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DIRE,KTORIUS

ISAKYMAS
DEL DOVANU, GAUTU PAGAL TARPTAUTINI PROTOKOLA AR TRADICIJAS,

BEI REPREZENTACIJAI SKIRTU DOVANU PERDAVIMO, VERTINIMO,
APSKAITOS IR SAUGOJIMO KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBES M.

var,aNtrAus vrnSo.roJn BIBLToTEKoJE TVARKos apnaSo rvrRTrNIMo

2021m. sausio 29 d. Nr. V1-8
Kretinga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. liepos 2 d. lstatymo Nr. VIII-371
,,Lietuvos Respublikos Vie5qjq ir privadiqjq interesq derinimo istatymas" (su velesniais pakeitimais)
13 straipsniu ir Vyriausiosios tamybines etikos komisijos 2019 m.lapkridio 13 d. sprendimo Nr. KS-
291 ,,DeI Rekomendacijos del Lietuvos Respublikos viesqjq ir privadiq interesq derinimo istatymo
nuostatq laikymosi kontroles vykdymo" III skyriaus 8 dalimi,

tvirtinu Dovanq, gautq pagal tarptautiniprotokol4 artradicijas, beireprezentacijai skirtq
dovanq perdavimo, vertinimo, apskaitos ir saugoji Kretingos rajono savivaldybes M. Valandiaus
vie5oj oj e bibliotekoj e tvarkos apraS4 (pridedama).

Direktore Birute Kardauskiene



PATVIRTINTA
Kretingos raj ono savivaldybes
M. Valandiaus viesosios bibliotekos direktoriaus
202I m. sausio 29 d, isakvmo Nr, V1-g

DOVANU, GAUTU PAGAL TARPTAUTINI PROTOKOLA AR TRADICIJAS, BEI
REPREZENTACIJAI SKIRTU DOVANU PERDAVIMO, VERTINIMO, APSKAITOS IR

SAUGOJIMO KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBES M. VALANdnUS
VIESOJOJE BIBLIOTEKOJE TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1' Dovanq, gautq pagal tarptautini protokol4 ar tradicijas, bei reprezentacrjai skirtq dovanq
perdavimo, vefiinimo, apskaitos ir saugojimo Kretingos rajono savivaldybes M. Valandiaus viesojoje
bibliotekoje (toliau - Vie5oji biblioteka) tvarkos apraSe (toliau - Aprasas) nustatyta dovanq, gautrl
pagal tarptautini protokol4 ar tradicijas, taip pat rcprezentacijai skirtq dovanq (toliau - Dovana),
kurias gali gauti asmenys, dirbantys Vie5ojoje bibliotekoje, ir kai tokiq dovanq verte virsija 150 eurq,
perdavimo viesajai bibliotekai, iq vertinimo, apskaitos ir saugojimo tvarka.

2. Apra5e varlojamos s4vokos:
2.1. Asmenys, dirbantys VieSojoje bibliotekoje - darbuotojai, dirbantys pagaldarbo sutartis.
2.2.Dovana - didesnds negu 150 eurq vertes materialines vefiybes, gautos pagal tarptautinf

protokol4 at tradicijas, kurios iprastai yra susijusios su asmens, dirbandio Viesojoje bibliotekoje,
pareigomis, taip pat teptezentacijai skirtos dovanos su valstybes, istaigos ar kitokia simbolika ir jei
Sios dovanos nustaty'ta verte yra didesne nei 150 eurq.

3. ApraSas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesqjq ir privadiqjq interesq
derinimo istatymu (1997-07-02 Nr. VIII-371, su velesniais pakeitimais) ir kitais dovanq politikai
itakos turindiais Lietuvos Respublikos teises aktais bei Lietuvos Respublikos vyriausiosios tamybines
etikos komisijos (toliau - vrEK) rekomendacijomis (2019-11-13 Nr. KS-291).

II. DOVANU PERDAVIMAS

4. Asmuo, dirbantis VieSojoje bibliotekoje, gavgs dovan4, kai jos verte virsija 150 eurq (eigu
tiksli verte yra Linoma) arba tiketina, kad galetq virSyti 150 eurq fieigu tiksli verle neZinoma),
nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 7 darbo dienas nuo jos gavimo dienos, apie tai turi informuoti
tiesioginf savo vadov4, asmeni, atsaking4 uZ korupcijos prevencij4 Viesojoje bibliotekoje ir perduoti
14.

5' Jeigu Asmuo, dirbantis Vie5ojoje bibliotekoje, gautos dovanos per nustatyt4 termin4
perduoti neturi galimybiq del komandiruotds, ligos, atostogq ar kito laikino nebuvimo darbe, jis gaut4
dovan4 privalo perduoti ne veliau kaip per 7 darbo dienq nuo komandiruotes, ligos, atostogq ar kito
laikino nebuvimo darbe pabaigos.

6' Reprezentacines dovanos su valstybes ar kitokia simbolika (kalendoriai, knygos ar kitokie
informacinio pob[dZio spaudiniai) ir nedideles vertes dovanos (pvr., raktq pakabukai, raSymo
priemones, uZraSq knygeles, kepuraites, marskineliai, puodeliai, gaireles, maisto produktai ir kt.),
kuriq verte, jas gavusiojo VieSosios bibliotekos darbuotojo nuomo ne, akivaizdliai maLesne nei 150
eurq, Sio Apra5o nustatyta tvarka neperduodamos ir nevertinamos.



