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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. TelSiq centro ,,Viltis" nuostatai (toliau-Nuostatai) reglamentuoja TelSiq centro ,,Viltis"
(toliau - Centras) teising form4, priklausomybg, veiklos organizavim4 ir struktDr4, darbuotojq
priemimq i pareigas, jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4, finansing veiklos kontrolg, Centro
rcorganizavim4, likvidavim4 ir pertvarkym4.

2, Centro teisine forma - biudZetine istaiga, isteigta Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq
istatymo tvarka.

3. Centro oficialus pavadinimas - Tel5iq centras ,,Viltis", iregistruotas Juridiniq asmenU
registre, kodas 1807 03 499 (buvusi Tel5iq,,Viltiesoo mokykla).

4. Centro isteigimo data- 1994-01-14, isteigta Tel5iq rajono valdytojo potvarkiu Nr.12-v.
5. Centro savininkas - Tel5iq rajono savivaldybe (kodas 111101724, adresas: Lemaites g. 14,

LT-87133 TelSiai) (toliau - Savivaldybe).
6. Centro teises ir pareigas igyvendinandioji institucrja - Tel5iq rajono savivaldybes taryba

(toliau - Savivaldybes taryba), kuri:
6.1. tvirtina Centro nuostatus; I

6.2. priima sprendim4 del Centro buveines pakeitimo; i

6.3. skiria Savivaldybes biudZeto le5q Centrui i5laikyti;
6.4. priima sprendim4 del Centro filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo; !

6.5. priima sprendim4 del Centro reorganizavimo, likvidavimo, veiklos nutraukimo;
6.6. sprendZia kitus teises aktais jo kompetencijai priskirtus klausimus. !

7. Centro pagrindine paskirtis - socialine veikla.
8. Centro direktoriq i pareigas priima ir atleidLia Savivaldybes meras.
9. Centras yra juridinis asmuo, turintis antspaudq, atsiskaitom1Jq ir kitas s4skaitas Lietuvos

Respublikos iregistruotuose bankuose.
10. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvo$

Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq ir kitais istatymais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministerijos
bei kitq ministerijq norminiais aktais, Savivaldybes tarybos sprendimais, Savivaldybes mero
potvarkiais, Savivaldybes administracijos direktoriaus isakymais ir Siais nuostatais. 

,

1 1. Licencijuojam4 arba kitq istatymq nustatyta tvarka vykdom4 veikl4 Centras gali vykdyti tik
gavgs atitinkamas licencijas ir leidimus Lietuvos Respublikos istatymq, Lietuvos Respublikoq
Vyriausybes arba Savivaldybes tarybos nustatyta tvarka. i

12. Centro strukttir4 tvirtina Centro direktorius isakymu, nevir5ydamas patvirtinto maksimalaus
etatq skaidiaus.

13. Centras gali tureti struktflrinius padalinius, kuriq veiklos nuostatai tvirtinami Centrd
direktoriaus isakymu.

14. Centro interneto svetaines adresas - www.vsncentras.lt, kuriame skelbiami vie5i
praneSimai.

15. Centro adresas - Kauno e. 9A" LT - 87148 Tel5iai.
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rI. CENTRO VETKLOS SRITIS rR RUsyS i'!,

16. Centro veiklos sritis - socialiniq paslaugq teikimas ir socialinis darbas su neigaliaiB
asmenimis.

17. Centro veiklos rflSys pagal Ekonomines veiklos rfiSiq klasifikatoriq (ERVK): !'



17.1. Pagtindine veiklos rD5is-nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su
pagyvenusiais ir neigaliaisiais asmenimis veikla, kodas 88.10.

