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PRASYMU IR SKI,INDU NAGRINEJIMo IR ASMENU APTARNAVIMO JONISKIO
RAJONO VAIKO IR SEIMOS GEROVES CENTRE TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Pra5ymq ir skundq nagrinejimo ir asmenq aptarnavimo .loni5kio rajono vaiko ir Seimos
geroves centre taisykles (toliau 'Iaisykles) reglamentuoja pra5ymq ir skundq nagrinejirn4 ir asmenq
aptarnavim4 JoniSkio rajono vaiko ir Seimos geroves centre (toliau Centras). Nagrinejant pra5ymus
ir skundus, Taisykliq nuostatos taikomos tiek. kiek tq klausiniq nereglamentuoja specialieji istatymai,
tiesiogiai taikomi Europos Sqlungos teises aktai. ratiflkuotos Lietuvos Respublikos tarptautines
sutaftys ar jq pagrindu priimti teises aktai.

2. Taisyklese vartojamos s4vokos apibreZtos Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines
apsaugos istatyme. Lietuvos Respublikos pa5to istatyme. Lietuvos Respublikos teises gauti
informacijq i5 valstybes ir savivaldybiq institucijq ir istaigq istatyme. Lietuvos Respublikos valstybes
tarnybos istatyrne. Lietuvos Respublikos vie5ojo administravimo istatyme.2014 m. liepos 23 d.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 91012014 del elektronines atpaZinties ir
elektroniniq operaciiq patikimumo uZtikrinimo paslaugq vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama
Direktyva 19991931F.8 (OL 2014 L 257. p. 73).

3. Taisyklese nustatytq terminq eiga skaidiuojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
nustatyta tvarka.

II SKYRIUS
PRASYMU IR SKUNDU PATEIKIMAS

5. PraSymus ir skundus raStu galima pateikti tiesiogiai Centro direktoriui ar jo igaliotam
atstovui atvykus i Centr4. atsiuntus praSym4 ar skund4 pa5tu arba elektroninemis priemondmis:
elektroniniu bDdu per specialiai tam sukurt4 informacinE sistem4" elektroniniu paStu. Pra5ymus
LodLiu galima pateikti tiesiogiai centro direktoriui ar jo igaliotam atstovui atvykus i institucij4 ar
elektroninemis priemondmis: telefbnu ar garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo ir iraSymo
priemonemis.

6. PraSymas. pateiktas \odLiu. gali btiti iSdestomas padalinio atstovui, turindiam igaliojimus
sprgsti asmenims r[pimus klausimus arba aptarnauti asmenis.

7. Pra5yrnai, pateikti Lodliu. i kuriuos galima atsakyti t4 pa(,iq darbo dien4. nepaLetdliant
asmens, kuris kreipiasi, kitLlasmenLl ar instituci.ios interesrl. Centre neregistruojami. jeigu institucijos
vadovas ar jo igaliotas asmuo nenusprendZia kitaip. I tokius pra5ymus turi b[ti atsakoma tE padE
darbo dien4. Jeigu i LodLiu pateikt4 pra5ym4 negalima atsakyti t4 padi4 darbo dien4, asmeniui turi
b[ti sudaroma galirnybe iSdestyti praSym4 ra5tu .

8. Teikdamas pra5ym4 garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo ir ira5ymo priemonemis asmuo
ar jo atstovas privalo prisistatyti. pasakyti savo vard4. pavardg (pavadinim4). nurodyti adres4 arba
kitus kontaktinius duomenis rySiui palaikyti. Pra5ym4 priimantis darbuotojas. atsakingas uZ asmenq
aptarnavim4, turi ispeti asmeni apie praSymo turinio fiksavim4 garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo
ir ira5ymo priemonemis ir saugojim4 institLrci.ioje. Asmeniui sutinkant. pradedamas garso ir vaizdo
ira5ymas, kurio metu asmuo privalo aiSkiai iSdestyti praSymo turinj. PraSymas iodliuregistruojamas
centro darbuotojui uZpildant Taisykliq priede nustatytos formos paLymE apie priimtus dokumentus
ir saugomas kartu su garso ir vaizdo iraSu.
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9. PraSymas. pateiktas ZodLiu. panaudo.iant garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo ir iraSymo
priemones pra5ymo turini fiksuojant ir saugant, nagrinejamas kaip praSymas. pateiktas ra5tu,

