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ELGESIO SU DOVANOMIS GAIRĖS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Elgesio su dovanomis gairių (toliau – Gairės) tikslas – nustatyti elgesio su dovanomis 
principus, atitinkančius VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) skaidrumo 
vertybę. 

2. CPVA viešai deklaruoja, kad kiekvienas dovanos teikimo ir gavimo atvejis tinkamai 
įvertinamas, o visos nustatyta tvarka gaunamos dovanos apskaitomos. 

3. CPVA siekia ir skatina, kad už profesionalų jos darbuotojų darbą būtų atsidėkojama ne 
dovanomis, o geru žodžiu, laišku, padėkos raštu ar paprastu „ačiū“. 

4. Šiose Gairėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 
įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme 
vartojamas sąvokas. 

II. KAIP ELGTIS PRIIMANT ARBA TEIKIANT DOVANAS 

5. Dovana - bet koks neatlygintinai perduotas turtas, daiktas, suteikta paslauga, gauta nauda 
arba pranašumą suteikiančios sąlygos, o taip pat nuolaida, skolinimas, transporto ir apgyvendinimo 
paslaugos, maitinimo paslaugos, mokymai ir pan. 

6. CPVA darbuotojas prieš apsispręsdamas priimti (įteikti) dovaną, privalo įvertinti šias 
aplinkybes: 

6.1. ar šis veiksmas yra teisėtas;  
6.2. ar tai atitinka CPVA viešai deklaruojamą skaidrumo vertybę; 
6.3. ar tai būtų etiška ir sąžininga; 
6.4. ar tai nepakenks CPVA reputacijai; 
6.5. ar tai gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą; 
6.6. kokios yra dovanos teikimo aplinkybės: priežastis, vieta, laikas, būdas, dovanos forma; 
6.7. kokia dovanos vertė. Ar akivaizdu, kad dovanos vertė didesnė, nei to įprastomis 

sąlygomis leistų tikėtis CPVA darbuotoją su dovanotoju (ar asmeniu, kuriam ketinate dovanoti) 
siejantys santykiai; 

6.8. koks dovanų teikimo (siūlymo) dažnumas ir jų periodiškumas (net smulkios, tačiau 
dažnai teikiamos (siūlomos) dovanos turėtų kelti susirūpinimą); 

6.9. kokie darbuotojo vertinimu yra dovaną teikiančio asmens ketinimai (tai daroma iš 
mandagumo ar pagarbos, ar turint ketinimų palankiu sau būdu paveikti būsimus sprendimus, 
tiesiogiai ar netiesiogiai atsidėkoti už daromus ar jau padarytus (buvusius) sprendimus); 

6.10. ar pats darbuotojas su dovanotoju nesielgia dviprasmiškai, t. y. ar savo elgesiu nesudaro 
klaidingos nuomonės, kad jis laukia ir tikisi dovanos (atsidėkojimo); 

6.11. ar priėmęs dovaną galės jaustis laisvas nuo bet kokių galimų įsipareigojimų 
dovanotojui; 

6.12. ar darbuotojo atliekamos darbo funkcijos susijusios su dovanotoju (tiesiogiai ar 
netiesiogiai); 

6.13. ar darbuotojas pasirengęs skaidriai deklaruoti dovaną CPVA ir jos interesantams, savo 
bendradarbiams, žiniasklaidai, visuomenei. Ar tai darbuotojui nekels psichologinio diskomforto 
(rūpesčių). 

7. Be išlygų dovanotojams grąžinama: 
7.1. pinigai ir (arba) dovanų čekiai (nepriklausomai nuo jų vertės), nes jie vienareikšmiškai 

vertinami kaip neteisėtas atlygis bei ketinimas palankiu sau būdu paveikti CPVA sprendimus, 
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tiesiogiai ar netiesiogiai daryti įtaką darbuotojų veiksmams; 
7.2. alkoholiniai gėrimai; 
7.3. dovanos, kurias nori įtekti (ar įteikė) dalyvaujančio CPVA organizuojamame viešajame 

pirkime subjekto atstovas. Dovanotojas taip pat informuojamas, apie galimą interesų konfliktą, dėl 
kurio jo atstovaujamas subjektas gali būti pašalintas iš pirkimo. 

8. Jei daroma prielaida, kad apdovanotasis turi kažką už dovaną atlikti arba neatlikti, tai gali 
būti įtarimas dėl neteisėtos veikos. CPVA darbuotojas, įtaręs bandymą papirkti ar korupcinio 
pobūdžio nusikalstamą veiką, apie tai turi nedelsiant informuoti CPVA skaidrumo grupės vadovą 
elektroniniu paštu skaidrumas@cpva.lt. 