17.2. Kitos veiklos ruSys: ,

17.2.I. stacionarind pagyvenusiqiq ir neigaliqjq asmenq globos veikla, kodas 87.30;
17.2.2. kita stacionarine globos veikla, kodas 87.90;
17.2.3. kita, niekur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla,

kodas 88.99;
17.2.4. vaikq dienos prieZiuros veikla, kodas 88.91;
17 .2.5. kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90; r

17 .2.6. kita Zmoniq sveikatos prieZiilros veikla, kodas 86.90;
17,2.7. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo

veikla, kodas 88.99;
17 .2.8. kita, niekur kitur nepriskirta, asmenq aptarnavimo veikla, kodas 96.09; I

17,2.9. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39. :

18. Centre teikiamos socialines paslaugos Tel5iq rajone gyvenamqjq vietq, deklaravusiems
asmenimso kuriems reikalinga kompleksine, nuolatines specialistq prieZiuros reikalaujanti pagalba.

19. Lietuvos Respublikos teises aktais ir Savivaldybes tarybos sprendimais nustatomas
socialiniq paslaugq poreikis, skiriamos ir teikiamos socialines paslaugos, nustatoma mokejimo uL jas
tvarka.

20. Centro veiklos prieZilr4 vykdo Tel5iq rajono savivaldybes administracijos Socialines
paramos ir rflpybos skyrius.

III. CENTRO TIKSLAI, UZDAVINIAI IR FUNKCIJOS

2I. Centro veiklos tikslai: :

21.1. teikti kokybi5kas, i asmens individualius poreikius orientuotas dienos socialines
globos, trumpalaikes socialines globos paslaugas ir laikino atokvepio paslaugas asmenims (toliau j
klientams), turintiems negali4@roto ir I ar kompleksing), siekiant maksimaliai lavinti kiekvieno
kliento gebejim4 savaranki5kai gyventi ir stiprinti socialinius rySius su bendruomene; :l

2I.2. teikti kompleksing pagalb4 vaikams, jq Seimoms, kuriems reikalingos dienos socialined
prieZiDros paslaugos, socialine pagalba, socialiai remtinq bei socialiniq psichologiniq ir kitokiq
problemq turindiq Seimq vaikams, ugdant vaikq asmeninius ir socialinius gebejimus, padedartt
vaikams integruoti s i vi suomen g, maZinti socialing atskirti.

22. Cenfto uZdaviniai:
22. | . teikti bendrqsias so ci alines pas laugas :

22.I.I. informavimo;
22.L2. konsultavimo;
22.I.3. tarpininkavimo ir atstovavimo;
22.1.4. maitinimo organizavimo;
22.I.5. asmenines higienos ir prieZiflros;
22.1 .6. transporto organizavimo ;

22.I.7 . sociokulturines paslaugas;
22.1 .8. kitas bendr4sias socialines paslaugas.
22.2. teikti speciali4sias socialines paslaugas :

22.2.1. socialing prreLi0rrq:
22.2.1.1. socialiniq igDdZiq ugdymo ir palaikymo;
22.2.I.2. laikino atokvepio;
22.2.1.3. vaikq dienos socialing prielinrq.
22.2.2. socialing globq:
22.2.2.1. dienos socialing glob4;
22,2,2,2, trumpalaikg socialing glob4.

LI
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23. Formuoti demokratines visuomenes humaniSk4 poZiUri i asmenis, turindius proto ir / ar
kompleksing negali4, nukreipiant jos demesinuo negalios ijq galias ir gebejimus.

24,lgyvendinti Savivaidybei hrybos sprendimus roriutiniq paslaugq ieikimo srityje bei sprgsti
kitus socialiniq paslaugq teikimo klausimus.

25. Centro funkcijos:
25.l. organizuoti klientq kasdiening veikl4;
25.2. ugdyti ir palaikyti jq socialinius igiidZius, lavinti jq kasdieninio apsitarnavimo,

darbinio uZimtumo, sociokultfrrinius ir kitus igfldZius, atkreipiant ddmesi ijo galias i
25.3. kaupti informacij4 apie Centr4 lankandius asmenis, analizuoti kitq bendruomeniniq

tarnybq (istaigq) poreiki ir pagal tai planuoti socialiniq paslaugq teikim4 ir jq pletr4;
25.4. r[pintis Centro specialistq kvalifikacijos kelimu;
25.5. teikti ataskaitas ir kitus dokumentus bei atsakyti uZ jq kokybi5kum4, duomenq tikslum4

bei teisingum4;
25.6. bendradarbiauti su kitomis socialines paslaugas

profesij q specialistais ;

25.7. vykdyti neigaliqjq integracij4 i visuomeng;
25.8. informuoti visuomeng apie Centro veikl4 Centro

informavimo b[dais.

