
 

NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS DARBO TVARKOS

TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 

 Nr. 
 Vilnius

Vadovaudamasis  Nacionalinės  švietimo  agentūros  nuostatų,  patvirtintų  Lietuvos
Respublikos švietimo,  mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-852 „Dėl
Ugdymo plėtotės  centro,  Specialiosios  pedagogikos  ir  psichologijos  centro,  Švietimo ir  mokslo
ministerijos  Švietimo  aprūpinimo  centro,  Nacionalinio  egzaminų  centro,  Švietimo  informacinių
technologijų centro ir Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros reorganizavimo“, 17.7 punktu, 

t v i r i n u Nacionalinės švietimo agentūros darbo tvarkos taisykles (pridedama).

Ugdymo turinio departamento direktorius,
l. e. direktoriaus pareigas                                                    Vaino Brazdeikis

Elektroninio dokumento nuorašas



Patvirtinta 
Nacionalinės švietimo agentūros 
direktoriaus
20              d. įsakymu Nr. 

NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS 
DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Nacionalinės  švietimo agentūros  (toliau – NŠA) darbo tvarkos  taisyklių  paskirtis  –
nustatyti įstaigos darbo organizavimo tvarką, vykdant jai pavestus uždavinius ir funkcijas. 

2. NŠA  yra  valstybinė  biudžetinė  švietimo  įstaiga.  NŠA  steigėjas  yra Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

3. NŠA  darbuotojų  veiklą  reglamentuoja  pareigybės  aprašymai,  tvirtinami  NŠA
direktoriaus įsakymu. Darbuotojams privalu laikytis bendrų darbo etikos principų.

4. NŠA  veikla  grindžiama  demokratijos,  teisėtumo,  viešumo,  išteklių  naudojimo
racionalumo principais ir asmenine atsakomybe už atliekamą darbą.

II SKYRIUS
DARBO LAIKAS

5. Pagal galiojančius teisės aktus NŠA nustatyta 40 valandų trukmės darbo savaitė. Darbo
laikas  darbo  dienomis  –  nuo  8.00  iki  17.00  val.,  penktadieniais  –  iki  15.45  val.,  o  švenčių
išvakarėse darbas baigiamas 1 val. anksčiau. Pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 12.45 val.

6. Atskiriems darbuotojams,  esant  jų  prašymui  ir  (ar)  sutikimui,  NŠA direktorius  gali
nustatyti ir kitokį darbo pradžios, pabaigos ar pietų pertraukos laiką, nepažeisdamas galiojančių
įstatymų ir kitų teisės aktų. 

7. NŠA direktorius, darbuotojui sutikus, gali įpareigoti atlikti papildomą darbą ne darbo
metu, pagal įstatymus apmokant už viršvalandžius, esant tam lėšų ar kompensuojant darbuotojo
dirbtą laiką darbuotojo atostogomis. 

8. NŠA darbuotojai gali visą ar dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu. Toks darbo būdas
yra nustatytas atskira NŠA tvarka.

9. Skyrių vedėjai, darbo metu išvykdami iš darbovietės, turi informuoti skyrių kuruojantį
departamento direktorių ar jo  pavaduotoją,  skyrių darbuotojai  – skyriaus vedėją.  Periodinėms
išvykoms darbo klausimais gali būti sudaromas grafikas, kurį tvirtina darbuotojo departamento
direktorius.

10. Pagrindinių įstaigos įėjimų durys (M. Katkaus g.  44,  Suvalkų g. 1) atrakinamos ne
anksčiau kaip 1 val. iki nustatytos darbo laiko pradžios ir užrakinamos ne vėliau kaip 1 val. po
nustatytos darbo laiko pabaigos. Darbuotojai, suderinę su departamento direktoriumi ir pranešę
Ūkio ir transporto skyriaus vedėjui, gali įeiti į NŠA patalpas ir ne darbo metu. Tokiu atveju jie
asmeniškai atsako už savo veiklą, jos pasekmes ir NŠA nuosavybės saugumą.

