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ISAKYMAS

nnr, pRaSyMU IR sKUNDV NAGRINEJTMo BEI ASMENU ArTARNAvIMO racrccrq
sAvIvALDvnns KONTROLES rR AUDITO TARNYBOJE TAISYKLIV PATYIRTINIMO

202I m. balandZio 2 d. Nr. K1-8
Pagegiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 27 straipsnio 9 dalies 2

ir l3 punktais, Pagegiq savivaldybes tarybos 2016 m. kovo 3l d. sprendimu Nr. T-68 patvirtintq
Pagegiq savivaldybes kontroles ir audito tamybos nuostatq 19.12 papunkdiu ir siekdamas pagerinti
pra5ymq ir skundq nagrinejimo bei asmenq aptamavimo Pagegiq savivaldybes kontroles ir audito
tarnyboje kokybg:

1. T v i r t i n u Pra5ymq ir skundq nagrinejimo bei asmenll aptamavimo Pagegiq
savivaldybes kontroles ir audito tarnyboje taisykles (pridedama).

2.P r ip aZi s t u netekusiu galios Pagegiq savivaldybes kontrolieriaus 2017 m. sausio 3 d.

isakyma Nr. Kl-1 ,,Del Asmenq praiymq nagrinejimo ir jq aptamavimo Pagegiq savivaldybes
kontroles ir audito tarnyboje taisykliq ir kreipimosi priemimo faktq patvirtinandio dokumento
formos patvirtinimo".

3. Sis lsakymas gali b[ti skundZiamas Lietuvos administraciniq gindq komisijos Klaipedos
apygardos skyriui (H. Manto g. 37 92236 Klaipeda) Lietuvos Respublikos ikiteisminio
administraciniq gindq nagrinejimo tvarkos istatymo nustatyta tvarka arba Regioniniq apygardos
administracinio teismo Klaipedos r[mams (Galinio pylimo g. 9, 91230 Klaipeda) Lietuvos
Respublikos administraciniq bylq teisenos fstatymo nustatyta tvarka per 1 (vienq) menesi nuo

isakymo paskelbimo ar fteikimo suinteresuotiems asmenims dienos.

Saviva ldybes kontro lierius Dainius Kinderistu/



PATVIRTINTA
Pagegiq savivaldybes kontrolieriaus
2021m. balandfio 2 d. isakymu Nr. K1-8

PRASYMU IR SKUNDU NAGRINEJIMO BEI ASMENU APTARNA\'IMO PAGEGIU
SAVIVALDYBES KONTROLBS TN AI.]DITO TARNYBOJE TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pra5ymq ir skundq nagrinejimo bei asmenq aptamavimo Pagegiq savivaldybes konholes ir
audito tamyboje taisykles (toliau - Taisykles) reglamentuoja pra5ymq ir skundq nagrinejimo,
asmenq aptarnavimo Pagegiq savivaldybes kontroles ir audito tamyboje (oliau - Tarnyba) tvark4.

2. Nagrinejant asmenq pra5ymus ir skundus bei aptamaujant asmenis Tamyboje, Taisykliq
nuostatos taikomos tiek, kiek tq klausimq nereglamentuoja Lietuvos Respublikos istatymai,
tiesiogiai taikomi Europos Sqjungos teises aktai ir jq pagrindu priimti teises aktai.

3. Taisyklese vartojamos s4vokos:

Asmen7 aptarnavimas - veikla, apimanti asmenq ir jq atstovq konsultavimq indliu telefonu
ar atvykus i Tamyboje, pra5ymq ir skundq priemimq, jq registravimq Tarnyboje naudojamoje
dokumentq valdymo informacineje sistemoje ,,WebPartner" (toliau - DVS), perdavimq Tamybos
vadovui ar jo igaliotam asmeniui bei atsakymq ipateiktus pra5ymus ir skundus pateikimq asmenims
arjq atstovams.

Praiymas - su asmens teisiq ar teisetq interesq paZeidimu nesusijgs asmens ar jo atstovo
kreipimasis i Tarnybq praSant suteikti informacij4, priimti sprendim4 arba atlikti kitus teises aktuose
nustatytus veiksmus.

Skundas - asmens ar jo atstovo ra5ytinis keipimasis iTamyb4, kuriame nurodoma, kad yra
paZeistos jo ar atstovaujamo asmens teises ar teiseti interesai, ir pra5oma juos apginti.

4. Kitos Taisyklese vartojamos s4vokos apibreZtos 2014 m.liepos 23 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 91012014 del elektronines atpaZinties ir elektroniniq operacijq
patikimumo uZtikrinimo paslaugq vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva l999l93lBB (OL
2014L257,p.73).

5. Taisyklese nustatytq terminq eiga skaidiuojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
frustatyta tvarka.

II SKYRIUS
ASMEI\TU APTARNAYIMAS TARNYBOJE

6. Asmenys Tamyboje aptamaujami pirmadieniais, antradieniais, trediadieniais,
ketvirtadieniais nuo 8 val. iki 12val. irnuo 12val.45 min. iki 17 val., penktadieniais nuo 8 val. iki
12 val. ir nuo 12 val. 45 min. iki 15 val. 45 min. Svendiq dienq i5vakarese darbo laikas
sutrumpinamas viena valanda. Sestadieniais ir sekmadieniais asmenys Tarnyboje neaptamaujami.
Asmenq aptarnavimo Tamyboje laikas yra nurodomas Savivaldybes intemeto svetaineje.

7. Asmenis Tarnyboje aptamauja Tamybos darbuotojas, atsakingas uZ asmenq aptarnavim4
Tamyboje (oliau - darbuotojas, atsakingas uZ asmenq aptamavim4).

