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Vadovaudamasis Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos 2016-10-26 isakymo Nr. V-408 del Naujai priimto i Kalejimq departament4 prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldùias istaigas darbuotojo adaptacijos
pavyzdines tvarkos apra5o patvirtinimo 2.I. punktu ir siekdamas padeti naujai priimtam i Kalejimq
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centr4 (toliau - Mokymo
centr4) darbuotojui per kuo trumpesni laikotarpi igyti gerosios patirties ir praktikos naujoje darbo
vietoje nustatytoms funkcijoms vykdyi, skatinti greit4 ir veiksmin gE socializacij4 kolektyve:

1.T v i rti nu Naujai priimto iKalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos Mokymo centr4darbuotojo adaptacijos tvarkos aprað4 @ridedama).

2.P a v e d u Kompetencijq ugdymo skyriaus mokytojui Jauniui Stankeviðiui 5i

isakym4 paskelbti Mokymo centro interneto svetaineje.
3. Ip are i g o j u Bendrojo skyriaus inspektorç Miroslav4 Suboð su ðiuo isakymu

supaZindinti pasiraðytinai J.Stankeviðiq ir paskelbti ji Mokymo centro darbuotojams.

Kompetencijq ugdymo skyriaus virðininkas,
atliekantis direktoriaus funkcii as
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PATVIRTINTA
Kalej imq departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro direktoriaus
2016 m.lapkriðio$6 d. isakymu Nr.kLiryS

NAUJAI PRIIMTO I KALEJIMU DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
TEISINGUMO MINISTERIJOS MOKYMO CENTRA DARBUOTOJO

ADAPTACIJOS TVARKOS APRASA.S

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sekminga naujai priimtq i Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos (toliau - Kalejimq departamentas) Mokymo centr4 (toliau - Mokymo centras, istaiga)
darbuotojq adaptaclja - tai vienas personalo valdymo aspektq, padedantis naujam darbuotojui
socializuotis istaigos kolektyve, igauti bazinir4 teoriniq Ziniq ir praktiniq igndti4, reikalingq
priskirtoms fukcijoms atlikti, bei uZtikrinanðiq kokybi5k4 Mokymo centro funkcionavim4.

2. Naujai priimto i Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos Mokymo centr4 darbuotojo adaptacijos tvarkos apraSo (toliau - Apra5as) paskirtis -
reglamentuoti naujai priimto darbuotojo adaptacijos Mokymo centre proces4, supaZindinti naujai
priimt4 darbuotoj4 su istaigos vidaus tvarka, veiklos specifika, struktura, teritorija, orgarizacìne
kultura, praktiniu jam priskirtq funkcijq atlikimu.

3. Adaptacijos procesas netaikomas naujai paskirtiems iMokymo centr4 direktoriui ir jo
pavaduotojui.

2. Apra5as nustato:
2.1. adaptacijos proceso dalyvius, jq pareigas ir teises;
2.2. adaptacijos proceso dalis ir jq turini;
2.3. adaptacijos vykdymo trukmç ir etapus;
2.4. adaptacijos vykdymo eig4.
3. Apra5e vartojamos s4vokos:
3.1. Adaptacijos dalyvis - naujai priimtas darbuotojas þareigunas, karjeros valstybes

tarnautojas, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutarti), kuris dalyvauja individualioje Adaptacijos
programoje.

3.2. Ktratorius - istaigos darbuotojas, paskirtas patarti ir teikti metodinç pagalbE
adaptacijos dalyviui.

3.3. Adaptacijos programa - individualiai konkreðiam darbuotojui sudaryta praktinês
paZinties ir socializacijos programa, kurioje yra numatytos veiklos / veiksmai adaptacijos periodams
ir veiklas / veiksmus vertinantys asmenys.

3.4. Adaptacijos vykdymas - adaptacljos dalyvio, kuratoriaus, tiesioginio vadovo ir
dalyvaujanðiq asmenq bendra veikla ir veiksmai, igyvendinant reglamentuot4 naujai priimto
darbuotoj o adaptacij 4, pagal darbuotoj o Adaptacij os programa

3.5. Dalyvaujantys asmenys - papildomai,be adaptacijos dalyvio, kuratoriaus ir tiesioginio
vadovo, Adaptacij os programoj e dalyvauj antys istai gos darbuotoj ai.

