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VISAGINO SVMTTMO PAGALBOS TARNYBOS
ASMENU PRASYMU IR SKUNDV NAGRINEJIMO IR ASMENV

APTARNAVIMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Visagino Svietimo pagalbos tarnybos (toliau - Tarnyba) asmenq pra5ymq ir skundq
nagrinejimo ir asmenq aptarnavimo tvarkos apra5as (toliau - Tvarkos apraSas) reglamentuoja
asmenq pra5ymq ir skundq nagrinejim4 bei asmenq aptarnavim4.

2. Tvarkos apra5as parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2007 m.
rugpjudio 22 d. nutarimu Nr. 875 ,,Del pra5ymq ir skundq nagrinejimo ir asmenq aptarnavimo
vieSoj o administravimo subj ektuose taisykliq patvirtinimo'..

3. Vieno langelio asmenU aptamavimo vieta yra Tarnybos sekretoriaus-archyvaro kabinetas.
Darbo laikas pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8:00 iki 17:00, penktadieniais iki 15:45 val., pietq
pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 va[. Kontaktai: Draugystes g. 12, 31222 Visaginas, Lietuva, el. paStas

- info@vspt.lt, interneto svetaines el. adresas - https://www.visaginospt.lt, Tel. (8 386) 60 099.
4. UZ asmenq pra5ymq ir skundq priemim4, aptarnavimE yta atsakingas sekretorius-

archyvaras, uZ pra5ymq ir skundq nagrinejim4 - Tamybos direktorius ar ji pavaduojantis darbuotojas.
5. Tvarkos apra5e naudojami terminai:

5.1. Pra5ymas - tai asmens kreipimasis, pra5ant priimti sprendim4, susijusi su Tamybos
vykdoma veikla ir teikiamomis paslaugomis, ar nustatyta tvarka pateikti Tarnybai turim4
infomracij4 apie asmeni ar sprendimo priemimo iSaiSkinim4.

5.2. Skundas - asmens ra5ytinis kreipimasis i Tarnyb4, kuriame nurodoma, kad yra
paZeistos jo teises ar teiseti interesai ir praSoma juos apginti.

5.3. Zodiniai skundai - gali blti i5destomi parei5kejui tiesiogiai kreipiantis i Tarnybos
direktoriq ar ji pavaduojanti darbuotoj4.

5.3.1. Zodimai skundai sprendZiami tuoj pat, nepaZeidZiant asmens, kuris kreipesi" kitq
asmenq ar istaigos interesq. Prireikus sudaromos galimybes iSdestyti skundq ra5tu.

6. Asmenq pra5ymai ar skundai yra nagrinejami pagal Tarnybos kompetencij4. Jeigu
Tamyba nekompetentinga sprgsti praSyme ar skunde i5destytq klausimq, jis ne veliau kaip per 5

darbo dienas nuo gavimo dienos i5siundiamas kompetentingai institucijai, o ji pateikgs asmuo apie
tai informuoj amas raStu, paai5kinant persiuntimo prieZastis.

7. Nagrinedami asmenq praSymus at skundus ir aptarnaudami asmenis Tarnybos
darbuotojai privalo vadovautis pagarbos Zmogaus teisems, teisingumo, s4Ziningumo ir protingumo
principais, o teikdami asmenims informacij4 - Lietuvos Respublikos teises gauti informacij4 i5
valstybes ir savivaldybiq institucijq ir istaigq istatyme nustatytais informacijos iSsamumo. tikslumo.
teisetumo, objektyvumo ir pagalbos principais.

8. Jeigu asmens pra5ymas ar skundas yra adresuotas kelioms institucijoms ir priklauso keliq
institucijq kompetencijai, o Tarnyba yra pirmasis adresatas, nagrinejim4 organizuoja Tarnyba.

9. Jeigu asmens praSymas ar skundas yra adresuotas kelioms institucijoms, tadiau Tarnyba
nera pirmasis adresatas, Tarnyba privalo pirmam adresatui pateikti pasiulymus del praSymo ar
skundo nagrinejimo ne v€liau kaip per 10 darbo dienq nuo praSymo ar skundo gavimo.

