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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

 

1. Vidaus kontrolės įgyvendinimo Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 

kompetencijų centre tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) detalizuoja vidaus kontrolės politikos turinį, 

nustato vidaus kontrolės tikslus, dalyvius, principus, elementus, taip pat informacijos apie vidaus 

kontrolės įgyvendinimą Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centre (toliau – 

Kompetencijų centras) teikimo tvarką. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito 

įstatymu (toliau – Įstatymas), Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 

1K-195 „Dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“ (toliau – finansų 

ministro įsakymas), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus kontrolės įgyvendinimą.  

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos 

įstatymuose bei kituose teisės aktuose. 

 

 

II SKYRIUS 

VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA 

 

 

4. Vidaus kontrolės politika apima šiame Apraše, Kompetencijų centro veiklą 

reglamentuojančiuose teisės aktuose ir Kompetencijų centro Neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

kokybės vadybos sistemos apraše nustatytų gairių, krypčių ir priemonių, užtikrinančių sėkmingą 

vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą pagal Įstatymo ir finansų ministro įsakyme nustatytus 

reikalavimus, visumą. 

5. Kompetencijų centro veiklą reglamentuojantys teisės aktai skelbiami Kompetencijų 

centro interneto svetainėje www.sskc.lt. Pagrindiniai teisės aktai ir kiti reikalavimai, 

reglamentuojantys vidaus kontrolės įgyvendinimą Kompetencijų centre ir nustatantys vidaus 

kontrolės procedūras, taip pat nurodyti Kompetencijų centro veiklos procesų, Procedūrų aprašuose 

ir jų prieduose.  

   

 

  

                                                                                            

http://www.sskc.lt/
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III SKYRIUS 

VIDAUS KONTROLĖS TIKSLAI, PRINCIPAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

 

6. Vidaus kontrolė yra kompleksinis ir nenutrūkstamas procesas, kurį, siekiant 

Kompetencijų centro strateginiuose planavimo dokumentuose numatytų tikslų, įgyvendina 

Kompetencijų centro direktorius ir jo pavaduotojas (toliau – Kompetencijų centro vadovybė), 

struktūrinių padalinių vadovai, taip pat Kompetencijų centro direktoriaus įsakymu paskirti 

Kompetencijų centro darbuotojai (toliau – darbuotojai). 

7. Vidaus kontrolė skirta valdyti Kompetencijų centro rizikos veiksnius ir užtikrinti, kad būtų 

pasiekti vidaus kontrolės tikslai: 

7.1. laikytis teisės aktų, reglamentuojančių Kompetencijų centro veiklą, reikalavimų; 

7.2. saugoti turtą nuo sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto valdymo, naudojimo 

ir disponavimo juo ar kitų neteisėtų veikų; 

7.3. vykdyti veiklą, laikantis patikimo finansų valdymo principo, grindžiamo: 

7.3.1. ekonomiškumu, kuris suprantamas kaip minimalus išteklių panaudojimas, užtikrinant 

vykdomos veiklos kokybę; 

7.3.2. efektyvumu, kuris suprantamas kaip geriausias naudojamų išteklių ir vykdomos 

veiklos (kiekio, kokybės ir laiko požiūriu) santykis; 

7.3.3. rezultatyvumu, kuris suprantamas kaip nustatytų veiklos tikslų ir planuotų rezultatų 

pasiekimo lygis; 

7.4. teikti patikimą, aktualią, išsamią ir teisingą informaciją apie savo finansinę ir kitą veiklą. 