11. Kabinetų ir kitų patalpų raktai saugomi Ūkio ir transporto skyriuje, išskyrus režimo
patalpas  (serverinę,  archyvą)  ir  patalpas,  kuriose  dirbama  su  įslaptinta  informacija,  žymima
„Riboto naudojimo“ žyma. 

12. Jei kabinete dirba keli darbuotojai,  paskutinis  iš kabineto išeinantis darbuotojas turi
įsitikinti, kad išjungti el. prietaisai, uždaryti langai ir pan. 

13. Darbuotojams išduodami tik  jų  darbo kabinetų raktai.  Visais  kitais  atvejais  būtinas
Ūkio ir transporto skyriaus vedėjo ir  atitinkamo skyriaus vedėjo ar departamento direktoriaus
leidimas. 

14. Negalima perduoti raktų pašaliniams asmenis (nedirbantiems NŠA).



III SKYRIUS
STRUKTŪRA, VALDYMAS 

15. NŠA veiklos koordinavimo institucija yra NŠA taryba (toliau – Taryba).
16. Tarybos narius, jos pirmininką skiria švietimo, mokslo ir sporto ministras. 
17. NŠA  struktūrą  tvirtina  direktorius,  suderinęs  su  LR  švietimo,  mokslo  ir  sporto

ministerija.
18. Pareigybės,  kurios  laikomos  pedagoginėmis,  nustatomos  pagal  švietimo,  mokslo  ir

sporto ministro patvirtintą pedagoginių darbuotojų sąrašą. 
19. NŠA direktoriaus skyrimo tvarka ir funkcijos nurodytos NŠA nuostatuose. 
20. Departamentams  vadovauja  departamentų  direktoriai,  skyriams  vadovauja  skyrių

vedėjai, Buhalterinės apskaitos ir turto skyriui – vyr. buhalteris. Departamentų direktoriai, vyr.
buhalteris  atskaitingi  ir  pavaldūs  NŠA  direktoriui,  skyrių  vedėjai  yra  atskaitingi  ir  pavaldūs
departamentų direktoriams ir  (ar)  departamentų direktoriaus  pavaduotojams, kaip numatyta jų
pareigybės aprašymuose. 

21. Darbuotojai  į  pareigybes,  kurioms LR Vyriausybės  nutarimu privaloma organizuoti
konkursus, priimami LR Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtinta tvarka.
Kitų darbuotojų priėmimą vykdo dėl konkrečios laisvos pareigybės NŠA direktoriaus sudaryta
priėmimo į darbą komisija. Komisija įvertina potencialius pretendentus ir balsų dauguma priima
sprendimus. Apie darbuotojų priėmimą į laisvas pareigas skelbiama NŠA interneto svetainėje.
Informacija gali būti skelbiama ir kitose darbuotojų paieškos svetainėse.

22. Darbuotojai į trumpalaikius (ne ilgesnius kaip 12 mėn.) projektinius darbus ar laikinai
pavaduoti kitus darbuotojus gali  būti  priimami nesudarant priėmimo į  darbą komisijos, tačiau
apie  tokio  darbuotojo  paiešką  turi  būti  skelbiama  NŠA  interneto  svetainėje.  Esant  kelioms
kandidatūroms,  sprendimą  priima  NŠA  direktorius,  atsižvelgdamas  į  susijusios  veiklos
kuruojamo departamento direktoriaus, skyriaus ar projekto vadovo siūlymus.    

23. NŠA yra sudaroma NŠA darbo taryba, kuri renkama teisės aktų nustatyta tvarka. 
24. Prie NŠA gali veikti ekspertų komisijos, kurios sudaromos NŠA direktoriaus ir veikia

pagal įsakymu patvirtintą tvarką. 

IV SKYRIUS
DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA

25. NŠA darbą organizuoja direktorius ir direktoriaus pavaduotojas, departamentų darbą –
departamentų direktoriai ir jų pavaduotojai, skyrių darbą – skyrių vedėjai ir jų pavaduotojai.

