Alytaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus, Kultūros centro ir
jam pavaldžių skyrių Piliečių chartija (toliau – Piliečių chartija) | Viešas dokumentas, kuriame įtvirtinti
kultūros paslaugas teikiančių Alytaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus, Kultūros centro ir jam pavaldžių skyrių (toliau – Kultūros paslaugas teikiančios įstaigos)
įsipareigojimai, klientų aptarnavimo principai, paslaugų kokybės standartai, siekiant užtikrinti gyventojų
lūkesčius atitinkančią kultūros paslaugų kokybę ir tinkamą aptarnavimą.
Kultūros paslaugas Alytaus rajone teikiančių įstaigų tikslas | Kurti pilietišką, savarankiškai, kūrybiškai ir
konstruktyviai mąstančią bendruomenę, ugdyti asmenybes, gebančias remtis kultūros vertybėmis.
Piliečių chartijos dalyviai | Mes, Kultūros paslaugas teikiančios įstaigos bei Alytaus rajono gyventojai,
kultūros paslaugų gavėjai (toliau – Klientai) bendrai siekiantys geresnės teikiamų kultūros paslaugų ir
klientų aptarnavimo kokybės, kartu sutariame savo veikloje ir tarpusavio santykiuose vadovautis Piliečių
chartija bei neatsiejamais jos priedais – Paslaugų kokybės standartais atskiroms kultūros paslaugų
grupėms ir Klientų aptarnavimo standartu.
Pagrindiniai Piliečių chartijos elementai |
 Klientų lūkesčiai | Aiškūs Klientų poreikiai asmenų aptarnavimui ir Kultūros paslaugas
teikiančioms įstaigoms bei jų darbuotojams.
 Kultūros paslaugas teikiančių įstaigų įsipareigojimai | Konkretūs veiksmai, atsakomybės ir
pasižadėjimai, siekiant teikiamų kultūros paslaugų ir Klientų aptarnavimo kokybės.
 Klientų įsipareigojimai Kultūros paslaugas teikiančioms įstaigoms ir jų darbuotojams | Bendrieji
Klientų pasižadėjimai ir elgesio principai, siekiant prisidėti prie Klientų aptarnavimo kokybės
gerinimo.
 Pagrindiniai bendravimo būdai | Bendravimo kanalai su Kultūros paslaugas teikiančiomis
įstaigomis ir jų darbuotojais klientams aktualiais kultūros srities klausimais.
 Paslaugų kokybės standartas | Piliečių chartijos priedas, nustatantis kultūros paslaugų teikimo
principus atskiroms paslaugų grupėms.
 Klientų aptarnavimo standartas | Piliečių chartijos priedas, nustatantis principus ir
įsipareigojimus, kurių turi laikytis Kultūros paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojai aptarnaudami
klientus.
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Klientų lūkesčiai ir atitinkami Kultūros paslaugas teikiančių įstaigų įsipareigojimai | Piliečių chartija
parengta atlikus klientų lūkesčių tyrimą (apskritojo stalo diskusijų su Alytaus rajono gyventojais ciklas),
kuris atskleidė, kokios kultūros paslaugų kokybės ir aptarnavimo klientai tikisi iš Kultūros paslaugas
Alytaus rajone teikiančių įstaigų.
KLIENTŲ LŪKESČIAI

KULTŪROS PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

Įsiklausymas į skirtingų
amžiaus ir socialinių
grupių Klientų poreikius ir
galimybė teikti nuolatinį
grįžtamąjį ryšį

Siekiame įsiklausyti į kiekvienos tikslinės Klientų grupės unikalų poreikį
kultūros srities paslaugoms, stebime klientų poreikių dinamiką, ieškome
tinkamiausio sprendimo, kuris atitiktų turimų išteklių galimybes ir
geriausiai atlieptų klientų poreikius.
Siekdami gerinti savo veiklą, užtikriname galimybes klientams suteikti
grįžtamąjį ryšį apie suteiktas paslaugas. Sudarome sąlygas bendrauti ir
reikšti savo nuomonę skirtingais kanalais: diskusijų su gyventojais metu,
telefonu, socialiniais tinklais, elektroniniu paštu, raštu (paštu ir specialiai
tam skirtose dėžutėse), anoniminėmis apklausomis ir kt. Laukiame
pasiūlymų dėl kultūros srities paslaugų ir Klientų aptarnavimo kokybės
gerinimo. Įsipareigojame peržiūrėti ir, esant poreikiui, atnaujinti Paslaugų
kokybės ir Klientų aptarnavimo standartus kartą per dvejus metus.