3.6. Darbuotojo adaptacija - procesas, kurio metu naujai priimtas darbuotojas susipaZista
su nauju darbu, jo aplinka ir kolektyvu.

3.7. Praktinè adaptacija - sudgdamoji adaptacrjog da1!s, kai _darbuotojas yra
sùpazindinamäs sù jam priskirtòmis tunkcijomis, darbo ,rietà, dtÚó rátvgô*ir ir kitàis iu darbu
susijusiais dalykais.

3.8. Socializaciia- sudedamoji adaptacijos dalis, kurios metu darbuotojas supranta irpriima
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naujo kolektyvo vertybes ir elgesio normas.
3.9. Tiesioginis vadovas - struktürinio padalinio

nauj ai priimtas darbuotoj as.

3.10. Ziniq igijimas ir igädäiq formavimas -
adaptacijos dalyvio teorini ir praktini mokym4si, siekiant
patirties istaigoje.

vadovas, kuriam yra tiesiogiai pavaldus

praktinê adaptacijos dalis, kuri apima
igyti savarankiðko ir komandinio darbo

II SKYRIUS
ADAPTACIJOS PROGRAMOS DALYVIAI, Jq] PAREIGOS IR TEISES

4. Adaptacijos dalyvis:
4.1. susipaZista su:
4.I.I. individualia Adaptacijos programa (l

veiksmus;
priedas) ir vykdo joje numatytas veiklas /

4.L2. Mokymo centro veiklos specifika, struktura, teritorija, organizacine kultüra;
4.1.3. teisès aktais, reglamentuojanöiais Mokymo centro, struktwinio padalinio, kuriame

dirba, veikl4;
4.1.4. teises aktais, reikalingais pareigybes apraðyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;
4.2. vykdo pareigybès apra5yme nustatytas funkcijas, vadovaudamasis Mokymo centro

direktoriaus, tiesioginio vadovo ir I ar kuratoriaus nurodymais ir pastabomis;
4.3. dël kylanðiq klausimq konsultuojasi su kuratoriumi, tiesioginiu vadovu ar kitais

Adaptacij os programoj e dalyvauj anðiais asmenimis;
4.4. ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo Adaptacijos dalyvio i5bandymo laikotarpio

ataskaitos (2 priedas) pateikimo jam susipaZinti dienos uZpildo ir perduoda tiesioginiam vadovui
Adaptacijos dalyvio atsiliepim4 (3 priedas).

5. Kuratorius:
5.1. ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo isakymo skirti ipareigas ar darbo sutarties

pasira5ymo dienos kartu su adaptacijos dalyvio tiesioginiu vadovu parengia individuali4 Adaptacijos
ptograrn% esant poreikiui, j4 pakeiðia ar papildo;

5.2. adaptacijos vykdymo laikotarpiu supaZindina ipareigas paskirt4 darbuotoj4 su Mokymo
centro veikla, padeda jam atlikti pareigybés apra5yme nustatytas funkcijas ir supaZindina su istaigos
or ganizacine kultura, gyvuoj anðiomis tradicij omis ir vertybemis;

5.3. teikia adaptacijos dalyviui metodinç pagalbq, susijusi4 su tiesioginiq funkcijrl þareigq)
atlikimu;

5.4. informuoja adaptacijos dalyvi apie istaigoje organizuojamus renginius darbuotojams ir
ragina juose dalyvauti;

5.5. esant butinybei, su adaptacijos dalyvio tiesioginiu vador,'u aptariaadaptacijos progres4;
5.6. ne veliau kaip likus 3 darbo dienoms iki darbuotojo adaptacijos termino pabaigos,

vertina adaptacijos dalyvio vykdytq veiklq / veiksmq rezultatus, teikia pastabas ir rekomendacijas,
uzpildo Adaptacijos dalyvio i5bandymo laikotarpio ataskaitos I dali.