.,

teikiandiomis istaigomis bei kitq
I

internetineje erdveje ir I ar kitais

IV. CENTRO TEISES IR PAREIGOS 
i

26. Nuostatuose numatytai veiklai lykdyti Centras turi Sias teises:
26.1. naudoti ir valdyti isigyt4 ft I ar patikejimo teise perduot4 turt4 Lietuvos Respublikos

teises aktq nustatyta tvarka;
26.2. pirkJi ir I ar kitaip isigyti Centro veiklai reikaling4 turt4, juo disponuoti;
26.3. teikti socialines paslaugas istatymq nustatyta tvarka ir I ar Savivaldybes tarybo3

patvirtinta tvarka;
26.4. gautiparamq ir j4 naudoti Centro reikmems arba paskirstyti klientams;
26.5. organizuoti praktikos atlikim4 studentams ir I ar sudaryti s4lygas savanoriq darbui; r

26.6. teil<ti pra5ymus, pastabas, pasiulymus del teikiamq paslaugq kokybes gerinimo;
26.7 . dalyvauti projektinese veiklose;
26.8. ulmegzti tarptautinius rySius, bendradarbiauti su kitomis istaigomis, keistis gerqJq

patirtimi, kviestis specialistus. l

27. Centro pareigos:
27.I. teil<ti socialines paslaugas neigaliems asmenims, vadovaujantis Lietuvos RespublikoS

neigaliqiq socialines integracijos ir Socialiniq paslaugq istatymais bei kitais teises aktais; ,'

27 .2. naudoti racionaliai biudZeto ir / ar kitq veiklai skirtq asignavimq le5as pagal patvirtinta;
programq sqmatas Siuose Nuostatuose numatytai veiklai vykdyti; li

27.3. uLtikrinti saugias darbo bei socialiniq paslaugq teikimo sqlygas; racionalq ekonomiSk4
turto ir le5q panaudojimq, kilnojamojo turto ir patalpq prieliDrr4;

27.4. vykdyti nuostatuose priskirtus tikslus, uZdavinius, funkcijas ir atsakyti uZ jU
nevykdym4 arba netinkam4 r,ykdym4;

27.5. pateikti ataskait4 TelSiq rajono savivaldybes administracijos Socialines paramos ir
rfpybos skyriui kiekvien4 menesi iki einamojo menesio paskutines darbo dienos apie suteikta$
socialines paslaugas;

27 .6. teikti nustatyta tvarka veiklos planus ir ataskaitas bei garantuoti jq teisingum4l 
,,

27 .7 . Centrui draudZiama buti kitq juridiniq asmenq dalyviu, steigti atstovybes ir uZtikrinti
kitq asmenq prievoliq vykdym4.

28. Centras atsako uZ besqlygi5k4 saugos darbe istatymq, prie5gaisrines apsaugos, sanitarijoS]
higienos normr+ ir taisykliq, saugos ir sveikatos apra5q, Centro vidaus tvarkos, darbo tvarkos taisykliq,
pareigybiniq apra5q r,ykdym4 Centre ir kitose vietose, kur socialines paslaugas teikia Centrd
darbuotojai (ir savanoriai). 

;

I
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V. CENTRO BENDRUOMENES NARIU TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
i

29. Klientai turi teisg:
29,1. gauti kokybi5kas socialines paslaugas pagal savo galias ir gebejimus;
29,2. i sveik4 ir saugi4 aplink4 pagal higienos normas atitinkandius reikalavimus; i
29.3. i poilsi, atitinkanti amLig, sveikat4, poreikius;
29.4. nustatyta tvarka naudotis Centro metodine literatura, kabinetais, patalpomis;

transportu, teritorij a.