10. Jeigu pra5ym4 \odZiu teikiancio asmens ar jo atstovo elgesys yra neadekvatus arba turi
akivaizdZiq nusikaltimo, baudZiarnojo nusiZengirno ar administracinio nusiZengimo (toliau - teises
paZeidimai) poZymiq. centro darbuotojas. atsakingas uZ asmenq aptarnavim4. turi teisq tokio asmens

neaptarnauti ir privalo tuojau pat praneSti apie 5io asmens elgesj centro direktoriui. Centro direktorius
nustatgs. jog yra akivaizdZiq teisds paZeidimq poZymiq. praneSa kompetentingon'rs institucijoms.

1 1. Asmens ar jo atstovo pageidavimu .io priemimas institucijoje ir tiesioginis praSymo ar

skundo iSdestymas gali blti derinamas i5 anksto Lodliu ar raStu Taisykliq 5 punkte nurodytais bfldais.
Tam gali buti naudoiamos asmenLl aptarnavimo korlelds ar kitos priemonds. kuriose nurodomas

asmens priemimo institucijoje laikas ir vieta, institucijos atstovo, kuris priims asmeni. vardas ir
pavarde. pareigos.

12. Pra5ymas ZodZiu gali blti pateikiamas praSym4teikiandia.iam asmeniui ario atstovui irji
aptarnaujandiam valstybes tarnautojui suprantama kalba. Jeigu asmuo ar jo atstovas nemoka
valstybines kalbos. o centre nera valstybes tarnautojo. suprantandio kalb4, kuria asmuo ar jo atstovas

kreipiasi, arba kai del sensorinio ar kalbos sutrikimo asmuo negali suprantamai reik5ti mindiq, jam
kreipiantis lodLiu i institucijq turi dalyvauti asmuo. gebantis i5versti praSym4 i valstybing kalb4
(verleias). Vertej4 pakviedia asmuo. kr.rris kreipiasi i centr4. savo iniciatyva.

13. Pra5ymas ir skundas raStu tr-rri blti:
13.1. paraSytas valstybine kalba arba tureti verlim4 ivalstybinq kalb4, kurio tikrumas bltq

paliudytas Lietuvos Respublikos notariato f statymo nustatyta tvarka.
1 3.2. para5ytas iskaitomai:
I 3.3. asmens pasiraSytas.

14. PraSyme ar skunde raStu turi blti nurodytas asmens vardas ir pavarde arba pavadinimas
(jeigu kreipiamasijuridinio asmens vardu). adresas arba kiti kontaktiniai duomenys rySiui palaikyti,
pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakyrn4. Jeigu praSyme ar skunde nenurodytas adresas.
kuriuo asmuo pageidauja gauti atsakymq. jis teikiamas pagal kitus praSyme ar skunde nurodytus
asmens kontaktinius duomenis. iSskyrus atvejus. kai pra5yme ar skunde jokiq kitq asmens kontaktiniq
duomenq nenurodyta.

15. Atstovaujamo asmens vardu i institucij4 kreipdan-rasis asmens atstovas pra5yme ar skunde
turi nurodyti savo vard4 ir pavardE. adres4 arba kitus duomenis rySiui palaikyti, pagal kuriuos asmens
atstovas pageidauia gauti atsakyrn4. taip pat atstovaujanlo asmens vard4 ir pavardg (eigu kreipiamasi
fizinio asmens vardu) arba pavadinim4 (eigu kreipiamasi iuridinio asmens vardu) ir pateikti
atstovavim4 patvirtinanti dokument4 ar.jo kopijq.

16. Kai praSym4 ar skund4 institucijai pateikia asmens atstovas. kurio atstovavim4
patvirlinantis dokumentas iSduotas uZsienyje, 5is dokumentas turi blti patvirtintas vadovaujantis
Dokumentq legalizavimo ir tvirtinimo paZyma (Apostille) tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 2006 n-r. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079..Del Dokumentq legalizavimo ir
tvirtinimo paLy ma (A po s t i I I e) tvarkos apra5o patvi rtinimo".

