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BIUDZETINES ISTAIGOS,,VILNIAUS LAKSTINGALOS NAMAI"
ATSILIEPIMU, PAREISKIMU IR SKUNDU NAGRINEJIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. BiudZetines istaigos ,,Vilniaus Lak5tingalos namai" (toliau -lstaiga) Atsiliepimq, parei5kimq ir
skundq nagrinejimo tvarka (toliau - tvarka) nustato fstaigos paslaugq gavejq, darbuotojq ir tevq (globejq)
kitq suinteresuotq Saliq atsiliepimq, parei5kimq ir skundq priemimo tvarkq, skundq iforminimo
reikalavimus, jq nagrinejim4, sprendimo priemim4 bei apskundimo tvark4. Sios warkos tikslas - uZtikrinti
s4Ziningq ir objektyvq skundq nagrinejimq.

2. [staigoje atsiliepimai, parei5kimai ir skundai nagrinejami vadovaujantis pagarbos Zmogaus teisems,
teisingumo, s4Ziningumo, objektywmo, ne5ali5kumo, lygybes, vie5umo, operatyvumo, bendradarbiavimo,
konfidencialumo ir kitais principais.

3. Sioje warkoje vartbjamos s4vokos:
3.1. Parei5kdjas - ra5tu, {staigos specialioje deZuteje ,,Skundai'o ar elektroniniu btidu skundq pateikgs

paslaugq gavejas, jo tevas (globejas), darbuotojas ar kitas suinteresuotas asmuo;
3.2. Atsiliepimas - ra5ytinis nuomones apie [staigos veikl4 pareiSkimas, kuris gali biiti ir anoniminis.
3.3. Parei5kimas - su fstaigos veikla, teikiamomis paslaugomis, darbuotojq elgesiu ir aptarnavimu
susijgs ra5ytinis parei5kimas, kuris turi buti parei5kejo pasira5ytas, nurodant parei5kejo vard1, pavardg
ir adres4.

3.4. Skundas - parei5kejo Zodinis arba raStiskas kreipimasis, kuriame nurodoma, kad yra paZeistas jo
teises ar teiseti int'eresai del paslaugq teikimo ir pra5oma tenkinti parei5kejo reikalavimus.

3.5. fstaigos etikos komisija (toliau - Komisija) - fstaigos direktoriaus isakymu sudaryta komisija,
kuri nagrineja parei5kimq ar skund4 ir pateikia i5vadas del jame i5keltq reikalavimq ir siiilymq tenkinimo.

II. ATSILIEPIMII, PAREISKIMV IR SKUNDU PATEIKIMAS

4. Parei5kejq atsiliepimai, parei5kimai ir skundai adresuojami [staigos direktoriui ir pateikiami per
vien4 menesi nuo dienos, kai buvo paZeistos pareiSkejo teises ar teiseti interesai.

5. Parei5kejas atsiliepimus, parei5kimus ir skundus gali pateikti Siais budais:
5.1. ra5tu, pateikiant lstaigos personalo specialistei;
5.2. elektroniniu b[du, adresu: rtuh@laksttugalastslost .k ;
5.3. paStu, adresu Lak5tingalq g.7, LT-l0103 Vilnius;
5.4. i:odiliu, atvykus pas administracijos atstov4 (direktoriq, direktoriaus pavaduotoj4 socialiniam

darbui, vyriausiqii slaugytoj 4, vyriausiqj i socialini darbuotojq);
5.5. ZodZiu arba raStu perdavus skund4 Seimynos socialiniam darbuotojui irlar slaugytojui (paslaugos

gavejams);
5.6. imetus savo atsiliepim4, parei5kim4 ar skund4 i dei:utg ooskundai", kuri yra fstaigos foje.



6. Paslaugq gavejui, negalindiam savarankiSkai raStu pateikti skundo, skund4 sura5o uZ skundo
nagrinejim4 atsakingas darbuotoj as.

7. Parei5kejo atsiliepimas, parei5kimas, skundas registruojamas fstaigos atsakingo darbuotojo
Gyventojq pasitilymq, pra5ymq, skundq registre jq gavimo dien4. Parei5kejui pageidaujant iteikiama
parei5kimo, skundo gavimo fakt4 patvirtinanti parei5kimo ar skundo kopija.

