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VARTOTOJU pRASVVrrT rR SKUNDV NAGRTNEJTMO TVARKA

BENDROSIOS NUOSTATOS

I.IVADTNES NUOSTATOS rR SALYGOS

" L Vartotojq pra5ymq ir skundq nagrinejimo tvarka parengta atsiZvelgiant i Bendroves
pastangas, bet kokius vartotojq skundus sprgsti nedelsiant ir Saliq susitarimu.

2. Sios tvarkos tikslas - reglamentuoti varlotojq pra5ymq ir skund! nagrinejim4 bei
atsakymq ir informacijos teikim4 Bendroves viduje.

3. Sia tvarka privalo vadovautis visi Bendroves darbuotojai. Aptamaujant vartotojus 5i
tvarka taikoma tiek, kiek tq klausimq nereglamentuoja Lietuvos Respublikos istatymai ar jq
pagrindu priimti kiti teises aktai.

4. Bendroves darbuotojai, aptarnaudami vartotojus, nagrinedami pra5ymus ir skundus,
privalo vadovautis pagarbos Zmogaus teisems, teisingumo, s4Ziningumo, protingumo,
objektyvumo, ne5ali5kumo, operatyvumo ir kitais principais. Vartotojui neteikiama privati
informacija apie kitus vartotojus ar trediuosius asmenis.

5. Vartotojq pra5ymq ir skundq nagrinejimo tvarkos igyvendinimo kontrolg uZtikrina
Bendroves direktorius. UZ tinkamq darbq su parei5kejq pra5ymais ir skundais, uL tu, kad
pra5ymai ir skundai bDtq nagrinejami kokybi5kai ir laiku, atsako Bendroves direktorius ir
Bendroves darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kuriems pavesta nagrineti Siuos pra5ymus
ir skundus. ^,'
UZ pra5ymq ir skundq nagrinejim4 Bendroveje atsakingi sekantys darbuotojai:

5.1 Zo.diniq skundq ir pra5ymq nagrinejim4 del pastatq Sildymo kokybes - Silumos tinklq
ir punktq prieZitros technikai, tel. 8 698 40 689.

5.2 Zodinh4 ir ra5ytiniq skundq ir pra5ymq nagrinejim4 del pastatq Sildymo kokybes ir
del kitq techniniq klausimq - Silumos tinklq ir punktq prieZi0ros grupes vadovas, te|. 8 614 65
380, gamybos ir technikos skyriaus vadovas, tel. 8 3I0 32 056.

5.3 Skundus ir pra5ymus s4skaitq varlotojams i5ra5ymo klausimais - komercijos skyrius,
tel.8 310 3l 028.

5.4 Skundus ir praSymus administraciniais klausimais - administratore - saugos darbe
inZiniere, tel. 8 310 31 031.

6. Vartotojq pra5ymq ir skundq nagrinejimo tvarka vie5ai paskelbta Bendrovds interneto
tinklapyje Klientq praSymq ir skundq nagrinejimo tvarka privalo buti pateikta kiekvieno
suinteresuoto asmens reikalavimu, suinteresuotam asmeniui apmokejus pateikimo i5laidas.

rr. s4voKos

7. Parei5kejas - Bendroves teikiamq paslaugq vartotojas, trediasis asmuo (fizinis arba
juridinis) ar asmenq grupe, pateikg Bendrovei pra5ym4 arba skund4.

8. Kreipimasis - parei5kejo kreipimasis raStu ar LodLiu i bendrovg su Pra5ymu arba
Skundu.

9. PraSymas - pareiSkejo kreipimasis ra5tu ar LodLiu i bendrovg per Bendroves vadov4,
bendroves skyriaus'ar grupes vadov4, darbuotoj4, dirbanti pagal darbo sutarti ir igaliotq priimti
bei nagrineti pra5ymus ir skundus. Pra5ymas nesusijgs su parei5kejo teisiq ar teisetq interesq
paZeidimu. Juo pra5oma:

o priimti ir (arba) i5duoti dokument4, patvirtinantitam tikr4 juridini faktq; 
N

o suteikti informacii4 arba paai5kinimus,
o atlikti kitus veiksmus.