17. Pra5ymas raStu. atsir-1stas institucijai elektroninemis priemonemis. turi bDti pasiraSytas
kvalifikuotu elektroniniu paraSu arba sufbrmuotas elektroninemis priemonemis, kurios leidLia
uZtikrinti teksto vientisum4 ir nepakeidiamum4.

18. .leigu centro direktorius ar .lo lgaliotas asmuo nenusprendZia kitaip, pra5ymai ra5tu,
neatitinkantys Taisykliq 17 punkto reikalavimq. tadiau i kuriuos. nepaLeidLiant asmens, kuris
kreipiasi. kitq asmenq ar institucijos interesq. galima atsakyti t4 padi4 darbo dien4, institucijoje
neregistruojami. o atsakymams i tokius praSymus ntututis mutundis taikoma Taisykliq 7 punkte
nLrstatyta tvarka.

20. Asmuo, praSym4 ar skund4 teikiantis institucijai elektroniniu pa5tu, turi ji iSsiqsti oficialiu
instituciios elektroninio paSto adresu. nurodytu institucijos interneto svetainds pradZios tinklalapyje.

III SKYRIUS
PRASYML] IR SKUNDU PRIEMIMAS IR NAGRINEJIMAS



21. Pra5ymai ir skundai. pateikti tiesiogiai" atsiqsti paStu ar elektroninemis priemonemis, turi
b[ti uZregistruoiami atitinkamame institucijos dokumentq registre. laikantis Lietuvos vyriausiojo
archyvaro priimtq teises aktq. reglan-rentuo.iandiq dokumentq valdym4. reikalavimq.

22. Priemus pra5ymE ar skund4. asmens pageidavimu iteikiama. o jeigu pra5ymas ar skundas
gautas pa5tu arba elektroninemis prier.nondr.nis" asmens pageidavimu per 3 darbo dienas nuo praSymo

ar skundo gavimo institucijoje dienos asmens nurodytu adresu arba elektroninio pa5to adresu

iSsiundiama Taisykliq priede nustatytos formos paLyma apie priimtus dokumentus.
23. Pra5ymai, iSskyrus praSymus. ikuriuos, nepaLeidLiant asmens. kuris kreipiasi. kitq asmenq

ar institucijos interesq. galima atsakyti t4 padi4 darbo dien4, turi blti iSnagrinejami per 20 darbo dienq
nuo praSymo gavimo institucijoje dienos. Administracines proced[ros atliekamos laikantis Lietuvos
Respublikos vieSojo administravimo f statymo 31 straipsnyje nustatytq terminq.

24. Jeigu pra5ymo nagrineiimas susijgs su komisijos sudarymu, posedZio su5aukimu ar kitais
atvejais. delkuriq atsakymo pateikimas asmeniui gali uZtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienq nuo praSymo

ir visq reikiamq dokumentq gavimo institucijoje dienos. Centro direktorius ar jo igaliotas asmuo turi
teisE pratgsti Si termin4 dar iki 20 darbo dienq. Pratgsus nustatytq pra5ymo nagrinejimo termin4,
Centras per 2 darbo dienas nuo Centro direktoriaus ar jo lgalioto asmens tokio sprendimo priemimo
dienos iSsiundia asmeniui praneSim4 ra5tu ir nurodo praSymo nagrine.f imo pratgsimo prieZastis.

24. Jeigu pra5ymui iSnagrineti butina informacija ir dokumentai. kuriuos privalo pateikti
asmuo. kuris kreipiasi. ir institucija tokios informacijos ir dokumentq pati gauti negali, per 5 darbo
dienas nuo pra5ymo gavimo institucijoie dienos ji kreipiasi i asmeni raStu. pra5ydama pateikti 5i4
informacijq ir dokumentus. ir prane5a. kad praSyrno nagrineiimas stabdomas, iki bus pateikta
praSymui iSnagrineti bltina infbrmacija ir dokumentai. Kai per 5 darbo dienas praSymui iSnagrineti
b[tina informacija ir dokumentai negaunami. pra5ymas nenagrinejamas, per 3 darbo dienas nuo
institucijos nustatyto termino suejimo dienos dokumentq originalai gr4Zinami asmeniui ir nurodoma
gr4Zinimo prieZastis. Centras pasilieka pra5ymo ir gautq dokumentq kopijas.