26. Departamentų direktoriai  ir  skyrių vedėjai  organizuoja darbą,  vadovaudamiesi  NŠA
darbo planu,  viešųjų pirkimų planu,  departamentų ir  skyrių nuostatais,  darbuotojų pareigybės
aprašymais.  Departamentų  direktoriai  ir  skyrių  vedėjai  asmeniškai  atsakingi  už
departamentui / skyriui  pavestų  uždavinių ir  funkcijų  vykdymą,  departamento / skyriaus  darbo
organizavimą, taip pat už tiesioginių vadovų rašytinių ar žodinių pavedimų kokybišką ir laiku
atliekamą vykdymą.

27. Pareigybės  aprašymus  skyrių  darbuotojams  rengia  skyrių  vedėjai,  skyrių
vedėjams / pavaduotojams  –  departamentų  direktoriai,  departamentų  direktoriams  –  NŠA
direktorius, NŠA direktoriui – LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

28. Skyrių  vedėjai  atsakingi  už  naujai  priimamų  darbuotojų  supažindinimą  su  šiomis
taisyklėmis ir kitais dokumentais, kuriais jie privalo vadovautis savo veikloje. Naują darbuotoją
privalomai pasirašytinai su šia darbo tvarka supažindina personalo specialistai.

29. Darbuotojų  vykimas  į  tarnybines  komandiruotes  aptariamas  Darbuotojų  tarnybinių
komandiruočių tvarkos apraše.

30. Siekiant geresnio darbo organizavimo, reguliariai rengiami:



30.1. Visuotiniai NŠA darbuotojų susirinkimai (ne rečiau kaip vieną kartą per metus). Juos
organizuoja NŠA direktorius. Šiuose susirinkimuose aptariama NŠA veikla ir kiti klausimai. 

30.2. Mėnesiniai departamentų direktorių, jų pavaduotojų, skyrių vadovų ir jų pavaduotojų
posėdžiai  (paprastai  pirmą  mėnesio  pirmadienį  15  val.).  Šiuos  posėdžius  organizuoja  NŠA
direktorius, jam nesant – direktoriaus pavaduotojas. Posėdžio metu aptariami mėnesio darbai, kiti
einamieji klausimai. Atsižvelgiant į poreikį, šie pasitarimai gali vykti ir dažniau.

30.3. Savaitiniai  departamentų vadovų susitikimai (paprastai  pirmadieniais 10 val.).  Šiuos
susitikimus organizuoja NŠA direktorius. Juose aptarimai visi kasdieniai darbai.

30.4. Skyrių  darbuotojų  pasitarimai.  Juos  organizuoja  skyrių  vedėjai.  Per  pasitarimus
aptariami ir numatomi savaitės darbai, kiti einamieji klausimai. 

30.5. Prireikus gali būti organizuojami ir kiti NŠA darbuotojų pasitarimai.

V SKYRIUS
VEIKLOS PLANAVIMAS IR ATSKAITOMYBĖ

31. NŠA  veikla  planuojama  vieniems  metams.  Pasiūlymus  NŠA  darbo  planui  teikia
departamentų direktoriai, skyrių vedėjai nustatytais terminais, bet ne vėliau kaip iki gruodžio 30
d.  NŠA  veiklos  planas  sudaromas  LR  švietimo,   mokslo  ir  sporto  ministerijos  nustatytais
terminais.

32. Tarybai aprobavus NŠA veiklos planą ir jį patvirtinus direktoriaus įsakymu, jis tampa
teisiniu dokumentu.

33. Departamentų direktoriai ataskaitą už vykdytą metinį darbo planą pateikia iki gruodžio
30 dienos.

34. Direktorius iki sausio 20 d. parengia NŠA veiklos ataskaitą ir atsiskaito LR švietimo,
mokslo ir sporto ministerijai ir Tarybai.

35. Prireikus, administracijos pavedimu, papildoma veikla gali būti organizuojama atskirai
vykdomomis programomis ar projektais. Tokiu atveju darbo planas yra tikslinamas.

