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HIGIENOS INSTITUTO 

KOMPETENCIJŲ CENTRO 

MOKYMO PROGRAMŲ RENGIMO IR VERTINIMO SKYRIAUS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kompetencijų ugdymo skyrius (toliau – Skyrius) yra Higienos instituto (toliau – HI) Kompetencijų  

centro (toliau – Centras) padalinys. 

2. Skyriaus veiklos tikslas - organizuoti ir vykdyti sveikatos priežiūros specialistų mokymo programų 

rengimą ir vertinimą, įgyvendinti sveikatos priežiūros specialistų mokymo programų vidinio kokybės 

gerinimo priemones, organizuoti sveikatos priežiūros specialistų neformaliuoju ar savišvietos mokymosi 

būdu įgytų bendrųjų ar specialiųjų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą, šviesti visuomenę, suteikti 

sveikatos mokymo žinių ir įgūdžių fiziniams ir juridiniams asmenims, dirbantiems visuomenės sveikatos 

priežiūros srityje, dalyvauti plėtojant papildomąją ir alternatyviąją sveikatos priežiūrą. 

3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos 

priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos 

priežiūros įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais 

teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos 

Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

įsakymais, Instituto nuostatais, Instituto vidaus tvarkomųjų dokumentų nustatyta tvarka, šiais nuostatais ir 

kitais teisės aktais. 

4. Skyriaus nuostatai ir jų pakeitimai rengiami, vadovaujantis HI direktoriaus nustatyta tvarka, juos 

tvirtina HI direktorius. Šie nuostatai reglamentuoja Skyriaus funkcijas, teises ir pareigas, veiklos 

organizavimą ir atsakomybę. 

 

II SKYRIUS  

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

5. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:  

5.1. organizuoti neformaliuoju ir savaiminiu mokymosi būdu įgytų mokymosi rezultatų pripažinimą ir 

kompetencijų vertinimą;  

5.2. dalyvauti vertinant ir pripažįstant neformaliojo švietimo ar savišvietos būdu įgytas kompetencijas;  

5.3. dalyvauti atliekant sveikatos priežiūros specialistų mokymo programų ir mokymo vietų 

ekspertizę;  

5.4. organizuoti sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų vertinimo metodikų ir vertinimą 

reglamentuojančių teisės aktų rengimą;  

5.5. rengti sveikatos specialistų mokymo programų įgyvendinimo vidinio kokybės gerinimo priemones 

ir organizuoti jų įgyvendinimą; 

5.6. organizuoti ir vykdyti sveikatos priežiūros specialistų mokymo programų rengimą ir vertinimą; 

5.7. vertinti juridinių asmenų, organizuojančių tobulinimo renginius ir vykdančių sveikatos 

specialistų tobulinimą (toliau – tobulinimo organizatoriai), pateiktus tobulinimo programų aprašus ir 

vertinimo ir (arba) derinimo dokumentus bei organizuoti ir techniškai aptarnauti sveikatos specialistų 

tobulinimo programų vertinimo komisijos posėdžius; 

5.8. vykdyti kvalifikacijos tobulinimo vienkartinių renginių derinimą bei atlikti šių renginių 

duomenų patvirtinimą Medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo sistemoje (toliau – METAS); 

5.9. organizuoti ir techniškai aptarnauti sveikatos specialistų profesinę veiklą reglamentuojančių 

dokumentų rengimo darbo grupių posėdžius ar vykdyti šių dokumentų rengimo paslaugų pirkimą. 
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5.10. vykdyti neformalųjį švietimą, visuomenės sveikatos specialistų kvalifikacijos tobulinimą bei 

teikti metodinę pagalbą fiziniams ir juridiniams asmenims, dirbantiems visuomenės sveikatos priežiūros 

srityje, sveikatos mokymo metodų praktinio taikymo, sveikos gyvensenos skatinimo, sveiko senėjimo 

srityse; 

5.11. dalyvauti plėtojant papildomąją ir alternatyviąją sveikatos priežiūrą; 

6. Skyrius, įgyvendindamas nurodytus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 

6.1. organizuodamas neformaliuoju ir savaiminiu mokymosi būdu įgytų mokymosi rezultatų 

pripažinimą ir kompetencijų vertinimą:  

6.1.1. vertina sveikatos priežiūros specialistų, siekiančių neformaliojo švietimo ar savišvietos būdu 

įgytų bendrųjų ir (ar) specialiųjų kompetencijų pripažinimo, pateiktus dokumentus;  

