
VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2020 M. RUGPJŪČIO 26 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-E-428 „DĖL DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL

TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, BEI REPREZENTACIJAI SKIRTŲ

DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR

EKSPONAVIMO VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2022 m. liepos ___ d. Nr. ĮV-E-____

Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi :

1. P a k e i č i u Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, bei

reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo

Visagino savivaldybės administracijoje tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ĮV-E-428

„Dėl dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, bei reprezentacijai skirtų dovanų

perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo Visagino savivaldybės

administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Papildau Aprašą 1 priedu (pridedama);

1.2. Papildau Aprašą 2 priedu (pridedama);

1.3. Papildau Aprašą 3 priedu (pridedama);

1.4. Papildau Aprašą 4 priedu (pridedama);

1.5. Papildau Aprašą 5 priedu (pridedama).

2. P a v e d u  Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyriui:

2.1. su šiuo įsakymu Visagino savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir

darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, supažindinti per Dokumentų ir įrašų dokumentų

valdymo sistemą „Kontora“ arba pasirašytinai;

2.2. su šiuo įsakymu savivaldybės viešojo sektoriaus subjektus supažindinti per

Dokumentų ir įrašų dokumentų valdymo sistemą „Kontora“ arba elektroniniu paštu;

2.3. paskelbti šį įsakymą savivaldybės interneto svetainėje skyriuje „Korupcijos

prevencija“.

Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas

Elektroninio dokumento nuorašas



Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas,

taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo,

vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo

Visagino savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo

papildymo  1 priedas

(Pranešimo apie gautą / teiktą dovaną forma)

PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ AR TEIKTĄ DOVANĄ

20____ m. _____________________ d.

Dovanos

gavimo/

teikimo data

Dovana

(dovanos

aprašymas

ir galima

vertė)

Gauta/

teikta

(nurodyti

vardą,

pavardę ar

juridinio

asmens

pavadinimą)

Dovanos

gavimo/

teikimo

tikslas

Dovanos

gavimo/

teikimo

aplinkybės

Informuotas

tiesioginis

vadovas

Pastabos

1 2 3 4 5 6 7

Pranešimą užpildžiusio Darbuotojo vardas, pavardė, pareigos:

___________________________________________________________________________________

Parašas: ____________________________________________

____________________________



Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar

tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų

perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir

eksponavimo Visagino savivaldybės

administracijoje tvarkos aprašo papildymo

2 priedas

DOVANOS PERDAVIMO AKTAS

20____ m.___________________ d. Nr.

Eil.

Nr.

Dovanos pavadinimas ar

apibūdinimas

Dovanos

gavimo laikas,

aplinkybės

Kiekis Pastabos

1 2 3 4 5

Dovaną perdavė_______________     _____________________  _______________

                                         (pareigos)          (parašas)                        (vardas, pavardė)

Dovaną priėmė _______________     _____________________  _______________

                                         (pareigos)          (parašas)                        (vardas, pavardė)

___________________________________



Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas,

taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo,

vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo

Visagino savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo

papildymo

3 priedas

TVIRTINU

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

DOVANOS VERTINIMO AKTAS

20____ m.___________________ d. Nr.

Komisija:

Komisijos pirmininkas _______________________________

Komisijos nariai:         ________________________________

                                     ________________________________

                                     ________________________________

                                     ________________________________

Remiantis __________________________________________________________________________

                                        (pagrindas, kuriuo remiantis vertinos materialinės vertybės)

Įvertino:

Eil.

Nr.

Dovanos

pavadinimas,

apibūdinimas

Matavimo vnt.,

kiekis

Kaina, Eur Suma, Eur Saugojimo vieta ar

Darbuotojo, kuriam

perduodama naudoti dovana

pareigos, vardas, pavardė

1 2 3 4 5 6

Sprendimas dėl įtraukimo į buhalterinę apskaitą: ____________________________________________

Komisijos pirmininkas _________________________     ___________________________________

                                                        (parašas)                                      (vardas, pavardė)

Komisijos nariai           _________________________     ___________________________________

                                                        (parašas)                                      (vardas, pavardė)

                                     _________________________     ____________________________________

                                                        (parašas)                                      (vardas, pavardė)

                                     _________________________     ____________________________________

                                                        (parašas)                                      (vardas, pavardė)

                                     _________________________     ____________________________________

                                                        (parašas)                                      (vardas, pavardė)



Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar

tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų

perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir

eksponavimo Visagino savivaldybės

administracijoje tvarkos aprašo papildymo

4 priedas

DOVANOS GRAŽINIMO AKTAS

20____ m.___________________ d. Nr.

Eil.

Nr. 

Dovanos pavadinimas ar

apibūdinimas

Kiekis Priežastis Pastabos

1 2 3 4 5

Dovaną perdavė   ________________     ________________     _________________

                                         (pareigos)                (parašas)                    (vardas, pavardė)

Dovaną priėmė    ________________     _________________    _________________

                                          (pareigos)          (parašas)                            (vardas, pavardė)

_________________________________



Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų

perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo Visagino savivaldybės

administracijoje tvarkos aprašo papildymo  5 priedas

(Gautų / teiktų dovanų registracijos žurnalo forma)

GAUTŲ AR TEIKTŲ DOVANŲ REGISTRAS (DTT)

Eil.

Nr.

Data Dovaną teikusio/

gavusio fizinio asmens

vardas, pavardė,

juridinio asmens

pavadinimas

Darbuotojas

gavęs/ teikęs

dovaną

Dovana

(dovanos

pavadinimas ar

aprašymas ir vertė)

Dovanos

gavimo ar

teikimo tikslas

Pastabos

1 2 3 4 5 6 7

_______________________________



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Visagino savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus

įsakymo 2020 m. rugpjūčio 20 d. Nr. ĮV-E-428 "Dėl dovanų,

gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat

reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo,

registravimo, saugojimo ir eksponavimo Visagino

savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo "

pakeitimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-07-05 Nr. ĮV-E-318

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Virginijus Andrius Bukauskas Administracijos direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-07-05 15:54

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-07-05 15:54

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2019-04-23 18:56 - 2024-04-21 23:59

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Tatjana Arsoba Vyriausioji specialistė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-07-05 16:28

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-07-05 16:28

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-04-20 18:08 - 2023-04-20 18:08

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 5

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Priedas Nr.1.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Priedas Nr.2.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Priedas Nr.3.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Priedas Nr.4.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Priedas Nr.5 (3).docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20220629.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-07-05)



Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2022-07-05 nuorašą suformavo Simonas Venediktovas

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




