
VIBSOSnOS ISTAIGOS,,TULPES,, SANATORIJOS
DIREKTORIUS

ISAKYMAS

onl'v51,,TULr,ES,' sANAToRIJos DovANV,
GAUTV PAGAL TARPTITUTINI PROTOKOLA AR TRADICIJAS,

TAIP PAT REPREZENTACIJAI ISKIRTV DOVANU PERDAVIMO, VERTINIMO,

Liuciia Patinskiene

REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EIGPONAVIMO TVARKOS APRASO PATVIRTINIMO
IR KOIIISIJOS SUDARYMO

2021 m. balandZio 7 d. Nr. Y-ff
BirStonas

AtsiZvelgiant i Vyriausiosios tarnybines etikos komisijos 2020-03-12 sprendimu Nr. KS-40

patvirtintas ,,Rekomendacines gaires del dovanq ir paslaugq priemimo apribojimo", Specialiqjq tyrimq

tarnybos parengtas rekomendacijas ,,Antikorupcijos vadovas verslui", Lietuvos Respublikos viesqjq ir

privadiq interesq derininro valstybineje tarnyboje istatymo l3 straipsnio nuostatas ir vadovaujantis VSI

,,Tulpds" sanatorijos istatq patvirtintq Bir5tc,no savivaldybes tarybos 2021-02-12 sprendimo Nr. TSE-12,

52.12. punktu,

1. s u d ara u VSl ,,Tulpds" sanatorijos dovanq vertinimo komisij4(toliau-komisija).

2. Iv irt in u VSl ,,Tulpds" sanatorijos dovanq, gautqpagal tarptautini protokol4artradicijas,

taip pat reprezentacijai skirtq dlovanq perdavimo, veftinimo, registrervimo, saugojimo ir eksponavimo

tvarkos apraS4 $ridedama).

3. ske lb iu 5i isakym4VSf ,,Tulpes" sanatorijos interneto svetaineje.

Direktore
/



PATVIRTINTA
VSf ,,Tulpes" sanatorijos direktoriaus
2021m. balandZio 7 d. isakvmu Nr. V-55

VIESOSIOS ISTAIGOS,,TULPES'' SANATORIJOS
DOVANU, GAUTV PAGAL TARPTAUTINI PROTOKOLA AR TRADICIJAS, TAIP PAT

REPREZENTACIJAI SKI RTV DOVANV PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO,
SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRASAS

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

L VSI ,,Tulpds" sanatorijos (toliau - {staiga) dovanq, gautq pagal tarptautini protokol4 ar tradicijas,

taip pat reprezentacijai skirtq <lovanq perdavimo, veftinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo

tvarkos apra5as (toliau - Tvarkos apraSas) nustato dovanq, gautll pagal tarptautini protokol4 ar tradicijas,

kurios iprastai yra susijusios su valstybineje tarnyboje dirbandio asmens pareigomis, taip pat

reprezentacgai skirtq dovanq su valstybes, istaigos ir kitokia simbolika, kurias gali gauti deklaruojantys

asmenys, kaip jie apibrdLti Lietuvos Respublikos vie5qjq ir privadiq interesq derinimo istatyme (toliau -
Darbuotojai), perdavimo, vertinimo, registravimo, apskaitos, saugojimo ir eksponavimo tvark4,

Asmenines ir kitos dovanos, kurios gaunamos ne pagal Lietuvos Respublikos vie5qjq ir privadiq interesq

derinimo istatymo l3 straipsnio 1Z clalies nuostatas, nepatenka i Sio Tvarkos apraSo reguliavirno sriti.

2. Dovanos suprantamos taip, kaip jq samprata pateikiama Vyriausiosios tarnybines etikos

komisijos Rekomendacinese gairese del dovanq ir paslaugq priemimo apribojimq.

3' Pagal 5i Tvarkos aprersq registruotinos dovanos yra tik tos, kurias Darbuotojai gauna pagal

tarptautini protokol4 ar tradicijas, kurios jprastai yra susijusios su Darbuotojo tarnybine padetimi ar

tarnybinemis pareigomis, taip pat r,eprezentacijai skirtos dovanos, kuriq verte yra didesne nei 150 eurq.