8. Kompetencijų centro vidaus kontrolė kuriama ir palaikoma, vadovaujantis pagrindiniais 

vidaus kontrolės principais: 

              8.1. tinkamumas – vidaus kontrolė ir ji įgyvendinama tose veiklos srityse, kuriose 

Kompetencijų centras susiduria su didžiausia rizika; 

              8.2. efektyvumas – vidaus kontrolė nustatoma taip, kad vidaus kontrolės įgyvendinimo 

sąnaudos neviršytų gaunamos vidaus kontrolės priemonių naudos; 

8.3. rezultatyvumas – turi būti pasiekti vidaus kontrolės tikslai; 

                8.4. optimalumas – vidaus kontrolė turi būti proporcinga Kompetencijų centro rizikai ir 

neturi būti perteklinė; 

               8.5. dinamiškumas – vidaus kontrolė Kompetencijų centre gali būti tobulinama, 

atsižvelgiant į pokyčius; 

8.6. nenutrūkstamas funkcionavimas – vidaus kontrolė įgyvendinama nuolat. 

Vidaus kontrolės tikslams pasiekti kuriama veiksminga Kompetencijų centro vidaus 

kontrolė, vykdomos vidaus kontrolės priemonės. 

 

 

IV SKYRIUS 

VIDAUS KONTROLĖS ELEMENTAI 

 

 

9. Kompetencijų centre vidaus kontrolę sudaro šie elementai:  

9.1. kontrolės aplinka;  

9.2. rizikos valdymas ir vertinimas;  

9.3. kontrolės veikla;  

9.4. informavimas ir komunikacija; 

9.5. stebėsena.  
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PIRMAS SKIRSNIS 

KONTROLĖS APLINKA 

 

 

10. Kontrolės aplinka – tai aplinka, kurioje vykdoma Kompetencijų centro veikla ir kurioje 

funkcionuoja vidaus kontrolės sistema. Kontrolės aplinka apima Kompetencijų centro organizacinę 

struktūrą, valdymą, veiklos procesus, vadovavimo stilių, personalo valdymo politiką ir praktiką, 

vadovų, darbuotojų profesinio elgesio principus ir taisykles, kompetenciją ir kitus veiksnius, turinčius 

įtakos vidaus kontrolės įgyvendinimui ir kokybei.  

11. Kompetencijų centro struktūrą derina Sveikatos apsaugos ministerija ir tvirtina 

Kompetencijų centro direktorius. 

12. Kompetencijų centro organizacinė struktūra detalizuojama atitinkamai pareigybių 

sąraše, struktūrinių padalinių nuostatuose ir darbuotojų pareiginiuose nuostatuose. 

13. Kompetencijų centro personalo valdymą įgyvendina direktorius.  

14. Kompetencijų centro vadovybė siekia, kad Kompetencijų centre dirbtų aukščiausios 

kvalifikacijos, nepriekaištingos reputacijos, motyvuoti darbuotojai.  

15. Kompetencijų centro direktorius organizuoja ir kontroliuoja darbuotojų darbą, 

vadovaudamasis Kompetencijų centro atitinkamų metų strateginiu veiklos planu, Kompetencijų 

centro nuostatais, darbo reglamentu, struktūrinių padalinių nuostatais ir darbuotojų pareigybių 

aprašymais.  

16. Visiems Kompetencijų centro darbuotojams yra parengti pareiginiai nuostatai, kurie 

nustato pareigybei keliamus kvalifikacinius reikalavimus, vykdomas funkcijas ir pavaldumą. 

Papildomos pareiginiuose nuostatuose nenumatytos funkcijos paskiriamos Kompetencijų centro 

direktoriaus, nenuolatinio pobūdžio užduotys – tiesioginių vadovų pavedimais. Darbuotojams per 

ataskaitinius metus priskirtos užduotys ir įgyvendinimo terminai yra apibrėžti kasmetinio darbuotojų 

veiklos vertinimo dokumentuose.  

17. Kompetencijų centro darbuotojų kompetencijos poreikius nustato tiesioginis vadovas, 

rengdamas pareiginius nuostatus ir atsižvelgdamas į pareigybei priskirtas funkcijas ir atsakomybės 

lygį. Darbuotojo atitikimas reikalavimams vertinamas jį priimant į darbą, taip pat kiekvienais metais 

vertinant darbuotojo veiklą.  

18. Kompetencijų centro darbuotojų mokymai vykdomi pagal tiesioginių vadovų kasmet 

suformuotus kvalifikacijos tobulinimo poreikius, atsižvelgiant į darbuotojų vykdomas funkcijas. 

