia dovana i
apskait4 netraukiama. AtsiZvelgdama i Sio Tvarkos apra5o 6 punkt4, fstaiga gali pasirinkti vien4 ar kelis
i apskait4 neitrauktos dovanos naudojimo variantus:

16.1. dovana grELinama dovan4 gavusiam Darbuotojui ir ji tampa jo nuosavybe. Darbuotojas
gali su dovana elgtis taip, kaip jam atrodo priimtina. Darbuotojo pageidavimu dovana gali buti
uZregistruojama ir perduodama [staigai (naudoti, eksponuoti ir pan.);

16.2. dovana (i5skyrus vardines dovanas) lieka {staigoje ir, jeigu yra galimybe, naudojama
darbo reikmems;

16.3. gauta dovana atiduodama labdarai.
17. Komisija gali pareikalauti Darbuotojo pateikti dovan4 vertinti, jeigu kyla itarimq, kad jos

verte didesne nei 150 eurq, arba gauta daugiau dovanq, nei pateikta vertinti, ir pan.
18. Dovana, kurios verte didesne nei 150 eurq, yra laikoma valstybes ar savivaldybes

nuosavybe. Tokiq dovan4 uZ korupcijos prevencij4 ir kontrolq {staigoje atsakinga komisija ar asmuo,
vadovaudamasis [staigos vidaus teises aktu, reglamentuojandiu materialiojo turto priemim4,



apskaitymq, i5davimE ir iforminimq, perduoda i$aigos darbuotojui, materialiai atsakingam uZ [$aigos
ilgalaiki ir trumpalaiki materialqii turt4 bei jo apskaitos tvarkymq ir kontrolg (toliau - materialiai
atsakingas asmuo).

19. Kai dovanos verte vir5ija 150 eurq:
19.1. ji itraukiama i [staigos apskaitq, vadovaujantis Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines

atskaitomybes standartais ;

19.2. gali b[ti nura5oma turto apskait4 reglamentuojandiq teises aktq nustatytatvarka ir tais
atvejais, kaiji yra sunaikinta, nepataisomai sugadinta del stichines nelaimes, gaisro ar kitq prieZasdiq
arba pagrobta ar kitaip neteisetai pasisavinta;

19.3. jei dovana yra gendantis, suvartojamas produktas, sprendim4 del naudojimo priima
{staigos direktorius ar jo igaliotas asmuo.

20. Dovanos nepataisomo sugadinimo ar sunaikinimo faktas nustatomas Tvarkos apra5o 8 ir 9
punktuose nurodytq subjektq sprendimu.

21. Kiti dovanos, kurios verte vir5ija 150 eurq, apskaitos ir saugojimo klausimai sprendZiami
vadovaujantis bendraisiais materialiniq vertybiq apskait4 ir saugojim4 reglamentuojandiais teises
aktais.

22. Informacija apie fstaigoje uZregistruotas dovanas skelbiama vie5ai {staigos interneto
svetaineje. Pasikeitusi informacija atnaujinama kas ketvirti. UZ Sios informacijos paskelbimq interneto
svetaineje atsako uZ korupcijos prevencij4 [staigoje atsakingas asmuo.

IV SKYRIUS
DOVANU EKSPONAVIMAS IR PRIEZIURA

23. Dovana, kurios verte vir5ija 150 eurq:
23.1. naudojama bendroms [staigos reikmems, jei tai atitinka dovanos paskirti, ir tai paLymima

Dovanos vertinimo akto pastabq skiltyje;
23.2. gali buti eksponuojama {staigoje;
23.3. eksponuojant laikoma visiems {staigos darbuotojams laisvai prieinamoje ir matomoje

vietoje.
24. Su dovanq eksponavimu ir prieZi[ra susijusius klausimus sprendZia lstaigos direktorius.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Su Siuo Tvarkos apra5u visi fstaigos darbuotojai supaZindinami pasira5ytinai. Tvarkos
apra5as taip pat paskelbiamas {staigos internetiniame puslapyje.

26. Asmenys, paZeidg Sio Tvarkos apraSo reikalavimus, atsako teises aktq nustatyta tvarka.



Vie5osios istaigos Kupi5kio rajono savivaldybes

pirmines asmens sveikatos prieZifiros centro dovanq,
gautq pagal tarptautini protokol4 ar tradicijas, taip pat
reprezentacijai skirtq dovanq perdavimo, vertinimo,
registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos
apraSo

I priedas

TVIRTINU
(pareigq pavadinimas)

(para5as)
(vardas, pavarde)

(data)

DOVANOS VERTINIMO AKTAS

d. Nr.
(data)

(vieta)

m.

Komisija:
Komisijos pirmininkas

Komisijos nariai:

Remiantis

[vertino:

(pagrindas, kuriuo remiantis vertinamos materialines vertybes)

Eil.
Nr.

Dovanos
pavadinimas

ir
apibIdinimas

Dovan4
perdavusios

istaigos ar

imones
darbuotojo
vardas ir
pavardd

Dovan4
gavQS

asmuo

{teikim
o data

[teikim
o vieta

{teikimo
aplinkybes

Kiekis Vert
e

Pastabo
S

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sprendimas del itraukimo i buhaltering apskait4:

20



Komisijos pirmininkas

(para5as) (vardas, pavarde)

Komisijos nariai:

(para5as) (vardas, pavarde)

(paraSas) (vardas, paYarde)