VI SKYRIUS
DOKUMENTŲ RENGIMAS IR VALDYMO ORGANIZAVIMAS

36. NŠA dokumentų apskaita vykdoma dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS).
37. Darbuotojai,  vykdydami jiems nustatytas funkcijas,  NŠA direktoriaus, departamentų

direktorių ar skyrių vadovų pavedimus, rengia direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus.
38. Dokumentai rengiami vadovaujantis galiojančiais LR teisės aktais, reglamentuojančiais

dokumentų rengimą, ir NŠA dokumentų rengimo tvarka.
39. Rengiamas NŠA dokumento projektas turi būti suderintas su: 
39.1. rengėjo skyriaus vedėju; 
39.2. vyr. buhalteriu, jei susijęs su finansiniais įsipareigojimais;
39.3. Personalo ir teisės skyriaus vadovu, jei susijęs su NŠA įsipareigojimais; 
39.4. Ūkio ir transporto skyriaus vedėju, jei susijęs su NŠA ūkio reikalais;
39.5. kitų skyrių vedėjais, jei susijęs su tų skyrių veikla;
39.6. kalbos redaktoriumi;
39.7. departamento direktoriumi ar jo pavaduotoju, kuris kuruoja skyriaus veiklą. 
40. Veiklos dokumentus pasirašo NŠA direktorius, jam nesant – direktoriaus pavaduotojas.

Pagal atskiru direktoriaus įsakymu suteiktą teisę kitus dokumentus gali pasirašyti departamentų
direktoriai, projektų vadovai, vyr. buhalteris. 

41.  Ilgai  ir  nuolat  saugomi  elektroniniai  dokumentai  yra  sudaromi  pagal  Lietuvos
vyriausiojo  archyvaro  patvirtintas  elektroninio  dokumento  specifikacijas  ir  pasirašomi
kvalifikuotu elektroniniu parašu.

42. NŠA vidaus trumpai saugomi dokumentai yra sudaromi ne pagal Lietuvos vyriausiojo
archyvaro patvirtintas elektroninio dokumento specifikacijas ir pasirašomi dokumentų valdymo



sistemos priemonėmis nekvalifikuotu elektroniniu parašu.
43. Dokumentų  rezoliucijos,  vizos,  supažindinimo  žymos  įforminamos  ir  pavedimai

perduodami vykdyti NŠA dokumentų valdymo sistemos priemonėmis. 
44. Dokumentų  valdymo  sistemos  vartotojo  prisijungimas  unikaliu  naudotojo  kodu  ir

prisijungimo slaptažodžiu yra laikomas tinkama darbuotojo identifikavimo priemone.
45. NŠA  veiklos  dokumentai  tvarkomi,  įtraukiami  į  apskaitą  ir  saugomi  teisės  aktų,

reglamentuojančių dokumentų valdymą, nustatyta tvarka.
46. NŠA parengti ir gauti dokumentai registruojami atitinkamuose dokumentų registruose

NŠA dokumentų valdymo sistemoje. Juos registruoja, siunčia, perduoda susipažinti, tvarko pagal
vykdomas funkcijas už konkrečių dokumentų apskaitą atsakingi darbuotojai.   

47.  Dokumentacijos  planą  (prireikus  –  jo  papildymų  sąrašą)  rengia  ir  teikia  derinti
Lietuvos valstybės naujajam archyvui Kanceliarijos ir dokumentų valdymo skyriaus specialistas.
Suderintą dokumentacijos planą, jo papildymų sąrašus tvirtina NŠA direktorius ar jo įgaliotas
asmuo.

48. Už padaliniuose sudaromų popierinių bylų tvarkymą ir saugojimą iki jų perdavimo į
NŠA archyvą atsako skyrius ar darbuotojai, atsakingi už tų bylų sudarymą pagal dokumentacijos
planą.

49. Nuolat ir ilgai saugomos užbaigtos popierinės bylos pagal dokumentų perdavimo aktą
perduodamos Kanceliarijos ir dokumentų valdymo skyriaus specialistui, o šis toliau jas tvarko ir
jų apskaitą vykdo teisės aktų nustatyta tvarka.