8. DraudZiama atsisakyti aptarnauti asmenis, nagrineti pra5ymus ir skundus motyvuojant, kad
nera Sias funkcijas atliekandio Tamybos darbuotojo. Tamybos darbuotojq atostogq, komandiruodiq
metu ir kitais nebuvimo darbe atvejais aptamauti asmenis, nagrineti asmenq pra5ymus arba skundus
pavedama kitiems Tamybos darbuotoj ams.
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9. Asmenq aptarnavimo Tamyboje laikas, vieta ir darbuotojq, atsakingq tL asmenq

aptamavim4, kontaktai (pareigos, vardas, pavarde, telefono numeris ir elektroninio pa5to adresas),

kita su asmenq aptarnavimu susijusi informacija skelbiama Savivaldybes intemeto svetaineje.

III SKYRIUS
ASMENU APTARNAVIMAS ZODZIU TELEFONU IR ATVYKUS I TARNYBA

10. Darbuotojas, atsakingas uZ asmenq aptarnavim4, aptamaudamas asmeni ar jo atstov4

telefonu arjam atvykus iTamyb4, turi laikytis Siq reikalavimq:
10. 1. jeigu asmuo ar jo atstovas aptamaujami telefonu, prisistatyti asmeniui (nurodyti vardq ir

pavardg), pasakyti Tamybos pavadinimq;

10.2. i5klausyti, prireikus papra5yti pladiau paai5kinti pra5ymo arba skundo esmg;

10.3. trumpai ir suprantamai pateikli Taisykliq 11 punkte nurodyt4 informacij4.
11. Darbuotojas, atsakingas uZ asmenq aptamavim4, aptamaudamas asmeni ar jo atstovq

Lodliu telefonu ar jam atrykus i Tarnyb4, turi suteikti asmens ar jo atstovo pra5om4 informacij4,
susijusi4 su jam r[pimo klausimo nagrinejimu:

11.1. paai5kinti, ar Tamyba yra kompetentinga nagrineti pra5ymq arba skund4 asmeniui
rupimu klausimu;

11.2. paaiSkinti, kokius dokumentus reiketq pateikti, kad praSymas arba skundas bltq
i5nagrinetas, ir galimus dokumentq pateikimo bldus;

11.3. nurodyti institucij4, istaig4 (os adresq ir kontaktus), iLuria asmuo turetq kreiptis, jeigu

Tarnyba yra nekompetentinga nagrineti jo pra5ym4 arba skund4;
I1.4. suteikti kit4 informacijq, susijusi4 su asmens ar jo atstovo r[pimo klausimo nagrinejimu.
12. Prireikus laiko suteikti Taisykliq I I punkte nurodytq informacijq, darbuotojas, atsakingas

uZ asmenq aptamavim4, turi nurodyti, kada ir kokiu bldu (ra5tu ar LodLiu) asmeniui bus atsalcyta.

13. Jeigu darbuotdas, atsakingas uZ asmenq aptarnavimq, negali suteikti asmens ar jo atstovo
pra5omos suteikti informacijos, jis susisiekia su kompetentingu Tarnybos darbuotoju ir susitaria,
kada jis gales priimti asmeni ar jo atstovE, arba nurodo, kad atsakymas asmeniui ar jo atstowi bus

pateiktas ra5tu, ir pasillo pra5ym4 i5destyti ra5tu.

14. Darbuotojas, atsakingas uZ asmenq aptarnavim4, aptamaudamas asmeni ar jo atstov4 jam
atvykus i Tamyb4, taip pat atlieka Taisykliq IV, V ir VI skyriuose nurodytas jam priskirtas atlikti
funkcijas.

IV SKYRIUS
PRASYMU, SKUNDV PATEIKIMAS, PRIEMIMAS, REGISTRAVIMAS IR PERDAVIMAS

NAGRINETI

15. Pra5ymus ir skundus ra5tu galima pateikti tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus i
Tamyb4, atsiuntus pra5ymq arba skund4 pa5tu, per kurjer! arba elektroninemis priemonemis: per
Nacionaling elektroniniq siuntq pristatymo, naudojant pa5to tinkl4, informacing sistem4 (toliau - e.

pristatymas) ar oficialiu Tarnybos elektroninio pa5to adresu d.kinderis@pagegiai.lt, nurodytu
Savivaldybes intemeto svetaineje. Asmenq skundai visais atvejais turi blti i5destyti ra5tu.

16. PraSymus ZodZiu galima pateikti tiesiogiai asmeniui ar jo atstowi atvykus ! Tarnyb4 arba

telefonu. Pra5ymas, kuris teikiamas LodLil, i5destomas darbuotojui, atsakingam uZ asmenq

aptamavim4, arba kitam kompetentingam Tarnybos darbuotojui, jeigu darbuotojas, atsakingas uZ

asmenq aptamavim4, negali suteikti asmens ar jo atstovo pra5omos suteikti informacijos.
17. Taisykliq 15 punkte nurodytais budais Tarnybai ra5tu pateikt4 pra5ymq arba skund4

darbuotojas, atsakingas uZ asmenq aptarnavim4, jo gavimo dien4 uZregistruoja DVS ir DVS
priemonemis perduoda Tarnybos vadowi ar jo igaliotam asmeniui, o Tarnybos vadovas ar jo
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igaliotas asmuo ne veliau kaip per 2 darbo dienas nuo pra5ymo arba skundo pateikimo jam dienos,
DVS priemonemis ira5ydamas rezoliucij4, pra5ym4 arba skundq perduoda nagrineti pagal
kompetencij4 uZ asmenq aptamavim4 Tarnyboje atsakingam darbuotojui arba nurodo parengti
atsakym4 del pra5ymo arba skundo palikimo nenagrineto, arba Taisykliq 43.6 papunktyje nurodytu
atveju priima sprendimq pra5ymo arba skundo nenagrineti ir atsakymo nerengti. UZduoties
vykdymas turi bflti kontroliuojamas DVS priemonemis. Kontrole nustatoma laikantis Taisyklese ar
kituose teises aktuose nustatytq terminq.

