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VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS  
DOVANŲ POLITIKA 

 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. VĮ Valstybinių miškų urėdijos dovanų politika (toliau – Politika) įtvirtina VĮ Valstybinių miškų 
urėdijos (toliau – Įmonė) darbuotojų elgesio su dovanomis gaires. Ši Politika kartu su kitais Įmonės 
vidaus teisės aktais yra Įmonės antikorupcinės vadybos sistemos diegimo į Įmonės organizacinę 
kultūrą sudėtinė dalis ir atitinka LST ISO 37001:2017 standarto reikalavimus. 

2. Politikos nuostatos taikomos visiems Įmonės darbuotojams, įskaitant praktiką atliekančius 
asmenis. 

3. Kiekvienas vadovas savo elgesiu su dovanomis turi rodyti tinkamą pavyzdį Įmonės 
darbuotojams bei užtikrinti, kad jie susipažintų su šia Politika ir jos laikytųsi savo darbinėje veikloje. 

4. Šia Politika Įmonė siekia, kad norint atsidėkoti už gerai atliktą Įmonės darbuotojų darbą ar 
suteiktą pagalbą, tai būtų daroma ne teikiant materialines dovanas, tačiau padėkojant žodžiu ar 
dėkingumą išreiškiant raštu. 

5. Šia Politika Įmonė įgyvendina procedūras, kuriomis siekiama užkirsti kelią dovanų, 
svetingumo, paramos ir panašios naudos siūlymui, teikimui ar priėmimui, jei toks jų siūlymas, 
teikimas arba priėmimas galėtų būti pagrįstai vertinamas kaip korupcija. 

 
II SKYRIUS 

DOVANŲ POLITIKA 
 

6. Įmonėje nustatoma, kad dovana – tai bet koks neatlygintinai perduotas turtas, suteiktos 
paslaugos, gauta nauda arba pranašumą suteikiančios sąlygos, susijusios su darbuotojo darbu ar 
užimamomis pareigomis Įmonėje, gautos tiesiogiai ar netiesiogiai Įmonės darbuotojo ir (ar) jo artimo 
asmens arba šie turtas, paslaugos, nauda ar sąlygos Įmonės darbuotojo teikiami kitiems su darbu 
susijusiems asmenims. Dovana gali būti materialūs daiktai, paslaugos, politinė, labdaringa parama, 
svetingumas, kelionė, reklaminės išlaidos, rėmimas, bendruomenei teikiama nauda, mokymas, 
narystė klubuose, asmeninis palankumas, konfidenciali ir privilegijuota informacija, skolinimas, 
išskirtinės nuolaidos, pakvietimai į renginius (konferencija, stažuotė, seminaras, pramoginis 
renginys), vaišingumas, apmokėjimas už maitinimą ir pan., kai tokia dovana tiesiogiai nesusijusi su 
darbu ar Įmonės vykdoma veikla. 

7. Įmonėje nustatyta tvarka pranešama tiesioginiam vadovui ir Prevencijos skyriui apie visas 
gautas ir siūlytas priimti, su Įmonės darbuotojo darbu ar užimamomis pareigomis Įmonėje susijusias 
dovanas, kurios registruojamos patvirtintame dovanų registre. 

8. Darbuotojai gali priimti dovanas, gautas pagal tarptautinį protokolą, tradicijas, kurios įprastai 
yra susijusius su darbuotojo pareigomis, taip pat reprezentacijai skirtas dovanas su valstybės 
įstaigos ir kitokia simbolika arba kai paslaugomis yra naudojamasi tarnybiniais tikslais, kurių vertė 
neviršija 150 eurų su PVM.  

9. Jei dovanos vertė viršija 150 eurų su PVM, ši dovana yra laikoma valstybės nuosavybe. 
Tokios dovanos vertinamos ir saugomos Įmonėje nustatyta tvarka. 

10. Reprezentacijai skirtos Įmonės lėšos naudojamos Įmonės direktoriaus nustatyta tvarka. 
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11. Prieš teikdami dovanas, Įmonės darbuotojai sužino dovanos gavėjo skelbiamą dovanų 
politiką ir atsižvelgia į tokios politikos nuostatas. Įmonės darbuotojų dovanojamos dovanos pagal 
tarptautinį protokolą, tradicijas ar reprezentacijai skirtos dovanos yra skirtos tik Įmonės prekės ženklo 
ir įvaizdžio stiprinimui, supažindinimui su Įmonės veikla, teikiamomis paslaugomis ar Lietuvos 
garsinimui. 

