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SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „VIJA“  

SKUNDŲ IR PASIŪLYMŲ VALDYMO TVARKA  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Socialinės globos centro „Vija“ (toliau – Globos namai) skundų ir pasiūlymų 

valdymo tvarka reglamentuoja paslaugų gavėjų ir kitų suinteresuotų asmenų skundų, pasiūlymų, 

gautų Globos namuose teikimą, nagrinėjimą. 

2. Globos namų darbuotojai nagrinėdami pasiūlymus, skundus vadovaujasi pagarbos 

žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo, protingumo, nešališkumo, lygybės, konfidencialumo ir 

kitais principais. 

3. Apraše vartojamos sąvokos: 

Pareiškėjas – žodžiu, raštu, elektroniniu būdu pasiūlymą ar skundą pateikęs paslaugų 

gavėjas ar kitas suinteresuotas asmuo. 

Pasiūlymas – pareiškėjo žodinis ar raštiškas teikimas, prašymas tikslu pateikti savo 

pastabas, idėjas ar siūlymus. 

Skundas – pareiškėjo žodinis ar raštiškas kreipimasis, kuriame nurodoma, kad yra 

pažeistos jo teisės ar teisėti interesai dėl paslaugų teikimo ir prašoma jį apginti. 

Paslaugų gavėjas – asmuo, kuriam Globos namuose teikiamos ilgalaikės, trumpalaikės, 

dienos socialinės globos ar kitos paslaugos.  

 

II. SKUNDŲ IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMAS 

 

4. Paslaugų gavėjų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai, skundai adresuojami 

Globos namų direktoriui.  

5. Pasiūlymai, skundai pateikiami šiais būdais: 

5.1.  raštu arba žodžiu tiesiogiai dirbančiam socialiniam darbuotojui; 

5.2. raštu Globos namų referentui;  

5.3. raštu elektroniniu adresu: info@vijoscentras.lt; 

5.4. paštu adresu: Apuolės g. 44, LT-48302 Kaunas.; 

5.5. anonimiškai pasiūlymą, skundą įmesti į Pasiūlymų ir skundų dėžutę, kuri yra 

Globos namų C korpuso I aukšto vestibiulyje. 

6. Paslaugų gavėjai turi teisę kreiptis į socialinį darbuotoją, kuris privalo užtikrinti 

paslaugų gavėjų teisę kreiptis įvairiais klausimais į Globos namų administraciją. 

7. Paslaugų gavėjui, turinčiam rašymo ar skaitymo sunkumų, skundą ar pasiūlymą 

parašyti padeda socialinis darbuotojas ar kitas Globos namų specialistas.  

8. Kai pareiškėjas nemoka valstybinės kalbos arba dėl sensorinio ar kalbos sutrikimo 

negali suprantamai reikšti minčių, jam kreipiantis žodžiu į Globos namus, gali dalyvauti lydintis 

artimasis, (globėjas/rūpintojas), darbuotojas ar kitas asmuo, gebantis padėti išversti prašymą, 

skundą, pranešimą į valstybinę kalbą arba padėti komunikuojant su pareiškėju.  
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9.  Priimami žodiniai prašymai, skundai, pranešimai, kuriuos galima išspręsti tuoj pat, 

nepažeidžiant pareiškėjo ar Globos namų interesų. Prireikus pareiškėjui sudaroma galimybė 

išdėstyti skundą ar pasiūlymą raštu.  

10. Pasiūlymų ir skundų dėžutę ne rečiau kaip kartą per savaitę tikrina Globos namų 

referentas.  

11. Pasiūlymai, skundai turi būti parašyti įskaitomai ir pasirašyti pareiškėjo, jeigu tai 

nėra anoniminis pasiūlymas, skundas. 

12.  Pareiškėjas bet kuriuo metu turi teisę atšaukti skundą. Skundas atšaukiamas raštu. 

13.  Pareiškėjas turi teisę gauti informaciją apie skundo nagrinėjimo vietą, laiką, priimtus 

sprendimus.  

14.  Pareiškėjas turi teisę asmeniškai ar per atstovą dalyvauti nagrinėjant skundą.  

 

III. SKUNDŲ IR PASIŪLYMŲ REGISTRAVIMAS 

 

15.  Pasiūlymai ir skundai, gauti iš paslaugų gavėjų ir kitų suinteresuotų asmenų, 

registruojami skundų ir pasiūlymų registre (1 priedas).  

16.  Anoniminiai pasiūlymai, skundai registruojami ta pačia tvarka kaip ir kiti gauti 

pasiūlymai, skundai. 