10. Pra5ymai ar skundai su kuriais tas pats asmuo kreipiasi i Tarnyb4 tuo padiu klausimu,
nenagrindjami, jeigu nenurodomos naujos aplinkybes, sudarandios praSymo pagrind4. ar
nepateikiami papildomi argumentai, leidLiantys abejoti ankstesnio atsakymo pagrfstumu. Kai
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kartotinis pra5ymas ar skundas nenagrinejamas, Tarnyba per 5 darbo dienas nuo kartotinio pra5ymo
ar skundo gavimo prane5a asmeniui, kodel jo praSymas nenagrinejamas, ir nurodo Sio sprendimo
apskundimo tvark4.

II SKYRIUS
PRASYMUIR SKUNDU PATEIKIMAS

1 1. Pra5ymus ar skundus ra5tu galima pateikti tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus

iTamybq, atsiuntus praSym4 ar skundE pa5tu arba elektroninemis ry5io priemonemis. PraSymus
LodLiu galima pateikti tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus i Tarnyb4 ar elektroninemis
priemonemis: telefonu ar garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo ir ira5ymo priemonemis. ZodZiu
elektroninemis priemonemis gali buti teikiami tik informacinio pobldZio pra5ymai, kuriais nera
paLeiclliami teises aktais nustatyti asmens duomenq apsaugos reglamento reikalavimai.

12.Pra5ymai, pateikti LodZiu, ikuriuos galima atsakyti t4padiE darbo dien4, nepaLeidLiant
asmens, kuris kreipiasi, kitq asmenq ar Tarnybos interesq. I tokius praSymus turi b[ti atsakoma tq
padi4 darbo dien4. Jeigu i LodLiu pateiktq pra5ym4 negalima atsakyti t4 padi4 darbo dien4, asmeniui
turi biiti sudaroma galimybe i5destyti pra5ym4 ra5tu.

l3.Jeigu praSym4 LodZiu teikiandio asmens ar jo atstovo elgesys yra neadekvatus arba turi
aklaizdlirq, nusikaltimo, baudZiamojo nusiZengimo ar administracinio nusiZengimo (toliau - teises
paZeiclimai) poZymiq, Tarnybos darbuotojas, atsakingas uZ asmenq aptarnavimq, turi teisg tokio
asmens neaptarnauti ir privalo tuojau pat prane5ti apie Sio asmens elgesi Tarnybos direktoriui, arba
ji pavaduojandiam darbuotojui. Tarnybos direktoriaus sprendimu apie pra5ymE iodiliu teikiandio
asmens elgesi, turinti akivaizdZiq teises paZeidimq poZymiq, praneSama kompetentingoms
institucijoms.

l4.Asmens ar jo atstovo pageidavimu jo priemimas Tarnyboje ir tiesioginis praSymo ar
skundo iSdestymas gali b[ti derinamas i5 anksto LodLiu ar raStu Taisykliq 4 punkte nurodyais
budais.

15. Pra5ymas ZodZiu gali bUti pateikiamas pra5ym4 teikiandiajam asmeniui ar jo atstovui ir
ji aptamaujandiam Tarnybos darbuotojui suprantama kalba. Jeigu asmuo ar jo atstovas nemoka
valstybines kalbos, o Tarnyboje ndra darbuotojo, suprantandio kalb4, kuria asmuo ar jo atstovas
kreipiasi, arba kai del sensorinio ar kalbos sutrikimo asmuo negali suprantamai reik5ti mindiq, jam
kreipiantis LodLiu i Tarnyb4 turi dalyvauti asmuo, gebantis iSversti pra5ymq i valstybing kalbE
(verte-ias). Vertej4 pakviedia asmuo, kuris kreipiasi i Tarnyb4, savo iniciatyva.

16. Asmenq pra5ymai ar skundai turi b[ti:
16.1. para5yti valstybine kalba (5i nuostata netaikoma pra5ymams, siundiamiems pa5tu);
I 6.2. paraSyti iskaitomai;
l6.3.asmens pasiraSyti, nurodytas jo vardas, pavarde, gyvenamoji vieta (eigu kreipiasi

fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveines adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir
kontaktiniai duomenys ry5iui palaikyti. Jeigu praSyme ar skunde nenurodytas adresas, kuriuo asmuo
pageidauja gauti atsakym4, jis teikiamas pagal kitus pra5yme ar skunde nurodytus asmens
kontal<tinius duomenis, iSskyrus atvejus, kai pra5yme ar skunde jokiq kitq asmens kontaktiniq
duomenq nenurodyta.

lT.Nevalstybine kalba priimami praSymai, kai i Tarnyb4 ra5tu kreipiasi uZsienio valstybes
institucija ar tarptautine organizacija, vadovaudamasi tarptautines teises aktais.

