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VIES OSIOS ISTAIGOS GRISKA NUNZTO AMBULATORI JI
GAUTV PAGAL TARPTAUTTNI PROTOKOLA AR rRADrcrJ
___?O_YANU,
RE PRE
PEIITA C IJAI S KIRTV D OVANU PERDAVIMO, VERTINIMO. RE GIS

SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKA

vlMo,

I SKYRIUS
BENDRPSIOS NUOSTATOS

l. Vie5oji ist;aiga Gri5kabiidZio ambiulatorijos (toliau - Ambulatorijos) do.van
tarptautinj protokol4 ar tradicijas, taip
reprezentacijai skirtq dovanq perdavi
registravirno, saugojimo ir eksponavimo tuart'ta (toliau l'varka) nustato dovanq,
gaunl
protokol4 ar tradicijas, kurios iprastai yra sus[jusios su valstybine;ie tarnyboje
dirbandio ar
asmens pareigornis, taip paI reprezentacijai skirq dovanq su valstybes,
lstaigos ir kito
kurias gali gauti. deklaruojantys asmenys,
jie
apibreZti
Lietuvts
Respublikos .vie5
{aip
interesq derinirrLo istatyme (toliau Respublikos vieSqiq ir privadiq interesq deri
Sio Tvarkos apreNo reguliavimo sriti.

gaun

istatymo 13 str:aipsnio 2 dalies nuosta

2. Do'vanori suprrantamos taip, kaip jq
pateikiama Vyriausiosios tarnybinL€s e
komisijos rekom,:ndarcindse gairese del
ir paslaugq priemirno apribojimq.r 3. pagal
apraS4 registruotinos dovanos yra tos, kurias
tojai gawra pagal tarptautini proto kol4
kurios iprastai yra susijusios su Darbuotojo
padet:imi ar rtarnybinemis pareigomis,
teprezentaciijai sl:irtos dovanos, kuriq verte yra didesne nei 150
eurrtr. 4. Tvarkos apra5as
vadovaujands Lir:tuvos Respublikos vie5qirtr ir privadiq inter:esq der:inimo
istatymu, Liertu
Respublikosi valsrybes ir savivaldybiq turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo ista
teises aktais, reglamentuojand ais turto apskait4, nura5ym4, saugojirn4,
vertes nustatym4 ir
tarnybines etikos komisijos Rekomendacinemis gairemis del dovanq
ir paslaugq priemimo

h4 pagal

veftinimo,
tarptautini
prilyginto
sinnbolika,

ir privadiq
aprskaitos,

I.ie:tuvos
patenka i

varkos
cuas,
pat

itaisr

ausiosios

bojirnq.

II SKYRIUS
DOVANV PERDAVIMAS ISTAIGAI
5' Darbuotojas, gavgs dovanq ir manydamas, kad jos verte gali virsyti
150 eury, nec
ne vdliau kaip per 5_darbo dienas nuo jos gavimo dienos intb.rnuo:i"
vyriausiqjigydytoiq

ir

, bet
rdrr 5i4
nirrq del

dovan4. Jeigu Darbuotojas neturr garimybiq gautos dc,v4n6s perduoti
p.r-;;;r;;*;
komandiruotds, ligos, atostogq ar kito laikino nebuvimo darbe
atvejo, jis apie gautqdovan* inr
ucrja
vyriausiqji gydytctj4, ir perduoda dovan4 per 5 darbo dienas nuo komandiruot6-s,
ligos, atosiogu ,kiro
laikino nebuvimo darbe pabaigos.
6' Pagral 5i 'fvarkos apraS4 tai, kas perduodama Darbuotojui,.kai
tai susijg su jo tarny!finr pa.ddtimi
neatitinka Lietuvos Respublikos viesqiq ir
irivadiq interqsq der:irrimo
flj::r^"ff:::,j'Tl*:T1:,_b.t
istatvmo 13 straip'snic, 2 dalies nuostatq, yra nereisetas atiy5fs.i;s',;;;J;J:"i""ri".u',,.Tu]
ne,teiseta
atlygi, turi btti atsisakoma ji priimti. Apie tokius atvejus
.,4r uu\rLL'JclD pr
Darbuotcrjas
privalo
I vilru uuorrnuoll
informuoti u[ I
pr:ijos
prevencij4 AmbulatoriLjoje atsaking4 darbuotoj4,
kaip nustatyta Ambulatorijos tvarkoje2.
D