30. Tevai (globejai irl ar r[pintojai) turi teisg:
30.1. reikalauti, kad klientas gautq visas socialines paslaugas, atsiZvelgiant ijo galias ir

specialiuosius poreikius;
30.2. dalyvauti ir teikti pasiDlymus, sudarant individuali4 vaiko socialines prieZilros

program4;
30.3. dalyvauti ir teikti pasiDlymus, vykdant reabilitacijos program4;
30.4. gauti informacij4 apie klientui teikiamq paslaugq atitikti apie kasdiening jo buklg;
30.5. reikalauti informacijos apie kliento negali4 konfidencialumo;
30.6. remti Centr4 jiems priimtina forma (materialiai ir kt.) ir gauti ataskaitas apie panaudot{

paramq;
30.7. naudotis istatymq nustatytomis teisemis; ji
30.8. teikti Centro darbuotojams, Centro vadovams, Centro savininkams pasi[lymus bei

pastabas.

31. Tevai (globejai ir I ar nipintojai) privalo: r

3 1.1 . bendrauti ir bendradarbiauti su Centro darbuotojais ir specialistais, rengiant ir vykdant
individualias socialines prieZi[ros ir reabilitacijos programas; t

3L2. privalo laikytis visq apra5q, tvarkq, taisykliq, Zodiniq susitarimq del teikiamq
socialiniq paslaugq kokybes gerinimo;

31.3. laiku sumoketi uZ suteiktas paslaugas;
3L4. praneSti direktoriaus pavaduotojui socialiniam darbui arba grupes socialinei

darbuotojai apie neatvykimq wbailgesni Centro nelankymq . +

32. Personalas turi teisg:
32.1, tobulinti savo kvalifikacij4, persikvalifikuoti, atestuotis ir gauti kvalifikacin{

kategorij4 atitinkanti atlyginim4i 1

32.2. burtis i visuomenines ir profesines sqjungas, saviSvietos, kulturines grupes, dalykineg
ir metodines sekcijas, b[relius ir susivienijimus;

32.3. teikti sifllymus, pastabas, padekas Centro administracijai, bendruomenei. Prireikus gali
keiptis i Centro savinink4 arba Savivaldybes administracijos Socialines paramos ir rfrpybos skyriq.

33. Personalas privalo:
33.1. uZtikrinti kasdiening Centro veikl4, kokybi5kq paslaugq teikim4;
33.2. laiku tikrintis sveikatq;
33.3. gerbti kliento asmenybg;
33.4. laikytis etikos normq, pagarbos klientui ir konfidencialumo;
3 3.5. tobulinti kvalifikacij4;
33.6. racionaliai ir ekonomi5kai naudoti turta ir lesas:

i
I

,,:

I
33.7. vykdyti Centro direktoriaus nurodymus, jei tai neprie5tarauja jq pareiginiuose

nuostatuose nustatytoms funkcijoms ir etikos normoms, laikytis pareigybes apraSq, vidaus tvarkosl
darbo tvarkos taisykliq, isakymq, nutarimq, sprendimq ir kitq teises aktq, susijusiq su Centro veikla,

VI. CENTRO VALDYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

34. Centro direktorius:
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34.1. vadovauja Centro darbui, organizuoja, planuoja, kontroliuoja Centro darb4 ir atsako
uZ Centro veikl4 bei savo pareigq ir funkcijq vykdym6

34.2. atstovauja Centrui valstybes ir Savivaldybes institucijose, teismuose bei kituose
santykiuose su istaigomis, organizacijomis ir kitais juridiniais bei fiziniais asmenimis; :.

34.3. teises aktq nustatyta tvarka sudaro sutartis su Lietuvos ir uZsienio fiziniais bei
juridiniais asmenimis; ,

34.4. planuoja Centro Zmogi5kuosius, materialiuosius ir finansinius i5teklius, atsako uZ jq
panaudojim4 ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;

34.5. nevir5ydamas steigejo nustatyto didZiausio leistino darbuotojq skaidiaus, sudaro
Centro darbuotojq pareigybiq (etatq) s4ra54;

34.6. teises aktq nustatyta tvarka priima ipareigas ir atleidLiaiS jq Centro darbuotojus, skiria
jiems drausmines nuobaudas ir paskatinimus, i5leidZiajuos atostogq ir i komandiruotes, sprendZia del
darbuotojq pavadavimo; I