50. Trumpai saugomos popierinės bylos pagal poreikį gali būti saugomos skyriuose iki jų
saugojimo termino pabaigos arba, praėjus metams nuo jų užbaigimo, pagal bylų perėmimo aktą
perduodamos Kanceliarijos ir dokumentų valdymo skyriaus specialistui. Specialistas jas saugo
arba naikina teisės aktų nustatyta tvarka.

51. Elektroninės bylos tvarkomos ir saugomos dokumentų valdymo sistemos priemonėmis
teisės aktų nustatyta tvarka.

52. Konfidenciali, riboto naudojimo informacija tvarkoma atskira tvarka.

VII SKYRIUS
PAVEDIMŲ KONTROLĖ

53. Skyrių vadovai yra atsakingi už departamento direktoriaus ar jo pavaduotojo pavestus
atlikti rašytinius (taip pat gautus elektroniniu laišku) ir žodinius pavedimus. Atlikus pavedimą,
privaloma informuoti  apie  tai  pavedimą pateikusį  departamento  direktorių  ar  jo  pavaduotoją.
Norint atidėti pavedimą, būtina suderinti su jį pateikusiu darbuotoju.

54. . Pavedimai taip pat fiksuojami dokumentų valdymo sistemoje.

VIII SKYRIUS
INTERNETO SVETAINĖS TVARKYMAS, EL. PAŠTO IR INTERNETO

PASLAUGŲ NAUDOJIMAS 

55. NŠA  interneto  svetainės  (toliau  –  svetainės)  oficialus  adresas  www.nsa.smm.lt.
Svetainės darbą kuruoja Infrastruktūros departamento direktorius.

56. Už  svetainės  tvarkymą  atsakingas  darbuotojas  –  NŠA  svetainės  administratorius
(toliau – administratorius). Jo veikla reglamentuota pareigybės aprašymu.

57. Visų skyrių vadovai privalo numatyti vieno iš skyriaus darbuotojų funkciją, susijusią
su informacijos pateikimu į svetainę, arba būti atsakingam asmeniškai. 

58. Kiekvienas  NŠA  darbuotojas  turi  teisę  savo  darbo  veiklai,  nurodytai  pareigybės
aprašyme, naudotis elektroninio pašto paslaugomis. El. pašto adresas suteikiamas Personalo ir
teisės  skyriui  informavus  IT,  leidybos  ir  logistikos  skyrių  (darbuotoją,  kuris  pagal  savo
pareigybės aprašymą tai atlieka) apie darbuotojo priėmimą, o panaikinamas Personalo ir teisės

http://www.nsa.smm.lt/


skyriui informavus IT, leidybos ir logistikos skyrių apie darbuotojo atleidimą. Elektroninio pašto
adresas sudaromas taip: vardas.pavarde@nsa.smm.lt.

59. Kiekvienas NŠA darbuotojas turi teisę naudotis interneto paslaugomis savo darbinei
veiklai atlikti (pareigybės aprašyme nurodytai veiklai). 

60. El.  paštą  ir  internetą  naudoti  kitai  (ne  darbinei)  veiklai  draudžiama.  Už  pasekmes
darbuotojas atsako asmeniškai, o nustačius šiuos pažeidimus darbuotojas gali būti traukiamas ir
drausminėn atsakomybėn.   

IX SKYRIUS
SALIŲ (KLASIŲ, AUDITORIJŲ) VEIKLA

61. Už NŠA salių veiklą atsakingas Ūkio ir transporto skyriaus paskirtas darbuotojas. Tai
nurodoma jo pareigybės aprašyme.

62. Salių veiklos tvarkaraštį sudaro paskirtas Ūkio ir transporto skyriaus darbuotojas pagal
skyrių vedėjų pateiktus prašymus. Pirmumo teisę į salę turi ją anksčiau rezervavęs padalinys.

