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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TAUTINIU KULTURU CENTRO DOVANV,
GAUTV PAGAL TARPTAUTINI PROTOKOLA AR TRADICIJAS BEI
REPREZENTACIJAI SKIRTV DOVANV PBRDAVIMO,VBRTINIMO,

REGISTRAVIMO IR SAUGOJIMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1, Dovanq, gautq pagal tarptautini protokol4 ar tradicijas, taip pat reprezentaciniq
dovanq vertinimo, registravimo ir saugojimo tvarkos apraSas (toliau - Tvarkos apra5as) nustato
dovanq vertinim4, registravim4 ir saugojim4 Klaipedos miesto savivaldybes tautiniq kulturq
centre (toliau - Centras), kai tokiq dovanq verte vir5ija 150 eurq. Taip pat, apraSas reglamentuoja
Nuling dovanq politikq tarp Centro ir lankytojq. Si politika rei5kia, kad istaigoje nepriimamos
jokios kitos dovanos, i5skyrus Lietuvos Respublikos vie5qjq ir privadiq interesq derinimo
istatyme numatytas i5imtis, Visos Centro darbuotojq i5 lankytojq gautos dovanos yra ivertinamos
ir registruojamos istaigoje, nepriklausomai nuo jq vertes.

2. Dovana - materialine vertybe, gaunama pagal tarptautini protokol4 ar tradicijas, ar
skirta reprezentacrjai, kuri lprastai yra susijusi su asmens, dirbandio Centre tiesioginemis
pareigomis.

3. Dovanos suprantamos taip, kaip jq samprat4 pateikiama Vyriausiosios tarnybines
etikos komisijos Rekomendacinese gairese del dovanq ir paslaugq priemimo apribojimq.

4. Sis apra5as parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vie5qjq ir privadiq interesq
derinimo valstybineje tarnyboje istatymu, kitais Lietuvos Respublikos teises aktais,
Vyriausiosios tarnybines etikos komisijos Rekomendacijomis gairemis del dovanq ir paslaugq
priemimo apribojimq bei Rekomendacijomis del Lietuvos Respublikos vieSqjq ir privadiq
interesq derinimo istatymo nuostatq laikymosi kontroles vykdymo.

II SKYRIUS
DOVANU PERDAVIMAS ISTAIGAI, IVERTINIMAS, REGISTRAVIMAS,

APSKAITA

5. Centro darbuotojas, gavQs dovan4 pagal tarptautini protokol4 ar tradicijas, ar gavgs
reprezentacing dovan4, manydamas, kad jos verte gali vir5yti 150 eurq (eigu tiksli verte
neZinoma), nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos gavimo dienos,
informuoja uZ korupcijos prevencij4 atsaking4 asmeni ir, uZpildgs Dovanos perdavimo akt4
(Tvarkos apra5o priedas 1), j4 perduoda vertinimui.

6, Jeigu Centro darbuotojas per nustatyt4 termin4 neturi galimybiq del komandiruotes,
ligos, atostogq ar kito laikino nebuvimo darbe informuoti apie gauta, dovan4, jis turi tai padaryti
ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo komandiruotes, ligos, atostogq ar kito laikino nebuvimo
darbe pabaigos.



III SKYRIUS
DOVANV IVERTINIMAS, REGISTRAVIMAS, APSKAITA

7. Reprezentacines dovanos su valstybes ar kitokia simbolika (kalendoriai, knygos ar
l<itokie informacinio pobtidZio spaudiniai) ir nedideles veftes dovanos pvz., ruktr4 pakabukai,
ra5ymo priemones, puodeliai ir kt.), kuriq verte, jas gavusio darbuotojo nuomone, akivaizdLiai
maZesne nei 150 eurq, Sio Tvarkos apra5o nustatyta tvarka neperduodamos ir nevertinamos.

8. Perduotq dovanq vertinim4 atlieka Centro direktoriaus isakymu sudaryta istaigos
tufto vertinimo komisija (toliau - Komisija).

9. Komisija savo veikloje vadovaujasi Siuo Tvarkos apra5u.
10. Dovanos verte nustatoma vadovaujantis Siuose teises aktuose nurodytais veftinimo

kriterijais:
10.1. Lietuvos Respublikos 1999-05-25 ,,Turto ir verslo vertinimo pagrindq" istatymu

Nr. VIII-1202 (su visais pakeitimais);
10.2. Turto ir verslo veftinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansq

ministro 2012 m. balandZio 27 d. isakymu Nr. 1K-159 ,,Del Turto ir verslo vertinimo metodikos
patvirtinimo".

11. Dovanos veftes nustatymas gali bDti atliekamas atsiZvelgiant itapadiq daiktq ar jq
atitikmenq rinkos vertg pagal elektronineje erdveje ar kituose informacijos Saltiniuose esandius
duomenis ar vadovaujantis kita informacija.

12. Sprendimas del dovanos vertinimo priirnamas komisijos bendru sutarimu (vertinimo
metu dalyvavusiq asmenll balsq daugurn4).