 

 

 

ANTRAS SKIRSNIS 

RIZIKOS VALDYMAS IR VERTINIMAS 

 

 

19. Rizikos vertinimas ir valdymas – neigiamos įtakos Kompetencijų centro veiklai 

galinčių turėti aplinkybių nustatymas ir analizė. Rizikos vertinimas ir valdymas apima:  

19.1.  rizikos veiksnių, įskaitant korupcijos, nustatymą ir vertinimą; 

19.2.  toleruojamos rizikos nustatymą; 

19.3.  priemonių rizikai valdyti parinkimą. 

20. Rizikos valdymas ir vertinimas apima visas Kompetencijų centro veiklos funkcines sritis, 

veiklos procesus ir struktūrinius padalinius.  
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TREČIAS SKIRSNIS 

KONTROLĖS VEIKLA 

 

 

21. Kontrolės veikla – tai Kompetencijų centro vadovybės nustatytos veiklos kryptys ir 

procedūros, įdiegtos, siekiant sumažinti neigiamą rizikos veiksnių poveikį Kompetencijų centre. 

Kontrolės veikla apima Kompetencijų centro veiklos procesų kontrolę, Kompetencijų centro 

struktūrinių padalinių veiklos kontrolę.  

22. Kontrolės veiklos sudėtinės dalys: 

22.1. įgaliojimų, leidimų suteikimas – veikla, užtikrinanti, kad būtų atliekamos tik 

Kompetencijų centro vadovybės patvirtintos procedūros; 

22.2. išteklių (taip pat informacijos, dokumentų) prieigos kontrolė – veikla, užtikrinanti, kad 

prieigos prie turto (taip pat informacijos, dokumentų) teisės būtų suteiktos tik įgaliotiems asmenims, 

atsakingiems už turto (taip pat informacijos, dokumentų) saugojimą ir (arba) naudojimą; 

22.3. funkcijų atskyrimas – Kompetencijų centro struktūrinių padalinių ir jų darbuotojų 

uždavinių ir funkcijų atskyrimas, pašalinant vieno asmens vykdymo ir kontrolės funkcijų atlikimą, 

išvengiant visų funkcijų vienasmenės kontrolės (leidimo davimo, operacijos atlikimo, 

užregistravimo ir patikrinimo), siekiant užtikrinti galimų interesų konfliktų, korupcijos apraiškų, 

tyčinių klaidų bei kitų neteisėtų veikų pasireiškimų tikimybės sumažinimą ir (arba) fiksavimą laiku; 

22.4. veiklos ir rezultatų peržiūra – Kompetencijų centro veiklos procesų atitikties 

Kompetencijų centro tikslams nustatymas, veiklos teisėtumo, ekonomiškumo, efektyvumo ir 

rezultatyvumo įvertinimas, ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų palyginimas su planuotais ir 

(arba) pateiktais praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėje atskaitomybėje ir veiklos ataskaitose. 

22.5. veiklos priežiūra – prižiūrima Kompetencijų centro veikla (užduočių skyrimas, 

peržiūra ir tvirtinimas), kad kiekvienam darbuotojui būtų aiškiai nustatytos jo pareigos ir atsakomybė, 

sistemingai prižiūrimas kiekvieno darbuotojo darbas, prireikus periodiškai už jį atsiskaitoma; 

22.6. technologijų naudojimas – parenkama ir tobulinama technologijų veikla (valdymo ir 

kontrolės mechanizmų, užtikrinančių Kompetencijų centro informacinių technologijų sistemų veiklą 

bei tinkamą nustatytų veiklos priemonių kontrolę, kūrimas, saugos politikos taikymas, informacinių 

technologijų įsigijimo, priežiūros ir palaikymo procesų kontrolė ir kita veikla); 

22.7. patikrinimai – tai Kompetencijų centro veiklos procesų ir procedūrų patikrinimai, kurių 

metu nustatoma, ar jos atitinka teisės aktų reikalavimus, Kompetencijų centro direktoriaus 

sprendimus, ar įgyvendinamos priemonės, mažinančios galimų klaidų skaičių, neatitikimų, apgaulių 

ir kitų neteisėtų veikų mastą. 

