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LINKUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ PASLAUGŲ GAVĖJŲ IR KITŲ 

SUINTERESUOTŲ ŠALIŲ PASIŪLYMŲ, PAGEIDAVIMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO 

TVARKA 

 

I. BENDROJI DALIS 

1. Linkuvos socialinės globos namų paslaugų gavėjų ir kitų suinteresuotų šalių  pasiūlymų, 

pageidavimų ir skundų nagrinėjimo tvarka (toliau - Tvarka) reglamentuoja Linkuvos socialinės 

globos namų paslaugų gavėjų ir kitų suinteresuotų šalių  (toliau – Šalių) pasiūlymų, pageidavimų 

ir skundų pateikimo, nagrinėjimo terminus ir procedūras. 

2. Šalys pasiūlymus, skundus ar pageidavimus gali pareikšti: raštu  įstaigos  administracijai, 

paliekant jį pas globos namų sekretorę – personalo specialistę, (paslaugų  gavėjas - per jo interesus 

atstovaujantį socialinį darbuotoją arba savarankiškai);  žodžiu – paslaugų gavėjai - per tiesiogiai 

su asmeniu dirbantį darbuotoją arba savą asmenį arba susitikimų su įstaigos vadovu metu, 

darbuotojai – per tiesioginį vadovą, kiti suinteresuoti asmenys tiesiogiai direktoriui, 

pavaduotojams, padalinių vadovams ar kitiems įstaigos specialistams;  anonimiškai -  įmesdami 

laišką į pasiūlymų skundų ar pageidavimų dėžutę, kuri yra prie Globos namų aktų salės. 

3. Pasiūlymus, skundus ar pageidavimus analizuoja direktoriaus arba direktoriaus pavaduotojos 

socialiniams reikalams paskirtas asmuo. Jeigu yra būtinybė į pagalbą gali būti pasitelkiami kiti 

specialistai ir/ar paslaugų gavėjai.  

4. Šalių pasiūlymai, skundai ir pageidavimai yra registruojami paslaugų gavėjų ir kitų suinteresuotų 

šalių  pasiūlymų, skundų ir pageidavimų registracijos žurnale. 

5. Priimti sprendimai gali būti apskundžiami per 5 darbo dienas įstaigos vadovui. 

II. SKUNDŲ PRIĖMIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA 

6. Jeigu Šalis pasiūlymą skundą ar pageidavimą pateikia raštu (palikdamas jį pas sekretorę – 

personalo specialistę): 

6.1. Šalis raštu pasiūlymą skundą ar pageidavimą gali pateikti tiesiai globos namų direktoriui, 

palikdamas jį pas sekretorę – personalo specialistę, kuris nukreipia pasiūlymą, skundą ar 

pageidavimą atsižvelgiant į pateiktos informacijos turinį kompetentingam asmeniui, kuris 

gali, savo kompetencijos ribose,  pasiūlyti sprendimą dėl iškelto klausimo, išsiaiškinti skundo 

aplinkybes ir atlikti kitus veiksmus, kurie būtini atliepiant pareiškimo turinį.  

6.2. Pasiūlyme, skunde ar pageidavime turi būti nurodyta:  

6.2.1. pareiškėjo vardas ir pavardė, 

6.2.2. jeigu turinyje nurodomas kitas asmuo, nurodoma  asmens pavardė, vardas. 



6.2.3.  pareiškimo turinys, nurodant visas reikšmingas detales.  

6.2.4. pareiškimo surašymo data, pareiškėjo parašas. 

6.3. Apie priimtus sprendimus ir atliktus veiksmus darbuotojas, kuriam buvo pavesta reaguoti į 

pateiktą informaciją,  Šalį informuoja  ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.  

6.4. Atskirais atvejais, kai skunde nurodomos aplinkybės, kurios reikalauja detalaus ir ilgo 

tyrimo, skundo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 20 darbo dienų. 

7. Jeigu Šalis pasiūlymą skundą ar pageidavimą pateikia žodžiu: 

7.1. gavęs informaciją darbuotojas nedelsiant apie Šalies pateiktą pasiūlymą skundą ar 

pageidavimą informuoja direktoriaus pavaduotoją socialiniams reikalams, o jai nesant – 

socialinio darbo padalinio vadovę, 

7.2. direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams o jai nesant – socialinio darbo padalinio 

vadovė, įvertinusi pasiūlymo, skundo ar pageidavimo aplinkybes ir reikšmingumą, perduoda 

informaciją atsakingam darbuotojui, kuris gali tinkamai priimti sprendimus dėl pasiūlyme, 

skunde ar pageidavime nurodytos informacijos.    

7.3. apie priimtus sprendimus ir atliktus veiksmus darbuotojas, kuriam buvo pavesta įvykdyti ar 

pašalinti pasiūlymo, skundo ar pageidavimo turinyje nurodytus veiksnius,  ne vėliau kaip per 

5 darbo dienas, informuoja    direktoriaus pavaduotoją socialiniams reikalams, o jai nesant – 

socialinio darbo padalinio vadovę, kuri apie priimtus sprendimus  informuoja pasiūlymo, 

skundo ar pageidavimo teikėją. 

8. Jeigu Šalis pasiūlymą skundą ar pageidavimą pateikia anonimiškai: 

8.1. anonimiškai pasiūlymą skundą ar pageidavimą Šalis gali pateikti įmesdamas jį į pasiūlymų, 

skundų ar pageidavimų dėžutę, kuri yra prie globos namų aktų salės. 

8.2. Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams  pasiūlymą skundą ar pageidavimą 

užregistruoja ir pateikia globos namų direktoriui, kuris nukreipia pasiūlymą, skundą ar 

pageidavimą kompetentingam, pagal rašto turinį,  asmeniui, kuris gali  įvykdyti pateiktą 

pasiūlymą, išnagrinėti skundą ar patenkinti pageidavimą..    

8.3. Anoniminis pasiūlymas, skundas ar pageidavimas nagrinėjamas ne ilgiau kaip 20 darbo 

dienų. 

8.4. Apie priimtus sprendimus direktorius informuoja Gyventojų taryba. 

9. Priimtus sprendimus galima apskųsti įstaigos direktoriui per 5 d. d. 

10. Įstaigos priimtą sprendimą dėl skundo, pasiūlymo ar pageidavimo nagrinėjimo galima apskųsti 

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

11. Už Tvarkos vykdymo kontrolę atsakinga direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, o jai 

nesant -  socialinio darbo padalinio vadovė. 

12. Už  paslaugų gavėjų supažindinimą su Tvarka atsakingi socialiniai darbuotojai.  



13. Paslaugų gavėjai su Tvarka supažindinami skyrių tikslinių susirinkimų metu, susirinkimą 

protokoluojant. 

14. Naujai atvykęs gyventojas į globos namus su Tvarka supažindinamas pasirašytinai. 

15. Tvarka gali būti keičiama direktoriaus įsakymu. 

16. Paslaugų gavėjams pateikiama Tvarka jiems suprantama forma. 

17. Darbuotojai su Tvarka supažindinami metodinės valandos metu. 

18. Tvarka yra laisvai prieinama kiekviename skyriuje, padalinyje, lankytojų kambaryje. 


