
DOVANŲ REGISTRAS  

 
Registravimo 

data 

Gavimas / 

teikimas / 

atsisakymas 

Dovanos 

apibūdinimas 

Dovanotojas* Dovanos 

gavėjas* 

Įteikimo aplinkybės 

(vieta, data, proga, 

renginys ir pan.) 

Dovanos 

orientacinė 

vertė 

Tolimesni veiksmai su 

dovana 

Pastabos 
(nurodoma, jei buvo 

kreiptasi į Saugos ir 
prevencijos 

departamento 

atsakingą asmenį) 

2021-05-12 Gauta siunta Arbata, sausainiai, 

gertuvė, lipdukas 

ant telefono dėklo 

DealLink Pirkimų skyrius Šventinio laikotarpio 

sveikinimas 

(pavėluotai įteikta iš 

administracijos) 

~30 Eur Dovana išdalinta 

kolektyvui 

Kreiptasi į SPD 

2021-10-12 Gavimas Maitinimo 

paslaugos 

Keba Vadovybė Susitikimo metu 

apmokėtos maitinimo 

išlaidos 

~300 Eur Apmokėjimas grąžintas  

Išsiųstas informacinis el. 

laiškas dėl Dovanų 

politikos 

Kreiptasi į SPD 

2021-11-09 Gauta siunta Užkandžiai ir gėlės UAB Astos 

dizainas 

Pašto paslaugų 

departamentas 

Gimtadienio 

sveikinimas 

~30 Eur Pasivaišinta su 

kolegomis 

Kreiptasi į SPD 

2021-12-03 Gauta siunta Medaus korys Alna Business 

Solutions 

Projektų 

valdymo skyrius 

Sveikinimas su 

kalėdinėmis 

šventėmis 

~25 Eur Pasivaišinta su 

kolegomis 

Kreiptasi į SPD 

2021-12-07 Gauta siunta Medaus korys Alna Business 

Solutions 

Informacinių 

technologijų 

departamentas 

Sveikinimas su 

kalėdinėmis 

šventėmis 

~25 Eur Pasivaišinta su 

kolegomis. 

Išsiųstas informacinis el. 

laiškas dėl Dovanų 

politikos 

Kreiptasi į SPD 

2021-12-07 Gauta siunta Reprezentacinė 

knyga ir medinė 

lentelė. Priedai: 

sūris, medus, 

gabalėlis duonos 

UAB Terra 

Publica 

Mažmeninės 

prekybos grupė 

Sveikinimas su 

artėjančiomis 

šventėmis 

~25 Eur Išdalinta kolegoms. 

Tiekėjas informuotas 

telefonu dėl Dovanų 

siuntimo politikos. 

Kreiptasi į SPD 

2021-12-09 Gauta siunta Arbata ir gėlė 

 

UAB Nojus Mažmeninės 

prekybos grupė 

Sveikinimas su 

artėjančiomis 

šventėmis 

~15 Eur Išdalinta kolegoms. 

Tiekėjas informuotas el. 

paštu dėl Dovanų 

siuntimo politikos. 

 

2021-12-13 Gauta siunta Medaus rinkinys Flexpro UAB Mažmeninės 

prekybos grupė 

Sveikinimas su 

artėjančiomis 

šventėmis 

~15 Eur Išdalinta kolegoms. 

Tiekėjas informuotas el. 

paštu dėl Dovanų 

siuntimo politikos. 

 

2021-12-13 Gauta siunta Medaus rinkinys Flexpro UAB Mažmeninės 

prekybos grupė 

Sveikinimas su 

artėjančiomis 

šventėmis 

~15 Eur Išdalinta kolegoms. 

Tiekėjas informuotas el. 

paštu dėl Dovanų 

siuntimo politikos. 

 

2021-12-14 Gauta siunta Tortas UAB Admen Turto Sveikinimas su ~18 Eur Tiekėjas informuotas el. Kreiptasi į SPD 



Registravimo 

data 

Gavimas / 

teikimas / 

atsisakymas 

Dovanos 

apibūdinimas 

Dovanotojas* Dovanos 

gavėjas* 

Įteikimo aplinkybės 

(vieta, data, proga, 

renginys ir pan.) 

Dovanos 

orientacinė 

vertė 

Tolimesni veiksmai su 

dovana 

Pastabos 
(nurodoma, jei buvo 

kreiptasi į Saugos ir 
prevencijos 

departamento 

atsakingą asmenį) 

eksploatavimo 

skyrius 

artėjančiomis 

šventėmis 

paštu dėl Dovanų 

siuntimo politikos. 

2021-12-15 Gauta siunta Vynas Ellex Buhalterinės 

apskaitos 

departamentas 

Sveikinimas su 

artėjančiomis 

šventėmis 

~20 Eur Tiekėjas informuotas 

apie LP Dovanų politiką, 

Dovana grąžinta tiekėjui 

tiesiogiai. 

Kreiptasi į SPD 

2021-12-16 Gauta siunta Arbatos rinkinys UAB Kadabra Mažmeninės 

prekybos grupė 

Sveikinimas su 

artėjančiomis 

šventėmis 

~10 Eur Išdalinta kolegoms. 

Tiekėjas informuotas el. 

paštu dėl Dovanų 

siuntimo politikos. 