18. Pra5ymai, pateikti LodLit, Tamyboje neregistruojami ir priimami tik tokiais atvejais, kai
asmuo pageidauja gauti Taisykliq l1 punkte nurodyt4 informacil'4 Lodliu ir kai 5i4 informacij4
galima pateikti t4paliq darbo dien4, nepai.eidZiant asmens, kuris kreipiasi, kitq asmenq ar Tamybos
interesq ir istatymq bei tiesiogiai taikomq Europos Sqjungos teises aktq nustatytos tvarkos. hdZlt
gali bflti priimami tik tokie pra5ymai, kuriems pateikti fizinis asmuo neprivalo pateikti asmens
tapatybg patvirtinandio dokumento. Jeigu I ZodZiu pateikt4 pra5ymq negalima atsakyti t4 pailq
darbo dien4, asmuo turi pra5ym4 i5destyti raStu. I Lodliu pateiktus pra5ymus atsakoma LodLiu.

19. Tarnybos darbuotojas, jam Tamybos suteiktu elektroninio pa5to adresu gavQs pra5ym4
arba skundq, turi pra5ymo arba skundo gavimo dienq persiqsti ji uZregistruoti oficialiu Tarnybos
elektroninio pa5to adresu d.kinderis@pagegiai.lt, i5skyrus atvejus, kai i pra5ym4 pagal
kompetencij4, nepaZeisdamas asmens, kuris kreipiasi, kiq asmenq ar Tarnybos interesq ir istatymq
bei tiesiogiai taikomq Europos Sqjungos teises aktq nustatytos tvarkos, Tarnybos darbuotojas gali
atsakyti pats ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo pra5ymo gavimo dienos ir pra5ymui pateikti
fizinis asmuo neprivalo pateikti asmens tapatybg patvirtinandio dokumento. Tokiu atveju Tarnybos
darbuotojas, atsakydamas i praSym4, turi nurodyti, kad atsakyme nera pateikta oficiali Tarnybos
nuomond ir, jeigu pra5ymq pateikgs asmuo nori gauti oficialq Tarnybos atsakymq, jis pra5ym4 turi
pateikti ra5tu Taisykliq l5 punkte nurodytais bldais.

20. Jeigu praSymas arba skundas gautas po Tarnybos darbo valandq, poilsio ar Sventds dien4,
jo gavimo diena laikoma po jos einanti darbo diena,

21. Fizinis asmuo, pateikgs asmens tapatybg patvirtinanti dokumentq, turi teisg gauti
informacijq apie save, i5skyrus Lietuvos Respublikos istatymq ir tiesiogiai taikomq Europos
Sqiungos teises aktq nustatytus atvejus, kai tokia informacija ndra teikiama. Kai pra5ymas

pateikiamas ne tiesiogiai fiziniam asmeniui, kuris pageidauja gauti informacij4 apie save, atvykus i
Tamyb4, o kitais Taisykliq l5 punkte nurodytais bfidais, prie jo turi b[ti prideta notaro patvirtinta
asmens tapatybg patvirtinandio dokumento kopija. Kai pra5ym4 pateikia pats fizinis asmuo, kuris
pageidauja gauti informacijq apie save, atvykgs i Tamyb4, karlu su pra5ymu gali bUti pateikta
notaro nepatvirtinta asmens tapatybg patvirtinandio dokumento kopija. Tokiu atveju asmens

tapatybg patvirtinandio dokumento kopijos tikrum4, sutikrings su Sio dokumento originalu,
patvirtina darbuotoj as, atsakingas uZ asmenq aptarnavim4.

22. Asmeniui, pateikusiam pra5ym4 arba skundq atvykus i Tamyb4, jo pageidavimu
darbuotojas, atsakingas uZ asmenq aptarnavim4, iteikia pra5ymo arba skundo kop,j4, kurioje nurodo
pra5ymo arba skundo gavimo dat4, DVS suteikt4 registracijos numeri ir Sios informacijos
teisingumq patvirtina para5u, nurodydamas savo pareigas, vard4 ir pavardg. Jeigu pra5ymas arba
skundas gautas pa5tu arba elekironinemis priemonemis, asmens pageidavimu per 3 darbo dienas
nuo pra5ymo arba skundo gavimo Tamyboje dienos asmens nurodytu adresu arba elektroninio pa5to

adresu darbuotojas, atsakingas uZ asmenq aptarnavim4, i5siundia Siame punkte nustatyta tvarka
paLymet4 pra5ymo arba skundo koprjq.

23. Pra5ymai ir skundai pateikiami lietuviq kalba. Jeigu asmuo ar jo atstovas nemoka lietuviq
kalbos arba kai del sensorinio ar kalbos sutrikimo asmuo negali suprantamai reikiti mindiq, jam
kreipiantis lodLit i Tamybos darbuotoj4 turi dalyvauti asmuo, gebantis i5versti pra5ym4 i lietuviq
kalbq (vertejas). Vertej4 pakviedia asmuo, kuris kreipiasi i Tamyb4, savo iniciatyva. Pra5ymai ne
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lietuviq kalba priimami, kai, vadovaudamasi tarptautines teises aktais, i Tamyb4 raStu keipiasi
uZs ien io va lstyb es ins tituc ij a ar t arptautin d or ganzac ija.

