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I. IZANGA

Klientq aptarnavimo kokybes standartas * tai elgesio principq ir pavyzdLiq rinkinys, kuris
apima visas savivaldybei aktualias klientq aptarnavimo proceso dalis.

S avivaldyb ei tai leidLia:
pasiekti, kad su klientais bendraujantys darbuotojai igytq vienod4 supratim4, koks turi b[ti

klientq aptarnavimas;

ivertinti teikiamq paslaugq efektyvum4 ir suprasti, kaip pagerinti paslaugq teikim4;
paprasdiau ir objektyviau vertinti darbuotojq darbo su klientais veikl4;
tikslingiau ir veiksmingiau ugdyti Sios srities darbuotojus;
uZtikrinti klientq lUkesdiq patenkinim4.
Chartija tai vieSa, savanori5kai inicijuota deklaracija (vieSas dokumentas), kuria

nusakomas vieSqjq paslaugq teikimo tikslas, standaftai, kuriq pilietis gali tiketis i5 paslaugas
teikiandios institucijos, ir skriaudos atitaisymo galimybes.

Klientq aptarnavimo kokybes chartija, skirta Silutes rajono savivaldybei prisiimti
isipareigojim4 pasinaudoti savo itaka, Ziniomis ir partneriais siekiant kokybi5ko klientq
aptarnavimo.

II. DARBO ETIKOS PRINCIPAI

Visi savivaldybes darbuotojai, aptarnaujantys klientus, laikosi Siq etikos principq:
Pagarbos Zmogui ir valstybei principas. Vadovaudamasis Siuo principu, darbuotojas

privalo:
gerbti Zmogq, jo teises ir laisves, valstybg, jos institucijas ir istaigas, laikytis Lietuvos

Respublikos Konstitucijos, istatymq, kitq teises aktq, teismq sprendimq reikalavimq, valstybes ir
savivaldybiq institucijq bei istaigq vidaus tvarkos taisykliq;

elgtis taip, kad visuomene pasitiketq viesuoju administravimu;
tinkamai atlikti pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas ir laiku vykdyti pavedamas

uZduotis, laikydamasis istatymq, kitq teises aktq reikalavimq;
vykdyti savo pareigas, vadovaudamasis valstybes valdZios institucijq suformuotais tikslais

ir kryptimis. Darbuotojas privalo elgtis politiSkai neutraliai, neZlugdyti valstybes valdZios institucijq
sprendimq ar veiksmq;

vykdyti savo pareigas rupestingai ir atsakingai, atsiZvelgdamas i visuomends interesus.
Teisingumo principas. Vadovaudamasis Siuo principu, darbuotoj as privalo :

vienodai tarnauti visiems Zmondms, nepaisydamas tautybes, rases, lyties, kalbos, kilmes,
socialines padeties, religiniq jsitikinimq ir politiniq paZilrq;

b[ti teisingas nagrinedamas pra5ymus, skundus, parei5kimus, nepiktnaudLiafii jam
suteiktomis galiomis;

naudoti savo darb,o valandas efektyviai ir tik tarnybos tikslams.
NesavanaudiSkumo principas. Vadovaudamasis Siuo principu, darbuotojas privalo:
dirbti visuomenes interesams;
nesinaudoti valstybes ar savivaldybds nuosavybe ne tarnybinei veiklai, taip pat nesinaudoti

ir neleisti naudotis tarnybine ar su tarnyba susijusia informacija kitaip, negu nustato istatymai ar kiti
teises aktai;

neturdti asmeniniq interesq ir nesiekti naudos sau, savo Seimai, artimiesiems ar draugams
vykdydamas savo tarnybines pareigas;

vadovautis savo veikloje visuomenes vieSaisiais interesais, istatymq nustatyta tvarka ir
priemonemis vengti vieSqjq ir privadiq interesq konflikto;

nesinaudoti savo tarnybine padetimi ir nereikalauti kitq darbuotojq pagalbos siekiant
naudos sau, savo Seimai, artimiesiems ar draugams.

Padorumo principas. Vadovaudamasis Siuo principu, darbuotoj as privalo :
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elgtis nepriekaiStingai, blti nepaperkamas, nepriimti dovanq. pinigq ar paslaugq, i5skirtiniq
lengvatq ir nuolaidq i5 asmenq ar organizacijq, jeigu tai gali sukelti vie5qlq ir privadiq interesq
konflikt4;

blti lojalus ir paslaugus visuomenei, kuriai tarnauja, taip pat savo vadovybei, kolegoms ir
pavaldiniams;

naudotis jam suteiktomis galiomis apginti visuomends interesus nuo paZeidimq.
NeS ali5kum o princip as. Vadovaudamasis Siuo principu, darbuotoj as privalo :

blti objektyvus ir netureti asmeninio iSankstinio nusistatymo priimdamas sprendimus;
elgtis ne5aliSkai, skirdamas tinkam4 demesi Zmoniq teisdms, vykdydamas savo pareigas;
elgtis teisetai ir savo igaliojimus naudoti ne5ali5kai priimdamas sprendimus;
nesinaudoti kitq Zmoniq klaidomis ar neZinojimu;
i5klausyti ir pateikti toki4 informacij4, kuri padetq asmeniui priimti tinkamiausi4