III SKYRIUS
O.VANV IVERTINIMAS, RE GIS TRAYIMAS IR
APSKAITA
srldaro

komisij4 (toliau tekste Komisrj4) dovanos
isakymu
tI J31T:::^':.jif-Ii:jas
verrd nustatoma vadovaujantis Siuoseiei,e,,
ut tuos;;rr;;;,J#;i
rnltTIO
?::::,:
kriterijais:
8' I '

Liefuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindq
isrtatymas;

mlmrul.

8.2. Turto ir verslo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansq r,ninistro 2012
m. balan<lZio 27 d. isakymu Nr. lK-159 ,,Del Turto ir verslo vertirnimo metodikos patvirrtinimo'.
9. Dovanos vertes nustatymas gali bUti atliekamas atsiZvelgiant
itapadiq daiktq ar jq
atitikmen4 rinkos vertg pagal elektronineje erdveje ar kituose inflcrmacijos saltiniuose esirndius
duomenis iil vadovaujantis kita informacija.
10. SprerL'dimas del dovanos vertinimo priimamas bendru K-omisijos sutarimu (vert1nipcr,nrerlu

dalyvavusiq asolenqr balsq dauguma).
11. Sio'Ivarkos apra5o 7 punkte nurodytai Komisijai nustadius dovanos v,ertg, Kornisijos
sekretorius ar kitas Komisijos narys uZpildo Dovanos vertinimo akt4 (1 priedas). \risi K.ornisij.s
nariai,
dalyvavg vertinant dovanQ, pasira5o ar kitaip patvirtina Dovirnos vertinimo. Komisiios r:;elcretorius
dovan4 u:Zregi struoj a,,Gautq dovanq regi stracij os Zurnale,..
L2. Jeigu do,vanos verte yra akivaizdl jq galima nustatyti i5 tiesiogieri nurodyt,osr .kainos
(pavyzdLtiui, kainos Zymos, priklijuotos etiketes ar pan.), tokiu arlveju dovanos vertjinima,s
nerertliellamas,
o Sio Tvilrkos arprai;o 7 punkte nurodyta Komisija sudarydama Dovanos vertinimo akt4, grrarfcje kaina
nurodo, kokiu biidu buvo nustatyta verte.
13. Kiekv.iena dovana vertinama eiliSkumo tvarka individualiai. Kai Dovan4 sudaro keletas
skirtingq daiktq, jq r,'erte yra sumuoj ama fu i Dovanos vertinimo alct4 vienu registracilos numerjiu
iraSoma
bendra Drlvanos verl;€.
14. Jeiigu'vertinimo metu nustatoma, kad dovanos verte nerrir5ija 150 eury, tolcia <lovaner
iaprskait4
netraukiama, AtsiZvelgdama i Sio Tvarkos apra5o 5 punkt4, Ambrulatorija gali pasirinkti viena-arkelis j
apskait4 nLeltrau.k:tos dovanos naudojimo variantus :
l[4.[. I]tovana gtqlinama dovan4 gavusiam Darbuotojui ir ji tampa jo nuosavytre. DarSuotojas
gali su clovana elglis taip, kaip jam atrodo priimtina. Darbuotojo pageidavimu dovanra g;ali biiti
uZregistruo.iama ft perduodama Ambulatorijai (naudoti, eksponuoti ir pan.).
114-2. Dovana (iSskyrus vardines dovanas) lieka ir, jeigu
1'ra galimybe, naudojama dartro
reikmems.
14.11. Gafia dovana atiduodama labdarai.
15. Darburotojas, atsakingas uZ korupcijos prevencij4 lr;taigoj e, gali pareikalar.rti .D|tarbuotoj o
pateikti do'van4 vert,inti, jeigu kyla itarimq, kad jos verte didert,o.-rrli 150 eury, arba gautil daugiau