18. Atstovaujamo asmens vardu i Tamyb4 kreipdamasis asmens atstovas praSyme 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 patvirtinanti dokumentq ar jo koprjq.

19. Kai pra5ym4 ar skundq institucijai pateikia asmens atstovas, kurio atstovavim4
patvirtinantis dokumentas i5duotas uZsienyje, Sis dokumentas turi blti patvirtintas vadovaujantis
Dokurnentq legalizavimo ir tvirtinimo paZyma (Apostille) tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos
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Respublikos Vyriausybes 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 ,,Del Dokumentq legalizavimo ir
tvirtin i mo p aiy ma (Ap o s t il I e) tvarko s apraSo patvirtinimo".

20. Asmens pra5ymas ar skundas pateiktas elektroniniu budu ir pasiraSytas elektroniniu
para5u, prilyginamas praSymui raStu.

21. Asmuo, pra5ym4 ar skund4 teikiantis Tamybai elektroniniu paStu, turi ji iSsiqsti oficialiu
institucijos elektroninio pa5to adresu, nurody,tu institucijos interneto svetaines tinklalapyje.

III SKYRIUS
PRASYMV, SKUNDU PRIEMIMAS IR NAGRINEJIMAS

22. Pra5ymus ir skundus, pateiktus tiesiogiai, atsiqstus paStu ar elektroninemis
priemonemis, sekretorius-archyvaras registruoja jq gavimo dien4 Asmenq pra5ymq, sutikimq,
skundq, prane5imq nagrinejimo dokumentq registre ir perduoda Tarnybos direktoriui ar ji
pavaduoj andi am darbuotoj ui.

23.Tarnybos direktorius ar ji pavaduojantis darbuotojas ra5l.tiniu pavedimu (fsakymu,
potvar:kiu, rezoliucija) per 3 darbo dienas nuo uZregistruoto praSymo ar skundo gavimo dienos,
iSskyrus asmenq praSymus, skundus ar praneSimus, i kuriuos, nepaZeidZiant asmens, kuris kreipiasi,
kitq asmenq ar Tarnybos interesq, galima atsakyti tuoj pat:

23.1. skiria pra5ym4 ar skund4 ar praneSim4 nagrineti darbuotojams pagal kompetencij4 ir
pareigybes (toliau - Vykdyojams).

23.2. nagrtnejantis asmens pra5ym4 ar skund4 darbuotojas pats nusi5alina nuo Sio pra5ymo,
skundo ar praneSimo nagrinejimo arba turi biiti nu5alintas Tarnybos direktoriaus sprendimu.
atsiradus vie5qjq ir privadiq interesq konfliktams ir jo prieZastims.

24. Pra5ymai, kuriuose yra informacijos, susijusios su ypatingais asmens duomenimis
(rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais isitikinimais, naryste profesinese
sqiungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, asmens teistumu), persiundiami nagrineti kitoms
institucijoms tik gavus asmens ra5ytini sutikim4. Tarnyba per 5 darbo dienas nuo pra5ymo gavimo
kreipiasi i asmeni, pra5ydamas per nustatytE termin4 pateikti 5i sutikimq. Kai per nustatyt4 terminq
toks sutikimas negaunamas, pra5ymas gr4Zinamas asmeniui, nurodoma grELinimo prieZastis.

25. Jeigu uZregistravus asmens pra5ym4, skund4 ar praneSim4 nustatoma, kad jie grindZiami
aklaizdliai tikroves neatitinkandiais faktais arba jq turinys nekonkretus, nesuprantamas ir del to
Tarnyba negali tokio praSymo ar skundo iSnagrineti, pra5ymo ar skundo nagrinejimas Tarnybos
direktoriaus sprendimu nutraukiamas. Apie tokio pra5ymo ar skundo nagrinejimo nutraukim4
Tarnyba nedelsdamas prane5a asmeniui.