24. Jeigo praiymq arba skund4 teikiandio asmens ar jo atstovo elgesys yra neadekvatus arba
turi akivaizdZiq nusikaltimo, baudZiamojo nusDengimo ar administracinio nusiZengimo (toliau -
teises paZeidimai) poZymiq, darbuotojas, atsakingas uZ asmenq aptamavim4, turi teisg tokio asmens
neaptamauti ir privalo tuojau pat prane5ti apie Sio asmens elgesi savo tiesioginiam vadowi.
Tiesioginio vadovo teikimu ir Tarnybos vadovo sprendimu apie pra5ym4 arba skundq teikiandio
asmens elgesi, turinti akivatzdLit4 teises paZeidimq poZymiq, pranesama kompetentingoms
institucijoms.

25. PraSymas arba skundas ra5tu turi bDti:

25.1. para5ytas lietuviq kalba arba tureti verlim4 ilietuviq kalb4, kurio tikrumas butq
paliudytas Lietuvos Respublikos notariato istatymo nustatyta tvarka; pateikti pra5ymo vertimo i
lietuviq kalbq nereikalaujama Taisykliq 23 punkte nurodytu atveju;

25.2. paralytas iskaitomai;
25.3. asmens pasira5ytas.

26. Pra5yme arba skunde ra5tu turi bfiti nurodytas asmens vardas ir pavarde (jeigu kreipiamasi
fizinio asmens vardu) arba pavadinimas (eigu kreipiamasi juridinio asmens vardu), adresas arba
kiti kontaktiniai duomenys rySiui palaikyti, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymq.

27. Atstovaujamo asmens vardu i Tamyb4 kreipdamasis asmens atstovas pra5yme ar skunde
turi nurodyti savo vard4 ir pavardg, adres4 arba kitus duomenis rySiui palaikyti, pagal kuriuos
asmens atstovas pageidauja gauti atsakym4, taip pat atstovaujamo asmens vard4 ir pavardg (eigu
kreipiamasi fizinio asmens vardu) arba pavadinim4 (eigu kreipiamasi juridinio asmens vardu) ir
pateikti atstovavim4 bei savo asmens tapatybg patvirtinandius dokumentus ar jq kopijas, patvirtintas
notaro. Kai pra5ym4arba skund4 pateikia asmens atstovas atvykgs i Tamyb4, kartu su pra5ymu ar
skundu gali blti pateiktos notaro nepatvirtintos atstovavim4 ir asmens tapatybE patvirtinandiq
dokumentq kopijos. Tokiu atveju atstovavim4 ir asmens tapatybg patvirtinandiq dokumentq kopljq
tikrum4, sutikrings su Siq dokumentq originalais, patvirtina darbuotojas, atsakingas uZ asmenq
aptamavimq.

28. Kai pra5ym4 arba skund4 Tarnybai pateikia asmens atstovas, kurio atstovavim4 ar
tapatybg patvirtinantis dokumentas i5duotas uZsienyje, Sis dokumentas turi b[ti patvirtintas
vadovaujantis Dokumentq legalizavimo ir tvirtinimo paLyma (Apostille) tvarkos apra5u, patvirtintu
Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 ,,Del Dokumentq
legalizavimo ir tvirtinimo paLyma (Apostille) tvarkos apra5o patvirtinimo".

29. Pra5ymas arba skundas raStu, atsiqstas Tarnybai elektroninemis priemondmis, turi bflti
pasira5ytas kvalifikuotu elektroniniu para5u arba sukurtas elektroninemis priemonemis,
le idZ iandiomis uzt ikrinti teksto vientisumq ir nep akeid iamumQ.

V SKYRIUS
PRASYMU IR SKI]NDU NAGRINEJIMAS

30. Asmenq pra5ymai ir skundai nagrinejami pagal Tarnybos kompetencij4, teises aktuose
Tarnybai nustatytas uZduotis ir funkcijas.

31. Asmens pateikt4 praiymq arba skund4 nagrineja ir atsakym4 i ji rengia Taisykliq 17

punkte nustatyta tvarka paskirtas Tarnybos darbuotojas.
32. Tamybos vadovas ar jo lgaliotas asmuo, nurodydamas pra5ym4 arba skund4 nagrineti

keliems Tarnybos darbuotojams, rezoliucijoje nurodo pagrindini vykdytoj4. Jei pagrindinis
vykdytojas nera nurodytas, laikoma, kad pagrindinis vykdytojas yra pirmasis rezoliucijoje
nurodytas Tarnybos darbuotoj as.
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33. Asmens ar jo atstovo pageidavimu darbuotojas, atsakingas uZ asmenq aptamavimq,
prane5a jam, kuris Tarnybos darbuotojas nagrineja pra5ym4 arba skund4, ir pateikia informacij4
apie pra5ymo arba skundo nagrinejimo eig4.

34. DraudLiama paskirti nagrineti skundq Tamybos darbuotdui, kurio veiksmai (neveikimas)

yra skundZiami.