o i5destomas vartotojo noras, pageidavimas, nuostata tam tikru klausimu,
o prane5ama apie bendroves ir jos padaliniq veiklos trDkumus, darbuotojq

piktnaudZiavim4;
o pateikiami pasillymai k4 nors pagerinti paslaugq teikimo ar kitose srityse,
o atkreipiamas demesys i tam tikr4 padeti ir siuloma k4 nors patobulinti, pakeisti,

nuveikti ar susilaiklti nuo veiklos,
o kita.
10. Skundas - parei5kejo kreipimasis i Bendrovg per Bendroves vadov4 ar darbuotoj4

nurodant, kad yra paZeistos parei5kejo teises ar teiseti interesai, ir pra5ant juos apginti, Skundas
gali blti susijgs su:

. netinkama Bendroves paslaugq kokybe, netinkamu Bendroves klientq aptarnavimu,
netinkamu Bendroves darbuotojo elgesiu,

o nei5nagrinetu vartotojo pra5ymu irlarbaper ilgai nagrinejamu praSym,.t,

. neai5kia, neiSsamia, nesuprantama forma parei5kejui pateikta informacija,

. klaidingai suprasta informacija (informacija, nurodyta Bendroves siundiamuose

mokejimo praneSimuose, laiSkuose irlar Bendroves iSduodamuose dokumentuose,

Zodliu perduota informacija ir pan,),
o korespondencijos, siqstos parei5kejui, negavimu,
o kita.
11. Anoniminis skundas - skundas, pagal kuri nera galimybes identifikuoti parei5kejo

arba parei5kej as nurodo reikalavim4 i5laikyti konfi dencialum4.
12. Ra3ytinis pra5ymas arba skundas - pra5ymas arba skundas, atsiqstas Bendrovei paitu,

faksu, elektroniniu pa5tu arba tiesiogiai pateiktas ra5tu Bendroveje.
13. Zodinis pra5ymas arba skundas - pra5ymas arba skundas, pateiktas Lodliu,

parei5kejui atvykus i Bendrovg arba paskambinus telefonu.^ 
i+. Atsakymas - Bendroves teikiamas pareiSkejui parei5kejo klausimo i5aiBkiirimas,

informavimas apie priimt4 sprendim4 arba motyvuotas atsisakymas nagrineti skund4 LodLiu arba

raStu.

PRASYMU IR SKUI.IOU GAVIMAS, NAGRINEJIMASO ATSAKYMU PATEIKIMAS
III. ZODINIU PRASYMU IR SKUNDU GAVIMAS, NAGRINEJIMAS, ATSAKYMU

PATEIKIMAS

15. Zodini pra5ym4 arba skund4 gavgs darbuotojas Bendroves informacinese bazdse ar

vietoje pas vartotoj4 patikrina ar vartotojo nurodyti faktai teisirngi. Jei su vartotoju
bendraujandiam darbuoJojui pakanka kompetencijos"ir fgaliojimq pateikti atsakym4 jis suteikia
informacij4 iodLiu arba priima sprendim4 ir atlieka visus butinus veiksmus (pvz. i5taiso

duomenis Abonentq apskaitos sistemoje, paaiSkina kodel nepritaikyta kompensacija, kaip
susidare skola, kaip ir kokia tvarka bus atliekamas perskaidiavimas, sureguliuoja pastato Sildymo
sistem4, pa5alina gedim4 ir t.t.).

16. Jei Zodini pra5ym4 arba skund4 gavusiam darbuotojui nepakanka kompetencijos
pateikti atsakym4 arba jis neturi igaliojimq teikti atsakymus, susisiekiama su igaliotu priimti bei
nagrineti pra5ymus ir skundus darbuotoju, i5siai5kinama tolesne problemos sprendimo eiga ir
apie tai informuojamas vartotoj as.

17. Jei Lodini pra5ym4 arba skund4nagrinejandiam darbuotojui prie5 pateikiant atsakym4

reikia surinkti papildom4 informacij4, darbuotojas vartotoj4 informuoja apie tolesng klausimo
sprendimo bendroveje procedfrr4 ir tiksliai nurodo kito kontakto telefonu ar kita komunikacijos
priemone laik4. Surinkus papildom4 informacij4 darbuotojas susisiekia su vartotoju ir pateikia
paai5kinim4 arba informuoja apie priimt4 sprendim4. Atsiradus nenumatytoms aplinkybems ir
pasikeitus suderintam aptarnavimo laikui, atsakingas darbuotojas apie tar privalo ispeti
parei5kej4. I

18. Jei vartotojui pateiktas paai5kinimas arba pasiulytas sprendimas yra priimtinas,
Zodinis pra5ymas arba skundas laikomas i5sprgstu.