dovanq, nei pateikta vertinti, ir pan.
16. Dovarra, kurios verte didesne nei 150 eury, yra laikomar valstybes ar savir,.aldyb6s nuosavybe.
Tokia dovana, vadovaudamasis Ambulatorijos vidaus teises aktais del materialicrjo turto pridrnimo,
apskaitymo, i5davimo ir iforminimo, perduodama Ambulatorijos darbuotojui, mater.ialiai
atsarldng am uL
Ambulatoriios ilgalaik! ir trumpalaiki materialqi! turt4 bei jo apskaitos tvarkym4 i.r kontrolq,
ltolLiau atsakingas asmuo).
17.Kai do.yanos verte vir5ija 150 eury:
l7 '1. ii:[traukiama i Ambulatorijos apskait4, vadovaujantis Vie5ojo sektoriaurs apskaitos ir
finansines atskaitomlrbes standartais;
17,2'' gttli blti nura5oma turto apskaitE reglamentuojandiq teises aktg nustatyta tviu:k.
ir tais
atvejais, kai ji yra sunaikinta, nepataisomai sugadinta del stichinLes nelaimes, gaisr,o
piq
ar
lrriei;asdiq
arba pagrobta ar .kitaip neteisetai pasisavinta;
l7 '3, ir -ii yrrl gendantis, suvartojamas produktas, sprendinn4 del naudojimo priima.
vyriilusilsis
g1d{ojas arjp igaliotlas asmuo, Sio Tvarkos apraSo 7 punkte nurodytos Komisijf'os rekornerrdacij ornis.
18. Dovanos
sugadinimo ar sunaikinimo faktas nustatomas Tvarkos apraso 7 pun-lcle
nurodytos
ijos sprendimu.
19.
do'Fanos, kurios verte vir5ija 150 eury, apskaitos ir saugojimo klausimai
sprendZiarnri
V
bendra:isiais materialiniq vertybiq apskait4 ir saugojima reglamentuojandiais
teis,i..; aktais.
20. Informaci alrie z\mbulatorijoje uZregistruotas dovanas
skelbiama viesai istaigos rikelbimq lento.je.

IV SKYRIUS
DOVANU EKSPONAVIMAS IR PRIEZIURA

2t.

kurios verte vir5ija 150 eury:
jama bendroms Ambulatorijos reikmdms, jei
21.t.
tai atitinka dovanos paskirti, iu tari
paZymima Dovanos vertinimo akto pastabq skiltyje;

-{mbulatorijos darbuotoj ams laisvai
susijusius klausimus sprend.iia vyriausiasis

Y SKYRIUS
ATSAKOMYBE
Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyla

\TI SKYRIUS
OS NUOSTATOS
24. Viqi dokurTrentai, susijg su
rpprezentacrjbi s kirtq dovanq perdavimo,
Ambulatorijqje ffar$omi ir saugomi
Dovanos vertinilno {ktai ir,,Gautq
25. Su tvarka darbuotojus pasiraS
26. Tvltkts aprasas skelbiamas

gautq pagal tarptautini protokol4 ar tradicija
inimo, registravimo, saugojimo ir eksponavi
auj4ntis Ambulatorijos vidaus teises aktq
registracijos Zurnalas" saugomi buhalterijoje.
ai supaZindina vyriausiasis slaugytojas.
ijos skelbimq lentoje.
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VSf Gri5kabiidZio ambulatorijos dovanq , gaufi4 pagal
protokol4 ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtq
perdavimo, vertinim o, re gistravimo, saugoj imo ir:
eksponavimo tvarkos apraio
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