35. Tarnybos darbuotdas turi nuo pra5ymo arba skundo nagrin€jimo nusi5alinti arba turi biiti
nu5alintas Tamybos vadovo ar jo igalioto asmens sprendimu, jeigu nustatomos aplinkybes,
galindios sukelti vie5rjq ir privadiq interesq konflikt4. Gavgs pavedim4 nagrineti pra5ym4 arba

skund4, Tarnybos darbuotojas, nustatqs, kad yra aplinkybes, galindios sukelti vie5qjq ir privadiq
interesq konflikt4, apie tai turi nedelsdamas ra5tu informuoti Tamybos vadovq ar jo igaliot4 asmeni
ir nusi5alinti. Tarnybos vadovas ar jo igaliotas asmuo gali nepriimti nusi5alinimo ir ipareigoti
Tarnybos darbuotoj4 nagrineti pra5ym4 arba skund4.

36. Pra5ymai ir skundai turi b[ti i5nagrineti per 20 darbo dienq nuo skundo arba pra5ymo ir
visq reikiamq dokumentq gavimo Tarnyboje dienos, i5skyrus atvejus, kai Taisykles ir specialls
teises aktai numato kta jq i5nagrinejimo termin4. I Lodi:iu (telefonu arba atvykus i Tamyb4)
pateiklus pra5ymus atsakoma t4 padiq dien4 LodLiu. Sprendimas palikti pra5ym4 arba skund4
nenagrinet4 turi blti priimtas ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Taisykliq 43 punkte nurodyto
pagrindo, kuriuo remiantis pra5ymas arba skundas paliekamas nenagrinetas, paai5kejimo dienos.

37. Jeigu pra5ymui arba skundui i5nagrineti bltina informacija ir dokumentai, kuriuos privalo
pateikti asmuo, kuris kreipiasi, ir Tarnyba tokios informacijos ir dokumentq pati gauti negali, per 10

darbo dienq nuo skundo arba pra5ymo gavimo dienos Tarnyba keipiasi i asmeni ra5tu, pra5ydamas

pateikti 5i4 informacij4 ir dokumentus. Jei per Tarnybos nustatytq termin4, kuris negali b[ti
trumpesnis kaip 5 darbo dienos, skundui arba pra5ymui i5nagrineti bltina informacija ir dokumentai
nep ateikiam i, skundas arba pra5ymas p aliekamas nenagrinetas.

38. Jeigu pra5ymo arba skundo nagrinejimas susijgs su komisijos sudarymu, posedZio

su5aukimu ar kitais atvejais, del kuriq atsakymo pateikimas asmeniui gali uZtrukti ilgiau kaip 20

darbo dienq nuo skundo arba pra5ymo ir visq reikiamq dokumentq gavimo Tarnyboje dienos,
Tarnybos vadovas ar jo igaliotas asmuo turi teisg pratgsti 5! terminq dar iki l0 darbo dienq.
Tarnybos vadovo ar jo igalioto asmens sprendimu pratgsus Taisykliq 36 punkte nustatyt4 skundo

arba pra5ymo nagrinejimo termin4, Tarnyba per 5 darbo dienas nuo Sio sprendimo priemimo dienos
i5siundia asmeniui prane5im4 ra5tu ir nurodo skundo arba pra5ymo nagrinejimo pratgsimo
prieZastis.

39. Jeigu pra5ymo arba skundo nagrinejimo metu pra5ym4 arba skund4 pateikgs asmuo ji
patikslina (papildo), pateikia papildomus duomenis ar dokumentus, pra5ymo arba skundo

nagrinejimo terminas, nustatytas Taisykliq 36 ir 38 punktuose, skaidiuojamas nuo patikslinto
(papildyto) pra5ymo arba skundo gavimo dienos.

40. Jeigu pra5yme, adresuotame Tamybai, nurodyti klausimai priklauso ne tik Tarnybos
kompetencijai, bet ir kitos institucijos ar fstaigos kompetencijai, Tarnyba, vadovaudamasis
Taisykliq nuostatomis, atsako i jam pagal kompetencij4 priklausandius klausimus ir informuoja
pra5ymq pateikusi asmeni, kokios institucijos ar fstaigos gali atsakyti i jo pra5yme pateiktus
klausimu s, kurie nepriklau so Tarnybai kompetencij ai.

41. Jeigu pra5ymo arba skundo ir (arba) prie jo pridedamq dokumentq turinyje yra teises

paZeidimq poZymiq, Tarnyba per l0 darbo dienq nuo Sio pra5ymo ar skundo gavimo Tarnyboje
dienos persiundia tokio pra5ymo ar skundo koprjq ir prie jo pridedamq dokumentq kopljas

institucijoms, kompetentingoms tirti Siuos teises paZeidimus. Tais atvejais, kai tolesniam praSymo

arba skundo nagrinejimui bfltinas kompetentingos institucijos atsakymas, pra5ymo nagrinejimas
Tamybos vadovo ar jo igalioto asmens sprendimu gali biiti sustabdytas iki atsisakymo pradeti

ikiteismini tyrima ar administracinio nusiZengimo bylos teisen4 arba iki bus baigta baudZiamoji
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byla ar administracinio nusDengimo bylos teisena. Apie tokio pra5ymo nagrinejimo sustabdy-e
Tarnyba ne veliau kaip per 2 darbo dienas nuo tokio sprendimo priemimo dienos ra5tu prane5a

pra5ym4 pateikusiam asmeniui ar jo atstovui,
42. Tamybos vadovas ar jo igaliotas asmuo, gavgs asmens pra5ym4 arba skundq, kuriame

pateikiama informacija apie Tarnybos darbuotojo galimai padarytq darbo pareigq paZeidimq, gali
priimti sprendim4 pradeti Tarnybos darbo pareigq paZeidimo tyrim4, kuris atliekamas vadovaujantis
teises aktq nustatyta tvarka.