19. Jei pateiktas paai5kinimas/pasifllytas sprendimas yra nepriimtinas vartotojui,
darbuotojas turi pasi[ly'ti vartotojui pateikti pra5ym4 arba skund4 raStu. Vartotojui pasi[loma
kreipim4si ra5tu lforminti ir tais atvejais kai Zodinio pra5ymo arba skundo negalima iSnagrineti ir
i5sprEsti tuoj pat, nepai,eidliant nei vartotojo, nei bendroves interesq, o vartotojo netenkina
numatomi Zodinio pra5ymo arba skundo nagrinejimo terminar arbapati proced[ra.

20. Jei vartotojas kreipiasi i Bendrovg del klausimo, kuris nera susijgs su Bendroves
veikla, Bendrove nesprendZia tokio klausimo. Jei yra Linoma, kokia institucija, imone ar
organizacija atsakinga uZ tokiq klausimq sprendim4 Bendroves darbuotojas paaiSkina tai
vartotojui ir nurodo tos organizacijos pavadinim4 ir, jei Zinoma, adres4 bei telefono numeri.

IV. RASYTINIV PRASYMU IR SKUNDV GAVIMAS, NAGRINEJIMAS, ATSAKYMU
PATEIKIMAS

Ra5ytiniq pra5ymq ir skundq gavimas. Reikalavimai ra5ytiniam pra5ymui ir skundui

21. RaSytiniai pra5ymai ir skundai gaunami:
o tiesiogiai i5 pareiSkejo bet kuriame bendroves skyriuje,
o per pa5to istaigas,
o faksu,
. elektroniniu pa5tu.
22. Parellkejas arba jo atstovas, atstovaujantis parai5kej4 istatymq nustatltais pagrindais,

privalo pateikti ra5ti5k4 tvarkingai ir iskaitomai paralyt4 valstybine kalba skundq kuriame
privalo b[ti nurody.ta:

o parei5kejo vardas, pavarde/imones pavadinimas, atstovo vardas, pavarde;
o skundo pateikimo data; 

**,o tikslus parei5kejo adresas, kuriuo norima gauti atsakym4
e parei5kejo kontaktinio telefono irlar fakso numeriai, elektroninio pa5to adresas ar krta

turima kontaktine informacij a;
o pra3ymo arba skundo esmd (motyvuotas, tikslus ir ai5kus pra5ymas, Bendroves ar

konkrediq jos atstovq skundZiamq veiksmq apra5ymas ir t.t.);
o pridedamq dokumentq s4ra5as;
o parei5kejo para5as;
o atstovas, atstovaujantis parai5kei4 istatymq nustatytais pagrindais papildomai turi

pateikti dokumentus suteikiandius jam teisg atstovauti parei5kej4.
23. Bendrove nepriima ir nenagrineja praiymq ir skundq, kuriuose:
o nenurodytas parei5kdjo vardas, pavarde,
o nenurodytas adresas, kuriuo norima gauti atsakym4
. neiskaitomai arba nesuprantamai iSdestytas turinys,
o turinys i5destytas nevalstybine kalba (rusq, lenkq, anglq ir kitomis).
24. Registruojami ir nagrinejami tik auk5diau i5destltus reikalavimus atitinkantys

pra5ymai ir skundai. Neatitinkantys reikalavimq pra5ymai ir skundai grSinami parei5kejui (ei
tai imanoma), nurodant trtkumus ir pra5ant juos iStaisyti.

25. Neatitinkantys reikalavimq pra5ymai ir skundai i5imties tvarka gali bfiti nagrinejami
tais atvejais, kai siekiant, kad nenukentetq parei5kejo ar bendroves interesai, sprendim4 nagrineti
skund4 priima direktorius, atsiZvelgdamas i pra5ymo ar skundo turini. Jei toks pra5ymas
pateiktas nevalstybine kalba bendroves direktoriaus sprendimu, nevalstybine kalba gauti
pra5ymai turi bDti i5versti i lietuviq kalb4 ir perduodami nagrineti rezoliucijose nurodytiems
darbuotoj ams. P areiSkej ui atsakoma val stybine kalba.