25. PraSyrno, adresuoto Centrui. kai praSyme nurodyti klausimai priskiriami keliq institucijq
kompetencijai. nagrinejim4 organizuoja ir iji atsako pra5ym4 gavgs centras. Pra5ym4 gavgs Centras,
nustatgs, kad pra5yme nurodyti klausimai priskiriami ir kitq institucijq kompetencijai, ne veliau kaip
per 2 darbo dienas nuo pra5ymo gavimo Centre dienos persiuncia jo kopij4 kitoms institucijoms. su
kuriq kompetencija susijqs praSymo nagrinejimas. Kitos institucijos. su kuriq kompetencija susijEs
pra5yrno nagrinejimas. ne veliau kaip per 10 darbo dienq nuo praSymo gavimo jq institucijoje dienos
pagal kompetencij4 atsako praSym4 persiuntusiam centrui. Pra5ymo nagrinejim4 organizuojantis
Centras. gavgs i5 kitq institucijq. su kuriq kompetencija susijqs praSymo nagrinejimas. nuomones"
pateikia asn,eniui apibendrint4 atsakym4. pridedama gautq institucijq raStq kopijas.

26. Pra5ym4. kuris yra adresuotas kelioms institucijoms. kai pra5yme nurodyti klausimai
priskiriami keliq institucijq kompetencijai. nagrineja kiekviena .ii gavusi institucija pagal savo
kompetenctjq ir asmeniui i ji atsako. pridedama atsakymo kopijas kitoms t4 pati pra5ym4
nagrinej andioms institucij oms.

28. Jeigu pra5yrno ir (ar) prie.jo pridedamq dokumentq turinyje yra teises paZeidimq poZyrniq,
institucija per 5 darbo dienas nuo Sio pra5ymo gavimo institucijoje dienos persiundia tokio pra5ymo
kopiiE ir prie .fo pridedamq dokumentq kopijas institucijoms, kompetentingoms tirti Siuos teises
paZeidimus. Tais atvejais. kai tolesniam pra5ymo nagrinejiniui bltinas kornpetentingos institucilos
atsakymas. pra5ymo nagrinejimas centro vadovo ar jo igalioto asmens sprendimu gali blti sustabdytas
iki atsisakymo pradeti ikiteismini tyrimE ar administracinio nusiZengimo bylos teisen4 arba iki bus
baigta baudZiamoji byla ar administracinio nusiZengimo bylos teisena. Apie tokio pra5ymo
nagrinejimo sustabdym4 centras ne veliau kaip per 2 darbo dienas nuo tokio sprendimo priemimo
dienos ra5tu prane5a pra5ym4 pateikusiam asmeniui ar jo atstovui.

29. Pra5ymas ar skundas. pateiktas ra5tu nesilaikant Taisykliq 13.1 papunktyje, 17 ir 18
punktuose nustatytq reikalavimq. per 5 darbo dienas nuo pra5ymo ar skundo gavimo institucijoje
dienos gr4Zinamas asmeniui. pateikusiam praSyrn4 ar skund4. ar.io atstovui. nurodant tokio praSymo
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gr4Zinimo prieZastis ir si[lant pasidaryti vertim4 i valstybinE kalb4 ar iStaisyti nustatytus tinkamo
atstovavimo irodymo tmkumus.

IV SKYRIUS
ATSAKYMU PARENGIMAS IR SAUGOJIMAS, TSSTUXTTMAS (ITEIKIMAS)

ASMENI UI, ATSAKYMU APSKUNDIMAS

30. I pra5ymus atsakoma valstybine kalba. Prireikus i praSymE gali blti atsakoma ne

valstybine kalba. kai vadovaudamasi tarptautines teises aktais praSym4 pateikia uZsienio valstybes
institucij a ar tarptautine organizacij a.