34.7. nustato darbuotojq tarnybiniq atlyginimq koeficientus, priedus prie tarnybiniu
atlyginimq, nevir5ydamas patvirtinto darbo uZmokesdio fondo; 1

34.8. riipinasi darbuotojq kvalifikacijos kelimu, sudaro s4lygas atestuotis; ;
34.9. pagal priskirt4 kompetencijqleidlia isakymus, tvirtina pareigybiq apraSymus, Centrd

vidaus darbo tvarkos taisykles darbuotojams bei vidaus tvarkos taisykles, istaigos strukt[r4 ir kitus
organizacinius dokumentus; ,i

34.10. gavgs savininko ra5ti5k4 sutikim4, pasira5o sutartis del istaigos ilgalaikio turto
pardavimo, perleidimoo mainq, i5nuomojimo, ikeitimo, garantavimo ir laidavimo juo, kitQ
subj ektq prievoliq vykdymo;

34.11. ruo5ia ataskaitas istatymq nustatyta tvarka, pateikia jas savininkui, Savivaldybed
administracijai, Savivaldybes administracijos Socialines paramos ir rfpybos skyriui;

34.12. atidaro s4skaitas banke;
34.13. uZtikrina, kad Centro veikloje butq laikomasi istatymq, vykdomi Lietuvo$

Respublikos Vyriausybes nutarimai ir kiti teises aktai;
34.I4. rDpinasi, kad butq laikomasi prie5gaisrinds saugos, aplinkos apsaugos ir darbq saugo$

taisykliq ir reikalavimq; 9

34.15. atsako uZ istaigos finansines apskaitos vykdym4, valstybes ir kitq lesq panaudojim{
pagal s4mat4; ;

34.16. uZtikrina materialiniq vertybiq apsaug4, apskait4 ir naudojim4pagalpaskirti; ]
34.17. Centro direktoriaus funkcijas jo komandiruotes, laikino nedarbingumo, atostogrf

metu r,ykdo pavaduotojas socialiniam darbui. Nesant pavaduotojo socialiniam darbui, direktoriaus
pareigas eina Savivaldybes administracijos direktoriaus paskirtas asmuo. i

vII. SAVTVALDA 
!

35. Centro taryba(toliau - Taryba) yra nuolat veikianti Centro savivaldos institucija, kuri telkia
Centro klientq, klientq tevq / globejq, darbuotojq bendruomeng demokratiniam Centro valdymuij
pataia sprendZiant Centrui aktualius klausimus ir padeda Centro direktoriui atstovauti teisetiemq
Centro interesams i

36. Taryba renkama trejiems metams slaptu balsavimu visuotiniame Centro bendruomeneq
susirinkime. I Taryb4 i5renkama po du narius klientq ir klientq tevq / globejq teikimu, trys atstovai
- Centro darbuotojq teikimu. i

37. Tarybos veiklos reglament4 tvirtina Centro direktorius. ?

38. Taryba svarsto ir teikia pasirllymus, pastabas, pra5ymus Centro direktoriui del Centro
veiklos, jos struktiiros, paslaugq kokybes, dienos socialines globos, trumpalaikes socialines globos,
laikino atokvepio paslaugq organizavimo. {d

39. Tarybos posedZiai yra kviediami ne rediau kaip du kartus per metus. Tarybos posedis yra
teisetas, jei jame dalyvauja 213 Twybos nariq. Tarybos nutarimai priimami dalyvaujandirl Tarybo3
nariq balsq dauguma.
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40.Tarybai vadovauja pirmininkas, i5rinktas slaptu balsavimu Tarybos posedyje.
41. Centro direktorius Tarybos posedZiuose gali dalyvauti kviestinio teisemis.

