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Aik VIESOJI JSTAIGA 
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINE 

SANTAROS KLINIKOS 
GENERALINIS DIREKTORIUS 

JSAKYMAS 
DEL VS! VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINES SANTAROS KLINIKI2 DOVANIJ, GAUTIJ 

PAGAL TARPTAUTINJ PROTOKOLA AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI 
SKIRTIJ DOVAN1I PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR 

EKSPONAVIMO TVARKOS APRA'S() 
PATVIRTINIMO 

2021 m. kovocd. Nr. V-oo 
Vilnius 

Atsilvelgiant j 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", 

1. T v i r t i n u V§I Vilniaus universiteto ligonines Santaros klinikq dovanq, gautq pagal 
tarptautini protokol4 ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtq dovanq perdavimo, vertinimo, 
registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos apra§q (pridedama). 

2. N us tata u, kad isakymas isigalioja nuo jo pasira§ymo dienos. 
3. Pasilieku isakymo vykdymo kontrolg. 

Generalinis direktorius Feliksas Jankevieius 

A. MartinkenienE t. 1588 
Korupeijos preveneijos 

grapes vadove 
Aida Martinkeniene 



PATVIRT1NTA 
Vilniaus universiteto ligonines 

Santaros kliniku generalinio direktoriaus 
2021 m. kova5d. jsakymu Nr. V-0&14)  

VSI VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINES SANTAROS KLINIKV DOVAN1J, GAUTIJ 
PAGAL TARPTAUTINJ PROTOKOL4 AR TRADICIJAS, TAIP PAT 

REPREZENTACIJAI SKIRTIJ DOVANIJ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, 
SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRASAS 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. VS1 Vilniaus universiteto ligonines Santaros klinikp (toliau — Santaros klinikos) dovanu, 
gaup} pagal tarptautinj protokolq ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtq dovanq perdavimo, 
vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos apragas (toliau — Tvarkos apra'§as) nustato 
dovanq, gautq pagal tarptautinj protokolq ar tradicijas, kurios jprastai yra susijusios su valstybineje 
tarnyboje dirbaneio asmens pareigomis, taip pat reprezentacijai skirts} dovanq su valstybes, jstaigos 
ir kitokia simbolika, kurias gali gauti deklaruojantys asmenys, kaip jie apibreZti Lietuvos Respublikos 
vie'Stiju ir privaeiq interest! derinimo jstatyme (toliau — Darbuotojai), perdavimo, vertinimo, 
registravimo, apskaitos, saugojimo ir eksponavimo tvarkq. Asmenines ir kitos dovanos, kurios 
gaunamos ne pagal Lietuvos Respublikos viegqiu ir privaeiu interest} derinimo jstatymo 13 straipsnio 
2 dalies nuostatas, nepatenka i  §io Tvarkos apra§o reguliavimo sritj. 

2. Dovanos suprantamos taip, kaip samprata pateikiama Vyriausiosios tarnybines etikos 
komisijos Rekomendacinese gairese del dovanq ir paslaugq priemimo apribojimq. 

3. Pagal sj Tvarkos apra'Sq registruotinos dovanos yra tik tos, kurias Darbuotojai gauna pagal 
tarptautinj protokolq ar tradicijas, kurios jprastai yra susijusios su Santaros klinikose dirbaneio 
asmens tarnybine padetimi ar tarnybinemis pareigomis, taip pat reprezentacijai skirtos dovanos, kuriq 
verte yra didesne nei 150 eurq. 

4. Tvarkos apra§as parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viatjtj ir privaebt 
interest{ derinimo istatymu, Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq turto valdymo, naudojimo 
ir disponavimo juo jstatymu, kitais teises aktais, reglamentuojaneiais turto apskaitq, nuraVmq, 
saugojimq, vertes nustatymq ir Vyriausiosios tarnybines etikos komisijos Rekomendacinemis 
gairemis del dovanq ir paslaugu priemimo apribojimq. 