23. Kompetencijų centro veiklos procesų kontrolė vykdoma atsižvelgiant į Kompetencijų 

centro direktoriaus tvirtinamą Neformaliojo suaugusiųjų švietimo kokybės vadybos sistemos aprašą, 

Kompetencijų centro veiklos procesų aprašus, vadovaujantis procesų aprašuose nurodytais teisės 

aktais.  

24. Finansų ir turto kontrolė yra sudėtinė Kompetencijų centro vidaus kontrolės dalis, kuri 

atliekama, vadovaujantis finansų kontrolės taisyklėmis.  

 

 

KETVIRTAS SKIRSNIS 

INFORMAVIMAS IR KOMUNIKACIJA 
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25. Kompetencijų centras rengia ir naudoja aktualią, išsamią, patikimą, teisingą ir teisėtais 

būdais gautą informaciją, atitinkančią jai nustatytus reikalavimus ir palaikančią vidaus kontrolės 

veikimą.  

26. Vidaus komunikacijai Kompetencijų centre naudojami elektroninis paštas, dokumentų 

valdymo sistema ,,Kontora“ ir kitos elektroninio ryšio priemonės (telefoninis ryšys). 

27. Kompetencijų centro nterneto svetainėje pateikiamos naujienos, darbuotojų kontaktai, 

Kompetencijų centro įgyvendinami projektai ir jų dokumentacija, teikiamos paslaugos, mokomoji 

medžiaga, teisinė informacija, veiklos planavimo dokumentai, ataskaitos, kokybės vadybos sistemos 

dokumentai, personalo valdymo informacija ir kita vidaus komunikacijai reikalinga informacija. 

28. Dokumentų valdymo sistemoje registruojami Kompetencijų centre gauti ir darbuotojams 

paskirstomi dokumentai, pavedimai ir kontroliuojamas jų vykdymas. 

29. Siekiant užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą ir su tuo susijusių teisės aktuose 

nustatytų reikalavimų vykdymą, asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis asmens duomenų 

tvarkymo taisyklėmis. 

30. Išorinė komunikacija vykdoma, skelbiant Kompetencijų centro strateginius veiklos planus 

ir metines veiklos ataskaitas, korupcijos prevencijos ir kitą aktualią informaciją Kompetencijų centro 

interneto svetainėje, bendraujant su kitomis institucijomis.  

31. Asmenims raštu (taip pat ir el. paštu centras@sskc.lt,), žodžiu (viešai paskelbtu telefonu 

(8 5) 271 2256 arba asmeniui tiesiogiai atvykus į Kompetencijų centrą) ir Facebook, kuriame asmenys 

gali užduoti klausimus  

 

PENKTAS SKIRSNIS 

STEBĖSENA 

 

 

32. Kompetencijų centre vykdoma nuolatinė Kompetencijų centro veiklos stebėsena ir 

periodiniai vertinimai, siekiant nustatyti, ar yra laikomasi vidaus kontrolės politikos nuostatų ir ar 

vidaus kontrolės politika atitinka besikeičiančias Kompetencijų centro veiklos sąlygas.  

33. Nuolatinė stebėsena yra atliekama vadovaujantis Procedūrų aprašais, analizuojant 

Kompetencijų centro struktūrinių padalinių ataskaitas, informaciją apie Kompetencijų centro 

korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimą, analizuojant esamą informacijos 

saugumo būklę ir vertinant duomenų saugos pažeidimus, atliekant informacijos saugumo incidentų 

tyrimus, nagrinėjant gautus skundus, pranešimus dėl Kompetencijų centro darbuotojų galimo teisės 

aktų nustatytų reikalavimo nesilaikymo ar pažeidimo, atliekant Kompetencijų centro turto ir 

įsipareigojimų inventorizaciją, vykdant informacijos apie biudžeto vykdymą analizę ir teikiant 

išvadas Kompetencijų centro vadovybei. 

