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UZUInOSIOS AKCINES BENDROvES,,GIRAITES VANDENYS"

VARTOTOJU PRASVrvrg rR SKUNDU NAGRTNEJTMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UZdarosios akcines bendrovès ,,Giraites vandenysoo vartotojq pra5ymq ir skundq nagrinejimo

tvarka (toliau 
- Tvarka) reglamentuoja vartotojq pra5ymq ir skundq nagrinêjim4 bei atsakymq ir

informacij os teikim4 Bendrovej e.

Z. Sia Tvarka privalo vadovautis visi Bendrovês darbuotojai. Aptarnaujant vartotojus 5i Tvarka

taikoma tiek, kiek tq klausimq nereglamentuoja Lietuvos Respublikos istatymai ar jq pagrindu

priimti kiti teises aktai.

3. Bendroves darbuotojai, aptarnaudami vartotojus, nagrinedami pra5ymus ir skundus, privalo

vadovautis pagarbos Zmogaus teisêms, teisingumo, s4Ziningumo, protingumo, objektyvumo,

ne5aliðkumo, operatyvumo, asmens duomenq apsaugos ir kitais principais.

4. Bendroveje nagrinejami tokie ra5ytiniai pra5ymai ir skundai, kurie yra tvarkingai ir iskaitomai

para5yti valstybine (lietuviq) kalb4, yra parei5kejo pasira5yti, nurody'tas jo vardas, pavardê ir

tikslus gyvenamosios vietos adresas arba elektroninis pa5tas, kuriuo jis pageidautq gauti

atsakym4, taip pat telefono numeris (jeigu parei5kêjas ji turi) ir moketojo kodas (eigu parei5kejas

ji turi). Neiskaitomi, nesuprantamai i5destyti pra5ymai ir skundai gr1ùinami parei5kejui, nurodant

gr4zinimo prieZasti. Pra5ymai ir skundai, kuriuose nenurod¡as parei5kejo vardas, pavardé,

adresas arba parei5kej o nepasira5yti, paprastai nenagrinej ami.

5. Parei5kejq pra5ymq ir skundq registrai, i5nagrineti skundai bei medZiaga, susijusi su jq

nagrinèjimu, saugomi Bendroveje 5 (penkis) metus.

6. Tvarkoje naudojamos s4vokos:

6.1. Pra5ymas - asmens kreipimasis ra5tu ar ùodùiu iBendrovç, direktoriq ar darbuotoj4,

igaliot4 priimti, nagrineti pra5ymus, nesusijçs su parei5kejo teisiq ar teisetq interesq paZeidimu, pra5ant

priimti individualq administracini akt4, i5duoti dokument4, patvirtinanti tam tikr4 juridini fakt4,

ar atlikti kitus administracinius veiksmus; i5destant asmens nor4, pageidavim4, nuostat4 tam tikru

klausimu; praneSant apie Bendrovés veiklos trükumus, darbuotojq piktnaudZiavim4 ar neteisetus

veiksmus, kurie susijç su Zmoniq, o ne konkretaus asmens, interesq ir teisiq paZeidimu, pateikiant

pasiülymus k4 nors pagerinti vandentvarkos srityje; atkreipiant demesi tam tikr4 padeti ir

siülant k4 nors patobulinti, pakeisti, nuveikti ar susilaik¡i nuo veiklos.



6.2. Skundas - kreipimasis ra5tu ar ùodùiu i Bendrovç, direktoriq ar darbuotoj4, nurodant, kad

yra paZeistos asmens teises ar teiseti interesai, ir pra5ant juos apginti.

6.3. Kartotinis praSymas ir skundas - antras ar paskesnis asmens pateiktas pra5ymas ar

skundas tuo paðiu klausimu ir del tq paðiq aplinkybiq.

6.4. Parei5kêjas - Bendroves teikiamq paslaugq vartotojas, treðiasis asmuo (fizinis arba

juridinis) ar asmenrl grupé, pateikç Bendrovei pra5ym4 arba skund4.

6.5. Atsakymas - Bendrovès teikiamas i5ai5kinimas ra5tu, elektroniniu büdu ar ùodùiu del

i5nagrineto pra5ymo ar skundo ir priimto sprendimo.

7. Zodini pra5ym4 arba skund4 gavçs darbuotojas Bendrovès informacinese bazese ir (arba)

vidineje dokumentacijoje patikrina ar vartotojo nurod¡i faktai teisingi. Jei su vartotoju bendraujanðiam

darbuotojui pakanka kompetencijos ir igaliojimq pateikti atsakym4 jis suteikia informacij4 kokius

dokumentus (paZymq, parei5kim4, kitus dokumentus) ir kokiu büdu (asmeni5kai ar pa5tu) reikia

pateikti, kad klausimas bütr¿ i5nagrinêtas ir i5sprçstas arba priima sprendim4 ir atlieka visus

butinus veiksmus (pvz. i5taiso/pakeiðia duomenis Abonentq apskaitos sistemoje, paai5kina kodel

nepritaik¡a kompensacija, kaip susidare skola, kaip ir kokia tvarka bus atliekamas

perskaiðiavimas ir t.t.).