6.1.2. organizuoja sveikatos priežiūros specialistų neformaliojo švietimo ar savišvietos būdu įgytų 

bendrųjų ir (ar) specialiųjų kompetencijų pripažinimo komisijų sudarymą ir darbą;  

6.1.3. rengia sveikatos priežiūros specialistų neformaliojo švietimo ar savišvietos būdu įgytų bendrųjų 

ir (ar) specialiųjų kompetencijų pripažinimo dokumentus;  

6.1.4. vertina sveikatos priežiūros specialistų, siekiančių neformaliojo švietimo ar savišvietos būdu 

įgytų mokymosi rezultatų pripažinimo, pateiktus dokumentus;  

6.1.5. organizuoja ir techniškai aptarnauja sveikatos priežiūros specialistų neformaliojo švietimo ar 

savišvietos būdu įgytų mokymosi rezultatų pripažinimo komisijų sudarymą ir darbą;  

6.1.6. rengia sveikatos priežiūros specialistų neformaliojo švietimo ar savišvietos būdu įgytų 

mokymosi rezultatų pripažinimo dokumentus;  

6.2. dalyvaudamas vertinant ir pripažįstant neformaliojo švietimo ar savišvietos būdu įgytas 

kompetencijas:  

6.2.1. Centro vadovo teikimu HI direktoriui įgaliojus dalyvauja sveikatos priežiūros specialistų 

neformaliojo švietimo ar savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir (ar) pripažinimo komisijose;  

6.2.2. konsultuoja sveikatos priežiūros specialistus kompetencijų vertinimo ir pripažinimo klausimais;  

6.3. dalyvaudamas atliekant sveikatos priežiūros specialistų mokymo programų ir mokymo vietų 

ekspertizę:  

6.3.1. Centro vadovo teikimu HI direktoriui įgaliojus dalyvauja kompetentingų institucijų atliekamose 

sveikatos priežiūros  specialistų mokymo vietų ekspertizėse;  

6.3.2. Centro vadovo teikimu HI direktoriui įgaliojus dalyvauja kompetentingų institucijų atliekamose 

sveikatos priežiūros specialistų mokymo programų ekspertizėse;  

6.4. organizuodamas sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų vertinimo metodikų ir vertinimą 

reglamentuojančių teisės aktų rengimą:  

6.4.1. inicijuoja sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų vertinimo metodikų ir vertinimą 

reglamentuojančių teisės aktų rengimą pagal savo kompetenciją; 

6.4.2. organizuoja sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų vertinimo metodikų rengimą ir 

dalyvauja jas rengiant;  

6.4.3. organizuoja ir techniškai aptarnauja sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų vertinimą 

reglamentuojančių teisės aktų rengimo darbo grupių ar komisijų darbą;  

6.4.4. Centro vadovo teikimu HI direktoriui įgaliojus pagal kompetenciją dalyvauja rengiant sveikatos 

priežiūros specialistų profesinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus;  

6.5. rengdamas sveikatos priežiūros specialistų mokymo programų vidinės kokybės gerinimo 

priemones ir organizuodamas jų įgyvendinimą:  

6.5.1. kaupia ir analizuoja darbdavių, sveikatos priežiūros specialistų profesinių organizacijų, 

sveikatos specialistų rengimą kontroliuojančių ir kitų kompetentingų institucijų, kitų socialinių partnerių bei 

kitų HI centrų informaciją ir siūlymus dėl sveikatos priežiūros specialistų mokymo programų įgyvendinimo 

kokybės gerinimo;  

6.5.2. rengia mokymo programų įgyvendinimo vidinės kokybės stebėsenos ir vertinimo priemones, 

organizuoja apklausas įvertinti sveikatos priežiūros specialistų mokymo programų įgyvendinimo kokybę ir 

mokymo proceso efektyvumą, apibendrina duomenis ir teikia ataskaitas;  

6.5.3. teikia Centro vadovui siūlymus ir rengia priemones sveikatos priežiūros specialistų mokymo 

programų kokybei gerinti;  

6.5.4. organizuoja mokymo programų vidinės kokybės sistemų diegimą ir palaikymą;  



3 

 

6.6. organizuodamas ir vykdydamas sveikatos priežiūros specialistų mokymo programų rengimą ir 

vertinimą: 

6.6.1. kaupia darbdavių, specialistų profesinių organizacijų, specialistų rengimą kontroliuojančių ir 

kitų kompetentingų institucijų informaciją apie sveikatos priežiūros specialistų profesinio mokymo, 

kvalifikacijos tobulinimo ir kitų mokymo programų poreikius; 