6. Tiesioginis vadovas:
6.1. ne vèliau kaip per 3 darbo dienas nuo isakymo skirti i pareigas ar darbo sutarties

pasira5ymo dienos kartu su adaptacijos dalyvio kuratoriumi parengia individuali4 Adaptacijos
program1, esant poreikiui, j4 pakeiðia ar papildo;

6.2. supaùindina adaptacijos dalyvi su jo pareigybes apra5yme nustatytq funkcijq specifika,
strukturinio padalinio darbuotojais ir jq vykdomomis funkcijomis bei pristato ji kitq Mokymo centro
strukturiniq padaliniq darbuotoj ams;

6.3. stebi ir kontroliuoja Adaptacijos programos igyvendinim4 ir vertina Adaptacijos
programos rezultatus;

6.4. ne vèliau kaip per likusias 3 darbo dienas iki darbuotojo adaptacijos termino pabaigos
vertina adaptacijos dalyvio r,ykdytq veiklq / veiksmq rezultatus, teikia pastabas ir rekomendacijas,
uZpildo Adaptacijos dalyvio i5bandymo laikotarpio ataskaitos II dali ir pateikia susipaZinti
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adaptacijos dalyviui, o Siam susipaZinus, Adaptacijos dalyvio iðbandymo laikotarpio ataskait4 teikia
Mokymo centro direktoriui.

7. Kuratoriumi gali büti skiriamas adaptacijos dalyvio tiesioginis vadovas.

III SKYRIUS
ADAPTACTJOS PROCESO DALYS IR JU TURrN-YS

8. Adaptacijos proceso dalys - praktine adaptacija ir socializacrja - yra vykdomos vienu
metu, taðiau kiekvienos jq turini nusako skirtingos veiklos ir veiksmai:

8. 1. Praktine adaptacija:
8. I . 1 . adaptacij os dalyvio supaZindinimas su atliekamomis funkcij omis;
8.L2. reikalingr¿ darbo priemoniq, tarnybinès uniformos i5davimas;
8.1.3. supaZindinimas su darbo vieta (-omis);
8.1.4. supaZindinimas su darbo s4lygomis ir padalinio, ikuri priimtas darbuotojas, darbo

organizavimo tvarka;
8.1.5. informavimas apie darbo ir civilinès saugos reikalavimus;
8.1.6. informavimas apie kvalifikacijos kelimo ir karjeros galimybes;
8.1.7. stpaùindinimas su kontroles ir atsiskaitymq formomis bei subordinacijos principq

laikymosi tvarka bendraujant kolektyve ir su tiesioginiu vadovu.
8.2. Socializacrja:
8.2.1. tiesioginis vadovas pristato naujai priimt4 darbuotoj4 kuratoriui ir strukturinio

padalinio kolektyvui;
8.2.2. istaigoj e gyr,uoj anðiq tradicij q pristatymas ;
8.2.3. supaZindinimas su istaigos istorija;
8.2.4. supaZindinimas su istaigos teritorij a;
8.2.5. informavimas apie buitinio aprupinimo vietas (sanitarini mazg¿,maitinimosi patalpas

ir kt.);
8.2.6. informavimas apie pertraukas darbe, strukturinio padalinio ar darbuotojq grupiq

neformalaus bendravimo tradicij as;
8.2.7. kvietimas dalyvauti ir prisideti organizuojant renginius, padedanöius darbuotojui

isilieti iistaigos ir strukturinio padalinio kolektyv4.

IV SKYRIUS
ADAPTACIJOS VYKDYMO TRUKMN TR NTAPAT

9. Adapfacijos vykdymo trukme nustatoma:
9. 1. pataisos pareigunui:
9.1 .1 . pradedanði an tamybq Mokymo centre - nustatytam 6 menesiq i5bandymo terminui;
9.1.2. perkeltam i5 Kalejimq departamento ar jam pavaldZios istaigos -nuo 1 iki 2 mènesiq,

atsiZvelgiant i adaptacljos dalyvio iSsilavinim4, turimus socialinius, profesinius igüdZius, darbo
pa''jrti;

9.2. kaleros valstybes tarnautojui :

9.2.1. neturinöiam darbo patirties bausmiq vykdymo sistemoje arba turinõiam maZesnç nei
6 ménesiq darbo patirti- nuo I iki 3 menesiq, atsiZvelgiant i adaptacijos dalyvio i5silavinim4, turimus
socialinius, profesinius i gudZius, darbo pa.'irti;