34. Periodiniai vertinimai atliekami vykdant planinius ir neplaninius vidaus auditus, kuriuos 

atlieka Sveikatos apsaugos ministerijos Vidaus audito skyrius.  

35. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė ir kitos įgaliotosios institucijos įstatymų 

nustatyta tvarka, taip pat asmenys, vadovaudamiesi sutartiniais įsipareigojimais, vykdo atskirų 

Kompetencijų centro veiklos sričių vertinimus, nustato trūkumus ir praneša apie juos.  

36. Kompetencijų centre asmenims sudaryta galimybė pranešti apie rengiamas, daromas ar 

padarytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, tarnybinius nusižengimus ar kitus teisės 

pažeidimus, neetišką ar nesąžiningą darbuotojų elgesį ir užtikrinamas pranešėjo konfidencialumas. 

Nustačius tam tikrus neatitikimus, pažeidimus ar korupcijos atvejus ir kitokius faktus, liudijančius 

apie vidaus kontrolės sistemos trūkumus, ir kai tai nėra reglamentuota kituose vidiniuose teisės  
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aktuose, Kompetencijų centro direktoriaus sprendimu gali būti atliekami konkretūs vertinimai, 

tyrimai, inicijuojami teisės aktų pakeitimai. 

 

              

V SKYRIUS 

VIDAUS KONTROLĖS DALYVIAI 

 

 

37. Kompetencijų centro vidaus kontrolės dalyviai: direktorius, direktoriaus pavaduotojas, 

patarėjas finansų valdymo klausimais, struktūrinių padalinių vadovai, vidaus kontrolės įgyvendinimo 

priežiūrą atliekantys darbuotojai: 

37.1. direktorius, siekdamas strateginio planavimo dokumentuose Kompetencijų centrui 

nustatytų tikslų, užtikrina vidaus kontrolės sukūrimą Kompetencijų centre, jos įgyvendinimą ir 

tobulinimą; 

37.2. Kompetencijų centro darbuotojai, vykdantys reguliarią Kompetencijų centro veiklos sričių 

valdymo ir priežiūros veiklą pagal pavestas funkcijas (atlikdami nuolatinę stebėseną), prižiūri vidaus 

kontrolės įgyvendinimą Kompetencijų centre ir jos atitiktį šiai Politikai bei teikia direktoriui 

informaciją apie vidaus kontrolės ir rizikos valdymą, Politikos įgyvendinimo trūkumus ir rizikos 

veiksnius. 

38. Vidaus kontrolės dalyvių pareigos ir atsakomybės yra apibrėžtos Kompetencijų centro 

nuostatuose, struktūrinių padalinių nuostatuose, atitinkamų darbuotojų pareigybių aprašymuose ir 

kituose dokumentuose.  

 

 

VI SKYRIUS 

VIDAUS KONTROLĖS ANALIZĖ IR VERTINIMAS 

 

 

39. Direktorius užtikrina, kad kiekvienais metais, atsižvelgiant į vidaus kontrolės stebėsenos 

rezultatus, būtų atliekama vidaus kontrolės analizė, apimanti visus vidaus kontrolės elementus, kurios 

metu būtų įvertinami Kompetencijų centro veiklos trūkumai, pokyčiai, atitiktis nustatytiems 

reikalavimams (ar vidaus kontrolė įgyvendinama pagal Politiką ir ar ji atitinka pasikeitusias veiklos 

sąlygas), vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą atliekančių darbuotojų pateikta informacija, vidaus 

ir kitų auditų bei vertinimų rezultatai ir numatomos vidaus kontrolės tobulinimo priemonės. 