6.6.2. teikia siūlymus dėl sveikatos priežiūros specialistų mokymo programų rengimo organizavimo; 

6.6.3. bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis, specialistų profesinėmis organizacijomis, 

sveikatos priežiūros specialistais dėl mokymo programų rengimo; 

6.6.4. organizuoja sveikatos priežiūros specialistų profesinio mokymo, kvalifikacijos tobulinimo ir 

kitų mokymo programų rengimą ir (arba) jas rengia pagal kompetenciją; 

6.6.5. teikia siūlymus dėl sveikatos priežiūros specialistų mokymo programų vertintojų atrinkimo; 

6.6.6. organizuoja sveikatos priežiūros specialistų mokymo programų vertinimo ir derinimo procesą, 

tvarko vertinimo ir derinimo dokumentus; 

6.6.7. registruoja HI sveikatos priežiūros specialistų mokymo programas METAS; 

6.6.8. organizuoja HI seminarų, konferencijų derinimą teisės aktų nustatyta tvarka, registruoja juos 

METAS. 

6.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pavedus, dalyvauja vertinant sveikatos 

priežiūros specialistų mokymo programas ir teikia metodines rekomendacijas vertinamų programų 

rengėjams (dėl programos struktūros, tikslų, numatomų mokymo rezultatų ir turinio, kvalifikacinių 

reikalavimų dėstytojams, materialiųjų išteklių, baigiamojo žinių ir gebėjimų vertinimo, vidinės tobulinimo 

kokybės užtikrinimo). 

6.8. vertindamas tobulinimo organizatorių pateiktus sveikatos priežiūros specialistų tobulinimo 

programų aprašus ir vertinimo ir (arba) derinimo dokumentus bei organizuodamas sveikatos specialistų 

tobulinimo programų vertinimo komisijos posėdžius: 

6.8.1. konsultuoja tobulinimo organizatorius su programų rengimu, vertinimu ir derinimu susijusiais 

klausimais; 

6.8.2. vertina tobulinimo organizatorių pateiktų sveikatos priežiūros specialistų tobulinimo programų 

aprašų ir vertinimo ir (arba) derinimo dokumentų atitikimą teisės aktų nustatytiems reikalavimams; 

6.8.3. organizuoja ir techniškai aptarnauja tobulinimo organizatorių pateiktų sveikatos priežiūros 

specialistų tobulinimo programų vertinimo komisijos posėdžius; 

6.8.4. veda tobulinimo programų Sąvadą, prižiūri METAS sveikatos priežiūros specialistų tobulinimo 

komponentę. 

6.9. vykdydamas vienkartinių kvalifikacijos tobulinimo renginių derinimą bei atlikdamas renginių 

duomenų tvirtinimą METAS:  

6.9.1. vertina švietimo institucijų, sveikatos priežiūros specialistams, pacientams atstovaujančių 

organizacijų, viešojo administravimo institucijų ir kitų tobulinimo organizatorių pateiktų dokumentų dėl 

vienkartinio kvalifikacijos tobulinimo renginio derinimo atitikimą teisės aktų nustatytiems reikalavimams; 

6.9.2. konsultuoja tobulinimo organizatorius dėl vienkartinių kvalifikacijos tobulinimo renginių 

derinimo; 

6.9.3. tvirtina tobulinimo organizatorių suvestus vienkartinių kvalifikacijos tobulinimo renginių 

duomenis METAS.  

6.10. organizuodamas dokumentų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros specialistų profesinę veiklą 

rengimą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui pavedus:  

6.10.1. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl sveikatos priežiūros specialistų profesinę veiklą 

reglamentuojančių dokumentų rengimo paslaugų pirkimo; 

6.10.2. organizuoja ir techniškai aptarnauja sveikatos priežiūros specialistų profesinę veiklą 

reglamentuojančių dokumentų (metodikų, standartų, algoritmų ir kt.) rengimo darbo grupių posėdžius; 

6.10.3. pagal kompetenciją dalyvauja sveikatos specialistų profesinę veiklą reglamentuojančių 

dokumentų rengimo darbo grupėse.  

