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VšĮ ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖS DOVANŲ POLITIKA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
Dovanų politikoje naudojama sąvoka Dovana - bet kuris materialinę vertę turintis
daiktas, paslauga ar kita nauda (turtas, turtinė teisė, daiktas, nuolaida, vaišingumas, mokymai,
transporto, maitinimo išlaidos ir pan.).
VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje taikoma dovanų politika, paremta šiais
principais:
•

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, (toliau bendrai – darbuotojas) vykdydami jiems pavestas
funkcijas, gauna darbo užmokestį ir jokio papildomo atlygio gauti neturi teisės;

•

Darbuotojai privalo atsisakyti priimti siūlomas paslaugas ar dovanas;

•

Darbe už profesionaliai atliekamą darbą - priimtina atsidėkoti žodine ar rašytine forma (padėkos
raštas/diplomas);

•

Jei darbuotojui norima įteikti dovaną ne pagal Įstatymą, tokią dovaną turi būti atsisakoma priimti, ji
turi būti grąžinta dovanos davėjui, o nesant tokios galimybės —apie tokį dovanojimo faktą turi būti
informuojama administracija;
Gauti dovanas leidžiama tik išimtinais teisės aktuose numatytais atvejais.
Išimtys taikomos:

•

Valstybės tarnybos įstatymo 31str. –vardinė dovana, valstybinis apdovanojimas;

•

Instituciniai (vidiniai) teisės aktai - pvz. darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ir
motyvavimo taisyklės (vardinė dovana už ilgametį darbą, jubiliejus, išeinant į pensiją ir pan.)
Šiais dviem atvejais nei deklaruoti, nei registruoti dovanų nereikia, nes tam tikslui –išleidžiamas
ligoninės direktoriaus įsakymas, kuris atitinka deklaravimo faktą.

•

Pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 13str. 2d., - dovanos
gautos pagal tarptautinį protokolą, tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtas dovanas (valstybės,
įstaigos ir kitokią simboliką, kalendorius, knygas ir kitokius informacinio pobūdžio spaudinius).
Kuomet šio straipsnio 2 dalyje nurodytos dovanos vertė viršija 30 eurų, ši dovana tampa ligoninės
nuosavybe. Dovanos vertinimą bei sprendimą dėl jos saugojimo ir panaudojimo priima direktoriaus
įsakymu, „Dėl labdaros nurašymo ir dovanų vertinimo bei panaudojimo komisijos sudėties“ (202012-28 NrV-101), sudaryta komisija.

II SKYRIUS
DARBUOTOJO ELGESYS SU SIŪLOMOMIS DOVANOMIS
Dovaną, įteiktą pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo 14 straipsnį, t. y. iki 30 eurų, darbuotojas gali pasilikti sau arba perduoti ligoninei. Jei
dovanos vertė yra didesnė nei 30 eurų yra laikoma ligoninės nuosavybe ir registruojama į Dovanų
registrą (1priedas), esantį buhalterijoje.
Darbuotojas, susidūręs su dovanos ar paslaugos siūlymu ir norėdamas išsaugoti savo
bei ligoninės reputaciją, privalo kreiptis į savo tiesioginį vadovą ar ligoninės darbuotoją, atsakingą
už korupcijos prevenciją, ir pasitarti dėl susidariusios situacijos.
Jei siūloma dovana, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su darbuotojo atliekamomis
funkcijomis, privalo nepriimti. Gautą dovaną grąžinti dovanotojui ir mandagiai paaiškinti, kokios
dovanų politikos laikomasi ligoninėje. Jei neįmanoma nustatyti asmens, palikusio dovaną, tapatybės,
dovana registruojama Dovanų registre.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Ligoninė viešai deklaruoja savo dovanų politikos principus, siekdama išvengti
dviprasmiškų situacijų ir tikėdamasi, kad visi asmenys padės jų laikytis.