8. Jei Zodin! pra5ym4 arba skund4 gavusiam darbuotojui nepakanka kompetencijos pateikti

atsakym4 arba jis neturi igaliojimr¿ teikti atsakymus, susisiekiama su igaliotu priimti bei nagrineti

pra5ymus ir skundus darbuotoju, i5siai5kinama tolesne problemos sprendimo eiga ir apie tai

informuoj amas vartotoj as.

9. Jei Zodini pra5ym4 arba skund4 nagrinejanðiam darbuotojui prie5 pateikiant atsakym4 reikia

surinkti papildom4 informacijq, darbuotojas vartotoj4 informuoja apie tolesnç klausimo

sprendimo bendroveje procedür4 ir tiksliai nurodo kito kontakto telefonu ar kita komunikacijos

priemone laik4. Surinkus papildom4 informacij4 darbuotojas susisiekia su vartotojui ir pateikia

paai5kinimq arba informuoja apie priimt4 sprendim4. Atsiradus nenumatytoms aplinkybems ir

pasikeitus suderintam aptarnavimo laikui, atsakingas darbuotojas apie tai privalo ispeti parei5kej4.

10. Jei vartotojui pateiktas paaiðkinimas arba pasiülytas sprendimas yra priimtinas, Zodinis

pra5ymas arba skundas laikomas i5sprçstu.

1 1. Jei pateiktas paai5kinimas/pasiulytas sprendimas yra nepriimtinas vartotojui, darbuotojas turi

pasiülyti vartotojui pateikti pra5ym4 arba skund4 ra5tu. Vartotojui pasiüloma kreipim4si ra5tu

iforminti ir tais atvejais kai Zodinio pra5ymo arba skundo negalima i5nagrineti ir i5sprçsti tuoj pat,

nepaùeidùiant nei vartotojo, nei bendrovês interese, o vartotojo netenkina numatomi Zodinio

pra5ymo arba skundo nagrinejimo terminai arba pati procedüra.

12. Jei vartotojas kreipiasi i Bendrovç del klausimo, kuris nera susijçs su Bendrovès veikla,

Bendrove nesprendZia tokio klausimo. Jei yra ùinoma, kokia institucija, imone ar organizacija

atsakinga uZ tokiq klausimq sprendim4 Bendrovês darbuotojas paai5kina tai vartotojui ir nurodo tos

organizacljos pavadinim4 ir, jei Zinoma, adres4 bei telefono numeri.



13. Visi ra5ytiniai pra5ymai ir skundai, i kuriuos atsakymo negalima pateikti nedelsiant, turi buti

uZregistruoti gaunamq dokumentq registracijos Zurnale (toliau - registracijos Zumalas) jq gavimo dien4

Bendroveje nustatyta tvarka. Parei5kejui pageidaujant, jam gali büti iteikiama

registracijos spaudu paùymeta pra5ymo ar skundo kopija su ira5yta praSymo ar skundo gavimo

data ir registracijos numeriu.

14. UZregistruoti pra5ymai ir skundai pateikiami bendroves direktoriui ar direktoriaus

pavaduotojui gamybai. Jie gautus uZregistruotus pra5ymus ar skundus paskiria nagrineti bendrovès

darbuotojams. Jei gautas dokumentas popierinis 
- 

ji pasira5o ir nagrinejimui paskiria rezoliucija,

nurodydamas iki kada turi bUti i5nagrinetas pra5ymas ar skundas.

15. Darbuotojas, vykdantis pra5ymq ir skundq registracij4, esant popieriniam variantui 
-

skenuoja, ir vadovaudamasis paskyrime pateikta informacija supaZindina su uZduotimi atsakingus

darbuotojus. [vykdç uZduoti, atsakingi darbuotojai tai paùymi registracijos Zumale.

Ií.Draudùiama pavesti ir persiqsti nagrineti pra5ymus ir skundus tiems bendroves darbuotojams

kuriq veiksmai skundZiami.

17. Pra5ymq ir skundq nagrinejimo terminas pradedamas skaiðiuoti nuo tos dienos, kai bendrove

gauna pra5ym4 ar skund4.

18. Pra5ymas ar skundas turi büti i5nagrinetas kuo greiðiau, taóiau ne vèliau kaip per 30

kalendoriniq dienq nuo jo gavimo bendroveje datos, i5skyrus atvejus, kai teises aktuose nustatyta

kitaip.