6.11. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl sveikatos specialistų mokymo programų vykdymo 

vidinio kokybės gerinimo; 

6.12. inicijuoja ir organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius asmenims, dirbantiems visuomenės 

sveikatos priežiūros srityje, dalyvauja organizuojant mokomąją praktiką aukštųjų mokyklų studentams ir 
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kitiems klausytojams sveikatos stiprinimo, sveikatos mokymo organizavimo, mokymo metodų praktinio 

taikymo temomis; 

6.13. organizuoja tobulinimo programų visuomenės sveikatos tematika derinimą bei papildomosios ir 

alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programų derinimą: 

6.14. dalyvauja visuomenės sveikatos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos, kvalifikacijos 

tobulinimo poreikio nustatyme, analizuoja, vertina bei teikia informaciją visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistų kvalifikacijos tobulinimo klausimais; 

6.15. rengia visuomenės sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo metodinę 

medžiagą, profesinės kvalifikacijos tobulinimo programas; 

6.16. rengia metodinius leidinius, teikia metodinę pagalbą, konsultuoja sveikatos priežiūros, valstybės 

ir savivaldybių institucijų darbuotojus sveikatos mokymo organizavimo ir mokymo metodų praktinio 

taikymo, sveikatos stiprinimo klausimais; 

6.17. rengia sveikatos žinias populiarinančius leidinius sveikatos stiprinimo, sveikos gyvensenos 

skatinimo, sveiko senėjimo srityse; 

6.18. propaguoja sveikatos stiprinimą, sveiką gyvenseną ir sveiką senėjimą viešų renginių metu; 

6.19. teikia neformaliojo švietimo, privalomojo pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių ir alkoholio 

žalos sveikatai mokymo paslaugas; 

6.20. teikia siūlymus, dalyvauja rengiant visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų projektus; 

reglamentuojančius visuomenės švietimą ir gyventojų sveikatos mokymą, visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistų rengimo bei profesinio tobulinimo sistemos gerinimo srityse; 

6.21. kaupia ir platina šalies bei tarptautinę patirtį, bendradarbiauja su kitomis šalies ir užsienio 

įstaigomis ir organizacijomis, dirbančiomis sveikatos stiprinimo ir mokymo, visuomenės sveikatos 

informacijos ir stebėsenos, profesinės kvalifikacijos tobulinimo srityse. 

6.22. pagal kompetenciją dalyvauja HI ir kitų institucijų darbo, derybų ar kitų grupių ar komisijų 

veiklose, taip pat pasitarimuose; 

6.23. bendradarbiauja su savivaldos, valstybės institucijomis ir įstaigomis, užsienio valstybių 

institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, mokslo ir mokymo įstaigomis, kitomis nevyriausybinėmis 

organizacijomis; 

6.24. teikia siūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai savo veiklos srities klausimais; 

6.25. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, rengia atsakymų 

projektus; 

6.26. Sveikatos apsaugos ministerijos pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos 

Sąjungos šalių ekspertų komisijose ir darbo grupėse, bendradarbiauja su kitomis tarptautinėmis 

organizacijomis, užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis savo veiklos srityje; 

6.27. dalyvauja plėtojant papildomąją ir alternatyviąją sveikatos priežiūrą 

6.28. nustatyta tvarka parengia ir pristato savo veiklos rezultatus ir ataskaitas; 

6.29. vykdo kitas Centro vadovo laikinai pavestas funkcijas. 

 

III SKYRIUS 

TEISĖS IR PAREIGOS 

 

7. Skyrius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi teisę: 

7.1. nustatyta tvarka teikti tvirtinti Skyriaus nuostatų pakeitimus, darbuotojų pareigybių aprašymus ir 

pasiūlymus dėl struktūros, etatų ir darbuotojų darbo užmokesčio, skatinimo bei nuobaudų; 

7.2. naudotis HI turtu Skyriui pavestų funkcijų vykdymui Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės 

nutarimų ir kitų teisės aktų bei HI vidaus tvarkomųjų dokumentų nustatyta tvarka; 

7.3. naudoti Skyriaus ir kitų HI padalinių darbuotojų darbo rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka ir 

nepažeidžiant autorių teisių; 

7.4. pasitelkti kitus Higienos instituto specialistus sveikatos mokymui, neformaliajam švietimui; 

7.5. gauti HI ir kitų Sveikatos apsaugos ministerijos reguliavimo sferos įstaigų informaciją ir įstatymų 

nustatyta tvarka – kitų žinybų informaciją, reikiamą Skyriaus veiklai; 