12. Siekiant išvengti bet kokių nesusipratimų ar dviprasmybių, neteikiamos ir nepriimamos 
jokios dovanos, kurios galėtų būti suprastos kaip skatinimas ar atlyginimas už sprendimą, palankumo 
ar išskirtinio vertinimo siekimas bet kokiose su Įmone susijusiose veiklose, taip pat jeigu tai gali 
sukelti interesų konfliktą. 

13. Įmonės darbuotojai elgiasi taip, kad nebūtų suprasti kaip reikalaujantys, prašantys ar 
laukiantys dovanos, nepriima dovanų, jeigu tai susiję su darbo pareigomis, atliekamomis funkcijomis 
ar suteiktais įgaliojimais, taip pat nepriima ir tokių dovanų, kurios teikiamos kaip padėka ar atlygis už 
teisėtą ir tinkamą darbo pareigų vykdymą, Įmonės priimtus sprendimus. 

14. Įmonėje netoleruojamos ir negalimos tokios dovanos kaip pinigai, dovanų čekiai ar 
kuponai, vertybiniai popieriai, nuolaidų kortelės, alkoholiniai gėrimai, tabako gaminiai ir kt. Tokie 
nepriimtini Įmonei objektai, nors ir pavadinti dovanomis, be išlygų grąžinami dovanotojams, o kai 
tokios galimybės nėra, vidaus teisės aktų nustatyta tvarka priimamas sprendimas dėl dovanos 
tolesnės būklės (sunaikinimo, atidavimo labdarai ar kt.). 

15. Kvietimus į renginius Įmonės darbuotojai priima tik tokiu atveju, jeigu toks renginys yra 
organizatoriaus verslo renginys ir jame dalyvauja organizatoriaus atstovai, tam yra svarbių Įmonei ir 
jos vykdomai veiklai priežasčių arba jie yra susiję su oficialiais Įmonės darbuotojų susitikimais ir 
vizitais, darbiniais klausimais arba Įmonės darbuotojai prisideda prie renginio organizavimo 
(pavyzdžiui, dalyvauja kaip pranešėjai) bei dalyvavimas tokiame renginyje nesukelia interesų 
konflikto. Kvietimus į nemokamus renginius galima priimti, jei renginiai yra atviri ir nemokami visiems 
dalyviams, o ne išskirtinai Įmonės darbuotojams. Įmonė visuomet apmoka savo darbuotojų kelionių, 
apgyvendinimo ir kitas išlaidas, išskyrus maitinimą, kurios yra susijusios su aukščiau minimais 
renginiais ir pramogomis. Darbuotojų sprendimai vykti į aukščiau minimus renginius visada turi būti 
raštiškai suderinti su tiesioginiu vadovu, o nustatytais atvejais ir su Prevencijos skyriaus atsakingu 
darbuotoju, nurodant galimas išlaidas ir deklaruojant dalyvavimo tikslą. 

16. Įmonė neteikia jokios paramos ir netoleruoja tokios paramos teikimo, kuris gali būti 
suprastas kaip kyšis ar dovana. 

17. Įmonės darbuotojai informuojami apie dovanų teikimo ir gavimo politiką, tvarką ir jų normų 
pasikeitimus. 

III SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Įmonė viešai skelbia Politiką savo internetinėje svetainėje, siekdama išvengti 
dviprasmiškų situacijų ir tikėdama, kad visi asmenys padės jų laikytis.  

19. Apie Politikos pažeidimus prašome informuoti Įmonę el. paštu: pasitikejimolinija@vmu.lt . 

20. Įmonės darbuotojai, įtardami bandymą papirkti ar korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, 
apie tai informuoja teisėsaugos institucijas. 

21. Politikos nuostatos peržiūrimos kas 2 metus arba anksčiau, jeigu atsiranda tokia būtinybė. 

22. Politika tvirtinama, keičiama ar naikinama Įmonės direktoriaus įsakymu. 

23. Šios Politikos nuostatų pažeidimai yra laikomi darbo pareigų pažeidimais, už kuriuos 
atsakomybė nustatyta teisės aktuose. 

 

_____________________ 
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