63. Salių  ištekliai  pirmenybės  tvarka  naudojami  NŠA,  LR  švietimo,  mokslo  ir  sporto
ministerijos  ir  jai  pavaldžių  institucijų  organizuojamiems projektams ir  programoms vykdyti,
išvardytų institucijų darbuotojams mokyti, NŠA darbo planui įgyvendinti, kitai veiklai, susijusiai
su informacinių ir komunikacinių technologijų diegimu švietimo įstaigose. 

64. Raktą nuo salių patalpų saugo Ūkio ir transporto skyriaus paskirtas darbuotojas. Raktas
išduodamas ir  grąžinamas NŠA darbuotojui,  pasirašius atitinkamame žurnale.  Salę rezervavęs
asmuo atsako už joje organizuojamą renginį.

65. Salės laisvu laiku gali būti nuomojamos teisės aktų nustatyta tvarka. 

X SKYRIUS
MATERIALINIŲ VERTYBIŲ ĮSIGIJIMAS, SAUGOJIMAS IR NURAŠYMAS

66. Materialinės vertybės yra įsigyjamos LR Vyriausybės nustatyta tvarka. 
67. Įsigytos vertybės pajamuojamos buhalterinėje apskaitoje ir fiksuojamos sandėlyje.
68. Darbuotojai gali gauti materialinių vertybių iš sandėlio direktoriaus įsakymu, užpildę

reikiamos formos dokumentus. nustatytų normų ribose. 
69. Darbuotojams  suteiktas  inventorius  yra  apskaitomas  sandėlio  kortelėje  (akte).

Draudžiama  kitiems  darbuotojams  perduoti  inventorių  be  sandėlininko  žinios  ir  direktoriaus
leidimo. Darbuotojas visiškai atsako už jam patikėtą turtą.

70. Netinkamos naudoti materialinės vertybės grąžinamos į sandėlį. 
71. Patalpų ir  kitų materialinių vertybių remonto klausimais rūpinasi Ūkio ir  transporto

skyrius. Jis privalo per dvi darbo dienas pašalinti NŠA darbuotojų nurodytus trūkumus ar pateikti
siūlymus, koks galėtų būti sprendimas.

XI SKYRIUS
ANTSPAUDŲ NAUDOJIMO TVARKA

72. NŠA yra naudojamas antspaudas su herbu ir antspaudas su užrašu „Dokumentams“.
73. Antspaudas  su  herbu  ir  antspaudas  su  užrašu  „Dokumentams“  saugomi  NŠA

sekretoriate. 
74. Antspaudu  su  herbu  gali  būti  tvirtinami  NŠA  direktoriaus,  jo  pavaduotojo,  vyr.

buhalterio parašai finansiniuose ir kituose oficialiuose dokumentuose.
75. Antspaudai  gaminami,  naudojami  ir  sunaikinami,  vadovaujantis  LR  Vyriausybės

nustatyta tvarka.

XII SKYRIUS
ATSTOVAVIMAS



76. NŠA atstovauja NŠA direktorius, direktoriaus pavaduotojas arba direktoriaus įgaliotas
asmuo.  Departamentų  direktoriai  ar  jų  pavaduotojai  gali  atstovauti  įstaigai  jų  kuruojamais
klausimais.

77. NŠA darbuotojai, spręsdami darbo klausimus su kitomis institucijomis, NŠA pozicijas
suderina  su  administracija  ir  Buhalterinės  apskaitos  ir  turto  skyriumi,  jeigu  tai  susiję  su
finansiniais klausimais. Apie priimtus sprendimus informuoja skyriaus vadovą ir administraciją.

XIII SKYRIUS
ATOSTOGOS

78. NŠA darbuotojai turi teisę į kasmetines atostogas įstatymų nustatyta tvarka.
79. Atostogų  grafikus  sudaro  Personalo  ir  teisės  skyriaus  vedėjas  ir  tvirtina  NŠA

direktorius.
80. Atostogų  metu  gali  būti  numatyta,  kas  pavaduos  darbuotoją,  vykdant  suplanuotus

darbus. Kito darbuotojo darbai, jam atostogaujant, skyriaus vedėjo nurodymu gali būti atliekami
be papildomo atlyginimo. 