Glaudus Kultūros
paslaugas teikiančių
įstaigų
bendradarbiavimas
tarpusavyje ir su
gyventojais

Įsipareigojame suvienyti Alytaus rajono gyventojus, Alytaus rajono
savivaldybei ir administracijai pavaldžius vienetus (pvz.: Kultūros centras,
seniūnijos, mokyklos, bibliotekos, turizmo informacijos centras ir kt.),
planuojant ir įgyvendinant ilgalaikes, inovatyvias kultūros srities
iniciatyvas. Įsipareigojame skatinti kultūros srities darbuotojų ir Klientų
kūrybingumą, įtraukimą, aktyvumą bei bendradarbiavimą dalyvaujant
kultūrinėje veikloje, siekdami kurti patrauklias ir prieinamas Klientams
kultūros paslaugas.

Komunikacijos ir
savalaikės klientams
skirtos informacijos
sklaidos gerinimas

Užtikriname, kad informacija apie Alytaus rajone teikiamas kultūros
paslaugas, svarbias veiklas ir iniciatyvas, kultūros renginių grafikus,
mokymus, susitikimus, projektus ir kt. pasiektų visus suinteresuotus
asmenis, laikantis Paslaugų kokybės standarte numatytų informacijos
sklaidos kanalų ir terminų.

Paslaugų suteikimas per
kiek įmanoma trumpesnį
laiką

Įsipareigojame priimti paklausimus visą darbo dieną klientams patogiu
būdu – telefonu, paštu, elektroniniu paštu arba atvykus, atsakyti kuo
greičiau, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. Jeigu dėl kokių nors
objektyvių priežasčių to negalėtume užtikrinti, apie tai informuosime
besikreipusį klientą, nurodant priežastis ir artimiausią paslaugų suteikimo
terminą.
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Kultūros renginių
įvairovė, atsižvelgiant į
skirtingų amžiaus ir
socialinių grupių Klientų
poreikius

Įsipareigojame sutelkti išteklius gerinant renginių kokybę ne per jų kiekį,
o per įvairovę ir pritaikymą skirtingoms amžiaus ir socialinėms grupėms,
įveiklinti atskirų seniūnijų kultūrinį išskirtinumą (savitą istorinį, gamtinį
kontekstą, kultūros paveldą ir kt.). Sudarome sąlygas puoselėti Alytaus
krašto kultūros vertybes, plėtoti kultūrinį turizmą, rengti edukacinės
reikšmės renginius įvairaus amžiaus ir socialinėms grupėms, dalyvauti
meno kolektyvuose, skatinti vietinių talentų raišką.

Kompetentingi ir
profesionalūs Kultūros
paslaugas teikiančių
įstaigų darbuotojai

Sudarome sąlygas darbuotojų kompetencijų ugdymui, pasitelkiant
skirtingas ugdymo priemones (vietoje ir išvažiuojamąsias). Skatiname
darbuotojus semtis gerosios praktikos iš kitų kultūros paslaugas
teikiančių nacionalinių ir užsienio įstaigų, siekiant užtikrinti Klientų
lūkesčius atitinkančią paslaugų kokybę. Užtikriname, kad darbuotojai
laikosi tinkamos, tvarkingos aprangos ir išvaizdos reikalavimų, Paslaugų
kokybės ir Klientų aptarnavimo standartų.