26. Jeigu asmuo pra5ym4 ar skund4 adresuoja kelioms institucijoms, o pirmuoju adresatu
nurodl'ta Bendrove tuo atveju nagrinejim4 organizuoja ir sprendim4 pra5yme ar skunde keliamu
klausimu priima Bendrove. Jeigu Bendrovd nera pirmasis adresatas, darbuotojas, kuriam pavesta
dalyvauti pra5ymo ar skundo nagrinejime, ne veliau kaip per 10 darbo dienq nuo pra5ymo ar



skundo gavimo Bendroveje datos, pateikia pasiulymus del pra5ymo ar skundo nagrinejimo
pirmajam adresatui

Ra5ytiniq pra5ymq ir skundq registravimas ir perdavimas nagrindti

27. Yisi ra5ytiniai pra5ymai ir skundai turi buti uZregistruoti atitinkamame Zumale jq
gaVimo dien4 Bendroveje nustatyta tvarka. Ant pra5ymo ar skundo dedamas registracijos

spaudas, jame ira5oma pra5ymo'ar skundo gavimo data k registracijos numeris. Jei ra5ytinis

praSymas arba skundas gaunamas elektroniniu paStu, jis atspausdinamas ir registruojamas bendra

tvarka kaip ir visi gauti ra5ytiniai pra5ymai ir skundai.
' 28. Registruojant pra5ym4 ar skund4, registracijos Zurnale iraSomi pra5ym4 ar skund4

identifikuojantys duomenys: gaut4 pra5ym4 ar skund4 ra5iusio parei5kejo vardas ir pavarde,

tikslus adresas, pra5ymo ar skundo gavimo data, registracijos numeris, trumpa$turinys.
29. Pareiskejui pageidaujant, jam gali bflti iteikiama spaudu paZymeta pra5ymo ar skundo

kopija.
30. Vokai i5saugomi ir prie praSymq ar skundq pridedami tik tais atvejais, kai tik i5 jq

galima nustatlti siuntejo pavardg, adres4, i5siuntimo ar gavimo datq, taip pat kitais bftinais
atvejais, bei vokas reikalingas kaip irodymas kada buvo gautas/i5siqstas pra5ymas ar skundas.

31. lJLregistruoti praSymai ir skundai pateikiami bendroves direktoriui. Direktorius

susipaZista su pra5ymq ar skundq turiniu ir paskiria juos nagrinejandius bendroves darbuotojus,

rezoliucijoje nurodydama iki kada turi bfti iSnagrinetas pra5ymas ar skundas. Skirdamas

nagrineti pra5ym4 ar skund4, bendroves direktorius nustatyta tvarka raSo rezoliucij4.
32. Pra$ymai ir skundai su direktoriaus rgzoliucijomis gr4Zinami administratorei, kuri

perra5o rezoliucijas i dokumentq registracij.os Zurnal4. Po to pra5ym4 ar skund4 su pridedamais

dokumentais ar priedais, administratore bendroveje nustatyta tvarka perduoda nagrineti

Bendroves direktoriaus nurodytiems arba igaliotiems darbuotojams. Jei rezoliucijojelnurodyi
keli vykdytojai, uZ pra5ymo ar skundo nagrinejim4 atsakingas tas vykdytojas, kuris rezoliucijoje

nurodltas pirmasis. Kiti vykdytojai taip pat atsakingi uZ pavedimo ivykdym4 nustatl'tu laiku.

Atsakingam vykdytojui jie turi pateikti bUtin4 medLiag4 ir atitinkamus si[lymus. Tiek
atsakingam vykdytojui, tiek susijusiems asmenims pasira5ytinai perduodama tik pra5ymo ar

skundo kopija.
33. Draudliama pavesti ir persiqsti nagrineti pra5ymus ir skundus tiems bendroves

darbuotojams, kuriq veiksmai skundZiami.

RaSytiniq pra5ymq ir skundr; nagrin6jimas ir jq pagristumo_nustatymas

34. Atsakingas- vykdytojas, prie5 prailedamas nagrineti pra5ym4 arba skund4, turi
informuoti suinteresuotus ir susijusius darbuotojus apie gautq skund4'

35. Tyrimo metu draudLiama bet kokiu budu keisti Silumos ir (arba) kar5to vandens

tiekimo sistemos dalis, iskaitant apskaitos prietaisus, Silumos paskirstymo metodus ir (arba)

paskirstymui naudojamus parametrus ir kitus skunde minimus paslaugos elementus. Draudimas

taikomas iki visi5ko skundo i5tyrimo, jei Bendrovds vadovas nenusprendLiakitaip, kad uZtikrintq
saugrl paslaugos tiekim4 vartotoj ams.