31. Atsakymas I praSymus. siunciamas elektronindmis priemondmis. turi blti pasiraSytas

centro direktoriaus arba jo igalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu paraiu. arba sufbrmuotas
elektroninemis priemonemis. kurios leidZia uZtikrinti teksto vientisurn4 ir nepakeidiamum4.

32. Atsakymai i praSymus rengiami ir saugomi laikantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro
pri imtq tei ses aktq, reglamentuoj andiq dokumentq valdym4" reikalavimq.

33. Atsakyrnai i praSymus parengiami atsiZvelgiant ijo turinj:
33.1. i pra5ym4 suteikti administracing paslaug4 - iSduoti dokument4. jo kopij4. nuoraS4 ar

i5ra54. patvirlinanti tam tikr4 juridini fakt4. - atsakoma suteikiant praSom4 administracing paslaug4
arba nurodomos atsisakyrno tai padaryti prieZastys;

33.2. i pra5ym4 pateikti instituciios turimq infbrmacij4 atsakoma pateikiant praSom4
informacij4 Lietuvos Respublikos teisds gauti inforrnacij4 i5 valstybes ar savivaldybiq institucijq ir
istaigq istatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti prieZastys;

33.3. i praSym4 priimti administracini sprendimq atsakoma pateikiant atitinkamo priimto
dokumento kopiiq. i5ra54 ar nuoraS4 arba nurodomos atsisakymo tai padaryti prieZastys;

33.4. i kitus praSymus - atsakoma laisva forma arba nurodomos atsisakymo tai padaryti
prieZastys.

34. PraSym4 nagrinejgs centras. pastebejqs ar gavgs pagrist4 asmens kreipim4si del atsakyme
esandiq spausdinimo, skaidiavimo ar taktiniq duomenq klaidq. ne vdliau kaip per 2 darbo dienas nuo
klaidos paaiSkejimo arba asmens kreipirnosi dienos jas iStaiso ir pateikia asmeniui iStaisyt4 atsakym4
arba praneSa jam, kodel klaidos nebuvo taisomos.

35. I skundus atsakoma laikantis Lietuvos Respublikos vie5ojo administravimo istatyme
nustatytos tvarkos.

36. Atsakyme. kuriame nurodomos atsisakymo suteikti pra5om4 administracing paslaug4.
informacij4, priimti administracini sprendim4 prieZastys. arba centro siundiamame praneSime apie
asmens praSymo ar skundo nenagrineiimo prieZastis asmuo ar jo atstovas turi b[ti informuojamas
apie tokio atsakymo apskundimo tvark4. nurodant institucijos (-q), kuriai (-ioms) gali blti paduotas
skundas, pavadinim4 (-aus) ir adres4 (-us). taip pat termin4 (-us), per kuri (-iuos) gali b[ti pateiktas
skundas. Persiundiant praSym4 ar skund4 nagrineti kitai kompetentingai institucijai ir infbrmuojant
apie tai asmeni ar jo atstov4. prane5ime asmeniui nurodyti minetos apskundimo tvarkos nereikia.

V SKYRIUS
ASM ENU APTARNAVIMAS ZOOLITI ELE KTRON I NEM I S PRIEMONEMIS

37. Centro direktoriaus arbajo igalioto asmens sprendirnu paskiriamas darbuotojas, atsakingas
uZ asmenq aptarnavirn a, LodLiu elektroninemi s pri emonem i s.

38. Darbuotojo. atsakingo uZ asmenq aptarnavimq LodLiu elektroninemis priemonemis,
uZdavinys - suteikti asmens praSom4 informacij4. susijusi4 su jam rupimo klausimo nagrinejimu.
Darbuotojas atsakingas uZ asmenq aptarnavim4. turi trumpai ir suprantamai:

38.1. paaiSkinti, ar centras yra kompetentingas nagrineti pra5ym4 ar skund4 asmeniui rlpimu
klausimu:

38.2. paaiSkinti galimus dokumentq pateikimo br-rdus ir tai. kokius dokumentus reiketll
pateikti, kad pra5ymas ar skundas b[tq iSnagrindtas;
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38.3. nurodyti institucij4 (os adres4 ir kontaktus). i kuri4 asmuo turetq kreiptis, jeigu praSym4

ar skund4 gavusi institucija nekompetentinga nagrinetijo praSymq;

38.4. pateikti kit4 asmens pageidaujarn4 informacij4. kuria disponuoja institucija ir kuri4
asmuo turi teisg gauti Lietuvos Respublikos teises gauti informacii4 i5 valstybes ir savivaldybiLl
institucijq ir istaigq istatymo nustatyta tvarka.