40. Vidaus kontrolė vertinama:  

40.1. labai gerai – jei visa rizika yra nustatyta ir valdoma, vidaus kontrolės trūkumų nerasta;  

40.2. gerai – jei visa rizika yra nustatyta ir valdoma, bet yra vidaus kontrolės trūkumų, 

neturinčių neigiamos įtakos Kompetencijų centro veiklos rezultatams;  

40.3. patenkinamai – jei visa rizika yra nustatyta, tačiau dėl netinkamo rizikos valdymo yra 

vidaus kontrolės trūkumų, kurie gali turėti neigiamą įtaką Kompetencijų centro veiklos rezultatams;  

40.4. silpnai – jei ne visa rizika yra nustatyta, nevykdomas rizikos valdymas ir vidaus kontrolės 

trūkumai daro neigiamą įtaką Kompetencijų centro veiklos rezultatams. 

41. Už vidaus kontrolės Kompetencijų centre analizę ir vertinimą atsakingi direktoriaus 

įsakymu paskirti vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą atliekantys darbuotojai iki kiekvienų metų 

vasario 1 d. atlieka vidaus kontrolės Kompetencijų centro analizę ir vertinimą už praėjusius metus ir 

informaciją apie vertinimo rezultatus bei siūlomas taikyti vidaus kontrolės tobulinimo priemones 

pateikia direktoriui. 

         42. Atlikus vidaus kontrolės analizę ir vertinimą, direktoriaus sprendimu gali būti atliekami 

konkretūs vertinimai, tyrimai, inicijuojami teisės aktų pakeitimai. 
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43. Vidaus kontrolė nuolat tobulinama, atsižvelgiant į vidaus kontrolės analizės ir vertinimo 

rezultatus (pateiktas rekomendacijas ir pasiūlymus) bei pritaikoma prie pasikeitusių veiklos sąlygų.  

44. Siekiant efektyviau atlikti vidaus kontrolės analizę ir vertinimą, remiamasi Kompetencijų 

centre įdiegta Neformaliojo suaugusiųjų švietimo kokybės vadybos sistema, veiklos procesų aprašais, 

Finansų ministerijos interneto svetainėje skelbiamomis metodinėmis rekomendacijomis vidaus 

kontrolės įgyvendinimo klausimais. 

 

 

VII SKYRIUS 

INFORMACIJOS APIE VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMĄ TEIKIMAS 

 

 

45. Informacijos apibendrinimą pagal vidaus kontrolės dalyvių pateiktą informaciją, kaip 

Kompetencijų centre įgyvendinama vidaus kontrolė, organizuoja Kompetencijų centro direktoriaus 

įsakymu paskirti vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą atliekantys darbuotojai. 

46. Kompetencijų centro direktorius kiekvienais metais iki vasario 10 d. teikia Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai informaciją apie vidaus kontrolės įgyvendinimą per 

praėjusius metus. 

   47. Kompetencijų centro direktorius kiekvienais metais iki vasario 10 dienos turi pateikti 

sveikatos apsaugos ministro įsakymu paskirtiems ministerijos vidaus kontrolės įgyvendinimo 

priežiūrą atliekantiems darbuotojams informaciją apie vidaus kontrolės įgyvendinimą Kompetencijų 

centre, taip pat paaiškinimus dėl vidaus kontrolės įvertinimo „Patenkinamai“ ar „Silpnai“ ir 

numatytas taikyti vidaus kontrolės tobulinimo priemones. 

 

 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

48. Už vidaus kontrolės politikos priežiūrą ir atnaujinimą atsakingi Kompetencijų centro 

direktoriaus įsakymu paskirti darbuotojai.  

49. Kompetencijų centro darbuotojai turi teisę teikti direktoriui vidaus kontrolės politikos 

tobulinimo siūlymus ir rekomendacijas. 

50. Vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą atliekantys darbuotojai peržiūri vidaus kontrolės 

politikos nuostatus tais atvejais, kai pasikeičia Kompetencijų centro organizacinė struktūra, veiklos 

funkcijos, procesai, atsakomybės ar įvyksta kiti reikšmingi pokyčiai, tačiau ne rečiau kaip kartą per 

metus, ir jeigu yra poreikis, inicijuoja jų keitimą. 

____________________________ 