8. Skundq deZutes turini kiekvien4 pirmadieni tikrina istaigos direktoriaus pavaduotojas socialiniam
darbui.

9. Parei5kejas turi teisg:
9.1.bet kuriuo metu atBaukti skund4. Skundas at5aukiamas ra3tu;
9,2. gauti informacij4 apie skundo nagrinejimo viet4 ir laikq, priimtus sprendimus;
9.3. asmeniSkai ar per atstovq dalyvauti Komisijos posedZiuose nagrinejant skund4.
10. Parei5kimai ir skundai pateikiami ra5tu. Juose turi buti nurodyta:
I 0. I . parei5kejo vardas, pav arde, gyvenamoj i vieta, telefono Nr. ;
1 0.2. f staigos, kuriai pateikiamas skundas, pavadinimas;
1 0.3. skundo pateikimo prieZastys;
10.4. parei5kejo reikalavimai ir siiilymai.
11. Kiekvienas parei5kimas ar skundas turi blti pasira5ytas parei5kejo. Tais atvejais, kai parei5kejas

del negalios negali pasira5yti skundo, uZ parei5kej4 pasira5o globejas ar asmuo, sura5gs skund4,
nurodydamas savo vardq, pavardg, adres4, kuriuo bfitq galima susisiekti. Prie pra5ymo gali biiti prideti
ivairtis dokumentai ar jq kopijos.

rlr. pARElSxlvrrT rR SKUNDU NAGRTNEJTMAS

I 2. Nepasira5yti skundai nagrinej ami, priimamos i5vados, sprendimas.
13. Parei5kim4 ar skund4 nagrineti direktorius perduoda Komisijai, jos nariai paskiria nagrinejimo

viet4 bei laikq ir apie tai ne veliau kaip per 5 darbo dienas Lodiliu, telefonu arba ra5tu pranesa pareiSkejui
arbajo atstovui.

14. Komisija turi i5nagrineti parei5kimq ar skundq kaip galima greidiau, bet ne veliau kaip per I
menesi nuo parei5kimo ar skundo registravimo dienos. Komisija parengia i5vadas bei pasiiilymus irpaieikia
juos Jstaigos direktoriui, o jam nesant jipavaduojandiam asmeniui kartu su atsakymo parei5kejui projektu.
Direktorius per 3 darbo dirnas susipaZista su skundu ir atsakymu iji, ir pasira5o arba su pastabomls giqi:ina
papildomai nagrineti.

15. Atskirais atvejais, kai parei5kimo ar skundo nagrinejimas reikalauja papildomos informacijos
ar irodymq, susijusiq su parei5kime ar skunde nurodytomis aplinkybemis, atsakymo pateikimas gali vir5yti
1 menesi, bet apie tai turi bfiti informuotas pareiSkejas.

16. Atsakymas parei5kejui grqZinamas i rankas arba i5siundiamas lai5ku ar elektroniniu pa$to
adresu, nurodytu skunde.

17. Zodinius skundus siekiama i5sprgsti LodLiu, o nepavykus i5sprgsti Lodiliu- ra5omas ir
pateikiamas skundas ra5tu.

18. Anoniminiai paslaugq gavejq parei5kiami ir skundai nagrinejami ta padia tvarka, kaip ir gauti
ra5tu. Atsakymai i anonimi5kai gaut4 parei5kim4 ar skund4 pateikiami Gyventojq tarybos pirmininkui ir
skelbiami f staigos skelbimq lentoje.

19. Nagrinejanti pareiSkimq ar skund4 Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos istatymais,
{staigos etikos kodeksu, fstaigos konfidencialumo tvarka, Komisijos nuostatais, kokybes procedtiromis ir
2 punkte iSvardintais principais.

20. Parei5kejas gavgs ji netenkinanti atsakym4 ir turedamas naujq argumentq, pagrindZiandiq jo
skundq, gali pakartotinai ra5tu kreiptis del skundo i5nagrinejimo.



21. fstaigos direktorius turi teisg pasiiilyti Komisijai perZiiireti iSvadas ir sprendimus del skundo,
jei ji nesilaike Zemiau nurodytq skundq nagrinejimo principq. Sis pasi[lymas turi bflti pagristas irpateiktas
ne veliau kaip kit4 darbo dien4 po i5vadq pateikimo.

IV. ATSAKYMO PAREISKEJUI PATEIKIMAS

22. Gautiparei5kimai ir skundai, priskirti fstaigos kompetencijai, turi b[ti i5nagrineti ir atsakymas
parei5kejui ar jo atstovui apie priimtus sprendimus turi biiti pateiktas ne veliau kaip per 1 menesi nuo
skundo uZregistravimo dienos (direktorius gali pratgsti termin4 dar iki 15 darbo dienq).

23. Atsakymq parei5kejui ar jo atstovui pasira5o fstaigos direktorius ar jo igaliotas darbuotojas.

v. ZourNrU sKUNDV NAGRTNEJTMAS

24. i,odiniai skundai priimami tais atvejais, kai juos galima i5nagrineti tuoj pat, nepaLeidhiant
parei5kejo ir [staigos interesq arba kai parei5kejas nera pajegus i5destyti skundo ra5tu.

25.Ui, Zodinio skundo nagrinejim4 atsakingas [staigos direktorius arbajo paskirti darbuotojai.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. lstaigos adrninistrucija ir darbuotojai teikia paslaugq gavejams konsultacinq pagalba del
kreipimosi su parei5kiamsi ir skundais.

27" Informacija apie atsiliepirnq, pareiSkimq ir skundq priemimo viet4 ir tvarkq yra paskelbta
{ staigos internetinej e svetainej e wlvry, I r}Ii.$ti[ga I osr]Llnr a i . I 1 .