9.2.2. turinðiam 6 ménesius ar daugiau darbo patirties bausmiq vykdymo sistemoje - nuo i
iki 2 menesiq, atsiZvelgiant i adaptacljos dalyvio i5silavinim4, turimus socialinius, profesinius
igüdZius, darbo paúrti;

9.3. darbuotojui, dirbanðiqry pagal darbo surqti ''- n¡q 1 lki 3 mg¡e_siq, at-s,izvqlgiant i
âdâptáðijôs aátyliô issilavinim4, torimui socialinius, plòr"iiri"r ieuáii;s, áäuò puiitti

10. Jeigu adaptacijos r,ykdymo laikotarpiu adaptacijos dalyvis buvo ivadiniuose
mokymuose, atostogavo, turejo laikin4 nedarbingum4, Sis laikas i adaptacijos trukmç neiskaitomas ir
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pratçsiamas atitinkamu adaptacijos dalyvio nebuvimo darbe laikotarpiu.
11. Jeigu adaptacijos vykdymo laikotarpiu kuratorius turi nedarbingumo paZymejim4 arba

jam suteikiamos kasmetines ar tikslines atostogos, kuratoriaus funkcijas atliãka adaptácijos dalyvio
tiesioginis vadovas arba kitas Mokymo centro direktoriaus isakymu páskirtas darbuoìojas

11.1. Adaptacijos vykdymo erapai:
1 1.1.1. kuratoriaus paskyrimas;
| 1.I.2. Adaptacijos programos sudarymas;
11.1.3. adaptacijos veiksmq vykdymas pagal Adaptacijos programa;
1 | .l .4. Adaptacij os programos uZbaigimas ir ivertinimas.

V SKYRIUS
ADAPTACIJOS VYKDYMO EIGA

7 2. Kurúoriaus paskyrimas.
12.1' Kuratoriq isakymu skiria Mokymo centro direktorius, atsiZvelgdamas i strukturinio

padalinio, i kuri priimamas asmuo, vadovo ra5ytini siulym4 (iformint4 papilà'omu iraiu priimamo
darbuotojo pra5yme priimti i pareigas).

12.2. Ktnaforiaus paskyrimo tikslas :

t2-2.1' padeti adaptacijos dalyviui integruotis i darbo / tarnybos veikl4;
12-2.2- teikti adaptacijos dalyviui praktinç ir metodinç pagalb4 atliekant pareigybes

apra5yme nustatytas funkcijas;
12.2.3 . padeti adaptacij os dalyviui socializuotis istaigoj e.
l2.3.Kwatoriumi skiriamas Mokymo centro darbuotojas, atitinkantis Siuos kriterijus:
l2-3.I. pataisos pareiguno, pradedanõio tarnyb4 Mokymo centre, kuratoriumi yra skiriamas

ne maäiau kaip 5 metq tarnybos staZ4 turintis pareigunas, kuris pataisos pareigunq Svieiimo istaigoje
yra iSklausçs kuratoriq kursus ir kuris nebuvo patrauktas tarnybinen atsakomyben;

12.3.2. pataisos pareiguno, perkelto i5 Kalejimq departamento ar jam pavaldZios istaigos,
kuratoriumi yra skiriamas ne maùiau kaip 3 metq tarnybos staZ4 turintis pareigUnas arba ùokymo
centre dirbantis ne maùiau kaip 3 metus darbuotojas, kuris pataisos pareigUnq Svietimo istaigoje yra
iSklausçs kuratoriq kursus ir neturi galiojanðiq nuobaudq;

12-3-3- karjeros valstybes tarnautojo ar darbuotojo, dirbanðio pagal darbo sutarti,
kuratoriumi yra skiriamas Mokymo centre dirbantis ne maùiau kaip 3 *.iu, darbuotojas à
pareigunas, kuris pataisos pareigunq Svietimo istaigoje yra i5klausçs kuratoriq kwsus ir neturi
galiojanõiq nuobaudq;

12.3-4. iÈmanantis ir gebantis taikyti teises aktus, reglamentuojanõius istaigos,
administracij os padalinio veikl4;

12.3'5- pasiZymintis asmeninèmis savybemis: komunikabilumu, pareigingumu, gebejimu
perteikti Zinias ir gerq4 patirti, visuomeni5kumu, punktualumu, gebejim" oU¡õt tyuiui ,rertinti
situacij4 ir kitq Zmoniq veiksmus.