43. Tarnybos vadovo ar jo igalioto asmens sprendimu pra5ymas arba skundas Tarnyboje
paliekamas nenaginetas, j eigu :

43.1. ra5tu pateiktas pra5ymas arba skundas neatitinka Taisykliq 25.7 ar 25.3 papunktyje
nustatytq reikalavimq ;

43.2. raitu pateiktas pra5ymas arba skundas neatitinka Taisykliq 25.2 papunktyje nustatyto
reikalavimo;

43.3. kito asmens vardu pra5ym4 arba skund4 pateikgs asmuo nepateike Tarnybai atstovavim4
ir savo asmens tapatybg patvirtinandiq dokumentq ar jq kopij.l, patvirtinq notaro, arba pateike

dokumentus, neatitinkandius Taisykliq 28 ar 29 punktuose nustatytq reikalavimq;
43.4. pra5ymas arba skundas grindZiamas akivaadLiai tikroves neatitinkandiais faktais arba jo

turinys nekonkretus ir nesuprantamas ir del to Tarnyba negali tokio pra5ymo arba skundo

iSnagrineti;
43.5. nera galimybes identifikuoti pra5ym4 arba skund4 pateikusi asmeni;

43.6. skunde arba pra5yme nera nurodyti pra5ymq arba skund4 pateikusio asmens ir jo
atstovo, jeigu asmuo ji turi, kontakliniai duomenys, kuriais b[tq galima pateikti atsakymq d€l
pateikto pra5ymo arba skundo, bei jq negalima nustatyti atsiZvelgiant i pra5ymo arba skundo

pateikimo btd4;
43.7. pra5ymas arba skundas adresuotas ne Tarnybai;

43.8. pra5ymas arba skundas Tarnybai pateiktas ne pagal kompetencijq;

43.9. Tarnyba del to paties klausimo yra pateikusi atsakym4 arba priemusi sprendim4 ir
asmuo nepateikia naujq duomenq, leidZiandiq abejoti ankstesnio atsakymo pagristumu;

43.10. del to paties klausimo atsakym4 yra pateikgs arba sprendim4 priemgs kompetentingas

vie5ojo administravimo subjektas ir asmuo nepateikia naujq duomenq, leidZiandiq abejoti
ankstesnio atsakymo pagristumu ar gindyti vie5ojo administravimo subjekto priimt4 sprendim4;

43.11. skund4 del to paties klausimo prad€jo nagrineti (i5nagrinejo) i5ankstinio gindq

nagrinejimo ne teismo tvarka institucija ar teismas;

43.12. asmuo, kuris kreipiasi, Tamybos pra5ymu nepateikia pra5ymui arba skundui i5nagineti
bttinos papildomos informacijos ir dokumentq, kuriq pats Tarnyba gauti negali;

43.13 . palikti pra5ym4 ar skund4 nenagrinet4 pra5o pra5ym q arba skund4 pateikgs asmuo ar jo
atstovas.

44. Tarnybos vadovas ar jo igaliotas asmuo turi teisg priimti sprendim4 nagrineti Taisykliq
43.1 papunktyje nurodytq poZymiq turindius pra5ymus ir skundus.

45. Jeigu pra5ymas arba skundas nebuvo nagrinejamas remiantis Taisykliq 43.12 papunktyje
nustatytu pagrindu, asmens dar kart4 pateiktas skundas arba pra5ymas su b[tina papildoma

informacij a ar dokumentais nelaikomas teikiamu pakartotinai.

VI SKYRIUS
ATSAKYM U PARENGIMAS IR SAUGOJIMAS, ISSTUNTNIAS (ITEIKIMAS) ASM ENIUI,

ATSAKYMU APSKUNDIMAS
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46. I5nagrinejus ra5tu pateikt4 praSym4 arba skund4 arba nustadius pagrind4, kuriuo remiantis

pra5ymas arba skundas paliekamas nenagrinetas, Tarnybos darbuotojas, atsakingas uZ atsakymo

parengim4, parengia atsakym4 i pra5ym4 arba skund4. Atsakymas nera rengiamas Taisykliq 43.6

papunktyje nurodytu atveju.
47. Ui, pra5ymo arba skundo i5nagrinejim4 ir atsakymo per nustatyt4 termin4 parengim4

atsako rezoliucijoje nurodytas Tarnybos darbuotojas. Jeigu i5nagrineti pra5ym4 arba skund4 pavesta

keliems Tamybos darbuotojams, atsakymq rengia tas Tamybos darbuotojas, kuris rezoliucijoje yra

nurodytas kaip pagrindinis vykdytojas. Kiti rezoliucijoje nurodyti vykdytojai pagal savo

kompetencij4 privalo teikti informacij4 del pra5yme arba skunde keliamq klausimq esmes bei

si[lymus del galimo atsakymo parei5kejui turinio ne veliau kaip likus 5 darbo dienoms iki pra5ymo

arba skundo nagrinejimo termino pabaigos, jeigu rezoliucijoje nenurodyta kitaip.
48. Pra5ym4 arba skund4 nagrinejantis Tamybos darbuotojas turi teisg gauti atsakymui

parengti reikiamus dokumentus ir kit4 informacij4.
49. Atsakymo i asmens pateikt4 pra5ym4 arba skund4 projekt4 ji rengiantis Tarnybos

darbuotojas turi parengti ir pateikti vizuoti Tarnybos vadovui likus ne maLiaukaip 2 darbo dienoms

iki pra5ymo arba skundo i5nagrinejimo termino pabaigos. Tarnybos vadovas arba jo igaliotas asmuo

gali nustatyti kit4 atsakymo projekto parengimo ir pateikimo vizuoti terminq.