13. Komisija per 10 darbo dienq nuo pavedimo dienos nustadiusi dovanos veftg,
parengia Dovanos vertinimo akt4 (Tvarkos apra5o priedas 2), kuris pateikiamas Centro
direktoriui pasira5yti. Direktorius, siekdamas iSvengti interesq konflikto, tam tikrais atvejais gali
igalioti darbuotoj4 tvirtinti Dovanos vertinimo akt4. Aktas itraukiamas i apskait4 vadovaujantis
Centro vidaus tvarkos dokumentais. Visi asmenys, dalyvavg veftinant dovan4, pasira5o ar kitaip
patvirtina Dovanos vertinimo akt4.

14. Dovanos nebltina vertinti, jeigu jos vertg galima nustatyti i5 nurodytos kainos
(priklijuotos etiketes ar pan.). Tokiu atveju uZ korupcijos prevencijq atsakingas asmuo, i5 Centro
direktoriaus gavgs nurodymq jvertinti dovan4, per 3 darbo dienas sura5o Dovanos vertinimo akt4,
pastabose paZymedamas, kokiu bfidu nustatyta dovanos verte. Dovanos vertinimo aktas
pasiraSomas ir registruojamas Tvarkos apra5o 13 punkte nustatyta tvarka.

15. Kiekviena dovana vertinama eili5kumo tvarka individualiai. Kai dovan4 sudaro
keletas skirtingq daiktq, jq verte yra sumuojama ir i Dovanos vertinimo akt4 iraSoma bendra
dovanos verte vienu registracijos numeriu.

16. Jeigu, iverlinus dovan4, nustatoma, kad jos verte nevir5ija 150 eurq, tokia dovana i
apskait4 neitraukiama, o dovana grqLinama dovan4 gavusiam Darbuotojui, sura5ant gautos
dovanos grqZinirno aktq, trji tarnpa jo nuosavybe. Darbuotojas gali su dovana elgtis taip, kaip
.iam atrodo priimtina. Darbuotojo pageidavimu dovana gali bDti uZregistruojamair perduodama
istaigai (naudoti, eksponuoti ir pan.);

17. UZ korupcijos prevencij4 istaigoje 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.



18. Dovana, kurios verte didesne nei 150 eurq yra laikoma Centro nuosavybe. Tokiq
dovan4, uZ korupcijos prevencij4 atsakingas asmuo arba Komisija, su Dovanos vertinimo aktu
perduoda atsakingam darbuotojui, taip pat dovana itraukiama i apskait4. Dovanas j apskait4
itraukia atsakingas Darbuotoj as, vadovauj antis Dovanos vertinimo aktu.

19. Kai dovanos verte vir5ija 150 eurq:
19'1. ji itraukiama i Centro apskait4, vadovaujantis Lietuvos Respublikos VieSojo

sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartais;
19,2. gali blti nura5oma turto apskait4 reglamentuojandiq teises aktq nustatytatvarkair

tais atvejais, kai ji yra sunaikinta, nepataisomai sugadinta del stichines nelaimes, gui.ro ar kitq
prieZasdiq arba pagrobta, ar kitaip neteisetai pasisavinta;

19.3. jei dovana yra gendantis, suvartojamas produktas, sprendim4 del naudojimo
priima Centro direktorius ar jo igaliotas astnuo.

20. Dovanos nepataisomo sugadinimo ar sunaikinimo
apra5o 8 punkte nurodytq subjektq sprendimu.

21. Informacija apie istaigoje uZregistruotas dovanas skelbiama viesai Centro
internetiniame tinklapyj e adresu : // www.klaipedatkc. lt.

III. SKYRIUS
DOVANV SAUGOJIMAS, NAUDOJIMAS, EKSPONAVIMAS IR NURASYMAS

22.ULregistruotos Dovanos apskaitos ir saugojimo klausimai sprendZiami vadovaujantis
bendraisiais, materialiniq vertybiq apskaitq ir saugojim4 reglamentuojandiais teises aktais.
Dovanos yra saugomos ir laikomos istaigoje.

23, Komisija, nustadiusi, kad dovanos vefte yra didesne nei 150 eurq, priima sprendim4
del dovanos saugojimo vietos (pvz., dovanos gavejo kabinete ar pan.,).

24. Dovanos, nurodytos Sio Tvarkos apra5o 23 punkte, nurasomos turto apskait4
re glamentuoj andi q te i ses aktq nustatyta tvarka.

25.Dovana. kurios verte vir5ija 150 eurq:
25.1, naudojama bendroms Centro reikmems, jei

paLymima Dovanos vertinimo akto pastabq skiltyje;
25,2. gali bUti eksponuojama istaigoje;

tai atitinka dovanos paskirti, ir tai

25'3. eksponuojant laikoma visiems Centro darbuotojams laisvai prieinamoje ir
matomoje vietoje.

IV. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Su Siuo Tvarkos apra5u visi Centro darbuotojai supaZindinami viesai ji paskelbus
Centro internetini ame tinklapyj e adresu : // www.klaipedatkc. lt

27. Asmenys, paZeidg Sio tvarkos apra5o reikalavimus, atsako teises aktu nustatvta
tvarka.

faktas nustatomas Sio Tvarkos



Tvarkos apra5o priedas I
KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBBS TAUTINIU KULTURU CENTRAS

DOVANOS PERDAVIMO AKTAS

20 m. Nr.

(Data ir registracijos numeris)

Tvarkos apra5o priedas 2

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TAUTINIV KULTURU CENTRAS

DOVANOS VERTINIMO AKTAS

20 m. Nr.

(Data ir registracijos numeris)
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