PAGEGIU SAVIVALDYBES KONTROLIERIUS

ISAKYMAS
NBT PNASYM.U IR SKUNDU NAGRINEJIMO IR ASMENU APTARNAVIMO
TVARKOS PAGEGIU SAVIVALDYBES KONTROLES IR AUDITO TARNYBOJE
2022 m. rugpjldio 25 d. Nr,

Kl-14

Pagegiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
istatymo 27 straipsnio 9 dalies 2

ir

13 punktais, Lietuvos Respublikos viesojo administravimo
istatymo l1 straipsnio 1 ir 3 dalimis,
atsiZvelgdamas iPagegiq savivaldybes tarybos 2016m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-68 patvirtintq

Pagegiq savivaldybes kontroles ir audito tarnybos nuostatq 19.12 papunkti bei
igyvendindamas
Asmenq pra5ymq ir skundq nagrinejimo vie5ojo administravimo subjektuose taisykliq, patvirtintq
Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2007 m. rugpjudio 22 d,. nutarimu Nr. 875
,,Del pra5ymq ir
skundq nagrinejimo ir asmenq aptarnavimo vie5ojo administravimo subjektuose taisykliq
patvirtinimo" (Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2021 m. gruodZio I d. nutarimo Nr. l0l4
redakcija) (toliau - Taisykles) nuosratas:
I' N u s t a t a u pra5ymq ir skundq narinejimo ir asmenq aptarnavimo pagegiq
savivaldybes kontroles ir audito tarnyboje tvark4:
1' l. Pra5ymai ir skundai (toliau - pra5ymai) Pagegiq savivaldybes kontroles ir
audito
tarnyboje (toliau - Tamyba) gali buti teikiami asmeniSkai arba per atstov4, tiesiogiai ar pa5tu, per
kurjeri, per E. pristatymo sistem4, elektroniniq rySiq priemonemis Siais kontaktais: pagegiq
savivaldybes kontroles ir audito tarnybos vyriausioji specialiste
- Vilniaus g. 46, LT992gg,
Pagegiai, el. pa5tas d.sgl:eriene(4)pagegiai.lt, tel. 8 656 15090; taip pat bendruoju Tarnybos el. pa5tu
c!.kinderis(q)pagegiai.lr, rel. 8 44I 7 5969:
1.2. Pra5ymus ZodZiu Tamybai galima teikti valstybine kalba, raip pat anglq kalba relefonu
8 656 15090. Jeigu asmuo (o atstovas) nemoka valstybines kalbos arba Tamyboje nera valstybes
tarnautojo ar darbuotojo, suprantandio uZsienio kalb4, kuria asmuo ar jo atstovas kreipiasi, arba kai
del sensorinio ar kalbos sutrikimo asmuo negali suprantamai reik5ti mindiq, jam kreipiantis ZodZiu
I
Tamyb4 turi dalyvauti asmuo, gebantis i5versti pra5ym4 valstybing kalbq (vertejas)
arba asmens
i
atstovas. vertej4 savo iniciatyva pakviedia asmuo, kuris kreipiasi Tamybq;
I
1.3. Asmenys aptarnaujami ir asmenq pra5ymai Tamybojepriimami 1.1 punkte nurodytu
adresu pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 12.00, nuo 12.45 val. iki 17.00
val.,
penktadieniais - nuo 8.00 val. iki 12.00, nuo 12.45 val. iki 15.45 val. Asmenq prasymai
taip pat
priimami pietq pertraukos metu ir papildomai I valand4 prieS arba po Tamybos daibo dienos
laiko,
i5 anksto uZsiregistraws l.l punkte nurodytais telefonais;
1.4. Asmenys jiems aktualiais klausimais gali i5 anksto registruotis priemim4 Tamyboje
i
1.1 punkte nurodytais telefonais.

2.Nustatau,kad:
2.1. praSymai, pateikti i,odiiu, i kuriuos galima atsakyti arba kuriais galima i5sprEsti
asmeniui r[pimus klausimus i5 karto arba ne veliau kaip kitq Tamybos darbo dien4, nepateidLiant
asmenrl ar Tamybos interesq, Tamyboje neregistruojami. Asmenys, kurie kreipiasi Tamyb4
su
!
tokiais pra5ymais, nepaLeidLiant asmeml ar Tamybos interesq, pra5ym4 priimandio Tamybos
darbuotojo sprendimu gali bDti neidentifikuojami, jeigu pra5ymas yra bendro pob1dZio (t. y.