sprendim4.
Atsakomybes principas. Vadovaudamasis Siuo principu, darbuotoj as privalo :

asmeniSkai atsakyti uZ savo sprendimus;

istaigos vadovo reikalavimu atsiskaityti uZ savo veikl4;
atsakyti ui jo naudojamos informacijos, dokumentq tinkam4 naudojim4 ir

konfidencialum4.
Vielumo principas. Vadovaudamasis Siuo principu, darbuotoj as privalo :

uZtikrinti priimamq sprendimq ir veiksmq vie5um4, pateikti savo sprendimq priemimo
motyvus:

teises aktq nustatyta tvarka teikti reikiamE informacij4 kitiems darbuotojams ir visuomenei.
Informacija ribojama tik tada, kai butina apsaugoti visuomenes interesus arba kai tai reglamentuoja
teises aktai;

teises aktq nustatyta tvarka teikti oficiali4 informacij4, kuri nera ribojama ar konfidenciali.
Pavyzdingumo principas. Vadovaudamasis Siuo principu, valstybes tarnautojas privalo:
blti nepriekaiStingos reputacijos, gebeti deramai atlikti savo pareigas, nuolat tobulintis;
buti mandagus, malonus, paslaugus ir tvarkingas;
savo pareigas atlikti laiku, efektyviai, atidZiai ir profesionaliai;
bDti tolerantiSkas, pagarbiai elgtis su kitais valstybes tarnautojais, kitais Zmonemis;
visose situacijose veikti profbsionaliai ir humani5kai, teikti t4 informacij4, pagalba, ar

paslaug4, kuri yra bttina, bet kartu gebeti teisingai ir takti5kai atmesti neteisdtus pra5ymus;
suteikti Zmonems informacij4 apie jq teises, pareigas, galimybes ir galimus padarinius,

nedarydamas ftakos Zmogaus apsisprendimui ir jo interesams;
konfliktinemis aplinkybemis elgtis objektyviai ir neSaliSkai, iSklausyti abiejq pusiq

argumentus ir ie5koti objektyviausio sprendimo;
pripaiinti savo klaidas ir jas taisyti arba sillyti taisyti.

III. KLIENTV APTARNAVIMO KOKYBES STANDARTAS

STANDARTO APIBUDINIMAS

Klientq aptarnavimo kokybe

PASLAUGOS TEIKIMO PRINCIPAI

Visiems klientams bus suteiktos kokybi5kos paslaugos laikantis darbo etikos principq ir Silutes
raj ono savivaldybes administracij os klientq aptarnavimo kokybes standarto

PASLAUGOS KOKYBES PARAMETRAT

Pasitenkinimas laikomas tinkamu, jeigu klientq apklausos balq vidurkis per metus sudaro 8 ir



daugiau balo

IV. VEIKLOS RODIKLIAI, SUSIJ4 SU STANDARTO IGYVENDINIMU

STANDARTO IGYVENDINIMO RODIKLIAI
(SAVTVALDYBES VETKLOS TIKSLAT)

Klientq pasitenkinimas >8

Apklausta besikreipiandiq klientq proc. >50

Atsakymai del pasi[lymq, susijusiq su klientq
aptarnavimu, fvertinimo ir igyvendinimo, (griZtamasis

rySys) proc.

100

V. KLIENTU PASITENKINIMO APTARNAVIMU MATAVIMAS

Klientq pasitenkinimui matuoti po paslaugos suteikimo organizuojama apklausa, kurioje
klausiama:

Ar Jums rDpimi klausimai buvo iSsprgsti ? (0-10);
Ar Jus tenkino atsakymq pateikimo terminai? (0-10);
Kaip J[s vertinate asmenq aptarnavimo kokybg Silutes rajono savivaldybeje? (0-10);
Apklausiamane maliau, kaip 50 proc. del paslaugq besikreipiandiq Klientq.
Klientq pasitenkinimas laikomas tinkamu, jeigu balq vidurkis per metus sudaro daugiau,

kaip 8.

Esant balq vidurkiui nuo 5 iki 8, turi blti atlikta klientq nepasitenkinimo analize ir jos metu
numatomos bei fgyvendinamos priemonds (skyriaus lygmeniu).

Balq vidurkiui esant nuo 0 iki 5, turi buti atlikta Klientq nepasitenkinimo analize ir jos
metu numatomos ir igyvendinamos priemones (Administracijos direktoriaus lygmeniu).

VERTINIMO ANKETA

Patvirtindamas tai a5, iemiau pasira5gs ir turintis tam j laikau 5i4 chartij4 pasira5yta
Silutele zotg m. rugpjudio 16 d.

Siluter rajono savivaldybes meras

Klausimas Atsakymas

Ar Jums rlpimi klausimai buvo
iSsprgsti?

Apibraukite reikaling4

123456
Ar Jus tenkino atsakymq pateikimo
terminai?

Apibraukite reikaling4

1234s6
Kaip Jls vertinate asmenll
aptarnavimo kokybg Sil,rt"r rajono
savivaldybeie?

Apibraukite reikalingq

12 3 4 5,6

Vytautas Laurinaitis