4' Tvarkos apra5as parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSqjq ir privadiq interesq

derinimo istatymu, Lietuvos l{espublikos valstybes ir savivaldybiq turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo istatymu, kitais teises aktais, reglamentuojandiais turto apskait4, nura5ym4, saugojim4,

vertes nustatym4 ir Vyriausiosios l.arnybines etikos komisijos Rekomendacinemis gairemis del dovanq ir
paslaugul priemimo apri boj imq,

II. SKYRIUS
DIOVANV PERDAVIMAS ISTAIGAI

5. Darbuotojas' gavgs dovan4, kai tai susijg su jo tarnybine padetimi ar tarnybinemis pareigornis ir
manydamas, kad jos verte gali virSyti 150 eurq, nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo ios



gavimo dienos informuo.ia el. paStu ar telefonu uZ korupcijos prevencij4 lstaigoje atsaking4 asmeni ir jam

perduoda 5i4 dovan4, Jeigu Darbuotojas gautos dovanos, kurios verte galimai virSija 150 eurq, neturi

galimybiq perduoti per nustatytq termin4 del komandiruotes, ligos, atostogq ar kito laikino nebuvimo

darbe atvejo, jis apie gaut4 dovanq informuoja uZ korupcijos prevencij4 atsaking4 asmenj ir perduoda jam

dovan4 per 5 darbo dienas nuo komandiruotes, ligos, atostogq ar kito laikino nebuvimo darbe pabaigos.

6.Pagal Si Tvarkos apraS4 tai, kas perduodama Darbuotojui, kai tai susijg su jo tarnybine padetimi

ar tarnybinemis pareigomis bei neatitinka Lietuvos Respublikos viesqjq ir privadiq interesq derinimo

istatymo l3 straipsnio 2 dalies nuostatq, yra neteisetas atlygis. Jeigu Darbuotojui norima lteikti neteiset4

atlygi, turi bDti atsisakoma ji priirnti. Apie tokius atvejus Darbuotojas privalo informuoti uZ korupcijos

prevencij4 fstaigoje atsaking4 as.meni elektroniniu pastu arba telefonu.

7 ' Pagal tarptautini protolkol4 ar tradicijas gautos dovanos ir reprezentacines dovanos su valstybes

ar kitol<ia simbolika, kuriq verte, jas davusio Darbuotojo nuomone akivaizdLiai maZesne, nei 150 eurq, sio

Apra5o nustatyta tvarka neperduodamos ir nevertinamos.

III. SKYRIUS
DOVANV IVERTINIMAS, REGISTRAVIMAS IR APSKAITA

8. UZ korupcijos prevencijqr {staigoje atsakingas asmuo, i5 fstaigos Darbuotojo gavgs informacij4

apie jo gaut4 (numatytq S-ajame punkte) dovan4, inicijuoja dovanos vertinim4, kurj jis atlieka kartu su

{staigos direktores dovanq, gautq, pagal tarptautini protokol4 ar tradicijas, taip pat reperuentacijai skirtq

dovanq vertinimo komisijos nariiaisr, paskirtais fstaigos direktores !sakymu (toliau -Komisija).

9. Dovanos verte nustatonta vadovaujantis Siuose teises aktuose nurodytais vertinimo kriterijais:

9.1, Lietuvos Respublikos turto ir verslo veftinimo pagrindq istatymas;

9.2, Turto ir verslo veftinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansq ministro 2012

m. balandLio 27 d. irsakymu l\r. 1K-159,,DeI Turto ir verslo vertinimo metodikos

patvirtinimo".

10. Dovanos vertes nustarlyrnas gali buti atliekamas atsiZvelgiant jtapadiq daiktq ar jq atitikmenq

rinkos vertg pagal elektronineje erdveje ar kituose informacijos Saltiniuose esandius duomenis ar

vadovauj anti s kita informacij a.