9. CPVA darbuotojai negali priimti dovanų ar paslaugų, jeigu tai susiję su darbuotojo 
tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis. Šis apribojimas netaikomas dėl ne didesnės negu 150 
eurų vertės dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su 
darbuotojo pareigomis, taip pat dėl reprezentacijai skirtų dovanų su valstybės, įstaigos ir kitokia 
simbolika arba kai paslaugomis yra naudojamasi tarnybiniais tikslais. 

10. CPVA siekdama mažinti riziką korupcijai pasireikšti ir išvengti bet kokių interpretacijų, 
skatina reprezentacinėmis dovanomis keistis tik oficialių susitikimų metu. Reprezentacine laikytina 
dovana, kuri pristato dovanotojo veiklą. 

11. CPVA toleruoja tik svetingumą (vanduo, kava, arbata, saldumynai – susitikimų metu, 
pietūs – tuo atveju, kai objektyviai nėra galimybės už juos apsimokėti, papietauti kitur), kuriuo 
nesiekiama jokios naudos sau ir (arba) kitiems ir kai šis svetingumo atsisakymas būtų suprantamas 
kaip nepagarba ją nuoširdžiai duodančiam asmeniui. Kaip svetingumas visais atvejais negali būti 
alkoholiniai gėrimai ir brangūs maisto produktai.  

12. Jei CPVA darbuotojui siūloma dovana arba darbuotojas ketina įteikti dovaną kitiems 
asmenims, tačiau nežino, kaip turėtų pasielgti, kad nesukompromituotų CPVA ir nebūtų apkaltintas 
korupcija, gali kreiptis į CPVA skaidrumo grupės vadovą. 

13. CPVA darbuotojas priėmęs dovaną per 2 darbo dienas:  
13.1. įvertina ar dovanos vertė nėra didesnė nei 150 eurų. Dovanos vertė nustatoma: iš 

nurodytos kainos (priklijuotos etiketės ar pan.), atsižvelgiant į dovanos rinkos bei meninę vertę, 
aprašymus, kurie yra prie dovanos, lyginant su kitais tos rūšies objektais. 

13.2. dovaną įrašo į CPVA dovanų registrą. 
14. Jeigu darbuotojas nustato, kad dovanos vertė akivaizdžiai didesnė nei 150 eurų, perduoda 

dovaną laikinai saugoti CPVA skaidrumo grupės vadovui, kol bus nustatyta jos vertė ir bus priimtas 
sprendimas dėl tolesnio jos saugojimo ar naudojimo. Jei darbuotojas dėl pateisinamų priežasčių 
(komandiruotės, ligos ar kt.) neturi galimybės nustatytu laiku perduoti dovanos CPVA skaidrumo 
grupės vadovui, jis tai turi padaryti atsiradus tokiai galimybei arba išnykus pateisinamoms 
priežastims, per 2 darbo dienas. 
 

III. KAIP ELGTIS PRIIMANT KVIETIMUS Į RENGINIUS  

15. Visi kvietimų į renginius (seminarus, konferencijas, parodas, produktų pristatymus ir 
pan.) atvejai, kai renginys nėra tiesiogiai susijęs su CPVA darbuotojo atliekamų funkcijų vykdymu, 
vertinami pagal tuos pačius kriterijus kaip ir dovanos. Papildomai įvertinama, ar tai yra viešas 
informacijos pateikimo būdas, kuriuo CPVA gali pasinaudoti kaip ir visi kiti subjektai nemokamai ir 
be jokių išskirtinių sąlygų. 

16. CPVA darbuotojas priimdamas kvietimą dalyvauti renginyje, kuris nesusijęs su 
darbuotojo atliekamų funkcijų vykdymu, turi iš anksto išsiaiškinti aplinkybes, galinčias kelti interesų 
konfliktą ir numatyti galimybes jų išvengti. Darbuotojas turi įvertinti gautus su jo darbo funkcijomis 
nesusijusius pasiūlymus arba kvietimus ir juos priimti tik įsitikinęs, kad tai netrukdys tinkamai 
vykdyti darbo funkcijas ir nepakenks CPVA reputacijai. 

17. Dėl dalyvavimo konkrečiame renginyje galimybės sprendžia gavusio kvietimą CPVA 
darbuotojo tiesioginis vadovas. Jeigu tiesioginis vadovas nusprendžia, kad dalyvavimas renginyje yra 
galimas, jis paveda konkrečiam darbuotojui dalyvauti šiame renginyje. Šis darbuotojas informuoja 
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kviečiantįjį apie dalyvavimą renginyje (jei prašoma) ir nurodo, kad kvietimas priimamas CPVA vardu 
ir jis renginyje atstovaus CPVA. 

