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DOVANV, GAUTU PAGAL TARPTAUTINI PROTOKOLA AR TRADICIJAS,
TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTU DOVANU PERDAVIMO, VERTINIMO,

REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. VSI Kur5enq ligonines (toliau vadinamos lstaiga) dovanq, gautq pagal tarptautini
protokol4 ar tradicijas, taip pat rcprezentacijai skirtq dovanq perdavimo, vertinimo, registravimo,
saugojimo ir eksponavimo tvarkos apraSas (toliau - Tvarkos apra5as) nustato dovanq, gautq pagal

tarptautini protokol4 ar tradic4as, kurios iprastai yra susijusios su vie5ajame sektoriuje dirbandio
asmens pareigomis, taip pat reprezentacijai skirtq dovanq su valstybes, istaigos ir kitokia simbolika,
kurias gali gauti deklaruojantys asmenys, kaip jie apibreZti Lietuvos Respublikos vie5qiq ir privadiq
interesq derinimo istatyme (toliau - Darbuotojdi), perdavimo, vertinimo, registravimo, apskaitos,

saugojimo ir eksponavimo tvark4. Asmenines ir kitos dovanos, kurios gaunamos ne pagal Lietuvos
Respublikos vie5qjq ir privadiq interesq derinimo istatymo 13 straipsnio 2 dalies nuostatas, nepatenka

i Sios Tvarkos apra5o reguliavimo sriti.
2. Dovanos suprantamos taip, kaip jq samprata pateikiama Vyriausiosios tarnybinds

etikos komisijos (toliau - VTEK) Rekomendacindse gairese del dovanq ir paslaugq priemimo
apribojimq.

3. Pagal 5i Tvarkos apraS4 registruotinos dovanos yra tik tos, kurias Darbuotojai gauna

pagal tarptautini protokol4 ar tradicijas, kurios iprastai yra susijusios su dirbandio asmens tarnybine
padetimi ar tarnybinemis pareigomis, taip pat rcprezentacijai skirtos dovanos, kuriq verte yra didesne

nei 150 eurq.
4. Tvarkos apra5as parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSqjq ir privadiq

interesq derinimo istatymu, Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo juo istatymu, kitais teises aktais, reglamentuojandiais turto apskait4, nura5ym4,

saugojim4, vertds nustatym4 ir VTEK Rekomendacinemis gairemis del dovanq ir paslaugq priemimo
apribojimq.

II. DOVANU PERDAVIMAS ISTAIGAI

5. Darbuotojas, gavgs dovan4 ir manydamas, kad jos verte gali virSyti 150 eurq,

nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos gavimo dienos, el. pa5tu

direktorius@kursenai-medicina.lt informuoja istaigos direktoriq, o jam nesant, uZ korupcijos
prevencij4 istaigoje atsakingam darbuotojui irjam perduoda 5i4 dovan4. Jei dovan4 gauna istaigos
direktorius, jis jq perduoda uZ korupcijos prevencij4 istaigoje atsakingam darbuotojui. Jeigu

darbuotojas gautos dovanos, kurios verte galimai vir5ija 150 eurq, neturi galimybiq perduoti per

nustatyt4 termin4 del komandiruotes, ligos, atostogq ar kito laikino nebuvimo darbe atvejo, jis apie

gautE dovan4 informuoja istaigos direktoriq ir perduoda jam dovan4 per 5 darbo dienas nuo

komandiruotds, ligos, atostogq ar kito laikino nebuvimo darbe pabaigos.

6. Pagal 5i Tvarkos apraS4 tai, kas perduodama darbuotojui, kai tai susijg su jo tarnybine

padetimi ar tarnybinemis pareigomis bei neatitinka Lietuvos Respublikos vie5qiq ir privadiq interesq

derinimo istatymo 13 straipsnio 2 dalies nuostatq, yra neteisetas atlygis. Jeigu darbuotojui norima

iteikti neteiset4 atlygi, turi buti atsisakoma ji priimti. Apie tokius atvejus darbuotojas privalo

informuoti istaigos direktoriq ir STT.



III. DOVANU IVERTINIMAS, REGISTRAVIMAS IR APSKAITA

7. fstaigos direktorius arbauLkorupcijos prevencij4 istaigoje atsakingas darbuotojas, iS
Darbuotojo gav9s informacijq apie jo gautq dovan4, inicijuoja dorurro, u"rtinim4.

8. Nustadius dovanos vertg, dovana yra uZregistruojama uZpildant Dovanos vertinimo
akt4 (1 priedas), kuris uZregistruojamas ir saugomar ru i.tuigos dokumentacija. Visi asmenys,
dalyvavg vertinant dovan4, pasiraSo ar kitaip patvirtina Dovanos vertinimo akt4 ir,leigu butina, ira5okomentarus.

9. Dovanos verte yra akivaizdi, jq galima nustatyti i5 tiesiogiai nurodytos kainos
(pavyzdliui, kainos fomos, priklijuotos etiketes ar pan.), iokiu atveju dovanos vertinimas
neatliekamas, o darbuotojas, sudarydamas Dovanos vertinimo akt4, pastablse paZymi, kokiu btldu
buvo nustatyta verte.

10. Kiekviena dovana vertinama pagal informavimo eili5kumE individualiai. Kai Dovan4
sudaro keletas skirtingq daiktq, jq verte yra sumuojama ir i Dovanos vertinimo akt4 ira5oma bendra
dovanos verte.

I l. Jeigu vertinimo metu nustatoma, kad dovanos vertd nevir5ija 150 eurq, tokia dovana
i apskait4 netraukiama.

12. fstaigos direktorius arbauL. korupcijos prevencij4 istaigoje atsakingas darbuotojas
gali pareikalauti Darbuotojo pateikti dovan4 vertinti, jeigu kyla itarimq, tad ios verte didesne nei 150
eury, arba gauta daugiau dovanq, nei pateikta vertinti, ir pan.

13. Dovana, kurios verte didesne nei 150 eury, yra laikoma istaigos nuosavybe.
Informacija apie uZregistruotas dovanas skelbiama vie5ai [staigos interneto svetaineje.

rv. DovANU EKSPONAVTMAS rR pRrEZrUna

14. Dovana, kurios verte virSija 150 eurq, naudojama bendroms reikmems, jei tai atitinka
dovanos paskirti, ir tai pazymima Dovanos vertinimo akto pastabq skiltyje;

15. Gali buti eksponuojama laikant visiems darbuotojams laisvai prieinamoje ir
matomoje vietoje.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Asmenys, paZeidg Sios Tvarkos apra5o reikalavimus, atsako teises aktq nustatyta
tvarka.
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