Klientų įsipareigojimai Kultūros paslaugas teikiančioms įstaigoms ir jų darbuotojams | Remiantis
atliktu apskritojo stalo diskusijų ciklu, Klientai įsipareigoja Kultūros paslaugas teikiančioms įstaigoms ir jų
darbuotojams:
 Būti mandagūs, kultūringi, tolerantiški.
 Pagarbiai, etiškai bendrauti ir sąžiningai elgtis.
 Būti aktyvūs ir žingeidūs, dalyvauti įvairiose kultūrinėse veiklose ir įtraukti šeimos narius bei
kaimynus.
 Kviesti ir agituoti kitus, prisidėti prie informacijos sklaidos ir renginių viešinimo.
 Savanoriškai prisidėti rengiant ir organizuojant kultūrines veiklas.
 Būti kultūros srities darbuotojų partneriais ir su jais aktyviai bendradarbiauti.
 Pagal galimybes prisidėti prie kultūrinių veiklų finansavimo.
 Kviesti, raginti verslo atstovus remti kultūros srities veiklas įvairiomis priemonėmis.
 Išsakyti nuomonę, teikti grįžtamąjį ryšį dėl kultūrinių veiklų, jų kokybės ir formos, naujai
atsiradusių poreikių, deklaruojamų įsipareigojimų nesilaikymo.
Klientų pasitenkinimo kultūros srities teikiamų paslaugų kokybės stebėsena | Siekiant užtikrinti aukštą
Klientų aptarnavimo kokybę ir paslaugų kokybės tobulinimą, Piliečių chartijoje įtvirtintų įsipareigojimų
vykdymą, atliekame periodinį klientų pasitenkinimo kultūros paslaugomis ir aptarnavimo kokybe tyrimą.
Nustatomi matavimo parametrai: klientų pasitenkinimo indeksas pagal paslaugų grupes.
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Pagrindiniai bendravimo būdai
AKTUALŪS KLAUSIMAI

BENDRAVIMO BŪDAI

Bendrieji kultūros
srities, tautinio
paveldo bei
sertifikavimo
klausimai

Kreiptis į Alytaus rajono savivaldybės Kultūros centrą
Telefonu: +370 315 69 005
El. paštu: info@arskc.lt
Raštu / atvykus: Pulko g. 21, LT-62315 Alytus
Darbo laikas: Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val.
Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.
Kreiptis į Alytaus rajono savivaldybės Kultūros centro skyrius
Skyrių kontaktai ir darbo laikas: http://naujas.arskc.lt/kontaktai

Klausimai pagal
atskiras teikiamų
paslaugų grupes

Žiūrėti Paslaugų kokybės standartuose

Konsultacijos kultūros
ir neformaliojo
švietimo, projektų ir
iniciatyvų
finansavimo, leidimų
organizuoti renginį
išdavimo klausimais

Kreiptis į Alytaus rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrių
Telefonu: +370 315 55 530
Faksu: +370 315 74 716
El. paštu: info@arsa.lt
Raštu / atvykus: Pulko g. 21, LT-62315 Alytus
Darbo laikas:
Pirmadienį ir trečiadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
Antradienį ir ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 18.00 val.
Penktadienį nuo 8.00 val. iki 15.45 val.

Renginių, mokymų,
susitikimų, iniciatyvų
ir kt. grafikai

Skelbiami:
http://naujas.arskc.lt/
https://www.facebook.com/alytausrskc/

Siūlymai, atsiliepimai

El. paštu: info@arskc.lt
Raštu: Alytaus rajono savivaldybės Kultūros centre ir jam pavaldžiuose
skyriuose specialiai tam skirtose dėžutėse
Facebook platformoje: https://www.facebook.com/alytausrskc/
Gyvai: Organizuojamų diskusijų metu

Piliečių chartijos
nesilaikymo atvejai

Kreiptis į Alytaus rajono savivaldybės administracijos priimamąjį
Telefonu: +370 315 69 001
Faksu: +370 315 74 716
El. paštu: info@arsa.lt
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Piliečių chartija parengta remiantis viešųjų diskusijų su Alytaus rajono savivaldybės gyventojais ir
kultūros paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojais ciklo metu Klientų įvardytais lūkesčiais Alytaus rajono
savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus, Kultūros centro ir jam pavaldžių skyrių
teikiamų kultūros paslaugų ir klientų aptarnavimo kokybei.
Alytaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus, Kultūros centro ir jam
pavaldžių skyrių Piliečių chartija įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.

Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorė
Gintarė Jociunskaitė
Alytaus rajono seniūnijose išrinkti piliečių atstovai:
Alovės seniūnija

Irma Stenionienė

Alytaus seniūnija

Irena Karalukienė

Butrimonių seniūnija

Zita Lukoševičienė

Daugų seniūnija

Ilona Zapolskienė

Krokialaukio seniūnija

Rimas Krutulis

Miroslavo seniūnija

Rūta Marcinkevičienė

Nemunaičio seniūnija

Rimantas Avižienis

Pivašiūnų seniūnija

Rima Čelkonienė

Punios seniūnija

Laimutė Žūsinienė

Raitininkų seniūnija

Beruta Sadauskienė

Simno seniūnija

Alė Andriuškevičienė
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ALYTAUS RAJ. SAV. KULTŪROS CENTRO
PASLAUGŲ KOKYBĖS STANDARTAS
VIETINĖS REIKŠMĖS RENGINIAMS
TRUMPAS APRAŠYMAS
Tradicinių švenčių bei datų proga organizuojami renginiai seniūnijose, kuriuose susiburia
bendruomenės ir jų svečiai, parodoma ARS KC sceninio meno kolektyvų parengta
programa

PASLAUGOS TIKSLAS
Sudaryti sąlygas stiprinti bendruomenės savitarpio santykius bei kurti
kūrybiškai gyvenančią bendruomenę

KAM SKIRTA?

