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PABRADĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ  

PRAŠYMŲ, SKUNDŲ BEI PRANEŠIMŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA 

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pabradės socialinės globos namų (toliau – Globos namų) prašymų, skundų bei pranešimų 

pateikimo, nagrinėjimo ir atsakymų pareiškėjams teikimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato įstaigos 

darbuotojų, gyventojų bei  jų tėvų (globėjų, rūpintojų) (toliau – pareiškėjų) prašymų, skundų ir 

pranešimų priėmimo, registravimo, nagrinėjimo ir atsakymų teikimo tvarką. 

2. Globos namai prašymus/skundus nagrinėja vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2015-08-26 nutarimu Nr. 913 patvirtintomis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo 

administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, 

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais norminiais teisės aktais ir šia Tvarka. 

3. Prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo 

administravimo subjektą prašant priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose 

nustatytus veiksmus. 

4. Skundas – asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, 

kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti. 

5. Pranešimas – asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, 

kad yra pažeistos kito asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti.  

 

II. PRAŠYMŲ, SKUNDŲ IR PRANEŠIMŲ PRIĖMIMAS, REGISTRAVIMAS IR 

NAGRINĖJIMAS 

 

6. Prašymai/skundai/pranešimai Globos namuose  adresuojami Globos namų direktoriui, priimami 

visą darbo dieną ir gali būti pateikiami šiais būdais: 

       6.1. raštu, prašymą/skundą/pranešimą tiesiogiai pateikiant administracijos darbuotojui ar 

personalo administratorei; 

       6.2. raštu, elektroniniu būdu, elektroninio pašto adresu: administracija@pabradesocgloba.lt; 

       6.3. raštu, persiunčiant paštu, adresu: Klevų g. 27, LT -18180 Pabradė, Švenčionių raj.; 

       6.4. raštu, anonimiškai įmetus prašymą/skundą/pranešimą į ,,Prašymų, skundų, pranešimų, 

pasiūlymų dėžutę“, kuri randasi Globos namuose fojė prie skelbimų lentos. Jos turinį kiekvieno 
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pirmadienio rytą tikrina darbo tarybos pirmininkas arba direktoriaus pavaduotojas socialinėms 

paslaugoms ir perduoda direktoriui;   

       6.5. žodžiu, atvykus pas Globos namų administracijos darbuotojus (direktorių, direktoriaus 

pavaduotojus, padalinių vadovus). 

7. Darbuotojų prašymai/skundai/pranešimai Globos namuose, pateikiami raštu, registruojami pas 

personalo administratorę jų gavimo dieną. Registruojamame prašyme/skunde/pranešime įrašoma jo 

gavimo data ir registracijos numeris.  

8. Užregistruotas prašymas/pranešimas tą pačią dieną perduodamas Globos namų direktoriui, kuris, 

susipažinęs su jo turiniu, rašo rezoliuciją atitinkamo padalinio vadovui jį išnagrinėti per 10 darbo 

dienų, nurodydamas datą iki kurios jis turi būti išnagrinėtas. Gautą skundą 10 darbo dienų laikotarpyje 

tiria direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.  

9. Draudžiama pavesti nagrinėti prašymus/skundus/pranešimus Globos namų padalinių vadovams ir 

darbuotojams, kurių veiksmai yra skundžiami. 

10. Gyventojų bei jų artimųjų žodiniai ar raštiški prašymai/skundai/pranešimai priimami ir 

registruojami pas padalinio vadovą socialiniam darbui arba pas jį pavaduojantį darbuotoją ,,Skundų, 

prašymų ir pasiūlymų“ registracijos žurnale. Užregistruoti gyventojų bei jų artimųjų 

prašymai/skundai/pranešimai vieną kartą per savaitę perduodami nagrinėti Gerovės komisijai.  

11. Pareiškėjas bet kuriuo metu turi teisę prašymą/skundą/pranešimą atšaukti raštu bei gauti visą 

reikiamą informaciją apie prašymo/skundo/pranešimo nagrinėjimo vietą ir laiką, priimtus 

sprendimus, o taip pat turi teisę asmeniškai ar per atstovą dalyvauti vieną kartą per savaitę 

vykstančiuose posėdžiuose, nagrinėjant prašymą/skundą/pranešimą. 

12. Anoniminiai prašymai/skundai/pranešimai, įvertinus pateiktos informacijos adekvatumą,  

registruojami ta pačia tvarka, kaip ir gauti raštu.  

13. Pareiškėjo teikiamas prašymas/skundas/pranešimas turi atitikti šiuos reikalavimus: 

      13.1. turi būti pateiktas valstybine kalba, parašytas tvarkingai ir įskaitomai; 

      13.2. prašyme, skunde, pranešime privalo būti: 

              13.2.1. įstaigos, kuriai teikiamas prašymas/skundas/pranešimas, pavadinimas; 

              13.2.2.  pareiškėjo vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris; 

              13.2.3. prašymo/skundo/pranešimo pateikimo data; 

              13.2.4. prašymo/skundo/pranešimo esmė, pvz.: Globos namų ar konkrečių jo atstovų 

(gyventojų, darbuotojų) veiksmai ir pan.; 

              13.2.5. tikslūs ir aiškūs reikalavimai; 

              13.2.6. pareiškėjo parašas; 

      13.3. jei prašyme/skunde/pranešime išdėstyti reikalavimai yra neaiškūs, jie detalizuojami, 

papildomi. 

14. Dėl prašymų/skundų  proceso organizavimo bei nagrinėjimo pareiškėjai gali kreiptis į Globos 

namų vadovą ar jo įgaliotą asmenį. 

15. Prašymas/skundas/pareiškimas vadovo arba jo įgalioto asmens sprendimu gali būti 

nenagrinėjamas, jeigu paaiškėja, kad tuo pačiu klausimu įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo jau 

yra pateikęs atsakymą arba priėmęs sprendimą. 

 

III. PRAŠYMŲ, SKUNDŲ IR PRANEŠIMŲ ATSAKYMŲ PAREIŠKĖJAMS TEIKIMAS  
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16. Komisijų posėdžių metu yra surašomi protokolai, su kuriais yra supažindinamas pareiškėjas. 

17. Pareiškėjas, gavęs jį netenkinantį atsakymą ir turėdamas naujų argumentų, pagrindžiančių jo 

skundą, gali papildomai raštu kreiptis dėl pakartotinio skundo išnagrinėjimo.  

18. Atsakymas parengiamas dviem egzemplioriais: vienas iš jų išsiunčiamas arba įteikiamas 

pareiškėjui, kitas lieka Globos namuose ir saugomas teisės aktų nustatyta tvarka. 

19. Pareiškėjas turi teisę apskųsti Globos namų priimtą sprendimą įstatymų nustatyta tvarka. 

20. Pareiškėjui užtikrinamas saugumas ir konfidencialumas. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Globos namų Prašymų, skundų bei pranešimų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka taikoma visiems 

Globos namų darbuotojams, savanoriams, gyventojams bei jų artimiesiems.  

 

22. Globos namų Prašymų, skundų bei pranešimų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka skelbiama viešai 

Globos namų internetinėje svetainėje www.pabradesocgloba.lt 

 