H SKYRIUS 
DOVANU PERDAVIMAS ISTAIGAI 

5. Darbuotojas, gavcs dovanq, kai tai susije su jo tarnybine padetimi ar tarnybinemis 
pareigomis ir manydamas, kad jos verte gali virS'yti 150 cunt, nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 
darbo dienas nuo jos gavimo dienos informuoja el. pa'Stu ar telefonu Santaros klinikq Korupcijos 
prevencijos grupes atsakingq asmenj ir pagal dovanos perdavimo priemimo aktq, perduoda jam §{4 
dovanq. Jeigu Darbuotojas gautos dovanos, kurios verte galimai virS'ija 150 eurth neturi galimybiq 
perduoti per nustatytq terminq del komandiruotes, ligos, atostogq ar kito laikino nebuvimo darbe 
atvejo, jis apie gautq dovanq informuoja Santaros klinikq Korupcijos prevencijos grupes atsakingq 
asmenj ir perduoda jam dovanq per 5 darbo dienas nuo komandiruotes, ligos, atostogq ar kito laikino 
nebuvimo darbe pabaigos. 

6. Pagal sj Tvarkos apra'Sq tai, kas perduodama Darbuotojui, kai tai susijo su jo tarnybine 
padetimi ar tarnybinemis pareigomis, bei neatitinka Lietuvos Respublikos vieggin ir privaein interest} 
derinimo jstatymo 13 straipsnio 2 dalies nuostatq, yra neteisetas atlygis. Jeigu Darbuotojui norima 



jteikti neteisetq atlygj, turf buil atsisakoma ji priimti. Apie tokius atvejus Darbuotojas privalo 
informuoti Santaros klinikq Korupcijos prevencijos grupes atsakingq darbuotojq elektroniniu paS"tu 
ar telefonu. 

III SKYRIUS 
DOVANIJ JVERTINIMAS, REGISTRAVIMAS IR APSKAITA 

7. Santaros klinikq Korupcijos prevencijos grapes atsakingas darbuotojas, is Santaros 
klinikq Darbuotojo gavgs informacija apie jo gautq (numatytq 5-ajame punkte) dovanq, inicijuoja 
dovanos vertinimq, kurj jis atlieka kartu su kitais Santaros 	atsakingais dovanq vertinimo 
komisijos nariais, paskirtais atitinkamu Santaros kliniktl generalinio direktoriaus jsakymu. 

8. Dovanos verte nustatoma vadovaujantis §iuose teises aktuose nurodytais vertinimo 
kriterijais: 

8.1. Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindn istatymas; 
8.2. Turto ir verslo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansti ministro 

2012 m. balandZio 27 d. jsakymu Nr. 1K-159 „Del Turto ir verslo vertinimo metodikos patvirtinimo". 
9. Dovanos vertes nustatymas gali bUti atliekamas atsiZ"velgiant j tapaeiq daiktq ar jti 

atitikmenq rinkos vertc pagal elektronineje erdveje ar kituose informacijos galtiniuose esaneius 
duomenis ar vadovaujantis kita informacija. 

10. Sprendimas del dovanos vertinimo priimamas bendru, Santaros klinikq dovanq 
vertinimo komisijos narin sutarimu. 

11. Sio Tvarkos apra'So 7 punkte nurodytiems subjektams nustaeius dovanos verte, dovana 
yra ufregistruojama: Santaros klinikq Korupcijos prevencijos grupes atsakingas darbuotojas ar kitas 
paskirtas darbuotojas u2pildo Dovanos vertinimo aktq (I priedas), kuris saugomas Santaros kliniky 
ELI sistemos atitinkamoje elektronineje skiltyje (pvz., Dovann apskaitos dokumentq byloje). Visi 
asmenys, dalyvave vertinant dovana, pasira§o ar kitaip patvirtina Dovanos vertinimo aktq ir, jeigu 
butina, jraSo komentarus. 