III. DOVANV VERTINIMAS IR APSKAITA

7' Jeigu tiksli dovanos verte neZinoma, dovan4 vertina direktoriaus sudaryta komisija (toliau -Komisija),

8' Dovanos verte gali buti nustatoma pagal elektronineje erdveje ar kituose informacijos
Saltiniuose esandiq dovanq (tapadiq ar panasiq atitikmenq) ta,padiqar viduting rinkos kain4.

9' Komisij a' per 10 darbo dienq (nuo direktoriaus pavedimo dienos) nustadiusi dovanos verrg,
parengia dovanos vertinimo akt4 (toliau - vertinimo aktas) (priedas), kuris pateikiamas direktoriui
pasiraS5.ti ir Ukio skyriaus vedejui uZregistruoti.

10. Esant atitinkamai progai ir bibliotekai, kaip istaigai, ar asmeniui, dirbandiam Vie5ojoje
bibliotekoje, gavus kelet4 ar daugiau dovanq, jos gali b[tq verlinamos eiliSkumo tvarka tuo pat metu
ir ira5omos i vien4 Vertinimo akt4 tuo padiu registracijos numeriu ir tapadia d,ata.

1 1' Dovanos nebDtina vertinti, jeigu jos vertg galima nustatyti iS nurodytos kainos (priklijuotos
etiketes ar pan')' Tokiu atveju uZ korupcijos prevsncij4 atsakingas darbuotojas, iS bibliotekos
direktoriaus gavQs nurodym4 ivertinti dovan4, per 3 darbo dienas sudaro Vertinimo akt4, pastabose
paiymedamas, kokiu bDdu nustatyta dovanos verte. Direktoriui pasirasius Vertinimo akt4, Ukio
skyriaus vedejas ii uZregistruoja Apraso 9 punkte nustatyta tvarka.

12' Jeigu ivertinus dovan4 nustatoma, kad jos verte maLesne nei 150 eurq, dovana nera
apskaitoma ir gtqLinama j4 gavusiam Asmeniui, dirbandiam bibliotekoje, i5skyrus dovanas, kurias
gavo VieSoji biblioteka kaip istaiga. pastarosios yra registruojamos ApraSo 9 punkte nustatyta tvarka.

13' Jeigu nustatoma, kad dovanos vefte didesne nei 150 eurq, tokia dovana tampa Viesosios
bibliotekos nuosavybe. Dovanas Komisija arba uL korupcijos prevencij4 atsakingas darbuotojas
(Apraso 11 punkte nustatytu atveju) perduoda Ukio skyriaus vedejui. vertinim o akt4, patvirtint4
direktoriaus bei uZregistruot4 Ukio skyriaus vedejo, ne veliau kaip kit4 darbo dien4 perduoda
buhalterijai. Dovanos perdavimo ir priemimo akt4 pasiraSo dovan4 gavgs VieSosios bibliotekos
darbuotojas ir Ukio skyriaus vedejas.

14. Dovana, kurios verte virsija 150 eurq, gali b[ti nuraSoma tik tais atvejais, kai ji yra
sunaikinta, pavogta,nepataisomai sugadinta del stichines nelaimes, gaisro ar kitq prieZasdiq, moraliai
paseno.

15' Dovanos nepataisomo sugadinimo ar sunaikinimo faktas patvirtinamas Komisijos
sprendimu' Dovanos vagystes faktas patvirtinamas vadovaujantis atitinkamais teisesaugos institucijq
dokumentais.

16' Kiti dovanos, kurios verte virsija 150 eurq, apskaitos ir saugojimo klausimai sprendZiami
vadovaujantis bendraisiais materialiniq verlybiq apskait4 ir saugojim4 reglamentuojandiais teises
aktais.

IV. DOVANU SAUGOJIMAS (EKSPONAVIMAS) IR PRIEZIURA

17' Dovanos, kuriq verte virSija 150 eurq, eksponuojamos Viesosios bibliotekos patalpose,
darbuotojams matomose vietose. Dovanq eksponavimo viet4 parenka direktorius arba jo igalioti
asmenys.

18' Eksponuojant prie dovanos gali bDti pateikiama informacija apie datE, dovanos teikej4,
prog4 ir kt.



J

19. Dovanos turi b[ti eksponuojamos saugiai, kad tretieji asmenys negaletq pasiimti, sugadinti
ar pan.

20. Unikalioms, ypad vertingoms, trapioms, smulkioms dovanoms, kuriq verte virsija 150
eurq, eksponuoti gali buti irengiamos atitinkamos spintos ar vitrinos (rakinamos, stebimos ar pan.).

21. Korupcijos prevencijos tikslais dovanos gali bDti pristatomos visuomenei Viesosios
bibliotekos interneto svetaineje.

22, Dovanq fond4 priZiDri ir tvarko Ukio skyrius.

23. Kiti dovanq apskaitos ir saugojimo klausimai sprendZiami vadovaujantis bendraisiais
materialiniq vertybiq apskait4 ir saugojim4 reglamentuojandiais teises aktais.



Dovanq, gautq pagal tarptautiniprotokol4 ar

tradicijas, bei reprezentacijai skirtq dovanq
perdavimo, vertinimo, apskaitos ir saugojimo
Kretingos rajono savivaldybes M. Valandiaus
vieSojoje bibliotekoje tvarkos apra5o priedas

(Dovanos vertinimo akto forma)

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBES M. VALANdhUS VIESOJI BIBLIOTEKA

TVIRTINU
Kretingos rajono savivaldybes M.
Valandiaus vieSosios bibliotekos
direktore Birute Kardauskiene

DOVANOS VERTINIMO AKTAS
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