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NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS 

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Nacionalinės švietimo agentūros darbo tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja 

Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – Agentūra) veiklos organizavimą, įdarbinimą ir darbo santykius, 

priėmimą į praktiką (stažuotę), darbo ir poilsio laiką, darbuotojų  kvalifikacijos tobulinimą ir 

komandiruotes, bendruosius reikalavimus, tarnybinio transporto, mobiliojo ryšio telefonų, darbo priemonių 

naudojimą ir darbuotojų turtinę atsakomybę, informacijos teikimą, bendravimą su žiniasklaida, interesantų 

ir svečių priėmimą, interneto svetainės tvarkymą, informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimą. 

2. Šios Taisyklės galioja ir taikomos visiems Agentūros darbuotojams, taip pat iš dalies 

Agentūros interesantams ir svečiams, praktikantams (stažuotojams), kiek tai susiję su bendrais vidaus 

tvarkos reikalavimais, interesantų ir svečių priėmimu. 

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos: 

3.1. tiesioginis darbuotojo vadovas – tai Agentūros darbuotojas, pavaldumas kuriam įvardytas 

šiose Taisyklėse, Agentūros struktūroje ar darbuotojo pareigybės aprašyme, arba jį pavaduojantis ar jo 

funkcijas atliekantis Agentūros direktoriaus įsakymu paskirtas kitas darbuotojas; jo nesant ar negalint atlikti 

pareigų (funkcijų) – pagal Agentūros struktūrą aukštesnes pareigas einantis Agentūros darbuotojas; 

3.2. Agentūros interesantas – tai Agentūros teikiamų viešųjų paslaugų gavėjas ir (ar) gavėjo 

atstovas, kitas su Agentūros vykdomų funkcijų teikimu susijęs asmuo; 

3.3. Agentūros svečias – tai į Agentūrą ar jos organizuojamą renginį atvykęs dalyvis, 

lektorius,  visuomenės informavimo priemonės atstovas ir (ar) bet kuris kitas asmuo; 

3.4. kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos vartojamos taip, kaip nustatyta Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose. 

                                                                        

II SKYRIUS 

AGENTŪROS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

4. Agentūros struktūrą, 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“ (toliau – Agentūros 

nuostatai), 14.2 papunkčiu, suderinęs su švietimo, mokslo ir sporto ministru ar jo įgaliotu asmeniu, tvirtina 

Agentūros direktorius. 

5. Agentūros padaliniai yra departamentai ir skyriai. Skyriai paprastai yra departamento 

struktūrinė dalis. Agentūros uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti gali būti steigiami departamentams 

nepriklausantys skyriai bei padaliniams nepriklausančios pareigybės. Europos struktūrinės, kitos Europos 

Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos ar valstybės biudžeto lėšomis vykdomi 

projektai (toliau – projektai) prilyginami Agentūros skyriams arba integruojami į skyrių veiklą, 

atsižvelgiant į projekto tikslus ir jo darbuotojų skaičių, Agentūros skyriaus funkcijas ir veiklos pobūdį. 

6. Agentūros veikla organizuojama vadovaujantis Agentūros nuostatų nustatyta tvarka 

patvirtintais Agentūros strateginiu planu, metiniu darbo planu ir kitais planavimo dokumentais. 

7. Agentūros strateginio plano projektą rengia Agentūros direktoriaus įsakymu sudaryta 

darbo grupė.  
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8. Pasiūlymus dėl kitų kalendorinių metų darbo plano departamentų direktoriai teikia 

direktoriaus pavaduotojui iki gruodžio 30 d. Direktoriaus pavaduotojas iki einamųjų metų sausio 20 d. 

apibendrina pateiktus pasiūlymus, sujungia juos į vieną dokumentą, derina jį su Agentūros padalinių 

vadovais, atsižvelgdamas į patvirtintus ir (ar) rengiamus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos veiklos 

planavimo dokumentus, ir teikia direktoriui Agentūros nuostatuose nustatytai metinio darbo plano 

tvirtinimo procedūrai pradėti. Atskirais atvejais gali būti nustatomi kiti Agentūros metinio darbo plano 

rengimo terminai.  

9. Agentūros darbui detalizuoti rengiami skyrių ketvirčių planai. Agentūros skyrių vedėjai 

šiuos planus teikia tiesioginiam vadovui likus vienai savaitei iki planuojamo ketvirčio pradžios. Jeigu 

skyriaus veiklą kuruoja departamento direktoriaus pavaduotojas, pavaduotojas suderina jo kuruojamų 

skyrių ketvirčio planus ir teikia juos departamento direktoriui. Su departamento direktoriaus patvirtintu 

skyriaus ketvirčio planu supažindinami skyriaus darbuotojai, jis darbuotojams yra privalomas vykdyti.  

10. Agentūros direktoriaus pavedimu gali būti rengiami kiti planavimo dokumentai: tiksliniai 

darbo planai Agentūros uždaviniams įgyvendinti ar problemoms spręsti.      