12. Jeigu dovanos verte yra akivaizdi, jq galima nustatyti 	tiesiogiai nurodytos kainos 
(pavyzdZiui, kainos Zymos, priklijuotos etiketes ar pan.), tokiu atveju dovanos vertinimas 
neatliekamas, o Santaros klinikq Korupcijos prevencijos grupes atsakingas darbuotojas, sudarydamas 
Dovanos vertinimo akta, pastabose paZymi, kokiu budu buvo nustatyta verte, ir ufregistruoja ji 
atitinkamoje ELI sistemos elektronineje skiltyje. 

13. Kiekviena dovana vertinama eiliSkumo tvarka individualiai. Kai Dovanq sudaro keletas 
skirtingq daiktq, j q verte yra sumuojama it i Dovanos vertinimo aktq jraSoma bendra Dovanos verte 
vienu registracijos numeriu. 

14. Jeigu vertinimo metu nustatoma, kad dovanos verte nevirSija 150 eurq, tokia dovana j 
apskaitq netraukiama. Siuo atveju Santaros klinikos gali pasirinkti vienq ar kelis j apskaitq neitrauktos 
dovanos naudojimo variantus: 

14.1. dovana gralinama ja. gavusiam Darbuotojui suraSant Dovanos graiinimo akta ir ji 
tampa Darbuotojo nuosavybe. Darbuotojas gali su dovana elgtis taip, kaip jam atrodo priimtina. 
Darbuotojo pageidavimu dovana gali buti u'Zregistruojama ir perduodama Santaros klinikoms 
(naudoti, eksponuoti ir pan.); 

14.2. dovana (iSskyrus vardines dovanas) lieka Santaros klinikose ir, jeigu yra galimybe, 
naudojama darbo reikmems. 

15. Santaros klinikq Korupcijos prevencijos grupes atsakingas asmuo gali pareikalauti 
Darbuotojo pateikti dovanq vertinti, jeigu kyla jtarimq, kad jos verte didesne nei 150 eurq, arba gauta 
daugiau dovanti, nei pateikta vertinti, ir pan. 

16. Dovana, kurios verte didesne nei 150 eurq, perduodama Santaros klinikq materialiai 
atsakingiems asmenims ir itraukiama i Santaros kliniku materialiojo turto apskaita, apskaitoma pagal 
padalinius, kuriame dovana saugoma ir eksponuojama. Ji tampa Santaros klinikq nuosavybe. 



17. Kai dovanos verte virgija 150 eurq: 
17.1. ji jtraukiama j Santaros klinikq apskaitq, vadovaujantis Viegojo sektoriaus apskaitos ir 

finansines atskaitomybes standartais; 
17.2. gali buti nuraS'oma turto apskaitq reglamentuojaneiq teises akau nustatyta tvarka ir tais 

atvejais, kai ji yra sunaikinta, nepataisomai sugadinta del stichines nelaimes, gaisro ar kinj priaaseiti 
arba pagrobta ar kitaip neteisetai pasisavinta; 

17.3. ir ji yra gendantis, suvartojamas produktas, sprendima del naudojimo priima Jstaigos 
vadovas ar jo jgaliotas asmuo. 

18. Dovanos nepataisomo sugadinimo ar sunaikinimo faktas nustatomas Tvarkos aprago 7 
punkte nurodytq subjektq sprendimu. 

19. Kiti dovanos, kurios verte virqa 150 eurth apskaitos ir saugojimo klausimai 
sprend2iami vadovaujantis bendraisiais materialiniq vertybiq apskaitq ir saugojimq 
reglamentuojanoiais teises aktais. 

20. Informacija apie Santaros klinikose Oregistruotas dovanas skelbiama viesai interneto 
svetainej e. 

IV SKYRIUS 
DOVANU EKSPONAVIMAS IR PRIEbITJRA 

21. Dovana, kurios verte virq a 150 eurq: 
21.1. naudojama bendroms Santaros kliniku reikmems, jei tai atitinka dovanos paskirtj, ir tai 

paymima Dovanos vertinimo akto pastabq skiltyje; 
21.2. gall buti eksponuojama Santaros klinikose; 
21.3 eksponuojant laikoma visiems Santaros klinikq darbuotojams laisvai prieinamoje ir 

matomoje vietoje. 
22. Su dovanq eksponavimu ir prie2inra susijusius klausimus sprendha Santaros klinikq 

materialiai atsakingas asmuo. 

V SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

23. Su Tvarkos apra'S'u visi Santaros klinikq darbuotojai supalindinami pasiraSytinai 
Santaros klinikq ELI sistemoje. 

24. Asmenys, pakidg §io Tvarkos apraS'o reikalavimus, atsako teises aktq nustatyta tvarka. 



Tstaigos dovanth gautq pagal tarptautinj protokolq 
ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtq dovanq 
perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir 
eksponavimo tvarkos apra§o 1 priedas 

(Dovanos vertinimo akto forma) 

DOVANOS VERTINIMO AKTAS 

20 m. 	 
(data) 

(miestas) 

Eil. 
Nr. 

Dovanos 
pavadinimas 

ir 
apibudinimas 

Dovanotojas Dovanos 
gavejas 

fteikimo 
data 

fteikirno 
vieta 

Iteikimo 
aplinkybes 

Kiekis Verte Pastabos 

1. 

Dovanos vertinimo komisija: 

    

     

(Pareigos) 

 

(para§as) 	 (Vardas, PavardO) 

d. 

(Pareigos) 
	

(par8"as) 	 (Vardas, Pavarde) 

     

(Pareigos) 

 

(para§/as) 	 (Vardas, Pavarde) 



Istaigos dovanq, gautq pagal tarptautinj protokolq 
ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtq dovanq 
perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo it 
eksponavimo tvarkos apraSo 2 priedas 

(Dovanos perdavimo priemimo akto forma) 

DOVANOS PERDAVIMO — PRIEMIMO 
AKTAS 

20 m. 
(data) 

(miestas) 

EIL. 
NR. 

DOVANOS 
PAVADINIMAS 

IR 
APIBILDINIMAS 

DOVAN4 
ITEIKUSIO 
FIZINIO AR 
JURIDINIO 
ASMENS 

PAVADINIMAS 

DOVAN4 
GAVIS 

SANTAROS 
KLINIKI) 

DARBUOTOJAS 

ITEIKIMO 
DATA 

ITEIKIMO 
VIETA 

ITEIKIMO 
APLINKYBES 

KIEKIS VERTE PASTABOS 

Dovanq perdave: 

(Pareigos) 

Dovana prieme: 

(paraSas) 	 (Vardas, Pavarde) 

(Pareigos) 
	

(para:Sas) 	 (Vardas, Pavarde) 



Jstaigos dovanq, gautq pagal tarptautinj protokolq 
ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtq dovanq 
perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo it 
eksponavimo tvarkos aprago 3 priedas 

(Dovanos graZinimo akto forma) 

DOVANOS GR4INIMO SANTAROS KLINIKIJ DARBUOTOJUI 
AKTAS 

20 m. 	 d. 
(data) 

(miestas) 

Ell, 
NR. 

DOVANOS 
PAVADINIMAS 

IR 
APIBDDINIMAS 

DOVAN4 
ITEIKUSIO 
FIZINIO AR 
JURIDINIO 
ASMENS 

PAVADINIMAS 

DOVAN4 
GAVcS 

SANTAROS 
KLINIKIT 

DARBUOTOJAS 

FFEIKIMO 
DATA 

ITEIKIMO 
\ META IR 

APIANKVBF,S 

KIEKIS VERTE DOVANOS 
GRAZIN IMO 

DATA IR 
VIETA 

PASTABOS 

Dovanq darbuotojui perdave: 

(Pareigos) 
	

(para§/as) 
	

(Vardas, Pavarde) 

Dovanq prieme: 

    

     

(Pareigos) 
	

(para§as) 	 (Vardas, Pavarde) 
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