26. Jeigu pra5ymui ar skundui i5nagrineti bltina informacija ir dokumentai, kuriuos privalo
pateikri asmuo, kuris kreipiasi, ir Tarnyba tokios informacijos ir dokumentq pati gauti negali, per 5
darbo dienas nuo praSymo ar skundo gavimo Tarnyboje dienos ji kreipiasi i asmeni raStu,
pra5ydamas pateikti Siq informacij4 ir dokumentus, ir prane5a, kad pra5ymo ar skundo nagrinejimas
stabdomas, iki bus pateikta pra5ymui ar skundui iSnagrineti bltina informacija ir dokumentai. Kai
per Tamybos nustatyt4 termin4, kuris negali bUti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, pra5ymui ar
skundui iSnagrineti bltina informacija ir dokumentai negaunami, praSymas ar skundas
nenagrinejamas, per 3 darbo dienas nuo Tarnybos nustatyto termino suejimo dienos dokumentq
originalai gr4Zinami asmeniui ir nurodoma gr4Zinimo prieZastis. Tarnyba pasilieka praSymo ar
skundo ir gautq dokumentq kopijas.

27. Asmenq praSymai ar skundai turi bfiti iSnagrineti per 20 darbo dienq nuo jq gavimo.
28. Jeigu praSymo ar skundo nagrinejimas susijgs su komisijos sudarymu, posedZio

suSaukimu ar kitomis organizacinemis priemonemis, del kuriq atsakymo pateikimas asmeniui gali
uZsitgsti ilgiau kaip 20 darbo dienq nuo pra5ymo gavimo, Tamybos direktorius per 15 darbo dienq
nuo pra5ymo ar skundo gavimo turi teisg pratEsti 5i termin4 dar iki l0 darbo dienq. Likus ne
maZiau kaip 5 darbo dienoms iki 27 punkte nustatyto termino pabaigos, Tamyba i5siundia asmeniui
praneSim4 ra5tu, nurodydamas pra5ymo ar skundo nagrinejimo pratgsimo prieZastis.
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IV SKYRIUS
ATSAKYMU I PRASYMA AR SKUNDA PARENGIMAS

29. I asmenq pra5ymus ar skundus atsakoma valstybine kalba ir tokiu bldu, kokiu pateiktas
pra5yrnas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakym4 kitu bDdu. Prireikus i pra5ym4 gali blti
atsakoma ne valstybine kalba, kai vadovaudamasi tarptautines teisds aktais praSym4 pateikia
uZsienio valstybes institucij a ar tarptautine organizacij a.

30. Atsakymas i pra5ymq ar skund4 parengiamas dviem egzemplioriais, i5 kuriq vienas
iSsiundiamas (iteikiamas) asmeniui, o kitas lieka Tamyboje.

31. Atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti pra5om4 administracinE paslaug4,
informacij4, priimti administracini sprendim4 prieZastys, arba Tarnybos siundiamame pranesime
apie asmens praSymo ar skundo nenagrinejimo prieZastis asmuo ar jo atstovas turi b[ti
inforntuojamas apie tokio atsakymo apskundimo tvarkq, nurodant institucijos (-q), kuriai (-ioms)
gali bDti paduotas skundas, pavadinim4 (-us) ir adres4 (-us), taip pat termin4 (-us), per kuri (-iuos)
gali bUti pateiktas skundas. Persiundiant praSymE ar skund4 nagrineti kitai kompetentingai
institucijai ir informuojant apie tai asmeni ar jo atstov4, prane5ime asmeniui nurodyti minetos
apskundimo tvarkos nereikia.

32. Atsakymai i pra5ymus ar skundus rengiami ir saugomi laikantis Lietuvos vyriausiojo
archyvaro priimtq teises aktq, reglamentuojandiq dokumentq valdym4, reikalavimq

V SKYRIUS
SPRENDIMU DEL TSNACruNETU pRASVrvrrT BEr SKUNDU APSKUNDTMAS

33. Asmuo, nesutinkantis su Tarnybos atsakymu i jo pra5ym4 ar skundq arba tuo atveju,
jeigu per nustatyt4 pra5ymo nagrinejimo termin4 atsakymas asmeniui nei5siqstas, turi teisg tai
apskqsti Administraciniq gindq komisijai ar Administraciniam teismui Lietuvos Respublikos
administraciniq bylq teisenos istatymo nustatyta tvarka.

34. Asmuo (klientas), nesutinkantis su priimtu del jo praSymo ar skundo sprendimu, savo
pasirirrkimu turi teisg paduoti skund4 Tamybos direktoriui ar ji pavaduojandiam darbuotojui, kuris
turi ji nagrineti, laikydamasis l-ietuvos Respublikos vie5ojo administravimo istatyme nustatytll
administracines procedlros reikalavimq, arba paduoti skund4 Visagino merui, Visagino
savivaldybes administracijos Sl'ietimo, kult[ros, sporto ir valstybines kalbos kontrolds skyriui.
administracijos direktoriui ar Administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administraciniq bylq
teisenos istatymo nustatyta tvarka.