2

susij9s su bendro pob[dZio konsultacija ar informacijos suteikimu
ar i5sakyta kritika del
institucijos darbo). I tokius prasymus turi bDti atsakoma i5 karro arba
ne veliau kaip kit4 Tamybos
darbo dien4. Jeigu i i,odLiu pateiktq pra5ym4 negalima atsakyti iS karto
arba ne veliau kaip kit4
Tamybos darbo dienq, asmeniui sudaroma galimybe i5destyti prasym4
rastu. I tokius LodLiu ar
rastu pateiktus pra5ymus atsakoma i5 Tamybos valstybes tarnautojui
ar darbuotojui, dirbandiam
pagal darbo sutarti, priskirto el. pasto, jei ramybos vadovas nenusprendZia
kitaip;
2'2. Viesojo administravimo istatymo 1l straipsnio 3 dalyje nustatytais
atvejais pra5ymas
gali blti nenagrinejamas Tarnybos vadovo sprendimu. Taip pat nenagrinejami fiziniq i4uridiniq
asmenq skundai del savivaldybes administravimo subjektq neveikimo ar priimq
individualiq
teises akq, kuriq apskundimo tvark4 nustato Administraciniq bylq
teisenos istatymas ar
konkredi4 sriti reglamentuoj antys istatymai ;
2.3' Pra5yrnas, pateiktas ra5tu nesilaikant Taisykliq 23 ir (ar) 24 punktuose
nustatfi
reikalavimq, per 5 darbo dienas nuo pra5ymo ar skundo gavimo institucijoje
dienos naudojant
asmens praS5zme nurody't4 kontakting informacij4 gr4Zinamas (arba, jei
dokumentai elektroniniai,
pateikiama toliau i5destyta informacija) asmeniui, pateikusiam prasym4,
nurodant tokio pra5ymo
gr4Zinimo prieZastis, si[lant i5taisyti nustatytus tr[kumus ir nustatant
termin4, kuris negali buti
trumpesnis kaip 5 darbo dienos, trukumams i5taisyti, jei Tamybos
vadovas nenusprend Lia kitaip.
Kai per Tamybos nustatyt4 termin4 asmuo nepateikia pagal Taisykliq 23 ir 24 punktuose
nustatytus reikalavimus iforminto prasymo, toks prasymas laikomas
nepaduotu;
2'4' kreipimaisi, kurie neturi pra5ymo poZymiq ir kuriuose isdestoma asmens
nuostata
tam tikru klausimu, prane5ama apie institucijos veiklos pagerejim4 ar trukumus, pateikiami
pasiulymai, kaip pagerinti institucijos veiklE, atkreipiamas demesys
tam tikrq situacuq a.
padeti, Tamybos je yra uZregistruojami, jvertinamas jq turinys, !pagal poreik!
su jais
supaZindinami Tamybos vadovas, tadiau juos nera atsakoma, jei
!
Tamybos vadovas
nenusprendZia kitaip;
2'5' Iei Tamybai yra adresuota praSymo ar skundo kopija ir tai prasyme ar
skunde yra

aiskiai nurodyta, ji yra uZregistruojama,
ivertinamas prasymo ar skundo turinys, tadiau toks prasymas
ar skundas nenagrinejamas ir
neatsakoma, i5skyms atvejus, jei jame yra Tamybos kompetencijai
priskirrq klausimq, I kuriuos pagal kompetencijE atsakoma Taisykliq
37 punkte nustatyta tvarka.
3' P a v e d u Tamybos vyriausiajai specialistei Daliai Seperienei atlikti Taisyklemis
Tarnybai nustatytas funkcijas ir uZtikrinti Taisykliq l2 punkte nurodytos informacijos
paskelbim4
Tamybos i n terneto svetainej e !-r1-tps /4ra geg i ai I t.

iji

:

4' N u r o d a u, kad

.

Tamybos valstybes tarnautojai, nagrinedami asmenq praiymus,

vadovaujasi VieSojo administravimo
lstatymu, Asmenq prasymq ir skundq nagrinejimo viesojo
administravimo subjektuose taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
vyriausybes 2007
m' rugpjldio 22 d. nutarimu Nr. 875 ,,Del Pra5ymq ir skundq nagrinejimo
ir asmenq aptarnavimo
vieSojo administravimo subjektuose taisykliq patvirtinimo,. ir siuo
fsakyrnu.
5' P r i p a L i s t u netekusiu galios Pagegiq savivaldybes kontrolieriaus 2021 m.
balandzio 2 d' isakym4 Nr. Kl-8,,Del Asmenq pra5ymq nagrinejimo
ir jq aptarnavimo pagegiq
savivaldybes kontroles ir audito tarnyboj e taisykliq patvirtinimo,,.
Sis lsakymas gali buti skundZiamas Regioniniq apygardos administracinio
teismo Klaipedos
r[mams (Galinio pylimo g. 9, 91230 Klaipeda, ar per Lietuvos teismq
elektroniniq paslaugq portalq
https://e'teismas.lt) per vien4 menesi Lietuvos Respublikos administraciniq
bylq ieisenos istatymo
nustatyta tvarka. Apskundimo terminas skaidiuojamas nuo Sio
lsakymo purt.tul-o ar nuo Sio
isakymo nuora5o jteikimo suinteresuotiems asmenims dienos.
Savivaldybes kontrolierius

tu

Dainius Kinderis