 

IV. SKUNDŲ IR PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS 

 

17. Globos namų raštinėje rašytiniai skundai, pasiūlymai registruojami jų gavimo 

dieną ir perduodami Globos namų direktoriui.  

18. Globos namų direktorius rašytiniu pavedimu (įsakymu,  rezoliucija) ne vėliau, 

negu per 3 darbo dienas nuo užregistruoto skundo gavimo dienos:  

18.1. skiria skundą nagrinėti darbuotojams pagal kompetenciją ir pareigybes;  

18.2. nepaveda nagrinėti skundo ar pranešimo darbuotojo tiesioginiam vadovui (jei 

vadovo veiksmus skundžia darbuotojas), paslaugų gavėjo darbuotojui (jeigu skundžiami paslaugų 

gavėjo darbuotojo veiksmai, pažeidžiantys paslaugų gavėjo interesus).  

19. Anoniminiai pareiškėjų skundai ar pranešimai nagrinėjami ta pačia tvarka, kaip ir 

gauti neanoniminiai. Atsakymai į anonimiškai gautus skundus pateikiami:  

19.1. susiję su paslaugų gavėjo galimai pažeidžiamais interesais – globos namų 

Gyventojų tarybos atstovams; 

19.2. susiję su galimai pažeidžiamais darbuotojo interesais – globos namų Darbo 

tarybos atstovams. 

20.  Jeigu užregistravus pareiškėjo skundą ar pranešimą nustatoma, kad jie grindžiami 

akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais arba jų turinys nekonkretus, nesuprantamas ir dėl to 

Globos namai negali tokio prašymo, skundo ar pranešimo išnagrinėti, prašymo, skundo ar 

pranešimo nagrinėjimas globos namų direktoriaus sprendimu nutraukiamas. Apie tokio prašymo, 

skundo ar pranešimo nagrinėjimo nutraukimą globos namai nedelsdami praneša pareiškėjui.  

21. Skundai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo. 

22. Jeigu skundo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar 

kitomis organizacinėmis priemonėmis, dėl kurių atsakymo pateikimas pareiškėjui gali užsitęsti 

ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo, globos namų direktorius turi teisę pratęsti šį 

terminą dar iki 10 darbo dienų, apie tai informuojant pareiškėją.  
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23. Pareiškėjų pateikti pasiūlymai svarstomi Globos namų padalinių vadovų 

susirinkime.  

24. Atliekant kasmetinį įstaigos veiklos įsivertinimą, analizuojamas pateiktų skundų 

skaičius, taikytos priemonės ir gauti bei įgyvendinti pasiūlymai Globos namų veiklai gerinti.  

 

V. SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS IR ATSAKYMŲ Į SKUNDĄ PARENGIMAS 

 

25.  Sprendimai įforminami raštu, kuriame turi būti motyvuotai atsakyta į visus 

pareiškėjo keliamus klausimus, nurodyta, kokių priemonių buvo (ar bus) imtasi. 

26.  Pareiškėjams į jų žodinius skundus, pranešimus (jei nebuvo atsakyta iš karto) ne 

vėliau, kaip per 20 darbo dienų raštu pranešama apie skundo nagrinėjimo rezultatą ar priimtą 

sprendimą.  

27.  Jeigu su skundu, pranešimu kreipėsi paslaugų gavėjas informacija apie tai 

užfiksuojama paslaugų gavėjo individualiame socialinės globos plane, o pats skundas ar pranešimas 

ir su juo nagrinėtini dokumentai saugomi asmens byloje.  

28.  Pareiškėjui gavus jam nepriimtiną atsakymą, turint naujų argumentų, pagrindžiančių 

jo skundą, gali papildomai raštu kreiptis dėl pakartotinio skundo nagrinėjimo. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

29.  Su skundų ir pasiūlymų valdymo tvarka supažindinami Globos namų darbuotojai ir 

paslaugų gavėjai.  

30.  Skundų ir pasiūlymų valdymo tvarka skelbiama globos namų internetinėje 

svetainėje www.vijoscentras.lt.  

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vijoscentras.lt/


Socialinės globos centro „Vija“ 

Skundų ir pasiūlymų valdymo tvarkos 

1 priedas  

 

SKUNDŲ IR PASIŪLYMŲ REGISTRAS 

  

Registracijos 

Nr. 

Pareiškėjo 

duomenys (vardas, 

pavardė) 

Adresas  Skundo ar 

pasiūlymo esmė  

Skundą ar 

pasiūlymą 

priėmusio 

darbuotojo vardas, 

pavardė 

Paskirtas 

vykdytojas  

Įvykdymo 

terminas 

Skundo 

pagrįstumas  

(Taip / ne / 

dalinai) 

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

  