KUR RASTI INFORMACIJĄ?
Renginių planas

AR MOKAMA?

Artimiausi renginiai

ARS KC
suaugusiems jaunimui,
vaikams

Facebook

svečiams

www

Skelbimų lentose

KADA? KAIP DAŽNAI?

10

ARS KC vietinės reikšmės
renginių / m. kiekviename ARS
KC skyriuje

100

ARS KC vietinės reikšmės
renginių / m. iš viso Alytaus raj.

AKTUALI PAPILDOMA INFORMACIJA?

MUMS SVARBI JŪSŲ NUOMONĖ:

Kultūrinės veiklos vadybininkė
Ramunė Žėkaitė

Pasidalinkite siūlymais, atsiliepimais:
info@arskc.lt arba raštu ARS KC specialiai tam
skirtose dėžutėse

+370 692 70032
ramune.zekaite@arskc.lt

Vietos žiniasklaidoje
Kita

Informacija apie metinį renginių planą pateikiama gruodžio mėn.,
apie artimiausius renginius – ne vėliau kaip 2 sav. iki renginio

neaktualu
aktualu
visada naudojama
pagal galimybes
nenaudojama

ALYTAUS RAJ. SAV. KULTŪROS CENTRO
PASLAUGŲ KOKYBĖS STANDARTAS
SCENINIO MENO KOLEKTYVAMS (orientuotiems į viešus pasirodymus)
TRUMPAS APRAŠYMAS
Mėgėjų sceninio meno (vokalinio, instrumentinio, folkloro, šokių, vaidybos ir kt.)
kolektyvai, orientuoti maloniam laisvalaikio praleidimui su bendraminčiais, realizuojant
save ir siekiant pasirodyti ARS KC organizuojamuose ir kituose renginiuose

PASLAUGOS TIKSLAS
Sudaryti sąlygas stiprinti bendruomenės savitarpio santykius, tobulinti
individualius gebėjimus, skatinti kultūros įvairovę ir kūrybiškai
mąstančių asmenų saviraišką, remiantis įvairių kultūrų vertybėmis

KAM SKIRTA?

KUR RASTI INFORMACIJĄ?
Renginių planas

AR MOKAMA?

Artimiausi renginiai

ARS KC
suaugusiems jaunimui,
vaikams

Facebook

svečiams

www

Skelbimų lentose

KADA? KAIP DAŽNAI?

1-2

repeticijos / sav. kiekvienam
sceninio meno kolektyvui

2-3

val. repeticijų / sav. kiekvienam
sceninio meno kolektyvui

AKTUALI PAPILDOMA INFORMACIJA?

MUMS SVARBI JŪSŲ NUOMONĖ:

Choreografė
Rasa Janeliūnienė

Pasidalinkite siūlymais, atsiliepimais:
info@arskc.lt arba raštu ARS KC specialiai tam
skirtose dėžutėse

+370 618 64144
rasoslasas22@gmail.com

Vietos žiniasklaidoje
Kita

Bendroji informacija pateikiama ir atnaujinama 2 k. / m.
neaktualu
aktualu
visada naudojama
pagal galimybes
nenaudojama

ALYTAUS RAJ. SAV. KULTŪROS CENTRO
PASLAUGŲ KOKYBĖS STANDARTAS
SCENINIO MENO BŪRELIAMS (orientuotiems laisvalaikiui)
TRUMPAS APRAŠYMAS
Mėgėjų sceninio meno (vokalinio, instrumentinio, folkloro, šokių, vaidybos meno)
būreliai, orientuoti maloniam laisvalaikio praleidimui su bendraminčiais, realizuojant save
veiklos dalyvavime, tačiau nesiekiant pasirodyti renginiuose

PASLAUGOS TIKSLAS
Sudaryti sąlygas stiprinti bendruomenės savitarpio santykius, tobulinti
individualius gebėjimus, skatinti kultūros įvairovę ir kūrybiškai
mąstančių asmenų saviraišką, remiantis įvairių kultūrų vertybėmis

KAM SKIRTA?

