1.

Paslaugos pavadinimas

Administracinės procedūros vykdymas

2.

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys

3.

Paslaugos tipas: elektroninė/
neelektroninė paslauga

Neelektroninė

3.1.

nuoroda į el. paslaugą (jei
paslauga elektroninė)

-

3.2.

nuoroda į prašymo formą (as) (jei paslauga
neelektroninė)

Laisvos formos skundas

4.

Paslaugos teikimo trukmė

Asmenų prašymai ir/ar skundai turi būti išnagrinėti per 20 darbo
dienų nuo jų gavimo dienos.
Skundai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo tokio
prašymo ar skundo gavimo dienos. Jeigu prašymas ar skundas
gautas po darbo valandų, poilsio ar šventės dieną, jo gavimo
diena laikoma po jos einanti darbo diena. Kai dėl objektyvių
priežasčių per šį terminą administracinis sprendimas negali būti
priimtas, Komitetas šį terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip 10
darbo dienų. Asmeniui apie tokį termino pratęsimą per 5 darbo
dienas nuo sprendimo pratęsti terminą priėmimo dienos
pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys.
Jeigu prašymo ir/ar skundo nagrinėjimas susijęs su komisijos
sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitomis organizacinėmis
priemonėmis, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali
užsitęsti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir/ar skundo
gavimo, Komiteto direktorius turi teisę pratęsti šį terminą dar iki
20 darbo dienų. Pratęsus Tvarkos aprašo 36 punkte nustatytą
terminą, Komitetas per 2 darbo dienas nuo Komiteto
direktoriaus ar jo įgalioto asmens tokio sprendimo priėmimo
dienos išsiunčia asmeniui pranešimą raštu ir nurodo prašymo
nagrinėjimo pratęsimo priežastis.

5.

Paslaugos kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai.

6.

Apmokėjimo už paslaugą
būdai ir tvarka (įtraukiant ir
apmokėjimo galimybę
užsieniečiams)

-

7.

Paslaugos teikimo proceso
aprašymas

Skundas gali būti pateiktas asmeniškai arba per atstovą,
tiesiogiai arba paštu, per kurjerį arba elektroniniais ryšiais.
Atstovo teisė atstovauti turi būti įrodoma rašytiniu sutikimu.

Asmenų pasirašyti skundai turi būti pateikiami raštu (tiesiogiai
asmeniui atvykus į Komitetą, atsiuntus skundą paštu ar per
kurjerį, arba elektroniniu paštu)
8.

9.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

Rašytinis skundas.

Paslaugos teikėjo kontaktinė
informacija (atsakingo
darbuotojo pareigos, vardas ir
pavardė, el. paštas, telefono
numeris)

Specialistė Aira Jasalinytė, tel. (8 5) 2124565, el. p.
lbek@bioetika.sam.lt

Jei skundą asmuo pateikia atvykęs į įstaigą, asmuo turi pateikti
asmens dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę), arba
jei skundą įteikia atstovas - atstovavimą
patvirtinantį
dokumentą. Jeigu skundą asmuo pateikia paštu ar per pasiuntinį,
prie jo turi būti pridėta asmens dokumento (paso arba asmens
tapatybės kortelės) kopija arba jei skundą įteikia atstovas atstovavimą patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos
įstatymų nustatyta tvarka (notaro ar pacientui atstovaujančio
advokato).

Specialistė Asta Žemaitienė, tel. (8 5) 2124565,
el. p. lbek@bioetika.sam.lt ;
Vyriausioji specialistė Natalija Kancevičienė, tel. (8 5)
2430009, el. p. lbek@bioetika.sam.lt

10.

Paslaugos teikėjo veiksmų
(neveikimo) apskundimo
tvarka

Asmuo turi teisę apskųsti viešojo administravimo subjekto
priimtą administracinės procedūros sprendimą savo pasirinkimu
administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui
įstatymų nustatyta tvarka.

11.

Organizacijų, kurios paslaugų
gavėjams gali teikti
reikalingą informacinę ar
praktinę pagalbą, kontaktai
(jei yra žinoma apie tokias
organizacijas)

-

