
PATVIRTINTA 

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 

2018 m. gegužės 31 d. sprendimu T11-291 

 

VILIAUS GAIGALAIČIO GLOBOS NAMŲ NUOSTATAI  

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Viliaus Gaigalaičio globos namai (toliau – Globos namai) yra stacionari socialinės globos 

biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą: 

– senyvo amžiaus asmenims su didelių specialiųjų poreikių lygiu (75 metų ir vyresniems 

didelių specialiųjų poreikių lygis nebūtinas), kuriems nustatytas visiškas ar dalinis 

nesavarankiškumas; 

– suaugusiems darbingo amžiaus asmenims su fizine negalia, kuriems nustatytas 0-25 procentų 

darbingumo lygis ir visiškas ar dalinis nesavarankiškumas; 

– suaugusiems darbingo amžiaus asmenims su proto negalia ar psichikos sutrikimais, kuriems 

nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis ir visiškas ar dalinis nesavarankiškumas. 

2. Globos namų savininkas yra Klaipėdos rajono savivaldybė, o savininko teises ir pareigas 

įgyvendina Klaipėdos rajono savivaldybės taryba (kodas 111103732, Klaipėdos g. 2, LT- 96130 

Gargždai).  

3. Globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, savininko sprendimais ir šiais nuostatais.   

4. Globos namai yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį 

savarankiškumą, antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitas banke. Globos namų veiklos laikotarpis yra 

neribotas.  

5. Globos namai palaiko ryšius su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija, Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos, užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis; 

bendradarbiauja su savivaldybių administracijų socialinės paramos skyriais, sveikatos priežiūros 

įstaigomis, visuomeninėmis globos bei paramos organizacijomis; savanoriškais pagrindais gali 

dalyvauti įvairių visuomeninių organizacijų veikloje.   

6. Prie Globos namų gali būti įsteigti senų žmonių dienos socialinės globos centrai, dienos 

socialinės globos centrai asmenims su negalia, globos namai gali būti padalinti į mažesnius 

struktūrinius vienetus.  

7. Globos namų buveinė –  Klaipėdos g. 53, LT-96155 Gargždai.  

 Globos namų vieši pranešimai skelbiami Globos namų interneto tinklalapyje. 

 Globos namų nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta 

tvarka. 

 

II. GLOBOS NAMŲ VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR SRITYS 

 

8. Globos namų veiklos tikslas yra patenkinti senų ir neįgalių žmonių gyvybinius 

poreikius, sudaryti žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, saugoti ir ginti jų teises bei 

interesus, skatinti sugebėjimą pasirūpinti savimi bei, pagal galimybes, padėti integruotis į 

visuomenę.  

9.  Globos namų veiklos uždaviniai: 

9.1.  teikti gyventojams kompleksinę pagalbą, tenkinant asmens gyvybinius poreikius;  

9.2. tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno gyventojo reikmes, 

užtikrinant gyventojams pasirinkimo teisę, realizuojant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę 

globos namų gyventojo ryšiams su bendruomene;  

9.3. užtikrinti globos namų gyventojų teisių įgyvendinimą, suteikti jiems galimybes dalyvauti  

globos namų vidaus gyvenime bei bendruomenės veikloje; 
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9.4. sukurti kiek galima artimesnes namų aplinkai gyvenimo sąlygas.  

10. Globos namų veiklos sritys (pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):  

10.1. stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla (87.30); 

10.2. stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančiųjų priklausomybės ligomis 

globos veikla (87.20) 

10.3. odontologinės praktikos veikla (86.23); 

10.4. viduriniojo medicinos personalo paslaugos teikiamos ligoniams ne ligoninėse (86.90.10); 

10.5. gydytojų specialistų veikla ( 86.22); 

10.6. kitų maitinimo paslaugų teikimas (56.29). 

III. GLOBOS NAMŲ TEISĖS, FUNKCIJOS IR PAREIGOS  

 

11. Vykdydami nuostatuose numatytą veiklą, Globos namai turi šias teises: 

11.1. užsiimti nuostatuose numatyta veikla; 

11.2. naudoti, valdyti perduotą patikėjimo teise turtą bei disponuoti juo įstatymų,  

poįstatyminių teisės aktų bei šių nuostatų nustatyta tvarka; 

11.3. naudoti Globos namų lėšas nuostatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti; 

11.4.   suderinus su savininku steigti padalinius ir filialus;  

11.5.   pasitelkti savo darbui reikalingus specialistus pagal sutartis;  

11.6.   gauti paramą iš kitų Lietuvos ir užsienio valstybinių fizinių arba juridinių asmenų;  

11.7. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų informaciją, išvadas, pasiūlymus ir 

kitokią medžiagą, kurios reikia  sprendžiant Globos namų kompetencijai priskirtus klausimus.  