7.6. Centro vadovui teikti siūlymus kviesti konsultaciniam darbui įvairių sričių specialistus; 
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7.7. teikti Centro vadovui siūlymus dėl savo produkcijos ir teikiamų paslaugų įkainių ir tarifų, darbo 

apmokėjimo sistemos projektus, išskyrus tuos atvejus, kai šias sritis reguliuoja Lietuvos Respublikos 

įstatymai ir kiti norminiai aktai;  

7.8. siūlyti sudaryti sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis dėl nemokamų ir mokamų paslaugų 

teikimo, vykdyti sutartinius darbus ir naudoti uždirbtas lėšas įstatymų ir HI nustatyta tvarka; 

7.9. atstovauti HI ir šalį atitinkamose valstybės ir tarptautinėse organizacijose nustatyta tvarka gavus 

įgaliojimus; 

8. Skyrius turi šias pareigas: 

8.1. nustatyta tvarka rengti ir teikti savo veiklos planus, planuojamų darbų sąmatų projektus ir planų 

vykdymo ataskaitas; 

8.2. užtikrinti savalaikį patvirtintų planų, Centro vadovo pavestų užduočių (priemonių) įvykdymą; 

8.3. pagal kompetenciją ruošti ir teikti planų vykdymo ataskaitas, informaciją sprendimų priėmėjams, 

profesionalams ir visuomenei; 

8.4. tvarkyti raštvedybą ir dokumentus įstatymų ir HI nustatyta tvarka; 

8.5. atlikti savo veiklos vertinimą (savianalizę) HI nustatyta tvarka;  

8.6. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis; 

8.7. užtikrinti Skyriaus darbuotojams saugą darbe; 

8.8. naudoti iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto gaunamas lėšas šiuose nuostatuose nurodytai 

veiklai; 

8.9. garantuoti teikiamos informacijos ir ataskaitų teisingumą; 

8.10. turėti kitų teisių ir pareigų, jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės 

aktams ir HI nustatytai tvarkai. 

 

IV SKYRIUS 

VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

9. Už Skyriaus valdymą ir veiklos organizavimą atsako Skyriaus vadovas. Skyriaus vadovas skiriamas 

teisės aktų nustatyta tvarka. Skyriaus vadovas yra pavaldus ir atsiskaito Centro vadovui.   

10. Skyriaus vadovas: 

10.1. organizuoja Skyriaus veiklą, atsako už tai, kad ši veikla atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus, 

HI nuostatus, Centro nuostatus ir kitus teisės aktus; 

10.2. rengia planus ir užtikrina Skyriui pavestų darbų ir pavedimų įvykdymą, priima sprendimus pagal 

kompetenciją Skyriaus veiklos klausimais, atstovauja jam; 

10.3. rengia Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų  projektus; 

10.4. atsako už tinkamą patikėto Skyriaus turto naudojimą; 

10.5. rengia sutarčių su kitomis institucijomis ir organizacijomis projektus; 

10.6. teikia Centro vadovui pasiūlymus nustatant Skyriaus darbuotojų darbo užmokestį, skatinant 

darbuotojus bei skiriant jiems drausmines nuobaudas; 

10.7. užtikrina ir atsako už darbų saugos taisyklių Skyriuje laikymąsi; 

10.8. išvykstant ar išeinat atostogų, perduoda informaciją apie visus nebuvimo laikotarpio žinomus ir 

tikėtinus darbus jį pavaduosiančiam asmeniui, instruktuoja jį, kaip elgtis nenumatytų situacijų atveju. 

10.9. vykdo kitus Centro vadovo pavedimus. 

 

V SKYRIUS 

DARBO SANTYKIAI 

 

11. Darbo santykius Skyriuje reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti įstatymai, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, HI nuostatai, HI patvirtintos tvarkos, Centro nuostatai, darbo 

sutartys, darbuotojų pareigybių aprašymai ir šie nuostatai.  

12. Skyriaus vadovas yra tiesiogiai pavaldus Centro vadovui. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai 

pavaldūs ir atsiskaito už pavestus darbus Skyriaus vadovui.  

13. Skyriaus darbuotojai į darbą priimami ar skiriami į pareigas HI nustatyta tvarka. 
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VI SKYRIUS 

VEIKLOS KONTROLĖ 
 

14. Skyriaus veiklos kontrolę atlieka Centro vadovas.  

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

15. Su šiais nuostatais pasirašytai supažindinami visi Skyriaus darbuotojai. 

16.Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos 

Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

17. Ginčai, iškilę tarp darbuotojų, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

18. Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ar papildomai keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams  ar 

HI  darbo organizavimo tvarkai. 

 

______________ 