36. Vartotojai pra5ymai ir skundai nagrinejami atliekant Siuos veiksmus:
o analizuojant ir nagrinejant pateikto pra5ymo ar skundo turini ir nustatant tokio

dokumento esmg,
o vertinant ir analizuojant bendrovds turimus dokumentus ar duomenis, susijusius su

nagrinejamu klausimut '
o reikalui esant, papra5dnt bendroves darbuotojo, kurio veiksmai skundZiami, duoti

paai5kinimus ZodZiu ar ra5tu,
o papra5ant parei5kejo papildyti ar patikslinti pateikt4 pra5ym4 ar skund4 arpa pateikti

papildomus dokumentus, ir (arba) reikalui esant, papraSant parei5kejo duoti Zodinius

paaiSkinimus,



o pasitelkiant bendroves specialistq (ekspert4) klausimams, kuriq i5sprendimui reikia
specialiq tam tikros srities Zinl4 (pvz.: teisiniq, inZineriniq, ekonominiq, finansinirl ir
pan.).

37. Jei i5analizaws pateikto pra5ymo ar skundo turini nustaty'ta, kad skunde minimi
klausimai nera susijg su Bendroves veikla, pra5ymas arba skundas ne veliau per 5 darbo dienas
nuo gavimo bendroveje datos, grqlinamas parei5kejui, ra5tu nurodant grqLinimo prieZasti. Jei yra
Linoma, kokia institucija, imone.ar organizacrjayrakompetentinga sprgsti praSyme arba skunde
i5destytus klausimus, atsakyme nurodomas tos institucijos, imones ar organizacijos pavadinimas
ir, jei Zinoma, adresas bei telefono numeris.

38. Tuo atveju, jei parengti atsakym4 reikia pasitelkti bendroves (arba grupes) specialist4
(tam tikros srities ekspert4) skundas (pra5ymas) perduodamas ekspertui. nraudZiama perduoti
skund4 ekspertui, kurio veiksmai skundZiami, ekspertas ne veliau nei per 5 darbo dienas pateikia
atsakingam asmeniui savo atlikt4 skundo tyrimo iSvad4. I5vadoje nurodoma:

o kas patikrinta ir kas nustatyta, prideda nagrinetus dokumentus su komentarais,
. kurie pareiSkejo teiginiai teisingi ir pagristi, o kurie ne,
o prieZastis s4lygojusias parei5kejo teisiq paieidrm4 ir jei imanoma, paLeidim4

padariusius darbuotoj us,
o pateikia rekomendacijas ir prevenciniq veiksmq ateidiai pasiDlymus,
c jei skundas pagristas - pasitlymus del problemos i5sprendimo.
39. Jei tyrimo metu paai5keja, kad nagrinejimui butina papildoma informacija, kurios

negalima surinkti naudojantis Bendroves informacinemis bazemis arba bendroves turimais
dokumentais ir i5kyla poreikis gauti i5 parei5kejo papildomus dokumentus arba patikslinti
pateikt4 pra5ymq ar skund4, toks pra5ymas raStu i5siundiamas parei5kejui, ne veliau nei per 3

darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos, o skundo (praSymo) nagrinejimas sustabdomi
iki nurodytos informacijos gavimo. ^r .

40. Jei tyrimo metu i5kyla poreikis susitikti su parei5keju ir gauti Zodinius paai5kinimus,
jis turi blti priimtas Bendroveje jam tinkamu metu, i5 anksto suderinus priemimo 1aik4.
Susitikime dalyvauja atsakym4 i skund4 ruo5iantis darbuotojas, darbuotojas, kurio veiksmai
skundZiami (ei toks yra), Bendroves vadovas ir kiti asmenys, kuriq dalyvavimas gali padeti
aiSkinantis skunde nurodytas aplinkybes.

41. I5nagrinejus skund4, jis laikomas pagristu, jei tyrimo metu nustatoma, kad buvo
paZeistos parei5kejo teises ir (arba) teiseti interesai ir to pfielastis yra susijusi su Bendrovds
veikla.