81. Atostogos  mokymuisi  yra  teikiamos  gavus  mokymosi  įstaigos  pažymą  bendru
darbuotojo ir  administracijos  susitarimu,  atsižvelgiant  į  pasirinktos mokymosi  krypties  atitiktį
NŠA atliekamiems darbams. 

82. Nesant kolektyvinės sutarties NŠA, nemokamos atostogos nenumatytais darbo kodekso
atvejais suteikiamos raštišku šalių susitarimu.

XIV SKYRIUS
DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

83. Darbuotojai nuolat turi rūpintis savo kvalifikacija.
84.  Kvalifikacijos kursų apmokėjimo klausimai sprendžiami darbuotojo ir administracijos

susitarimu. Pirmenybė teikiama kvalifikacijos tobulinimui, susijusiam su darbuotojo tiesioginiu
darbu ir metiniame darbuotojo vertinime aptartomis kryptimis.

85. Darbuotojas  kvalifikaciją,  susijusią  su  tiesioginiu  darbu,  gali  kelti  darbo  metu,
suderinęs su tiesioginiu vadovu. 

XV SKYRIUS
INTERESANTŲ PRIĖMIMAS, PRAŠYMŲ, SKUNDŲ IR PASIŪLYMŲ

NAGRINĖJIMAS

86. Interesantus gali priimti NŠA direktorius ir departamentų direktoriai. Informacija apie
priėmimo laiką skelbiama NŠA interneto svetainėje arba gali vykti sutartu laiku.

87. Visi  interesantų  prašymai,  skundai  ir  pasiūlymai  registruojami  nustatyta  tvarka.  Jų
nagrinėjimas  perduodamas  NŠA  darbuotojams  (negali  būti  perduotas  tam  darbuotojui,  kurio
veiksmai yra skundžiami). Jei prašymas, skundas ar pasiūlymas nepriklauso NŠA kompetencijai,
jis su paaiškinimu grąžinamas pareiškėjui.

88. NŠA darbuotojas prašymą, skundą ar pasiūlymą turi  išnagrinėti  per 15 dienų,  o jei
reikalingas tyrimas – per 20 dienų. 

89. NŠA darbuotojai pagal savo darbo sritį gali žodžiu konsultuoti interesantus. 
90. Prašymų  skundų  ir  pasiūlymų  nagrinėjimo  kontrolę  atlieka  direktoriaus  paskirtas

darbuotojas.
91. Anoniminiai skundai (nenurodytas autorius, adresas) nenagrinėjami. Esant reikalui, su

tokiu skundu gali būti supažindinami NŠA darbuotojai, kuruojantys tą sritį.



92. NŠA  darbuotojų  prašymai,  tarnybiniai  raštai,  skundai,  pasiūlymai,  adresuoti  NŠA
direktoriui, registruojami sekretoriate.

93.  NŠA  direktorius  darbuotojų  prašymus,  tarnybinius  raštus,  skundus,  pasiūlymus
išnagrinėja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

 
XVI SKYRIUS

MATERIALINIŲ PAŠALPŲ MOKĖJIMO TVARKA

94. NŠA direktorius gali skirti darbuotojams, esant sunkiai materialinei būklei, nelaimės ar
kitais  atvejais,  vienkartines materialines pašalpas,  ne didesnes kaip nustatyta  LR Vyriausybės
nutarimuose.

95. Gavusi darbuotojo prašymą su būklę patvirtinančiais dokumentais ir skyriaus vedėjo
siūlymą,  materialinės  pašalpos  mokėjimo klausimus sprendžia  administracija,  atsižvelgdama į
darbo tarybos rekomendacijas.