KUR RASTI INFORMACIJĄ?
Bendra informacija

AR MOKAMA?

ARS KC
suaugusiems jaunimui,
vaikams

Facebook

svečiams

www

Skelbimų lentose

KADA? KAIP DAŽNAI?

1

repeticija / sav. kiekvienam
sceninio meno būreliui

1-2

val. repeticijų / sav. kiekvienam
sceninio meno būreliui

AKTUALI PAPILDOMA INFORMACIJA?

MUMS SVARBI JŪSŲ NUOMONĖ:

Choreografė
Rasa Janeliūnienė

Pasidalinkite siūlymais, atsiliepimais:
info@arskc.lt arba raštu ARS KC specialiai tam
skirtose dėžutėse

+370 618 64144
rasoslasas22@gmail.com

Vietos žiniasklaidoje
Kita

Bendroji informacija pateikiama ir atnaujinama 2 k. / m.
neaktualu
aktualu
visada naudojama
pagal galimybes
nenaudojama
Pastaba: gyventojų informavimą apie sceninio meno būrelius galima jungti su informavimu apie meno studijas ir
klubus; administraciniais ir organizaciniais tikslais šias kultūros paslaugas siūloma atskirti

ALYTAUS RAJ. SAV. KULTŪROS CENTRO
PASLAUGŲ KOKYBĖS STANDARTAS
MENO STUDIJOMS IR KLUBAMS
TRUMPAS APRAŠYMAS
Mėgėjų meno studijos ir klubai (kūrybiniai, tautodailės, amatų, vizualaus meno ir pan.
užsiėmimai), orientuoti į savęs realizavimą mėgstamoje veikloje su bendraminčiais bei
paruošiamuosius darbus ARS KC renginiams

PASLAUGOS TIKSLAS
Sudaryti sąlygas rajono savivaldybės gyventojams, kūrybiškai
mąstantiems asmenims tobulinti individualius gebėjimus, stiprinti
bendruomenės savitarpio santykius, remiantis įvairių kultūrų vertybėmis

KAM SKIRTA?

KUR RASTI INFORMACIJĄ?
Bendra informacija

AR MOKAMA?

ARS KC
suaugusiems jaunimui,
vaikams

Facebook

svečiams

www

Skelbimų lentose

KADA? KAIP DAŽNAI?

1

užsiėmimas / sav. kiekvienai
meno studijai ir klubui

1-2

val. užsiėmimų / sav. kiekvienai
meno studijai ir klubui

AKTUALI PAPILDOMA INFORMACIJA?

MUMS SVARBI JŪSŲ NUOMONĖ:

Kultūrinių ir edukacinių veiklų vadybininkė
Loreta Sabonytė-Kane

Pasidalinkite siūlymais, atsiliepimais:
info@arskc.lt arba raštu ARS KC specialiai tam
skirtose dėžutėse

+370 315 69005
loreta.sabonyte-kane@arsa.lt

Vietos žiniasklaidoje
Kita

Bendroji informacija pateikiama ir atnaujinama 2 k. / m.
neaktualu
aktualu
visada naudojama
pagal galimybes
nenaudojama

ALYTAUS RAJ. SAV. KULTŪROS CENTRO
PASLAUGŲ KOKYBĖS STANDARTAS
INFORMAVIMUI APIE RENGINIUS IR INICIATYVAS
TRUMPAS APRAŠYMAS
Informacija apie vykstančius bei vyksiančius renginius ir kitas iniciatyvas suteikiama ARS
gyventojams bei vietos svečiams kreipiantis į ARS KC patogiu būdu bei ARS KC informaciją
skelbiant viešai

PASLAUGOS TIKSLAS
Sudaryti sąlygas ARS gyventojams bei vietos svečiams gauti aktualią
informaciją apie renginius ir iniciatyvas numatytais informacijos
sklaidos kanalais

KAM SKIRTA?

KUR RASTI INFORMACIJĄ?
Viešas informavimas

AR MOKAMA?

ARS KC
suaugusiems jaunimui,
vaikams

www

Skelbimų lentose

KADA? KAIP DAŽNAI?
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1

d. d., per kurią atsakome į Jūsų
užklausas

AKTUALI PAPILDOMA INFORMACIJA?

