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Lietuvos kurčiųjų draugijos respublikinė valdyba n u t a r i a: 

Patvirtinti dokumentų ir kitos informacijos apie Lietuvos kurčiųjų draugijos veiklą pateikimo ir 

prašymų, skundų ir siūlymu pateikimo tvarką. 

 

 

           Dokumentų ir kitos informacijos apie Lietuvos kurčiųjų draugijos veiklą pateikimo 

tvarka 

                                                                            

                    Vadovaujantis Lietuvos kurčiųjų draugijos įstatų 53 punktu, kuriame numatyta, jog 

dokumentai ir kita informacija LKD nariams pateikiama raštu arba elektroniniu paštu pagal LKD 

Respublikinės valdybos nustatytą tvarką. 

                   Lietuvos kurčiųjų draugijos Respublikinė valdyba nustato, jog LKD narys norėdamas 

susipažinti su LKD dokumentais ir kita informacija turi pateikti raštišką prašymą, kuriame 

nurodoma prašančiojo vardas pavardė, adresas, dokumentai su kuriais norima susipažinti, kokiu 

tikslu yra prašomi dokumentai. Dokumentai ir kita informacija, pateikiami per 30 darbo dienų nuo 

prašymo gavimo dienos. 

Su dokumentais susipažįstama LKD patalpose. Pateiktus susipažinimui dokumentus 

draudžiama fotografuoti, filmuoti.  

Prašomų susipažinti dokumentų nuorašai gali būti išduodami tik atskiru LKD 

prezidento leidimu. 

                   Lietuvos kurčiųjų draugija gali atsisakyti teikti informaciją jeigu: 

1. Prašymo turinys yra nekonkretus. 

2. Tas pats pareiškėjas pakartotinai prašo tos pačios informacijos. 

3. Prašoma informacija jau buvo viešai paskelbta. 

4. Kai informacijos turinys sudaro komercinę, profesinę ar kitą paslaptį, kurios platinimas 

galėtų pakenkti asociacijos tikslams. 

5. Kai prašoma pateikti informacija yra susijusi su asmens duomenimis. 

 

 

 

 

 



Prašymų, skundų ir siūlymų pateikimo LKD tvarka 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos kurčiųjų draugijos įstatų 17.6 punktu, kuriame numatyta, jog 

prašymai, skundai ar siūlymai pateikti LKD Respublikinės valdybos nustatyta tvarka. 

Lietuvos kurčiųjų draugijos Respublikinė valdyba nustato, kad LKD narys gali pateikti 

prašymus, skundus ar siūlymus paštu,  el. paštu (centras@lkd.lt) ar pateikti LKD sekretoriatui 

atdresuotą LKD prezidentui ne vėliau negu 15 darbo dienų iki LKD Respublikinės Valdybos 

posėdžio. Jeigu prašymai pateikiami likus mažiau nei 15 dienų iki posėdžio – jie bus nagrinėjami 

sekančiame LKD Respublikinės Valdybos posėdyje. 

 

 

 

 

 

Sekretorė            Gerda Markevičienė             _____________               _____________ 
                        (parašas)                                    (data) 

 

 

 

Teisininkas         Algimantas Šliaupa              _____________               _____________ 
                 (parašas)                   (data) 

 

 

 

Prezidentas         Kęstutis Vaišnora                 _____________               _____________ 
                                      (parašas)                (data) 
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