PATVIRTINTA
Narkotikų, tabako ir alkoholio
kontrolės departamento
direktoriaus 2022 m. birželio 17 d.
įsakymu Nr. T1-78
NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO DOVANŲ
IR NETEISĖTO ATLYGIO VERTINIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS
1. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Dovanų ir neteisėto atlygio
vertinimo komisijos (toliau – Komisija) darbo reglamentas nustato Komisijos veiklos organizavimo
tvarką.
2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų
derinimo įstatymu, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos rekomendacinėmis gairėmis dėl dovanų
ir paslaugų priėmimo apribojimų, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente gautų
dovanų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo,
vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamento (toliau – Departamentas) direktoriaus nustatyta tvarka.
3. Komisijos tikslas – nustatyti darbuotojo gautos dovanos ar neteisėto atlygio vertę ir priimti
sprendimą dėl į apskaitą neįtrauktos dovanos ir neteisėto atlygio naudojimo. Jeigu dovanos ar
neteisėto atlygio vertė yra akivaizdi, ją galima nustatyti iš tiesiogiai nurodytos kainos (pavyzdžiui,
kainos žymos, priklijuotos etiketės ar pan.), tokiu atveju dovanos ar neteisėto atlygio vertinimas
neatliekamas.
4. Komisijos pirmininkas ir Komisijos nariai skiriami Departamento direktoriaus įsakymu.
Komisijai vadovauja Komisijos pirmininkas, jam nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas.
5. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai. Posėdžiai gali vykti gyvai ir nuotoliniu būdu.
Komisijos posėdžiai organizuojami pagal poreikį. Komisijos posėdžius kviečia, jų vietą ir laiką
nustato, jiems pirmininkauja Komisijos pirmininkas.
6. Komisijos pirmininkas:
6.1. gavęs iš už korupcijos prevenciją Departamente atsakingo asmens informaciją apie
Departamento darbuotojo gautą dovaną ar neteisėtą atlygi, per 3 darbo dienas šaukia Komisijos
posėdžius (toliau – posėdžiai) ir jiems pirmininkauja;
6.2. nustato posėdžio datą, vietą, laiką;
6.3. pasirašo posėdžių protokolus.
7. Komisijos sekretorius:
7.1. informuoja Komisijos narius apie posėdžio datą, vietą, laiką;
7.2. rašo posėdžių protokolus;
7.3. siunčia Komisijos nariams posėdžio protokolų projektus derinimui ir pasirašytų
posėdžių protokolų kopijas.
8. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos
narių. Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių Komisijos
narių balsų dauguma. Kiekvienas Komisijos narys turi po vieną balsą. Susilaikyti Komisijos narys
negali.
9. Komisijos sprendimai priimami posėdyje.
10. Posėdžio protokole nurodoma:
10.1. posėdžio data;
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10.2. protokolo eilės numeris;
10.3. posėdžio pradžios ir pabaigos laikas;
10.4. posėdžiui pirmininkavęs asmuo ir posėdyje dalyvavę Komisijos nariai;
10.5. posėdžio darbotvarkė;
10.6. kiekvieno posėdžio darbotvarkės klausimo svarstymo aprašymas;
10.7. balsavimui pateikti klausimai, balsavimo rezultatai, atsižvelgiant į balsavimo rezultatus
priimti sprendimai .
11. Komisija, gavusi užregistruotą dovaną ar neteisėtą atlygį, nustato dovanos ar neteisėto
atlygio tikrąją vertę ir surašo Dovanos ar Neteisėto atlygio vertinimo aktą, kuris yra neatsiejama
protokolo dalis. Dėl kiekvienos dovanos ar neteisėto atlygio pildomas atskiras Dovanos ar Neteisėto
atlygio vertinimo aktas. Dovanos ar neteisėto atlygio vertė gali būti nustatoma atsižvelgiant į tapačių
daiktų ar jų atitikmenų rinkos vertę pagal elektroninėje erdvėje ar kituose informacijos šaltiniuose
esančius duomenis ar vadovaujantis kita informacija. Visi komisijos nariai, dalyvavę vertinant dovaną
ar neteisėtą atlygį, pasirašo Dovanos vertinimo ar Neteisėto atlygio aktą.
12. Dovanos ar neteisėto atlygio vertė nustatoma vadovaujantis šiuose teisės aktuose
nurodytais vertinimo kriterijais:
12.1 Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas;
12.2 Turto ir verslo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro
2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 „Dėl Turto ir verslo vertinimo metodikos patvirtinimo“.
13. Sprendimas dėl dovanos ar neteisėto atlygio įvertinimo ir dėl į apskaitą neįtrauktos
dovanos ir neteisėto atlygio naudojimo priimamas Komisijos narių balsų dauguma.

______________________