12. Globos namų pagrindinės funkcijos:  

12.1. teikti Globos namų gyventojams socialinės globos paslaugas, atitinkančias kiekvieno 

asmens savarankiškumo lygį, pagal sudarytus individualius socialinės globos planus; už asmens 

pageidavimu suteiktas papildomas paslaugas Globos namų gyventojas moka pagal nustatytą tvarką 

teikti Klaipėdos rajono gyventojams „Atokvėpio“ paslaugą; 

12.2.  suteikti gyvenamąjį plotą pagal nustatytas normas, aprūpinti reikalingu 

minkštuoju ir kietuoju inventoriumi; 

12.3. pagal nustatytas normas organizuoti  racionalią mitybą, taip pat specialią dietinę mitybą, 

atsižvelgiant į gyventojų amžių, sveikatos būklę bei individualius poreikius; 

12.4. atstovauti Globos namų gyventojų interesams valstybės valdžios ir valdymo institucijose 

bei visuomeninėse organizacijose; teismui Globos namus skyrus neveiksnaus ar ribotai veiksnaus 

asmens globėju, rūpintoju, užtikrinti visapusišką atstovavimą šio asmens interesams, globos, 

rūpybos funkcijų vykdymą;  

12.5. tarpininkauti gyventojams atliekant pilietines pareigas teisės aktų nustatyta tvarka;  

12.6. organizuoti tinkamas sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinančias asmens fizinę ir 

psichinę sveikatą; aprūpinti medikamentais pagal nustatytus finansinius normatyvus; 

12.7. nustatyta tvarka aprūpinti Globos namų gyventojus proteziniais, ortopediniais gaminiais, 

klausos aparatais, akiniais, neįgaliojo vežimėliais ir kitomis techninės pagalbos priemonėmis 

neįgaliesiems;  

12.8. laikytis sanitarinio, higieninio ir priešepideminio režimo;  

12.9. rūpintis saugumą garantuojančios įrangos diegimu bei Globos namų fizinės 

aplinkos pritaikymu neįgaliesiems;  

12.10. organizuoti Globos namų gyventojų kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymą, darbinę 

veiklą, laisvalaikį ir užimtumą taip, kad jie būtų palaikomi, skatinami ir motyvuojami būti kuo 

savarankiškesni;   

12.11. tvarkyti Globos namų gyventojų apskaitą, asmens bylas, asmens sveikatos bylas, 

socialinės ir medicininės reabilitacijos dokumentaciją;  

12.12. nustatyta tvarka vykdyti buhalterinę ir statistinę apskaitą.  

13. Globos namų pareigos: 
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13.1. užtikrinti Globos namų gyventojams socialinės globos kokybę ir socialinės globos normų 

laikymąsi;  

13.2. garantuoti Globos namų gyventojams nuolatinę specialistų priežiūrą;  

13.3.  užtikrinti saugią, gerai sutvarkytą, Globos namų gyventojų specialiems poreikiams 

tenkinti pritaikytą aplinką, reikalingą jų kasdieniniam gyvenimui bei paslaugoms gauti;  

13.4. užtikrinti, kad Globos namuose dirbtų kvalifikuotas personalas;  

13.5. vykdyti organizacinę, ūkinę ir finansinę Globos namų veiklą, valstybės biudžeto ir kitų 

lėšų efektyvų panaudojimą pagal paskirtį, materialinių vertybių apsaugą;  

13.6. skirtus savivaldybės biudžeto asignavimus bei kitas lėšas naudoti racionaliai ir taupiai 

nuostatuose nurodytai veiklai ir  pagal teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas programų sąmatas; 

13.7. garantuoti Globos namų finansinių, biudžeto vykdymo, statistinių bei kitų ataskaitų 

teisingumą;  

13.8. vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus poįstatyminius aktus, Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Klaipėdos rajono savivaldybės institucijų 

sprendimus, įsakymus ir šiuos nuostatus.   