42. Skundas laikomas nepagristu,"jei tyrimo metu nustatoma, kad parei5kejo teises ir
(arba) teiseti interesai nebuvo paZeiiii arba buvo paZeisti, bet paZeidimas nesusijgs su Bendroves
veikimu ar neveikimu. : '

Atsakymq i ra5ytinius pra5ymus ir skundus rengimas ir pateikimas

43. I5nagrinejgs pra5ym4 ar skund4, darbuotojas, atsaking as uL pra5ymo ar skundo
nagrinejim4, parengia parei5kejui atsakymo projektE. Projektas rengimas dviem egzemplioriais.
Atsakyme turi b[ti atsakyta i visus parei5kejo pra5ymus, klausimus, skundus ir nurodyta kokiq
priemoniq buvo (bus) imtasi.

44. Atsakingas uZ pra5ymo ar skundo nagrinejimq, asmuo parei5kejui projekt4 pateikia
suderinti visiems Bendroves direktoriaus rezoliucijoje nurodytiems vykdytojams ir tik po to
pateikia pasira5yti Bendroves direktoriui.

45. Pasira5y'tas atsakymas registruojamas siundiamqjq dokulnentq registracijos Zurnale.
Atsakymo originalas i5siundiamas klientui, o atsakymq rengusio darbuotojo ir suderinusiq
darbuotoj q vizuotas dokumento egzempliorius idedamas i atitinkam q bylq.

46. Atsakym4 rengiantis darbuotojas privalo uztikrinti, kad atsakymuose nebltq
atskleista informacija, sudaranti Bendroves konfidencialiq informacij4 ar nesdsijusi su
nagrinejamu pra5ymu ar skundu privati informacija apie kitus vartotojus ar trediuosius asmenis.



47. Dokumentas apie i5nagrinet4 pra5ym4 ar skund4 ir priimt4 sprendim4 parei5kejui

iteikiamas asmeni5kai arba apie tai pranesama paprastu arba registruotu lai5ku.
48. Pranesime apie nepatenkint4 pra5ym4 ar skund4 turi bDti nurodyti pra5ymo ar skundo

nepatenkinimo motyvai, priklausomai nuo motyvq turinio, - pagrfsti teises ziktq nuostatomis, taip
pat nurodyta, kur ir kokia tvarka gali bfti Sis sprendimas apskrlstas.

49. PraSymas ar skundas laikomas baigtu nagrineti, kai del jame iSkeltq klausimq
priimamas sprendimas ir parei5kejui iSsiundiamas atsakymas ra5tu.

V. PRASYMU IR SKUNDU NAGRINEJIMO IR ATSAKYMU I JUOS PATEIKIMO
TERMINAI

50. Pra5ymq ir skundq nagrinejimo terminas pradedamas skaidiuoti nuo tos dienos, kai
bendrove giHfinT-riil5;lifii 

bni isnagrinetas kuo greidiau, tadiau * u",u., kaip per 30

kalendoriniq dienq nuo jo gavimo bendroveje datos, i5skyrus atvejus, kai teises aktuose nustatyta
kitaip. Skundai ar praSymai, kuriuose skundZiamasi del nepakankamos vidaus patalpq

temperatflros, turi buti i5nagrineti nedelsiant.
52. Jeigu pra5ymo ar skundo nagrinejimas yra susijgs su ekspertq itraukimu, komisijos ar

darbo grupes sudarymu, posedZio su5aukimu ar kitomis organizacinemis priemon6mis, del kuriq
atsakymo klientui rengimas gali uZsitgsti ilgiau kaip 30 dienq nuo pra5ymo ar skundo bendroveje
gavimo datos, ne veliau kaip per 10 darbo dienq nuo Siq dokumentq gavimo datos apie tai turi
bflti informuojamas parei5kejas ra5tu; praneSime nurodant pra3ymo ar skundo gavimo dat4,

registracijos numeri, pra5ym4 nagrinejandio darbuotojo vard4 ir pavardg, pareigas, tamybinio
telefono numeri. Siame punkte nurodytais atvejais pra5ymas ar skundas turi buti i5nagrinetas ne

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

53. Kartotiniai pra5ymai ir skundai nenagrinejami, jeigu juose nenurodoina .naujq
aplinkybiq, sudarandiq pra5ymo pagrindq, 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
i5siundiamas priminimas, kad tuo klausimu atsakymas jam jau buvo pateiktas ir nebus
pakartotinai nagrinejamas, nebent paai5ketq naujos ivykio aplinkybes (i5siundiamas ra5ti5kas
priminimas bei anksdiau i5siqsto atsakymo kopija).