MUMS SVARBI JŪSŲ NUOMONĖ:

Kultūrinių ir edukacinių veiklų vadybininkė
Loreta Sabonytė-Kane

Pasidalinkite siūlymais, atsiliepimais:
info@arskc.lt arba raštu ARS KC specialiai tam
skirtose dėžutėse

+370 315 69005
loreta.sabonyte-kane@arsa.lt

el. paštu, telefonu, raštu, asmeniškai

Facebook

svečiams

k. / m. atnaujinama bendroji
informacija

Klientui kreipiantis

Vietos žiniasklaidoje
Kita

neaktualu
aktualu
visada naudojama
pagal galimybes
nenaudojama

ALYTAUS RAJ. SAV. ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR
SPORTO SKYRIAUS IR ALYTAUS RAJ. SAV. KULTŪROS CENTRO
KLIENTŲ APTARNAVIMO STANDARTAS
Gerbiamas kliente,
ARSA Švietimo, kultūros ir sporto skyrius (toliau – Skyrius) ir Alytaus rajono savivaldybės Kultūros centras (toliau – ARS KC), siekdami prisidėti prie Alytaus rajono savivaldybės:
❖ Misijos – sudaryti kokybiškas gyvenimo ir darbo sąlygas vietos gyventojams, ir

❖ Vizijos – Alytaus rajonas - kraštas, kuriame kiekvienam piliečiui gera gyventi ir dirbti,
įsipareigoja kultūrinėje srityje užtikrinti sėkmingą, efektyvų bei abipuse pagarba grįstą bendradarbiavimą su savo klientais laikantis šio Klientų aptarnavimo standarto. Šis dokumentas numato pagrindines
Skyriaus ir ARS KC darbuotojų elgesio taisykles ir principus bei kokybiško aptarnavimo sąlygas.
Mums svarbi kiekvieno kliento išskirtinė patirtis, kurią kursime tinkamu pareigų vykdymu, bendrųjų elgesio taisyklių laikymusi ir nuolatine pagalba vieni kitiems.
Skyrius ir ARS KC įsipareigoja:

Jūsų patogumui:

❖ Skatinti kūrybiškai mąstančių asmenų saviraišką ir naujų idėjų generavimą

❖ Aktualią informaciją galima rasti Alytaus rajono
savivaldybės internetiniame puslapyje
https://www.arsa.lt/ bei ARS KC internetiniame
puslapyje http://naujas.arskc.lt/

❖ Nuolat siekti kultūros renginių ir veiklų įvairovės
❖ Siekti teikiamų kultūros paslaugų pasiekiamumo Alytaus raj. savivaldybės
gyventojams

❖ Užtikrinti malonų ir dėmesingą aptarnavimą bei empatija ir asmeniniu ryšiu
grįstą bendravimą
❖ Greitai ir kokybiškai suteikti aktualią informaciją elektroninėmis priemonėmis,
telefonu ar tiesiogiai
❖ Teikti pagalbą bendruomenėms dėl renginių organizavimo ir kultūros iniciatyvų
įgyvendinimo

❖ Siūlymus, atsiliepimus bei nuomonę galima teikti
info@arskc.lt bei raštu ARS KC patalpose specialiai
tam skirtose dėžutėse
❖ Išsamią informaciją kilusiais klausimais galima
gauti ARS KC Informacijos centre, adresu Pulko g.
21, Alytus

Pagrindiniai ARS KC klientų aptarnavimo
principai:
❖ Pagarba klientui
❖ Orientacija į aptarnavimo kokybę
❖ Darbuotojų profesionalumas

❖ Aktualių klausimų sprendimas čia ir dabar
❖ Bendradarbiavimas

Klientai aptarnaujami:

❖ Užtikrinti nuolatinę aptarnavimo ir paslaugų kokybės stebėseną ir gerinimą

❖ ARS KC Informacijos centre: I – IV nuo 8.00 iki 17.45, VI nuo 8.00 iki 15.45

❖ Aptarnaujant klientus laikytis paslaugų kokybės standartuose numatytų
įsipareigojimų

❖ Visuose 10 ARS KC skyrių (Alovės, Butrimonių, Daugų, Krokialaukio, Luksnėnų, Miroslavo,
Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Simno): II – V nuo 11.00 iki 20.00, VI nuo 11.00 iki 18.45