35. Jeigu per nustatyt4 pra5ymo ar skundo nagrinejimo termin4 sprendimas ndra
priimtrmas, asmuo turi teisg tai apskqsti Administraciniq gindq komisijai ar Administraciniam
teismui LR administraciniq bylq teisenos istatymo nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS
ASMENU APTARNAVIMAS ZIOOZIIU ELEKTRONINEMI S PRIEMONEMI S

36. Tarnybos darbuotojo, atsakingo uZ asmenq aptarnavimq, uZ.davinys - suteikti asmens
praSorn4 informacij4, susijusi4 su jam rlpimo klausimo nagrinejimu. Tarnybos darbuotojas,
atsakingas uZ asmenq aptarnavim4, turi trumpai ir suprantamai:

36.1. paai5kinti, ar Tarnyba kompetentinga nagrineti pra5ym4 ar skund4 asmeniui rlpimu
klausimu;

36.2. paai5kinti galimus dokumentq pateikimo budus ir tai, kokius dokumentus reiketq
pateikti, kad pra5ymas ar skundas b[tq iSnagrinetas;

36.3. nurodyti institucijE (os adres4 ir kontaktus), i kuri4 asmuo turetq kreiptis, jeigu
praSyn4 ar skund4 gavusi institucija nekompetentinga nagrineti jo pra5ymq;

36.4. pateikti kit4 asmens pageidaujam4 informacij4, kuria disponuoja institucija ir kuriq
asmuo turi teisg gauti Lietuvos Respublikos teises gauti informacij4 i5 valstybes ir savivaldybiq
institucijq ir istaigq istatymo nustatyta tvarka.
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37. Tarnybos darbuotojas, atsakingas uZ asmenq aptarnavim4 turi laikytis Siq reikalavimq:
37.1. prisistatyti asmeniui (nurodyti pareigas, vardq ir pavardg), pasakyti institucijos

pavadinim4;
37.2. i5klausyti, prireikus papraSyti pladiau paai5kinti praSymo ar skundo esmQ;
37.3. ai5kiai ir tiksliai atsakyti i klausimus, jei klausimai priskirti valstybes tarnautojo

kompetencijai ir atsakymas yra Zinomas, arba nukreipti asmeni i kompetenting4 valstybes
tarnautoj4; prireikus laiko iSsamiam atsakymui parengti, nurodyti, kada bus asmeniui atsakyta, arba
pasillyti perduoti atsakym4 kita rySio priemone.

38. Tuo atveju, jei skambinantis asmuo Saukia, grasina, keikiasi, Tarnybos darbuotojas turi
ispeti asmeni del jo netinkamo bendravimo, o jei asmuo nereaguoja i ispejim4, darbuotojas
informuoja asmeni ,,AS neprivalau Sito klausytis", atsisveikina ir padeda rageli.

VII SKYRIUS
ASMENU APTARNAVIMAS TAIKANT VIENO LANGELIO PRINCIPA

39. Asmenis aptarnauti Tarnyboje veikia vieno langelio asmenq aptarnavimo principas.
Asmenys aptarnaujami Tarnybos darbo laiku, kuris skelbiamas interneto svetaineje
www.visaqinospt.lt.

40. Vieno langelio asmenq aptarnavim4 vykdo sekretorius-archyvaras, atlikdamas Sias

funkcijas:
40.1. priima praSymus ir skundus;
40.2. uLregistruoja gautus pra5ymus ir skundus, i5skyrus praSymus, i kuriuos, nepaLeidliant

asmens, kuris kreipiasi, kitq asmenq ar Tarnybos interesq, galima atsakyti t4 padi4 darbo dien4;
40.3. perduoda juos nagrineti Tarnybos direktoriui ar jipavaduojandiam darbuotojui, asmens

ar jo atstovo pageidavimu praneSa jam, kuris Tarnybos darbuotojas nagrineja pra5ymq ar skund4;
jeigu pra5ymo ar skundo nagrinejimas nepriskirtinas Tarnybos kompetencijai, persiundia ji kitai
institucijai ir pasilieka pra5ymo ar skundo koprjE;