  
IV. VALDYMAS IR KOMPETENCIJA  

 

14. Globos namų savininko kompetencija: 

14.1. tvirtina Globos namų nuostatus, juos keičia; 

14.2. priima sprendimą dėl Globos namų reorganizavimo ar likvidavimo; 

14.3. priima sprendimą dėl Globos namų filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo; 

14.4. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose nuostatuose jo kompetencijai 

priskirtus klausimus. 

15. Globos namams vadovauja direktorius, kuris yra skiriamas ir atleidžiamas mero potvarkiu.  

16. Globos namų direktoriaus  teisės ir pareigos: 

16.1. organizuoja ir koordinuoja Globos namų veiklą ir atsako už ją pagal steigėjo 

patvirtintą pareigybės aprašymą;  

16.2. veikia Globos namų vardu be įgaliojimo, atstovauja Globos namų interesams visose 

institucijose bei įstaigose, sudaro sutartis, išduoda įgaliojimus, atidaro bankuose atsiskaitomąsias ir 

kitas sąskaitas;  

16.3. nustato ir patvirtina Globos namų valdymo struktūrą,  konkretų pareigybių sąrašą pagal 

steigėjo patvirtintus etatų normatyvus ir konkrečius darbuotojų tarnybinius atlyginimus bei kitas 

darbo apmokėjimo sąlygas nustatyto darbo užmokesčio fondo ribose;  

16.4. priima ir atleidžia darbuotojus, taiko skatinimo priemones ir skiria drausmines  

nuobaudas; 

16.5. stebi, analizuoja ir vertina Globos namų personalo veiklą, ją kontroliuoja, prižiūri 

sprendimų ir nurodymų vykdymą; 

16.6.  rūpinasi darbuotojų profesionalumu, sudaro sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją;       

16.7. užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Darbuotojų 

saugos ir sveikatos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka;                            

16.8. pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus, tvirtina pareigybių aprašymus, vidaus 

tvarkos taisykles ir kitus organizacinius dokumentus;  

16.9. įgyvendina priemones Globos namų veiklai tobulinti;  

16.10. tvirtina metinę Globos namų veiklos programą, teikia savininkui informaciją (raštu ar 

žodžiu) apie Globos namų veiklą, jos efektyvumą, vykdomas programas bei projektus;  

16.11. organizuoja norminių dokumentų vykdymą laiku;  

16.12. vykdo kitus Klaipėdos rajono savivaldybės institucijų pavedimus, neprieštaraujančius 

įstatymams, Globos namų nuostatams;  

16.13. teikia informaciją visuomenei apie Globos namų veiklą ir teikiamas paslaugas;  

16.14. vykdo kitas įstatymų ir teisės aktų jam pavestas funkcijas.  
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17. Globos namuose turi būti išrinkta gyventojų taryba, kuri yra patariamasis Globos namų 

administracijos organas. Ji renkama iš 7 narių vieneriems metams. Gyventojų taryba savo 

veikloje vadovaujasi gyventojų susirinkime priimtais tarybos veiklos nuostatais. Tarybos veiklos 

nuostatus tvirtina Globos namų direktorius. 

V. GYVENIMO GLOBOS NAMUOSE TVARKA IR SĄLYGOS 

18. Asmuo siunčiamas į Globos namus ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei  globai, 

vadovaujantis Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka priimtu sprendimu dėl socialinės globos 

asmeniui skyrimo Globos namuose.  

19. Į socialinės globos įstaigą nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis 

infekcinėmis ligomis arba jiems diagnozuota ūmi psichozė. Pirmines ambulatorines asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo arba gydančio gydytojo išduotas išrašas iš 

medicininių dokumentų (F027/a), nuo kurio išdavimo iki asmens apsigyvenimo globos įstaigoje 

negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai, yra saugomas asmens byloje.  

20. Į Globos namus priimami asmenys ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai, turintys 

savininko nustatyta tvarka išduotą siuntimą ir kitus apgyvendinimui socialinės globos įstaigoje 

reikalingus dokumentus: 

20.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 

20.2. pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (arba pažymą, patvirtinančią, kad 

asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą); 

20.3. pensijos gavėjo pažymėjimą arba neįgaliojo pažymėjimą; 

20.4. specialiojo nuolatinio priežiūros poreikio nustatymo pažymą (SPP-2), specialiojo 

nuolatinio slaugos poreikio nustatymo pažymą (SPS-1); 

20.5. teismo nutartį ir kitus dokumentus dėl suaugusio asmens pripažinimo neveiksniu, globėjo 