50. Atsakymas iTamybos ra5tu pateikt4 pra5ymq arba skund4 yra rengiamas kaip elektroninis

dokumentas. Teikiant atsakymq ira5tu pateikt4 pra5ymq arba skundq Taisykliq 60.1 papunktyje

nurodytais budais, asmeniui ar jo atstovui pateikiamas atsakymo nuora5as. Teikiant atsakym4 i ra5tu

pateikt4 pra5ymq arba skund4 Taisykliq 60.2 ar 60.3 papunkdiuose nurodytais btdais, asmeniui ar jo
atstovui pateikiamas elektroninis dokumentas, atitinkantis Taisykliq 63 punkte nurodytus

reikalavimus.

51. I pra5ymus ir skundus atsakoma lietuviq kalba. Ne lietuviq kalba ipra5ym4 gali btti
atsakoma tuo atveju, kai, vadovaudamasi tarptautines teises aktais, pra5ym4 pateikia uZsienio

valstybes institucij a ar tarptautine o rgan izac ij a.

52. Atsakymai i pagal Tamybos kompetencij4 pateiktus skundus lforminami Tarnybos

vadovo arjo igalioto asmens sprendimu, kuriame nurodoma:

52.1. skundo nagrinejimo metu nustatytos reik5mingos aplinkybes;

52.2. sprendimo priemimo motyvai ir teisinis pagrindas;

52.3. sprendimo, sukeliandio skund4 pateikusiam asmeniui teisines pasekmes, apskundimo

tvarka ir terminai;
52.4. sprendim4 priemusio asmens vardas, pavarde ir pareigos.

53. Tarnybos vadovui ar jo igaliotam asmeniui priemus sprendimq pra5ym4 arba skund4

palikti nenagrinet4, atsakyme i pra5ym4 arba skund4 nurodomos pra5ymo arba skundo

nenagrinejimo prieZastys. Siuo atveju pra5ymas arba skundas ji pateikusiam asmeniui gr4Zinamas

tik jo pra5ymu ir tik tuo atveju, jeigu Tarnybai buvo pateiktas pra5ymo arba skundo bei prie jq
pridedamq dokumentq originalai arba notaro patvirtintos kopijos arba dokumentai, patvirtinti
Taisykliq 28 punkte nustatyta tvarka, ir 5ie dokumentai buvo pateikti pa5tu arba per kurjeri.

54. Asmuo, pateikEs Tarnybai pra5ymq susipaZinti su saugomais skundo tyrimo dokumentais,

su jais supaZindinamas teises aktq, reglamentuojandiq asmens duomenq tvarkym4 ir apsaugq

Tarnyboje, nustatyta tvarka. Jeigu reikalaujamos informacijos ar dokumento pateikimas paZeistq

kiq asmenq teises ir teisetus interesus arba jeigu toks pateikimas yra ribojamas pagal Europos

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016i679 del fiziniq asmenq apsaugos tvarkant asmens

duomenis fu del hisvo tokiq duomenq judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95l46lEB
(Bendrasis duomenq apsaugos reglamentas) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines

apsaugos istatymo nuostatas, pateikiama tik ta informacijos (dokumentq) dalis, kuri nepaZeidZia

kiq asmenq teisiq ir teisetq interesq arba Siame punkte nurodyfq teises aktq reikalavimq, taip pat
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kiq teises aktais nustatytq valstybes, tamybos, komercines, profesines ir kitq paslapdiq apsaugos
reikalavimq, ir laikantis kiq teises aktuose nustatytq apribojimq ir draudimq.

55. Atsakymai i pra5ymus rengiami atsiZvelgiant i pra5ymo turini. Atsakoma laisva forma
arba nurodomos atsisakymo tai daryti prieZastys.

56. Jeigu ra5tas, adresuotas Tarnybai turi ne tik pra5ymo, bet ir skundo poZymiq,
nepaLeidLiant Taisyklese ir kituose teises aktuose nustatytq terminq, gali b[ti rengiamas vienas
atsakymas i5i ra5tq.

57. Darbuotojas, atsakingas uZ asmenq aptarnavim4, ar kitas Tarnybos darbuotojas, atsakingas
uZ dokumentq registravim4, gavgs parengt4 atsakym4 i pra5ym4 arba skund4, ji uZregistruoja DVS
ir ne veliau kaip kitq darbo dien4 i5siundia vadovaudamasis Taisykliq 60 ir 6l punktais arba
informuoja pra5ym4 arba skundq pateikusi asmeni ar jo atstov4 SMS (angl. short message
service) ar elektroniniu pa5tu apie galimybg atsakym4 i pra5ym4 arba skund4 asiimti atvykus i
Tarnyb4, jeigu asmuo ar jo atstovas pageidavo atsakym4 gauti Siuo biidu.

58. Atsakymas i ra5tu pateikt4 pra5ym4 arba skundq teikiamas pasirinktinai asmeniui, kuris
pateike pra5ym4 arba skund4 Tarnybai, arba jo atstowi. Jeigu pra5yme arba skunde nurodyta, kam
turi b[ti pateikiamas atsakymas ipra5ym4 arba skund4, atsakymas ipra5ym4 arba skund4 teikiamas
pra5yme arba skunde nurodytam asmeniui.