40.4. iteikia ar i5siundia asmeniui ar jo atstovui atsakym4 ijo pra5ym4 ar skund4;
40.5. pra5ym4 ar skundq pateikusio asmens ar jo atstovo pageidavimu informuoja ji apie

pra5yrno ar skundo nagrinejimo eig4;
40.6. konsultuoja ir informuoja pra5ym4 ar skund4 pateikusi asmen! ar jo atstov4 pagal

Tamybos kompetencij4;
40.7. kartq per metus atlieka asmenq aptarnavimo taikant vieno langelio princip4 kokybes

analizg ir Sios analizes rezultatus, prireikus pasi[lymus del asmenq aptarnavimo gerinimo pateikia
Tarnybos direktoriui.

VIII SKYRIUS
ASMENU APTARNAVIMO KOKYBES VERTINIMAS

41. Tarnyba privalo kasmet atlikti asmenq aptarnavimo kokybes vertinim4 pagal anoniminiq
asmenl+ apklausq rezultatus arba pasirinktus objektyvaus pobldZio kriterijus.

42. Anoniminiq apklausq metu gali bfiti pra5oma asmenq pareikSti nuomong del Tarnybai
aktualiq asmenU aptarnavimo kokybes aspektq:

42.1. ar asmenys pakankamai informuoti apie institucijos darbo laik4;
42.2. ar asmenims patogus Tamyboje nustatytas asmenq priemimo laikas;
42.3. ar asmenims tenka ilgai laukti priemimo;
42.4. ar asmenys buvo atidZiai i5klausl.ti juos aptarnavusiq darbuotojq;
42.5. ar aiSkiai ir tiksliai buvo atsakyta i asmenq klausimus;
42.6. per kiek laiko asmenys sulauke atsakymo i pateiktq klausim4; ar asmenys informuoti

apie veiksmus, kuriq Tarnyba emesi sprEsdama jq klausimus.
43. Asmenq aptarnavimo kokybes vertinimas gali b[ti atliekamas pagal pasirinktus

objektyvaus pobldZio kriterijus:
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43.1. kiek praSymq ir skundq per metus buvo i5nagrineta greidiau nei per nustatyt4 termin4;
43.2. kiek per metus buvo atvejq, kai atsakymai i pra5ymus ir skundus buvo pateikti veliau.

nei nustatyta;
43.3. kiek per metus uZfiksuota atvejq, kai asmenys kreipesi i Tarnyb4 skqsdami pateikt4

atsakyma ijq pra5ymq ar skundq arba juos aptamavusiTarnybos darbuotoj4;
43.4. kiek per metus uZfiksuota atvejq, kai asmenys kreipesi i auk5tesnes pagal pavaldum4

arba g,indus nagrinejandias institucijas skqsdami pateikt4 Tarnybos atsakym4 arba juos aptarnavusi
Tarnybos darbuotoj4.

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

44. Asmenys turi teisg pareik5ti savo nuomong, pastabas ir pasillymus apie Tarnybos darbo
organizavim4, teikiamq paslaugq kokybg, darbuotojq aptarnavim4 ir elgesi bei kitais vykdomos
veiklos klausimas, palikdami atsiliepimus Tarnybos darbuotojui, i kuri kreipesi arba siqsdami juos
elektroniniu pa5tu. Tokio pobDdZio asmenq atsiliepimams nekeliami 12 punkto reikalavimai, ijuos
Tamyba neprivalo atsakyti.

45. I Tamyb4 besikreipiantys asmenys privalo:
45.1. Tarnybos patalpose laikytis vieSosios tvarkos;
45.2. laikytis aptarnavimo eiles;
45.3. neprekiauti;
45.4. saugoti savo asmeninius daiktus;
45.5. negadinti Tarnybos turto.
46. { Tarnyb4 besikreipiantys neblaivDs, apsvaigg ar agresyv[s asmenys - neaptamaujami.

Toki asmeni aptarnauti atsisakgs darbuotojas apie tai tamybiniu praneSimu informuoja Tarnybos
direktoriq ar ji pavaduojanti darbuotoj4.

47. Darbuotojai su Siuo tvarkos apra5u yra supaZindinami pasiraSytinai ir privalo laikytis jame
nustatytq ipareigoj imq.

Parenge

Sekretore-archyvare
M. Sipavidiene