(rūpintojo) paskyrimo; teismo nutartį ir kitus dokumentus dėl suaugusio asmens pripažinimo 

neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, globėjo (rūpintojo) paskyrimo; 

20.6. sprendimą dėl socialinės globos skyrimo (SP-9 forma); 

20.7. asmenį siunčiančios savivaldybės ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos lėšų 

kompensavimo sutartį;  

      20.8. savivaldybės pažymą apie asmens mokėjimo už socialinės globos paslaugas dydį; 

      20.9. asmens socialinės globos poreikio vertinimą (su priedais);      

      20.10. medicinos dokumentų išrašą (F 027/a). 

21. Mokėjimo už socialinės globos paslaugas dydis Globos namų gyventojams nustatomas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.       

22. Globos namų gyventojams pensijos mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės 

aktų nustatyta tvarka.  

23. Asmenys kambariuose apgyvendinami, atsižvelgiant į sveikatą,  amžių,  lytį, 

poreikius, pomėgius.  

24. Asmens pinigai ir materialinės vertybės administruojami teisės aktų nustatyta tvarka 

bei tvarkomi pagal Globos namų vadovo patvirtintą gyventojų pinigų ir kitų materialinių 

vertybių laikymo ir saugojimo tvarką, kuri užtikrina asmens interesus saugant, naudojant ir 

apskaitant asmens pinigus ir materialines vertybes.  

25.  Globos namų gyventojų išvykimo iš Globos namų sąlygos:  

25.1. asmeniui užtikrinta, kad jis gali laikinai savo noru išvykti iš globos namų svečiuotis pas 

globėją, rūpintoją, šeimos narius, artimuosius giminaičius ar pažįstamus švenčių dienomis, 

savaitgaliais ir ilgesniam laikotarpiui – iki 45 kalendorinių dienų per metus (dėl asmeninių svarbių 

priežasčių asmens (globėjo, rūpintojo, šeimos narių ar artimųjų giminaičių) prašymu gali būti 

nustatytas ir ilgesnis laikotarpis). Asmeniui yra sudaroma galimybė grįžti į globos namus tomis 

pačiomis sąlygomis kaip ir buvo apgyvendintas, remiantis globos namų vidaus tvarkos taisyklėse ir 

kituose globos namų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatyta tvarka; 
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25.2. Globos namai įsitikina, kad laikino išvykimo savo noru pas globėją, rūpintoją, šeimos 

narius, artimuosius giminaičius, pažįstamus metu asmuo bus prižiūrėtas ir juo bus tinkamai 

pasirūpinta;  

25.3. asmens išvykimo gydytis į sveikatos priežiūros įstaigą trukmė neribojama;  

25.4. prieš išvykstant raštu patvirtinama, kad visais laikino išvykimo atvejais gyventojas 

laikysis teisės aktų nustatytų įsipareigojimų Globos namams ir mokės už socialinės globos 

paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;  

25.5. neveiksnaus tam tikroje srityje ar ribotai veiksnaus tam tikroje srityje asmens laikino 

išvykimo atveju Globos namų administracija su asmeniu, pas kurį neveiksnus tam tikroje srityje ar 

ribotai veiksnus tam tikroje srityje asmuo išvyksta (išskyrus teismo sprendimu paskirtą globėją) 

sudaro sutartį, kurioje pastarasis įsipareigoja tinkamai prižiūrėti neveiksnų tam tikroje srityje ar 

ribotai veiksnų tam tikroje srityje asmenį; sutartis sudaroma tik Globos namų administracijai turint 

asmens, pas kurį išvyksta neveiksnus tam tikroje srityje ar riboto veiksnumo tam tikroje srityje 

asmuo, vietos savivaldybės išvadas, dėl šio asmens ir šeimos galimybių tinkamai prižiūrėti 

neveiksnų tam tikroje srityje ar riboto neveiksnumo tam tikroje srityje asmenį jo laikino išvykimo 

laikotarpiu; 

25.6. gyventojas, kuris yra veiksnus, savo noru iš Globos namų gali išvykti visam laikui;  

25.7. neveiksnus tam tikroje srityje ar ribotai veiksnus tam tikroje srityje gyventojas visam 

laikui išvykti gali tik pas teismo paskirtą globėją (rūpintoją); 

25.8. Globos namų gyventojo arba jo globėjo prašymas perkelti gyventi į kitą Globos įstaigą 

sprendžiamas tarpininkaujant Savivaldybės administracijai;  