1l ' Sprendimas del dovanc,s vertininno priimamas bendru, fstaigos dovanq vertinimo komisijos

nariq sutarimu.

12. Sio Tvarkos apra5o {l punkte nurodytiems subjektams nustadius dovanos veftg, dovana yra

ruZregistruoj ama: uL korupcijos prevencij4 {staigoje atsakingas asmuo ar kitas paskirtas asmuo uZpildo

Dovanos veftinimo akt4 (1 priedas), kuris saugomas lstaigos Dovanq apskaitos dokumentq byloje. Visi



asmenys, dalyvavg vertinant dovan4, pasira5o ar kitaip patvirtina Dovanos vertinimo akt4 ir jeigu b[tina,

ira5o komentarus.

13. Jeigu dovanos verte yra akivaizdi,j4 galima nustatyti iS tiesiogiai nurodytos kainos (pavyzdLiui,

kainos Zymos, pril<lijuotos etiketes ar pan.), tokiu atveju dovanos vertinimas neatliekamas, o uZ korupcijos

prevencij4 {staigoje atsakingas asmuo, sudarydamas Dovanos vertinimo akt4, pastabose paZymi, l<okiu

bDdu buvo nustatyta verte.

14. Kiekviena dovana veftinama eiliSkumo tvarka individualiai. Kai Dovan4 sudaro keletas

skirtingq daiktq, jq verte yra sumuojama ir i Dovanos vertinimo akt4 iraSoma bendra Dovanos vefte vienu

registracijos numeriu.

l5' Jeigu veftinimo metu nustatoma, kad dovanos verte nevirSija 150 eurq, tokia dovana iapskait4
netraukiama' Siuo atveju {staiga 6gali pasirinkti vien4 ar kelis i apskait4 neitrauktos dovanos naudojimo

variantus:

15.1. dovana gr4Linama dol'an4 gavusiam Darbuotojui suraSant Dovanos gr4Zinimo akt4irji tampa

jo nuosavybe. Darbuotojas gali su dovana elgtis taip, kaip jam atrodo priimtina. Darbuotojo pageidavimu

dovana gali b[ti uZregistruoj ama ir perduodama istaigai (naudoti, eksponuoti ir pan.).

l5'2' dovana (i5skyrus vardlines dovanas) lieka {staigoje ir, jeigu yra galimybe, naudojama darbo

reikmems.

16, Uz korupcijos prevenc,ij4 {staigoje atsakingas asmuo 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.

17. Dovana, kurios verte rlidesne nei 150 eurq, perduodama {staigos materialiai atsakingiems

asmenims ir itraukiama i {staigos materialiojo turto apskait4, apskaitoma pagal padalinius , kuriame

dovana saugoma ir eksponuojama, Ji tampa [staigos nuosavybe.

I 8. Kai dovanos verte virSija | 50 eurq:

18.1, ji itraukiama ilstaigos apskait4, vadovaujantis Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines

atskaitomybes standartais ;

18.2, gali bDti nura5oma turto apskaitq reglamentuojandiq teises aktq nustatyta tvarka ir tais

atvejais, kaiji yra sunaikinta, nepataisomai sugadinta del stichines nelaimes, gaisro ar kitq prieZasdiq arba

pagrobta ar kitaip neteisetai pasisal,inta;

l8'3. ir ji yra gendantis, suvartojamas produktas, sprendim4 del naudojimo priima {staigos vadovas

ar jo igaliotas asmuo.

19' Dovanos nepataisomo sugadinimo ar sunaikinimo faktas nustatomas Tvarkos apraso 8 punkte

nurodytq subjektq sprend imu.



20. Kiti dovanos, kurios verte virSija 150 eurq, apskaitos ir saugojimo klausimai sprendZiami

vadovaujantis bendraisiais materialiniq vertybiq apskait4 ir saugojim4 reglamentuojandiais teises aktais.

2l, Informacija apie {staigoje uZregistruotas dovanas skelbiama viesai lstaigos interneto svetaineje.