 

2021-12-16 Gauta siunta Puodelis ir pyragas UAB Flintas Mažmeninės 

prekybos grupė 

Sveikinimas su 

artėjančiomis 

šventėmis 

10 Eur Išdalinta kolegoms. 

Tiekėjas informuotas el. 

paštu dėl Dovanų 

siuntimo politikos. 

 

2021-12-17 Gauta siunta Pyragas ir 

kalendorius 

UAB Baltic 

printing house 

Turto 

eksploatavimo 

skyrius 

Sveikinimas su 

artėjančiomis 

šventėmis 

~15 EUR Išdalinta kolegoms. 

Tiekėjas informuotas el. 

paštu dėl Dovanų 

siuntimo politikos. 

Kreiptasi į SPD 

2021-12-17 Gauta dovana Nuotoliniai iš 

anksto parengti 

mokymai 

 

UAB Brink‘s 

 

Finansinių 

paslaugų 

departamentas 

 

Sveikinimas su 

artėjančiomis 

šventėmis 

0 

 

Išdalinta kolegoms. 

Gautas leidimas klausytis 

mokymų 

Tiekėjas informuotas el. 

paštu dėl Dovanų 

siuntimo politikos. 

Kreiptasi į SPD 

2021-12-20 Gauta siunta Saldainių dėžutė UAB Šilas Turto 

eksploatavimo 

skyrius 

Sveikinimas su 

artėjančiomis 

šventėmis 

~10 Eur Išdalinta kolegoms   

2021-12-21 Gauta dovana Pyragas UAB „Santa 

Monica 

Networks“ 

Informacinių 

technologijų 

sistemų vystymo 

skyrius 

Sveikinimas su 

artėjančiomis 

šventėmis 

~30 Eur Pasivaišinta su 

kolegomis. Tiekėjas 

informuotas el. paštu dėl 

Dovanų siuntimo 

politikos. 

 

2021-12-23 

-

1

2

-

Gauta siunta Šampanas TGS Baltic Vadovybė Šventinio laikotarpio 

sveikinimas 

~20 Eur Dovana grąžinta 

siuntėjui kartu su 

Dovanų siuntimo politika 

Kreiptasi į SPD 



Registravimo 

data 

Gavimas / 

teikimas / 

atsisakymas 

Dovanos 

apibūdinimas 

Dovanotojas* Dovanos 

gavėjas* 

Įteikimo aplinkybės 
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Dovanos 
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kreiptasi į Saugos ir 
prevencijos 

departamento 

atsakingą asmenį) 

2

3 

2021-12-23 Gauta siunta Vitaminai Advokatų 

profesinė 

bendrija 

,,Motieka ir 

Audzevičius: 

Vadovybė Šventinio laikotarpio 

sveikinimas 

~20 Eur Dovana grąžinta 

siuntėjui kartu su 

informacija dėl Dovanų 

siuntimo politikos. 

Kreiptasi į SPD 

 

K

r

e

i 

2021-12-23 Gauta siunta Nežinoma HANSAB Vadovybė Šventinio laikotarpio 

sveikinimas 

Nežinoma Gauta dovana neatidaryta 

Dovana grąžinta 

siuntėjui 

Tiekėjas informuotas el. 

paštu dėl Dovanų 

siuntimo politikos. 

Kreiptasi į SPD 

 

 

2021-12-27 Gauta dovana Stiklinė gertuvė LTD group, 

UAB 

Komunikacijos 

departamentas 

Sveikinimas su 

artėjančiomis 

šventėmis 

25 Eur Dovana naudojama pagal 

paskirtį komunikacijos 

departamente.  

 

2021-12-27 Gauta dovana Užkandžių rinkinys UAB RASO Kompiuterizuotų 

darbo vietų 

priežiūros grupė 

Šventinio laikotarpio 

sveikinimas 

~40 Eur. Pasivaišinta su 

kolegomis. Tiekėjas 

informuotas el. paštu dėl 

Dovanų siuntimo 

politikos. 

Kreiptasi į SPD 

 

2021-12-27 Gauta siunta Kava HANSAB Pašto paslaugų 

departamentas 

Šventinio laikotarpio 

sveikinimas 

Nežinoma Pasivaišinta su 

kolegomis. Tiekėjas 

informuotas el. paštu dėl 

Dovanų siuntimo 

politikos. 

 

2021-12-28 Gauta siunta Užtepėlių rinkinys UAB Jokado 

projektai 

Turto 

eksploatavimo 

skyrius 

Sveikinimas su 

artėjančiomis 

šventėmis 

~15 Eur Išdalinta kolegoms. 

Tiekėjas informuotas el. 

paštu dėl Dovanų 

siuntimo politikos. 

 

 
* viešinant informaciją Bendrovės internetiniame tinklalapyje www.lietuvospaštas.lt, neviešinama Dovanos gavėjas skiltis, Dovanotojas skiltyje nurodomi tie duomenis, kurių 

paskelbimas atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus (pvz., juridinių asmenų nurodoma tik UAB „Pavadinimas“ be vardo, pavardės; fizinių asmenų nurodoma tik 

inicialai). 

 

     

http://www.lietuvospaštas.lt/

