APKLAUSOS
DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO IR
JŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS VERTINIMO
JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖJE
REZULTATAI
2020-01-01 – 2020-12-31
Eil.
Nr.

Klausimas

Taip

Ne

Pastabos,
kiti atsakymai

1.

Ar pakanka informacijos apie
savivaldybės administracijos darbo laiką?
Ar patogus administracijoje nustatytas
asmenų priėmimo laikas?
Kokiais klausimais dažniausiai tenka
kreiptis į savivaldybės administraciją

96 proc.

4 proc.

---------

2.
3.

„prisitaikau“
„ne visada“
dėl išmokų, pašalpų, kitais socialiniais klausimais –
apie 12 proc.,
dėl projektavimo, sklypų formavimo, valymo įrenginių
klausimais – apie 12 proc.,
dokumentų tvarkymo ir gavimo klausimais apie 12 proc.,
dėl teisinės pagalbos – apie 4 proc.,
dėl švietimo, kultūros klausimų – apie 4 proc.,
dėl „visuomeninių“ klausimų –apie 4 proc.,
neatsakė – apie 4 proc.
88 proc.

12 proc.

4.

Ar reikėjo ilgai laukti priėmimo?

4 proc.

96 proc.

„taip, ilgai“ (dėl teisinės
konsultacijos).

5.

Ar mandagiai buvote aptarnaujami ?

96 proc.

4 proc.

„taip, labai“, „labai
mandagiai“, „labai
mandagus specialistas“ –
dėl valymo įrenginių), iš to
skaičiaus net apie 40 proc.
respondentų pažymėjo, kad
buvo „labai mandagiai“
aptarnauti

6.

Ar Jums rūpimi klausimai buvo išspręsti
pakankamai kvalifikuotai ?

92 proc.

8 proc.

7.

Ar Jus patenkino atsakymų į prašymus
pateikimo terminai ?
Ar buvote informuoti apie veiksmus,
kurių savivaldybė ėmėsi spręsdama Jūsų
klausimus ?
Kokių būtų pastabų ir pasiūlymų dėl
gyventojų prašymų nagrinėjimo ir
aptarnavimo kokybės gerinimo
savivaldybės administracijoje?

88 proc.

4 proc.

„nelabai“ ( teisinės
pagalbos klausimais), „ne
visada, labiau palaikyti
ryšius su Seimo ir
Vyriausybės atstovais“
8 proc.–nieko nenurodė

72 proc.

4 proc.

24 proc.–nieko nenurodė

8.

9.

Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius

(„man viskas patiko“, „man viskas gerai, viskas aišku“,
„viskas buvo labai aišku ir kvalifikuotai“, „tvarka yra
paprasta, operatyvi“, „neturiu blogų pastabų, viskas buvo
atlikta gerai“, „tegul visose įstaigose būna tokia tvarka!“,
„pastabų ir pasiūlymų neturiu, kol viskas taip gerai
suorganizuota ir sklandžiai viskas sprendžiama“,
„informacijos pakanka, ačiū ir sėkmės darbuose“)

