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Joniškis
Joniškio rajono savivaldybės administracija (toliau – savivaldybės administracija), siekdama
gerinti asmenų aptarnavimo kokybę ir jų prašymų nagrinėjimą, vadovaudamasi Asmenų prašymų
nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo
administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m.
rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779), VII skyriaus „Asmenų prašymų
nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės vertinimas“ nuostatomis, įgyvendindama Joniškio rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. A-466 patvirtintų
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Joniškio rajono savivaldybės administracijoje
taisyklių VII skyriaus „Asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės vertinimas“
nuostatas, atliko tyrimą, kaip administracinių paslaugų gavėjai vertina asmenų aptarnavimo kokybę
savivaldybės administracijoje ir jos filialuose – seniūnijose.
Apklausos anketos buvo paskelbtos savivaldybės interneto svetainėje.
Tyrimo atlikimo laikas – 2013 m. sausio–gruodžio mėn.
Tyrimo metodas – anoniminė anketinė apklausa.
Tyrimo būdas – elektroninis.
Dalyvavo 23 respondentai.
Apklausos rezultatai
Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų nagrinėjimo savivaldybės administracijoje kokybės
vertinimo anketą užpildė 23 respondentai,
Asmenų aptarnavimą savivaldybės administracijoje 30 proc. respondentų įvertino
vidutiniškai, 30 proc. – gerai, 26 proc. – labai gerai, 13 proc. – blogai, 7 proc.
65 proc. respondentų atsakė, kad jiems užtenka informacijos asmenų aptarnavimo
savivaldybės administracijoje klausimu, 26 proc. respondentų pasigenda daugiau informacijos
(viešumo organizuojant susitikimus kaimuose, seniūnijose).
Didžiausias procentas visų apklausoje dalyvavusių respondentų kreipėsi į savivaldybės
administraciją ar seniūniją asmeniškai (atvyko) keletą kartų.
Apklausos rezultatai rodo, kad žmonės į savivaldybės administraciją ar seniūniją dažniausiai
kreipėsi dėl kelių priežasčių, t. y. dokumentų tvarkymo ir informacijos gavimo, socialinės paramos
ir socialinių paslaugų.
Respondentai į savivaldybės administraciją dažniausiai kreipėsi socialinės paramos
klausimais (17 proc.), statybos, teritorijų planavimo, želdinių apsaugos, reklamos, adresų suteikimo
(16 proc.),dėl archyvinių dokumentų (13 proc.), civilinės būklės aktų įrašų klausimais (6 proc.).
Ilgiau kaip 15 min. turėjo laukti aptarnavimo pradžios savivaldybės administracjoje 22 proc.
apklausoje dalyvavusių asmenų, 61 proc. respondentų atsakė, kad juos priėmė tuoj pat.
Į klausimą, ar buvo informuoti apie veiksmus, kurių ėmėsi savivaldybės administracija
spręsdama jų problemą, 65 proc. respondentų atsakė teigiamai, 35 proc. atsakė neigiamai.
57 proc. respondentų atsakė, kad juos kreipimosi į savivaldybės administraciją rezultatai
tenkino, 17 proc. respondentų aptarnavimo rezultatais nepatenkinti.
Į klausimą, ar buvo patenkinti savivaldybės administracijos informacijos pateikimo terminu,
70 proc. respondentų atsakė teigiamai, 13 proc. atsakė neigiamai,

Kad paslaugą teikiantys savivaldybės administracijos specialistai kompetentingi ir gerai
išmano savo darbą, mano 57 proc.
26 proc. respondentų neigiamai vertino savivaldybės administracijos specialistų
kompetenciją ir išmanymą.
Kad paslaugą teikiantys specialistai kompetentingi ir gerai išmano savo darbą, pasisakė 65
proc. respondentų, teikia informaciją išsamiai ir suprantamai – 65 proc., stengiasi įsiklausyti ir
patenkinti žmonių lūkesčius – 52 proc., dėvi tvarkingą ir tinkamą aprangą – 74 proc.
17 proc. respondentų nurodė, kad savivaldybės administracijos darbuotojas leido suprasti,
kad už palankų sprendimą ar paslaugos suteikimą turėtų jam atsidėkoti.
Joniškio rajono savivaldybės administracija, atsižvelgdama į apklausos rezultatus, sieks, kad
asmenų nusiskundimų dėl nekokybiško aptarnavimo ar informacijos pateikimo nekiltų.
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