59. Jeigu ra5tu pra5ymq arba skund4 pateikgs asmuo pra5yme arba skunde nurode, kokiu bldu
jis pageidauja gauti atsakym4, darbuotojas, atsakingas uZ asmenq aptarnavim4, atsakym4 jam
pateikia pra5yme arba skunde nurodytu bldu, t. y. atsakymas i pra5ym4 arba skundq siundiamas
registruotu pa5tu, per kurjeri, elektroninemis priemon€mis - per e. pristatym4 ar elektroniniu pa5tu

- arba lteikiamas asmeniui ar jo atstovui atvykus i Tarnyb4.
60. Jeigu ra5tu pra5ym4 arba skund4 pateikgs asmuo ar jo atstovas pra5yme arba skunde

nenurod€, kokiu b[du jis pageidauja gauti atsakym4, darbuotojas, atsakingas uZ asmenq
aptarnavim4, atsakym4 jam pateikia:

60.1. registruotu pa5tu arba per kurje4 pra5yme arba skunde nurodytu adresu, jeigu pra5ymas

arba skundas pateiktas registruotu paitu, per kurjeri arba asmeniui ar jo atstovui atvykus i Tarnyb4;
60.2. per e. pristatym4, jeigu pra5ymas arba skundas pateiktas per e. pristatym4;
60.3. elektroniniu pa5tu pra5yme arba skunde nurodytu adresu, jeigu pra5ymas arba skundas

pateiktas e lektroniniu pa5tu.

61. Jeigu ra5tu pateiktame pra5yme arba skunde nenurodyta jokiq kontaktiniq duomenq rySiui
palaikyti, atsakymas siundiamas kontaktiniais duomenimis, kuriuos galima nustatyti atsDvelgiant i
pra5ymo arba skundo pateikimo biid4.

62. Jeigu pra5yme arba skunde jipateikgs asmuo nurod6, kad atsakym4 iji pageidauja gauti
asmeniui ar jo atstovui atvykus i Tamyb4, atsakym4 i pra5ym4 arba skund4 Sis asmuo turi pasiimti
ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo elektroniniu pa5tu ar SMS pateiktos informacijos apie
parengt4 atsakym4 gavimo dienos. Per nustatytq termin4 asmeniui ar jo atstovui neatvykus atsiimti
atsakymo !pra5ym4 arba skundq, darbuotojas, atsakingas uZ asmenq aptamavimq, atsakym4 Siam
asmeniui pateikia Taisykliq 60 arba 61 punktuose nustatyta tvarka.

63. Elektroninemis priemonemis siundiamas atsakymas i ra5tu pateikt4 pralym4 arba skund4
Tamybos vadovo arba jo igalioto asmens turi b[ti pasira5ytas kvalifikuotu elektroniniu para5u arba
suformuotas elektroninemis priemonemis, kurios leidZia uZtikrinti teksto vientisum4 ir
nepakeidiamum4.

64. Pra5ym4 nagrinejgs Tarnybos darbuotojas, pats pastebejgs ar gavgs pagristq asmens
keipim4si del atsakyme esandiq spausdinimo, skaidiavimo ar faktiniq duomenq klaidq, ne veliau
kaip per 2 darbo dienas nuo klaidos paai5kejimo arba asmens kreipimosi dienos jas i5taiso ir
pateikia asmeniui i5taisyt4 atsakym4 arba pranesa jam, kodel klaidos nebuvo taisomos.
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65. Atsakymai, asmeniui sukeliantys teisines pasekmes, gali b[ti jo skundZiami Lietuvos
Respublikos teises aktq nustatyta tvarka ir terminais. Asmuo ar jo atstovas turi bUti informuojamas
apie atsakymo, sukeliandio asmeniui teisines pasekmes, apskundimo tvark4, nurodant institucijos
(q), kuriai (-ioms) gali bflti paduotas skundas, pavadinim4 (-us) ir adres4 (-us), taip pat termin4 (-us),
per kurf (iuos) gali b[ti pateiktas skundas.

66. Atsakymai i pra5ymus ir skundus saugomi laikantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro
priimtq teises aktq, reglamentuoj andiq dokumentq valdym4, reikalavimq.

VII SKYRIUS
ASMENU APTARNA\IIM O KOKYBES VERTINIMAS

66. Tarnyboje gali blti atliekamas asmenq aptarnavimo kokybes vertinimas.
68. Asmenq aptamavimo kokybes vertinimas atliekamas pagal anoniminiq asmenq apklausq

rezultatus arba pasirinktu s obj ektyvaus p obfldZio kriterijus.
69. Asmenq apklaus4 apie pra5ymq ir skundq nagrinejimo ir asmenq aptamavimo Tarnyboje

kokybg organizuoja Tarnybos vadovas ar jo igaliotas asmuo. Apklaus4 apie pra5ymq ir skundq
nagrinejim4 ir asmenq aptarnavimq Tarnyboje atlieka darbuotojas, atsakingas uZ asmenrl
aptarnavimq Tarnyboje, kuris Sios analizes rezultatus, o prireikus ir pasillymus del asmenr+

aptarn avimo gerin imo, p ateikia Tamybos vadovui.
70. Pra5ymq nagrrnejimo ir asmenq aptamavimo kokybes vertinimo rezultatai naudojami

pra5ymq nagrinejimo ir jq aptamavimo Tamyboje kokybei gerinti.
71. Pra5ymq ir skundq nagrinejimo ir asmenq aptamavimo kokybes vertinimo rezultatai gali

blti skelbiami Savivaldybes interneto svetainej e,

YIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

72. Tamybos darbuotoj ai yra atsakingi uZ Taisykliq laikym4si, o paZeidg Taisykles atsako
Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.

73. Taisykles skelbiamos Savivaldybes interneto svetaineje.
74. Su Taisyklemis Tarnybos darbuotojai supaZindinami pasira5ytinai arba DVS

priemon€mis.