25.9. Globos namų administracija, išleisdama gyventoją savarankiškam gyvenimui, turi 

įsitikinti, kad asmeniui bus užtikrintos tinkamos gyvenimo sąlygos, paslaugos bendruomenėje, 

ir kad jis galės savarankiškai gyventi; 

25.10. išvykstant iš Globos namų savarankiškam gyvenimui, gyventojui grąžinami 

dokumentai, asmeniniai daiktai ir vertybės, kurios buvo saugomos Globos namuose, sezonui 

pritaikyti rūbai ir avalynė, pažyma apie buvimo laiką Globos namuose. 

26. Gyventojui savavališkai pasišalinus iš Globos namų (arba įvykus  nelaimingam 

atsitikimui) administracija nedelsdama praneša policijos komisariatui, artimiesiems bei 

Savivaldybės, iš kurios asmuo atvyko, administracijai.  

27. Gyventojams, sistemingai pažeidinėjantiems Globos namų vidaus ir viešąją tvarką, gali 

būti taikomos administracinio, baudžiamojo poveikio priemonės įstatymų nustatyta tvarka.  

28. Gyventojas už dažnus vidaus tvarkos taisyklių ar teisėtvarkos pažeidimus gali būti pašalintas 

iš Globos namų; prieš pašalinant gyventoją iš Globos namų, turi būti įsitikinta dėl jo saugumo ir 

galimybių savarankiškai gyventi arba socialinės globos tęstinumo savivaldybėje užtikrinimo.  

29. Pasikeitus aplinkybėms, turinčioms įtakos asmens socialinės globos poreikiui tenkinti, 

Globos namų direktorius kreipiasi į savivaldybę, kurios sprendimu gyventojas gauna paslaugas 

Globos namuose, dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo ar nutraukimo Savivaldybės  nustatyta 

tvarka.  

30. Jei Globos namų gyventojas, būdamas veiksnus, padaro materialinę žalą fiziniam ar 

juridiniam asmeniui, turi ją atlyginti Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta ir Globos namų 

nustatyta tvarka.  

 

VI. DARBO SANTYKIAI IR APMOKĖJIMAS  

 

31. Globos namų darbuotojų darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo 

kodeksas ir kiti teisės aktai.  

32. Globos namų darbuotojų darbo užmokestis nustatomas Lietuvos Respublikos įstatymų ir 

kitų teisės aktų nustatyta tvarka.  

33. Globos namų direktoriaus pareiginė alga ir kitos darbo apmokėjimo sąlygos nustatomos 

Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka.  

 



 6 

VII. GLOBOS NAMŲ LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA  

 

34. Globos namų  lėšų šaltiniai: 

34.1. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos;  

34.2. Savivaldybės biudžeto lėšos;  

34.3. lėšos, gautos už suteiktas socialines paslaugas; 

34.4. kitos teisėtai įgytos lėšos.  

35. Globos namai, gerindami Globos namų gyventojų buitines ir materialines gyvenimo 

sąlygas, gali dalyvauti programose ir teikti projektus siekiant gauti tikslinę paramą ir finansavimą jų 

įgyvendinimui.  

36. Globos namai lėšas naudoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

37. Globos namų buhalterinė apskaita ir atskaitomybė tvarkoma Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

38. Globos namų direktorius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako už 

programų vykdymą, programų sąmatų sudarymą ir vykdymą neviršijant patvirtintų asignavimų, už 

efektyvų, atitinkantį programose nustatytus tikslus, paskirtų asignavimų naudojimą. 

VIII. GLOBOS NAMŲ VEIKLOS KONTROLĖ 

39. Globos namų direktorius už savo veiklą atsiskaito kiekvienais metais, savininko nustatyta 

tvarka pateikdamas metinę vadovo ataskaitą; 

40. Globos namų veikla kontroliuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir 

kitais teisės aktais, Savivaldybės institucijų patvirtintais dokumentais; 

41. Globos namų finansinės veiklos kontrolė atliekama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų 

teisės aktų nustatyta tvarka.  

42. Globos namų administracija privalo pateikti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai, 

valstybės kontrolės institucijoms jų reikalaujamus su Globos namų veikla susijusius dokumentus.  

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

43. Globos namai reorganizuojami ir likviduojami Lietuvos Respublikos įstatymų  nustatyta 

tvarka. 

 

______________________ 