19. Jeigu pra5ymo ar skundo nagrinejimas yra susijçs su ekspertq itraukimu, komisijos ar darbo

grupes sudarymu, posedZio su5aukimu ar kitomis organizacinemis priemonêmis, dèl kuriq

atsakymo klientui rengimas gali uZsitçsti ilgiau kaip 30 dienq nuo praðymo ar skundo bendroveje

gavimo datos, ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Siq dokumentq gavimo datos apie tai turi buti

informuojamas parei5kéjas ra5tu, prane5ime nurodant pra5ymo ar skundo gavimo dat1,

registracijos numeri, pra5ym4 nagrinéjanõio darbuotojo vard4 ir pavardç, pareigas, tamybinio

telefono numeri. Siame punkte nurod¡ais atvejais pra3ymas ar skundas turi buti i5nagrinetas ne

veliau kaip per 60 kalendoriniq dienq nuo jo gavimo bendrovêje datos.

20. Jeigu Bendrove nêra igaliota sprçsti pra5yme ar skunde i5destytq klausimq, pra3ymas ar

skundas ne vèliau, kaip per 5 darbo dienas nuo jo gavimo Bendroveje datos persiunðiamas

kompetentingai organizacijai ar institucijai ir apie tai prane5ama parei5kejui. Tuo atveju, kai nera

organizacijos ar institucijos, kuri pagal savo kompetencij4 turetq nagrineti pra5ym4 ar skund4,

pra5ymas ar skundas per 5 darbo dienas nuo jo gavimo Bendrovèje datos gr4Zinamas pareiðkejui

(nurodoma gr4ùinimo prieZastis). Persiunðiant pra5ymus ir skundus, kuriuose yra privaðios

informacijos, laikomasi Sios tvarkos 21 punkte nustatytq apribojimq.

21. Pra5ymai ir skundai, kuriuose yra privaðios informacijos, saugomos Asmens duomenq

teisines apsaugos istatymo ir Bendrojo duomenq apsaugos reglamento, persiunðiami nagrinêti kitoms

institucijoms tik atsiklausus pareiSkejo. Siuo atveju 5 darbo dienr¿ terminas skaiðiuojamas nuo



parei5kejo sutikimo persiqsti praðym4 gavimo datos. Jeigu per 10 darbo dienq i5 parei5kêjo

sutikimas negaunamas, pra5ymas ar skundas grqùinamas pareiðkéjui (nurodoma gr4Zinimo

prieZastis).

22.IÉnagrinejçs pra5ymE ar skund4, darbuotojas, atsakingas uZ praðymo ar skundo nagrinejim4,

parengia atsakym4. Atsakyme turi büti atsakyta i visus pareiSkejo pra5ymus, klausimus, skundus

ir nurodyta kokiq priemoniq buvo (bus) imtasi. Atsakymas pateikiamas suderinti visiems

Bendrovès vadovo rezoliucijoje nurodytiems vykdytojams ir tik po to pateikiamas pasira5yti

Bendroves vadovui.

23. Pasira5ytas atsakymas registruojamas siunöiamqjq dokumentq registracijos ùumale.

Atsakymo originalas i5siunðiamas parei5kêjui, o atsakym4 rengusio darbuotojo ir

suderinusiq darbuotojq vizuotas dokumento egzempliorius idedamas i atitinkame bylq.

24. Atsakymq rengiantis darbuotojas privalo uztikrinti, kad atsakymuose nebütq atskleista

informacija, sudaranti Bendroves konfidenciali4 informacij4 ar nesusijusi su nagrinejamu

pra5ymu ar skundu privati informacija apie kitus vartotojus ar treðiuosius asmenis.

25. Prane5ime apie nepatenkint4 pra5ym4 ar skund4 turi büti nurod¡i pra5ymo ar skundo

nepatenkinimo motyvai, priklausomai nuo motyvq turinio, - 
pagristi teises aktq nuostatomis, taip

pat nurodyta, kur ir kokia tvarka gali büti 5is sprendimas apskqstas.

26. Pra5ymas ar skundas laikomas baigtu nagrineti, kai del jame iðkeltq klausimq priimamas

sprendimas ir parei5kejui i5siunðiamas atsakymas ra5tu.

27. Karto1iniai pra5ymai ir skundai nenagrinejami, jeigu juose nenurodoma naujq aplinkybiq,

sudaranðiq pra5ymo pagrind4, ir nera itikinamq argumentq, kad bendroves sprendimas del

ankstesnio pra5ymo ar skundo i5nagrinejimo yra neteisingas. Tuo atveju per 5 darbo dienas nuo

kartotinio pra5ymo ar skundo gavimo bendroveje datos parei5kejui i5siunõiamas priminimas, kad

tuo klausimu atsakymas jam jau buvo pateiktas ir nebus pakartotinai nagrinêjamas, nebent

paaiSkêtq naujos ivykio aplinkybes (iðsiunðiamas ra5ti5kas priminimas bei anksðiau i5siqsto

atsakymo kopija)