XVIII SKYRIUS
DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

96. Darbuotojų darbo užmokestį sudaro:
96.1. pareiginė alga (mėnesinė alga – pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis);
96.2. priemokos;
96.3. mokėjimas  už  darbą  poilsio  ir  švenčių  dienomis,  nakties  ir  viršvalandinį  darbą,

budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų;
96.4. premijos.
97. Pareiginės  algos  pastoviosios  dalies  koeficientą  tvirtina  NŠA  direktorius,

vadovaudamasis  LR  valstybės  ir  savivaldybių  įstaigų  darbuotojų  ir  komisijų  narių  darbo
apmokėjimo įstatymo nustatytais koeficientas, neviršydamas skiriamo NŠA darbo užmokesčio ir
suderinęs su LR švietimo,  mokslo ir  sporto ministerija.  Koeficientai  nustatomi atsižvelgiant į
šiuos kriterijus:  veiklos sudėtingumas, darbo krūvis, atsakomybės lygis, papildomų įgūdžių ar
svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimas.  Konkretus  kriterijų  detalizavimas ir  koeficientų
nustatymas aptariami „Darbo tvarkos apmokėjimo sistemos“ lentelėse, kurios tvirtinamos NŠA
direktoriaus  įsakymu.  Kriterijų  reikšmės  nustatomos  vertinant  pareigines  veiklas  pagal
galiojančius tai pareigybei dokumentus, neatsižvelgiant į tuo metu dirbantį asmenį. Siūlymus dėl
kriterijų  reikšmių departamentų  vadovams ir  vyr.  buhalteriui  teikia  NŠA direktorius,  kitiems
darbuotojams  –  departamentų  direktoriai   pagal  pavaldumą.  D  lygio  darbuotojams  kriterijai
nenustatomi, pastovioji dalis atitinka – MMA. 

98. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas gali būti didinimas iki 100 procentų,
jei LR Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas atskirų profesijų trūkumas Lietuvos
Respublikos  darbo rinkoje  ar  darbuotojų  aukšta  kvalifikacinė  kategorija,  nustatyta  pagal  tam
tikrai darbuotojų grupei keliamus kvalifikacinius reikalavimus. Papildomai A1 lygio pareigybėms
pareiginės  algos  pastoviosios  dalies  koeficientas  gali  būti  didinamas  20  procentų.  Bendrai
didesnis koeficientas gali būti padidintas maksimaliai iki 80 procentų.

99. Pareiginės algos kintamoji dalis,  atsižvelgiant į  praėjusiųjų metų darbuotojo veiklos
vertinimą,  nustatoma  direktoriaus  įsakymu  vieniems  metams  ir  gali  siekti  iki  50  procentų
pareiginės algos pastoviosios dalies. Biudžetinės įstaigos darbuotojo pareiginės algos kintamoji
dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją
ir  jam keliamus uždavinius,  tačiau ne didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios
dalies ir ne ilgiau kaip vieniems metams.

100. Priemokos  už  papildomą  darbo  krūvį,  kai  yra  padidėjęs  darbų  mastas  atliekant
pareigybės  aprašyme  nustatytas  funkcijas,  neviršijant  nustatytos  darbo  laiko  trukmės  ar
papildomų pareigų ir užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu vykdymą,
gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Priemokų ir pareiginės
algos  kintamosios dalies suma negali  viršyti  60 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies



dydžio.  Priemoka  nustatoma  direktoriaus  įsakymu,  atsižvelgiant  į  tiesioginio  vadovo  ir  (ar)
aukštesnio vadovo siūlymus.

101. Darbuotojams ne daugiau  kaip  vieną  kartą  per  metus  gali  būti  skiriamos premijos,
atlikus vienkartines įstaigos veiklai ypač svarbias užduotis. Taip pat ne daugiau kaip vieną kartą
per metus gali būti skiriamos premijos, biudžetinės įstaigos darbuotojo praėjusiųjų kalendorinių
metų veiklą įvertinus „labai gerai“. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos
pastoviosios dalies dydžio. Jos skiriamos neviršijant biudžetinei įstaigai darbo užmokesčiui skirtų
lėšų.

102. Darbuotojui atlyginimas paprastai pervedamas į jo sąskaitą 6 mėnesio dieną, avansas –
21 mėnesio dieną.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

103. Kiti  NŠA  darbo  tvarkai  šiuo  dokumentu  nenustatyti  reikalavimai  yra  tvirtinami
papildomais NŠA direktoriaus įsakymais. 
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