18. Priėmęs kvietimą į renginį CPVA darbuotojas per 2 darbo dienas įrašo jį į CPVA kvietimų 
registrą. 

IV. KAIP ATSISAKYTI SIŪLOMOS DOVANOS  

19. Siūlančiam dovaną asmeniui pirmiausia paaiškinama apie galimas neigiamas pasekmes 
CPVA darbuotojui, jei jis priimtų dovaną (baudžiamąją atsakomybę, negalėjimą atlikti savo pareigas 
dėl interesų konflikto, drausminę atsakomybę) ir paklausiama, ar jis tikrai nori šių neigiamų pasekmių 
CPVA darbuotojui bei pakenkti CPVA reputacijai. 

20. Siūlantis dovaną asmuo taip pat informuojamas, kad jis gali padėkoti žodžiu ir (arba) 
raštu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. KAIP ELGTIS KAI DOVANOS PALIEKAMOS DARBUOTOJAMS NEŽINANT ARBA 
ĮTEIKIAMOS NETIESIOGIAI 

21. CPVA darbuotojai neturi leisti tretiesiems asmenims palikti kitiems darbuotojams dovanų 
jiems nežinant. 

22. Paliktas nežinant arba netiesiogiai iš dovanotojo gautas dovanas darbuotojas privalo 
įvertinti pagal šiose Gairėse nustatytus dovanų vertinimo kriterijus. 

23. Jei darbuotojas nusprendžia, kad jam nežinant palikta arba netiesiogiai perduota dovana, 
gali būti priimta, darbuotojas atlieka tokius pačius veiksmus, kaip ir su dovana, kuri jam būtų įteikta 
tiesiogiai. 

24. Jeigu įmanoma, CPVA darbuotojas informuoja dovaną palikusį arba netiesiogiai 
perdavusį asmenį, kad CPVA dovanų nepriima ir paprašoma daugiau jų neteikti. 

25. Tuo atveju kai darbuotojui nežinant palikta arba netiesiogiai perduota dovana gali būti 
vertinama kaip kyšis, gali sukelti interesų konfliktą arba etikos pažeidimą, elektroniniu paštu 
skaidrumas@cpva.lt  informuojamas CPVA skaidrumo grupės vadovas, kuris nusprendžia dėl 
tolesnių dovanos valdymo priemonių (grąžinimas, sunaikinimas, viešas informavimas). 

26. Kai nusprendžiama grąžinti dovanų ją davusiam asmeniui, už jos grąžinimą atsako 
Bendrųjų reikalų skyriaus viršininkas.  

 
VI. DOVANOS ĮVERTINIMAS IR APSKAITA 

27. CPVA skaidrumo grupės vadovui, darbuotojų laikinai saugoti perduotų dovanų 
vertinimą, atlieka CPVA skaidrumo grupė. 

28. Gavusi dovaną, CPVA skaidrumo grupė nustato dovanos vertę, atsižvelgdama į rinkos 
bei meninę vertę, aprašymus, kurie yra prie dovanos, arba lygindama su kitais tos rūšies objektais.  

29. Jeigu reprezentacinės, pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gautos dovanos vertė 
viršija 150 eurų, ši dovana laikoma valstybės nuosavybe. Tokias dovanas Finansų valdymo ir 

Keli pavyzdžiai, ką sakyti, atsisakant dovanos: 
 „Dėkoju už Jūsų geranoriškumą, tačiau mūsų organizacija dovanų nepriima“. 
 „Ačiū, suprantame Jūsų geranoriškumą, tačiau mūsų įstaigoje laikomasi politikos nepriimti 

dovanų. Prašome neįsižeisti dėl to, kad nepriimu dovanos, tačiau mūsų pareiga darbą atlikti 
kokybiškai be papildomų paskatinimų“. 

 „Man už mano darbą yra mokamas atlyginimas. Atsidėkoti už gerai atliktą darbą galite 
nusiųsdamas laišką / padėką mano vadovams. Tai bus geriausia padėka man“. 

 „Dovanų priėmimas neleistinas pagal mūsų įstaigos etikos kodeksą. Tai darydamas aš rizikuočiau 
netekti darbo“. 

 „Man svarbi mūsų institucijos reputacija, todėl nenoriu suteršti CPVA vardo. Aš negaliu priimti 
dovanos“. 
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apskaitos skyriaus darbuotojai apskaito, saugo ir nurašo turto apskaitą ir saugojimą reglamentuojančių 
teisės aktų nustatyta tvarka. 

30. CPVA skaidrumo grupė nustačiusi, kad perduotos dovanos vertė yra lygi ar mažesnė nei 
150 eurų ir ji neturi būti registruojama CPVA apskaitoje, dovaną gražina CPVA darbuotojui, kuris tą 
dovaną perdavė. 

31. CPVA skaidrumo grupė nustačiusi, kad dovanos vertė yra didesnė nei 150 eurų, priima 
sprendimą dėl dovanos eksponavimo ar saugojimo vietos (pvz., dovanos gavėjo kabinete, CPVA 
patalpose ar pan.) arba jos perdavimo konkrečiam CPVA darbuotojui naudoti pagal paskirtį. 

____________________________ 
 