VIII. KLIENTV PRIEMIMAS I CENTR,T

42. I Centr4 Savivaldybes tarybos nustatyta tvarka
deklaravg neigalus asmenys, turintys teises aktq nustatyta
asmens sveikatos prieZiflros paslaugas teikiandio gydytojo i5duot4 medicinos dokumentq i5ra54
(F0271-a), kuriame nurodyta, kad asmuo neserga umia infekcine ar kita pavojinga uZkrediama liga i1
asmens sveikatos bukle yra tinkama jam gauti socialines globos paslaugas. -

43. { Centr4 Savivaldybes tarybos nustatyta tvarka priimami Tel5iq rajone gyvenamqjqvret4
deklaravg neigalfls asmenys, turintys teises aktq nustatyta tvarka pasirinkto pirmines ambulatorines
asmens sveikatos prieZiiiros paslaugas teikiandio gydytojo i5duot4 medicinos dokumentq i5ra54
(F027/-a), kuriame nurodyta, kad asmuo neserga timia infekcine ar kita pavojinga uZkrediama liga iq
asmens sveikatos bflkle yra tinkama jam gauti socialines globos paslaugas.

44. I Centr4 nepriimami agresyvaus elgesio asmenys, keliantys pavojq savo ar aplinkiniq
sveikatai.

,i
.S

IX. DARBUOTOJV PRIEMIMO I DARB.4IR APMOKEJIMO TVARKA 
]::

45. Centro darbuotojq darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir
kiti teises aktai. l

46. Centro darbuotojq darbo uZmokestis nustatomas Lietuvos Respublikos istatymq ir kit{
teises aktq nustatytatvarka. 

i
X. TURTAS, LESOS, JIJ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINES VEIKLOS 

]

KONTR()LE 
]

47 . Centras valdo patikejimo teise perduotq Centro savininko turt4, naudoja ir disponuoja jud
pagal istatymus Savivaldybes tarybos sprendimq nustatyta tvarka.

48. Centro lesas sudaro: :

48.1. valstybes biudZeto specialiosios tikslines dotacijos savivaldybiq biudZetui skirtos le5ol
ir Tel5iq rajono savivaldybes biudZeto leSos, skiriamos pagal patvirtintas s4matas; l:

I48.2. uL suteiktas socialines paslaugas gautos le5os;
48.3, kitos le5os:
48.3.1. gyventojq pajamq mokesdio 1,2 procentq parama. Sios le5os

i
,l.nauootamos Kllentu

poreikiq gerinimui;
48.3.2.Salies ir I ar uZsienio valstybiq, fizini4ir I arjuridiniq asmenq aukojamos ir laq

dovanojamos le3os naudojamos pagal paramos davejo pageidavim4 Centro funkcijoms atlikti.
49. Le5os naudojamos teises aktq nustatyta tvarka ir pagal asignavimo valdytojo patvirtintas

programq sqmatas laikantis Lietuvos Respublikos teises aktq nustatytos tvarkos. tj

XI. CENTRO DOKUMENTU VALDYMAS IR SAUGOJIMAS
5

50. Centro dokumentq saugojim4 ir valdym4 reglamentuoja Lietuvos Respublikos dokumentr!
ir archyvq istatymas, Dokumentq rengimo taisykles, Dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisykles;
Bendrqjq dokumentq saugojimo terminq rodykle, Elektroniniq dokumentq valdymo taisykles, Centro
dokumentacijos planas, suderintas su steigeju. l

priimami Tel5iq rajone gyvenamqj4 viet4
tvarka pasirinkto pirmines ambulatorines

I

{)

j:

XII. CENTRO FINANSINES VEIKLOS KONTROLE



i:.

51. Centro [kines finansines veiklos kontrolg vykdo Savivaldybes kontrolieriaus tarnyba,
kontroles funkcijas atliekandios istaigos Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq nustatyta
tvarka.

52. Centras privalo pateikti steigejui, kontroles institucijoms jq reikalaujamus su Centro veikla
susijusius dokumentus. ri

XIII. CENTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDIMAS ':

53. Centrq reorganizuoja ir likviduoja Savivaldybes taryba Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nustatyta tvarka.

54. Centro nuostatq ir veiklos organizavimo pakeitimai galimi tik patvirtinus Savivaldybes
tarybai.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS E

55. Klausimai, neaptarti Siuose Nuostatuose, sprendZiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos teises aktais.
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