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PATVIRTINTA 

Šakių socialinių paslaugų centro 

direktorės 2019 m. gegužės 24 d. 

įsakymu Nr. V - 268 

ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO GLOBOS CENTRO PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ 

PRIĖMIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA 

I. PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ PATEIKIMAS 

1. Prašymus ir skundus raštu galima pateikti atvykus į Šakių socialinių paslaugų centro globos 

centrą, atsiuntus prašymą ar skundą paštu, adresu Muziejaus g. 2, Girėnų k., Šakių r. sav., arba 

elektroninėmis priemonėmis adresu globoscentrassakiai@gmail.com. 

2. Prašymus ir skundus žodžiu galima pateikti tiesiogiai globos centro darbuotojams atvykus į Šakių 

socialinių paslaugų centro globos centrą, adresu Muziejaus g. 2, Girėnų k., Šakių r. sav., arba tel. (8 

345) 52294, 8 657 80601. 

3. Asmens pageidavimu jo priėmimas institucijoje ir tiesioginis prašymo/skundo išdėstymas turi 

būti derinamas iš anksto. 

4. Prašymas ir skundas raštu turi būti: 

4.1. parašytas valstybine kalba; 

4.2. parašytas įskaitomai; 

4.3. išdėstyta skundo esmė; 

4.4. asmens pasirašytas. 

5. Prašyme ir skunde raštu turi būti nurodytas asmens vardas ir pavardė arba pavadinimas (jeigu 

kreipiamasi juridinio asmens vardu), faktinis adresas arba kiti kontaktiniai duomenys ryšiui 

palaikyti (telefono numeris, elektroninis paštas), pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą. 

Jeigu prašyme ar skunde nenurodytas adresas, kuriuo asmuo pageidauja gauti atsakymą, jis 

teikiamas pagal kitus skunde nurodytus asmens kontaktinius duomenis, išskyrus atvejus, kai 

prašyme ar skunde jokių kitų asmens kontaktinių duomenų nenurodyta. 

6. Prie paštu siunčiamo prašymo ar skundo turi būti pridėta notaro ar kita teisės aktų nustatyta 

tvarka patvirtinta pareiškėjo asmens dokumento kopija. Betarpiškai pateikiant prašymą ar skundą 

asmens dokumentas pateikiamas jį priimančiam asmeniui, kuris padaro dokumento kopiją. 

Atstovas, pateikdamas prašymą ar skundą papildomai pateikia teisės aktų nustatyta tvarka sudarytą 

atstovavimą patvirtinantį dokumentą arba patvirtintą jo kopiją ir paslaugos gavėjo, kurio vardu jis 

kreipiasi duomenis: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir adresas. 

7. Prašymas ar skundas atsiųstas institucijai elektroninėmis priemonėmis, turi būti suformuotas 

elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. 

 

II. PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ PRIĖMIMAS IR NAGRINĖJIMAS 

 

8.  Prašymai ir skundai (įskaitant ir neatitinkančius reikalavimų), pateikti tiesiogiai, atsiųsti paštu ar 

elektroninėmis priemonėmis, bei pateikti žodžiu turi būti užregistruojami globos centro prašymų ir 

skundų registre. Raštiški  prašymai ir skundai (įskaitant ir neatitinkančius reikalavimų) 

registruojami globos centro gautų raštų registre. 

9. Už prašymų ir skundų nagrinėjimą atsako įstaigos vadovo paskirti asmenys. Užregistravęs 

skundą ar prašymą, darbuotojas apie tai tą pačią dieną praneša įstaigos vadovui. 

10. Institucija nagrinėja tik su jos veikla susijusius prašymus ir skundus. 
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11. Prašymai ir skundai asmenų, kurie, nenurodydami naujų aplinkybių, pakartotinai kreipiasi dėl 

klausimų, į kuriuos jau buvo išsamiai atsakyta (buvo priimti sprendimai), nenagrinėjami. Šiuo 

atveju pareiškėjui yra siunčiamas atsakymas, kuriame nurodomi atsisakymo nagrinėti prašymą ar 

skundą motyvai.  

12. Prašymai ir skundai turi būti išnagrinėti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) 

darbo dienų nuo jų gavimo dienos. Atskirais atvejais prašymo ar skundo nagrinėjimo terminas gali 

būti pratęstas ilgesniam laikui, bet ne ilgiau nei 30 darbo dienų. 

13. Į žodžiu pateiktus skundus ir prašymus turi būti atsakoma raštu per 5 d.d. Jeigu į žodžiu pateiktą 

prašymą ar skundą negalima atsakyti per šį terminą, asmeniui turi būti sudaroma galimybė išdėstyti 

prašymą raštu. 

 

III. ATSAKYMŲ PARENGIMAS IR SAUGOJIMAS, IŠSIUNTIMAS (ĮTEIKIMAS) 

ASMENIUI 

 

14. Į prašymus ir skundus atsakoma valstybine kalba. 

15. Atsakymas į prašymus ir skundus, siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, turi būti 

suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir 

nepakeičiamumą.  

____________________________________________ 
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Priedas Nr. 1 

Šakių socialinių paslaugų centro Globos centro prašymas 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 
(Vardas, Pavardė) 

 

_____________________________________________ 
(Adresas, telefono numeris) 

 

 

 

Šakių socialinių paslaugų centro  

Direktorei 

 

P R A Š Y M A S 

 

 

__________________ 
(data) 

 

 

 

 

 

Prašau  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                                                            __________________________________________
                                  (Vardas, Pavardė, Parašas) 
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Priedas Nr. 2  

Šakių socialinių paslaugų centro Globos centro skundas 

 

 

 

_____________________________________________ 
(Vardas, Pavardė) 

 

_____________________________________________ 
(Adresas, telefono numeris) 

 

 

 

 

Šakių socialinių paslaugų centro  

Direktorei 

 

 

 

SKUNDAS 

 

 

__________________ 
(data) 

 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

                                                          

 

 

                                                                            __________________________________________ 
                                                                                           (Vardas, Pavardė, Parašas) 
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Priedas Nr. 3 

Šakių socialinių paslaugų centro globos centras prašymų ir skundų registras 

 

2. ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO GLOBOS CENTRAS 

(Įrašyti metus) METŲ (įrašyti mėnesį) PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ 

REGISTRAS 

Eil. nr. Data Vardas, Pavardė 

Skundai/prašymai 

 

Registracijos nr. 

 

Rašytinis Žodinis  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

    15.      

    16.      

    17.      

    18.      

    19.      

   20.      

   21.      

   22.      

   23.      

 

Pildė: 

                   vardas, pavardė, parašas                     

 


