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Vadovaudamasi viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro įstatų, patvirtintų Laz-

dijų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 5TS-43 „Dėl viešųjų įstaigų

įstatų pakeitimo ir patvirtinimo“, 61.14. papunkčiu, viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų

centro direktoriaus pareigybės aprašymo, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m.

kovo 31 d. sprendimu Nr. 5TS-1546 „Dėl viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro di-

rektoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“, 7.10. papunkčiu:

t   v   i   r   t   i   n   u   viešosios   įstaigos  Lazdijų   socialinių   paslaugų   centro   skundų   valdymo

procedūras (pridedama).

Direktorė Jolanta Marcinkienė

Parengė
Odeta Lenkauskienė
2020-03-27
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PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Lazdijų 
socialinių paslaugų centro 
direktoriaus
2020 m. kovo 27 d. 
Įsakymu Nr. SPCV1-

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

SKUNDŲ VALDYMO PROCEDŪROS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pagrindinės sąvokos:

1.1. Paslaugos gavėjas – asmuo, kuris naudojasi Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių

paslaugų centro (toliau – Centro) teikiamomis paslaugomis. 

1.2. Paslaugos gavėjo atstovas – atstovas pagal įstatymą arba atstovas pagal pavedimą.

1.3.  Pareiškėjas  –  paslaugos  gavėjas,  jo  atstovas  arba  kitas  suinteresuotas  asmuo,

pateikiantis skundą. 

1.4. Skundas  – asmens rašytinis  kreipimasis į Centro direktorių,  kuriame išdėstomi

pareiškėjo skundo argumentai.

1.5. Anoniminis skundas - nepasirašytas skundas, kuriame nenurodyti pareiškėjo vardas, 

pavardė ir tikslus adresas, kuriuo jis pageidautų gauti atsakymą, taip pat telefono numeris (jei 

pareiškėjas jį turi).

1.6.  Atsakymas –  motyvuotas  raštas  pareiškėjui,  kuriuo  atsakoma į  jo  kreipimąsi,

išsiųstas paštu arba elektoriniu paštu. 

II. SKUNDO PATEIKIMO TVARKA

2. Skundas turi būti parašytas lietuvių kalba. 

3. Skundas turi būti parašytas įskaitomai. 

4. Išdėstyta skundo esmė. 

5. Skundas turi būti pareiškėjo pasirašytas, jame nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė,

faktinė  gyvenamoji  vieta  arba  duomenys  (telefono  numeris,  elektroninio  pašto  adresas)  ryšiui

palaikyti. 

6. Jei skundą parašo atstovas, nurodomas atstovo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta. 

7.  Skunde  turi  būti  atstovavimą  liudijantis  dokumentas  ir  paslaugos  gavėjo,  kurio

vardu jis kreipiasi duomenys: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir adresas.
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8.  Skundas,  pateiktas  tiesiogiai,  elektroniniu  būdu  (pasirašytas  ranka  ar  saugiu

elektroniniu parašu), prilyginamas pareiškėjo pasirašytam, paštu atsiųstam skundui, teikiamas el.

pašto adresu  jolanta.marcinkiene@lazdijai.lt arba įdedamas į skundų - pasiūlymų dėžutę, esančią

Centre, 1 aukšte.

9. Anoniminiai skundai nenagrinėjami.

III. SKUNDO REGISTRAVIMAS

10. Skundai,  pateikti  tiesiogiai,  įdėti  į  skundų - pasiūlymų dėžutę,  atsiųsti  paštu ar

elektroninėmis priemonėmis turi būti užregistruojami duomenų valdymo sistemoje.

IV. SKUNDO TYRIMAS IR NAGRINĖJIMAS BEI TERMINAI

11. Skundai išnagrinėjami ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jų gavimo

dienos. 

12. Atskirais atvejais skundo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas ilgesniam laikui,

bet ne ilgiau nei 30 darbo dienų. 

13. Skundo nagrinėjimo terminas gali būti pratęsiamas Centro direktoriaus sprendimu.

Šiuo  atveju  skundo  pareiškėjas  raštu  yra  informuojamas  apie  skundo  nagrinėjimo  pratęsimo

priežastis. 

14.  Iš  skundų -  pasiūlymų dėžutės  skundai  išimami  kiekvieną  pirmadienį  iki  1600

valandos ir perduodami Darbo tarybos pirmininkui.

15. Darbo taryba nagrinėja pateiktą skundą.  

V. NAGRINĖJIMO REZULTATŲ (ATSAKYMO) PARENGIMAS

16. Apie skundo išnagrinėjimo rezultatus pareiškėjui pranešama raštu. 

17. Rašte nurodomas jo skundo tyrimo ir nagrinėjimo rezultatas. 

18. Jei skundas nepatenkinamas, atsakyme nurodomi nepatenkinimo motyvai.
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