13. Adaptacijos programos sudarymas.
13.1. Adaptacijos programa sudaroma individualiai konkreðram adaptacijos dalyviui,

vadovaujantisApra5otreðiajameskyriujenurodytomisveiklomisirveiksmais,-sudaranðiais
adaptacijos proceso daliq turini. Sudarant Adaptacijos programq, taip pat yra atsiZvelgiama i :,

adaptacijos dalyvio profesinipasirengim4, i5silavinim4, turim4kvalifikaci¡a ir aârUo patirti bausmiq :
vykdymo sistemoje.

I3'2- Kuratoriaus kartu su darbuotojo tiesioginiu vadovu sudaryta Adaptacijos programa
adaptacijos vykdymo laikotarpiu gali büti keiðiama ar papildoma, atsävel'giant i aàaptã"ijoì dãlyvio 

,,

progres4, kylanðias problemas, kurios nebuvo numatytos sudarant pradini Adaptaóijos programos I
variant4, bei i5ry5kejusius adaptacijos dalyvio lükesðius; poieikiu.i i. komunikãvimo su i
bendradarbiais ypatumus. i

13.3.Adaptacijosprogramojeira5omosvisosadaptacijoslaikotarpiunumatomosvykdyti
veiklos / veiksmai, kuriuos atliks adaptacijos dalyvis, ir nurodomi asmenys, kurie Sias u"iklu, I ',t,
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veiksmus vertins ar teiks pastabas.
14. Adaptacijos programos uZbaigimas ir ivertinimas.
I4.1. Adaptacijos programa uùbaigiama igyvendinus visas joje numatytas veiklas /

veiksmus.
l4'2. Adaptacijos programos igyvendinimas nutraukiamas, jei darbuotojas teises aktq

nustatyta tvarka yra atleidùiamas i5 pareigq arba nutraukia tarnybos santykius ar darbo sutarti savo
noru.

14.3- Darbuotojo tiesioginis vadovas, atsiZvelgdamas i Adaptacijos progra.mos
igyvendinimo rezultatus, aptaria su darbuotoju tolesnes jo profesinès raidos ir socializacijos kryptis
istaigoje.

14.4. [gyvendinçs Adaptacijos programq, adaptacijos dalyvis uZpildo Adaptacijos dalyvio
atsiliepim4 ir pateikia ji tiesioginiam vadowi.

14.5. Adaptacijos programa, Adaptacijos dalyvio i5bandymo laikotarpio ataskaita ir
Adaptacijos dalyvio atsiliepimas perduodami personalo administravimo funkcijas vykdanõiam
Mokymo centro darbuotojui saugoti darbuotojo asmens byloje.

::



Naujai priimto i Kalejimq departamento
prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerij os Mokymo centr4 darbuotojo
adaptacij os tvarkos apra5o
I priedas

(Adaptacij os programos forma)

(iataigos pavadinimas)

ADAPTACIJOS PROGRAMA

Nr.
(data)

(sudarymo vieta)

Adaptacijos dalyvis (darbuotojas)

Padalinys, pareigq pavadinimas
Kuravimo pradùios data
Kuravimo pabaigos data

(tiesioginio vadovo pareigq pavadinimas) (paraSas)

(kuratoriaus pareigq pavadin i mas) (paraSas)

SusipaZinau

(paraSas)

(adaptacijos dalyvio vardas ir pavardé)

(vardas ir pavardè)

(vardas ir pavarde)

(vardas ir pavarde)

Eil.
Nr.

Adaptacijos
laikotarpis
(nurodomos
laikotarpiq
datos)

Numatomos vykdyti veiklos/veiksmai Adaptacijos dalyvi
vertinantys asmenys
(kuratorius, tiesioginis
vadovas, kiti dalyvaujantys
asmenvs)

1 I sav. t.l.
1.2.

2 2 sav. 2.1.
2.2.