IV. SKYRIUS
DOVANV EKSPONAVIMAS IR PRIEZIURA

22. Dovana, kurios verte virsija 150 eurq:

22,1, naudojama bendroms lstaigos reikmems, jei tai atitinka dovanos paskirti, ir tai paLymima

Dovanos vertinimo akto pastabq skiltyje;

22.2. gali b[ti eksponuojama fstaigoje;

22'3. eksponuojant laikoma visiems {staigos darbuotojams laisvai prieinamoje ir matomoje vietoje.

23. Su dovanq eksponavimu ir prieZiDra susijusius klausimus sprendZia {staigos materialiai

atsalcingas asmuo.

V. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Su Tvarkos apra5u visi [staigos darbuotojai supaZindinami pasiraSytinai fstaigos pasirinktu
budu.

25. Asmenys, paZeidg Sio Tvarkos apra5o reikalavimus, atsako teises aktu nustatyta tvarka.



Dovanos vertinimo komisiia:

VSf ,,Tulpes" sanatorijos dovanq, gautq pagal tarptautiniprotokol4
ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtq dovanq perdavimo,
veftinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos apra5o
1 priedas

(Dovano vertinimo akto forma)

VIESOJI ISATIGA,,TULPES" SANATORIJA

DOVANOS VERTINIMO AKTAS

20 m. men. d.
(data)

(miestas)

(ParaSas) (Vardas, pavarde)(Pareigos)

Eil
Nr,

Dovanos
pavadinimas

ir
apibudinimas

Dovan4
perdavusio

asmens
vardas ir
pavarde

Dovan4 gavusio
asmens vardas ir

pavarde

Dovanos iteikimo
data, vieta,
aplinkybes

Kiekir Verte
Saugojimui darbuotojo

perduodama dovana
vardas ir pavarde

l.

(Pareigos) (ParaSas) (Vardas, pavarde)

(ParaSas) (Vardas, pavarde)(Pareigos)



vSf ,,Tulpes" sanatorijos dovanq, gautq pagal tarptautiniprotokol4
ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtq dovanq perclavimo,
veftinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos apraso
2 priedas

(Dovanos perdavimo priemimo akto forma)

VIESOJI ISATIGA,,TULPES" SANATORIJA

DOVANOS PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

m.20 men. d.
(data)

(miestas)

Ei1.

Nr,

Dovanos
pavadinimas

ir
apib[dinimas

Dovan4
perdavusio

asmens
vardas ir
pavarde

Dovan4 gavusio
asmens vardas ir

pavarde

Dovanos iteikimo
data, vietao
aplinkybes

Kiekis Veft(
Saugoj i rn ui darbuotoj o

perduodama dovana
vardas ir pavarde

I

Dovan4 perdave:

(Pareigos)

Dovan4 prieme:

(ParaSas) (Vardas, pavarde)

(Pareigos) (Para5as) (Vardas, pavarde)



VSf ,,Tulpes" sanatorijos dovanq, gautq pagal tarpta'tiniprotokolq
ar tradicijas , taip pa1 reprezantacij ai skirtq dovanq perdavimo,
vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos apraso
3 priedas

(Dovanos gr4Zinimo akto forma)

VIESOJI ISATIGA,,TULPES'' SANATORIJA

GRAZINIMO,,TULPES" SANATORIJOS DARBUOTOJUI AKTAS

20- m. _ men" d.
(data)

(miestas)

DOVANOS

Dovanq darbuotojui perdave:

Eil.
Nr.

Dovanos
pavadinimas

ir
apibDdinimas

Dovan4
perdavusio

asmens
vardas ir
pavarde

Dovan4
gavusio

asmens vardas
ir pavarde

Dovanos jteikimo
data, vieta,
aplinkybes

Kiekis Vertt
Saugojimui darbuotojo

perduodama dovana
vardas ir pavarde

I

(Pareigos)

Dovan4 prieme:

(ParaSas) (Vardas, pavarde)

(Pareigos) (ParaSas) (Vardas, pavarde)