39. Darbuotoias, atsakingas uZ asmenq aptarnavima,lodiiu elektroninemis priemondmis turi
laikytis 5iq reikalavimq:

39.1. prisistatyti asmeniui (nurodyti pareigas. vard4 ir pavardg). pasakyti institucijos
pavadinim4:

39.2. iSklausyti. prireikus papraSyti pladiau paaiSkinti pra5ymo ar skundo esmQ,

39.3. ai5kiai ir tiksliai atsakyti i klausimus. iei klausimai priskirti darbuotoio kompetencijai ir
atsakymas yra Zinomas, arba nukreipti asmeni i kompetenting4 darbuotoj4; prireikus laiko iSsamiam
atsakymui parengti. nurodyti, kada br"rs asmeniui atsakyta. arba pasi[lyti perduoti atsakym4 kita rySio
priemone.

VI SKYRIUS
ASMENTI APTARNAVIMO KOKYBES VERTINIMAS

40. Centras privalo kasmet atlikti asmenq aptarnavimo kokybes verlinim4 pagal anoniminiq
asmenq apklausq rezultatus arba pasirinktus objektyvaus pobldZio kriterijus.

41. Anoniminiq apklausq metu gali b[ti praSoma asmenq pareikSti nuomong del institucilai
aktualiq asmenq aptarnavimo kokybes aspektq:

41.1. ar asmenys pakankamai informuoti apie centro darbo laik4;
41.2. ar asmenims patogus nustatytas asmenLl priemimo laikas:
41.3. ar asmenims tenka ilgai laukti priemimo;
41.4. ar asmenys buvo atidZiai iSklausyti juos aptarnavusiq darbuotojq;
41 .5. ar ai5kiai ir tiksliai buvo atsakyta I asmenq klausin'rus:
41.6. per kiek laiko asmenys sulauke atsakymo i pateikt4 klausim4;
41.7 . ar asmenys infbrmuoti apie veiksmus. kuriq institucija emesi sprEsdama jq klausimus.
42. Asmenq aptarnavimo kokybes veftinimas gali blti atliekamas pagal pasirinktus

objektyvaus pobldZio kriterijus:
42.1 . kiek praSymq ir skundq per metus buvo iSnagrineta greidiau nei per nustatyt4 termin4;
42.2. kiek per metus buvo atvejq. kai atsakymai i pra5ymus ir skundus buvo pateikti veliau.

nei nustatyta;
42.3. kiek per metus uZflksuota atvejq. kai asmenys kreipesi iinstitucijE skqsdami pateikt4

atsakym4 ijq praiym4 ar skund4 arba juos aptarnavusi darbuotoj4;
42.4.kiek per metus uZfiksr,rota atvejq. kai asmenys kreipesi f auk5tesnes pagal pavaldum4

arba gindus nagrinejandias institucijas skqsdami pateikt4 institucijos atsakym4 arba juos aptarnavusi
darbuotojq.
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Pra5yrnq ir skundq nagrinejimo ir
asmenq aptarnavimo JoniSkio raj0n0 vaiko ir
Seimos gerovds centre taisykliq
priedas

JoniSkio raiono vaiko ir Seimos geroves centro centras
Parko g.9.Zagare. .loni Skio raj onas

(pareiSkejo vardas ir pavarde. adresas. telefono numeris

arba pavadinimas. buveines adresas. telefono numeris)

PAZYMA APIE PRIIMTTIS DOKUMENTUS

Nr.
(data)

Jlsq praSymas arba skundas del
(trumpas turinio apib[dinimas)

gautas Nr.
(data) (registracijos numeris)

Dokumentus prieme

(pareigq pavadinimas)

(telefono numeris)

(paraSas) (vardas ir pavarde)