(data)



Naujai priimto i Kalejimq departamento
prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerij os Mokymo centr4 darbuotoj o
adaptacijos tvarkos apraðo
2 priedas

(Adaptacijos dalyvio i5bandymo laikotarpio ataskaitos forma)

(iataigos pavadinimas)

ADAPTACIJOS DALYUO ßNANNYMO LAIKOTARPIO ATASKAITA

(data)

(sudarymo vieta)

Adaptacij os dalyvis (darbuotoj as)
(vardas ir pavarde)

Padalinys, pareigq pavadinimas
Kuravimo pradùios data
Kuravimo pabaigos data

Kuratorius

Nr.

(vardas ir pavarde, padalinys, pareigq pavadinimas)

ATASKAITOS I DALIS
(pildo kuratorius)

il

Adøptacij os dølyvio darb o v e rtinimo krite rij ai :
sistemq

Turimq àiniylygis darbui atlikti

Darbo kolqtbè: uáduoðit¿ atlikimo kolqtbe ir uÈbaigtumas

At s akomyb è atliekant uáduotis

Darbo tempas

D arb o t ai sykliry, pr o c e dur q I ailqtmas i s

Darbas kolektvve

Vertinama pagøI I0 balq

Bendravimas su kuratoriumi

Bendravimas su pareiskëjais, tiezsiogintiu v¡adolu ür ki:t4 padattlinit4 darbuoúojais

t-----_ì

t--l
t----_-ì

t---ì
t--l
t----_-l

t---_l



(Adaptacijos dalyvio i5bandymo laikotarpio ataskaitos formos tgsinys)

Darbuotoj o stipriosios savybès, igädàiai Darbuotoj o silpnosios savybès

BENDRAS ADAPTACIJOS IVERTINIMAS

P astabos ir rekomendacii os :

ATASKAITOS II DALIS
(pildo adaptacij os dalyvio tiesioginis vadovas)

Tiesioginio vadovo ivertinimus
sistemq

P astabos ir rekomendacÌi os :

Vertinama pagal 10 bø\ry

(kuratoriaus pareigq pavadinimas) (para5as) (vardas ir pavardé)

(tiesioginio vadovo pareigq pavadinimas) (para5as)

SusipaZinau

(vardas ir pavarde)

(adaptacijos dalyvio vardas ir pavarde)

(data)



Naujai priimto i Kalejimq departamento
prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerij os Mokymo centr4 darbuotoj o
adaptacij os tvarkos apra5o
3 priedas

(Adaptacijos dalyvio atsiliepimo forma)

ADAPTACIJOS DALYUO ATSILIEPIMAS

(vardas ir pavardè)

Adaptacij os dalyvis (darbuotoj as)

Padal inys, pareigq pavadin imas
Paskirtas kuratorius

(vardas ir pavardè, padalinys, pareigq pavadinimas)

Adøptucij os døIyvio vertinimas :

L Kaip esate susipaäinçs (usi) su jstaigos
struktura, tiks lais ir uÈdaviniaisT

2. Kaip esate susipaàinçs (usi) su padalinio,
kuriame dirb ate, veikla?

3. Kaip jautetès istaigoje kuravimo laikotarpiu?

4. Kaip jauðiates darbo vietoje? '

5. Ar gavote reikalingq informacijq ií kitq istaigos
padalini4?

6. Kaip vertinate kurøvimo naudingumq Jums?

7. Kaip suprantate Jusq atliekamq darbq,
pareigybes funkcijas?

8. Ar gavote visus privalomus darbui dokumentus,
darbui reikalingas priemones?

9. Kaip verÍinate kolektyvo nariry pagalbq Jums
jsilieri j kolektyvq, jsitrauhi j darbo procesus?

10. Kaip vertinate tiesioginio vadovo dèmesj
kuravimo laikotarpiu?

I I. Kaip vertinate igytas Èinias ir jgudàius nuo
ldarbinimo laikotarpio iki dabar?

12. Kaip vertinate kuratoriaus dëmesj ir pagalbq
kuravimo laikotarpiu?

13. Ar pasiteisino lukesðiai dèl pasirinkto darbo?

P as t ab o s ir p a s iùlylnai :

Vertinama pøgøl I0 bult¿ sistemq
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(paraSas) (vardas ir pavarde)