11. Agentūros darbuotojai rengia ataskaitas apie metinio darbo plano vykdymą ir jas teikia 

tiesioginiam vadovui. Jeigu departamento direktorius turi pavaduotoją, pavaduotojas suderina jo kuruojamų 

skyrių ataskaitas ir teikia departamento direktoriui. Departamentų direktoriai iki gruodžio 20 d. Agentūros 

direktoriaus pavaduotojui teikia departamentų ataskaitas. Direktoriaus pavaduotojas iki sausio 10 d. 

parengia ir teikia tvirtinti apibendrintą Agentūros metinio darbo plano ataskaitą. Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos lėšų panaudojimo ataskaitos rengiamos atskirai, už jas atsakingi darbuotojai atsiskaito 

tiesioginiam vadovui Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. sausio 28 d. 

įsakymo Nr. V-75 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšų planavimo ir naudojimo taisyklių 

patvirtinimo“ nustatyta tvarka ir terminais.  

12. Metinės užduotys darbuotojams nustatomos, jų veikla vertinama vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už 

darbą įstatymu, Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 254 „Dėl Valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, taip pat atsižvelgiant į Agentūros metinį 

darbo planą. 

13. Agentūros direktorius įsakymu tvirtina padalinių (išskyrus projektų kaip padalinių) 

nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus. Padalinių nuostatus rengia ir teikia tvirtinti padalinį 

kuruojantis vadovas. Pareigybių aprašymus rengia ir teikia tvirtinti Personalo ir teisės skyrius, atsižvelgęs 

į darbuotojo tiesioginio vadovo siūlymus.  

14. Darbuotojo funkcijas, uždavinius ir atsakomybę nustato Agentūros padalinio, kuriame 

darbuotojas dirba, nuostatai, šios Taisyklės ir darbuotojo pareigybės aprašymas. 

15. Agentūros darbą organizuoja direktorius ir direktoriaus pavaduotojas, departamentų 

darbą – departamentų direktoriai ir jų pavaduotojai (jeigu jie yra), skyrių darbą – skyrių vedėjai ir jų 

pavaduotojai (jeigu jie yra), Buhalterinės apskaitos ir turto skyriaus – vyriausiasis buhalteris  ir vyriausiojo 

buhalterio pavaduotojas. 

16. Agentūros direktoriaus pavaduotojas, departamentų direktoriai, vyriausiasis buhalteris, 

departamentams nepriklausančių skyrių vedėjai ir padaliniams nepriklausančių pareigybių darbuotojai 

atskaitingi ir pavaldūs Agentūros direktoriui. Departamento direktorių pavaduotojai ir departamento skyrių 

vedėjai, departamentui priskirtų projektų vadovai yra atskaitingi ir pavaldūs departamentų direktoriams; 

skyrių vedėjų pavaduotojai (jeigu jie yra) ir skyriaus (projekto) darbuotojai – skyrių vedėjams (projektų 

vadovams); vyriausiojo buhalterio pavaduotojas – vyriausiajam buhalteriui. 

17. Agentūros skyrių vedėjai (projektų vadovai) organizuoja ir koordinuoja padalinio darbą, 

nurodo, kokias funkcijas ir kuris darbuotojas vykdys, atsako už pavestų užduočių pagrįstumą ir teisėtumą. 

Darbuotojui sutikus, gali būti pavesta atlikti pareigybės aprašyme nenustatytas pareigas ar užduotis. Esant 

poreikiui (pvz., pareigos ar užduotys ilgalaikės, ne vienkartinio pobūdžio), pavedimas vykdyti tokias 

pareigas ar užduotis gali būti nustatomas Agentūros direktoriaus įsakymu tiesiogiai ar pakeistu darbuotojo 

pareigybės aprašymu, darbo sutarties šalių susitarimu, veiklos planavimo dokumentu, rezoliucija 
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dokumentų valdymo sistemoje, pavedimu elektroniniu paštu ir (ar) kita forma.  Tokio Agentūros 

direktoriaus įsakymo rengėjas yra tiesioginis darbuotojo vadovas. 

18. Agentūros padalinių vadovai atsako už laikinai nesančių jiems pavaldžių darbuotojų (pvz., 

nedarbingumas, atostogos, komandiruotė, nusišalinimas dėl privačių interesų konflikto ir pan.) funkcijų 

atlikimą, rūpinasi, kad nesančio darbuotojo funkcijas atlikti būtų pavesta kitam darbuotojui, apmoko ir 

konsultuoja jį bei teikia šiam darbuotojui pagalbą, kontroliuoja, kaip vykdomas pavadavimas. 

19. Agentūrai atstovauja Agentūros direktorius, direktoriaus pavaduotojas arba direktoriaus 

įgaliotas asmuo. Departamentų direktoriai ar jų pavaduotojai gali atstovauti Agentūrai jų kuruojamais 

klausimais, suderinę atstovavimo poziciją su Agentūros direktoriumi. 

20. Agentūros darbuotojai, spręsdami darbo klausimus su kitomis institucijomis, Agentūros 

poziciją suderina su tiesioginiu vadovu ir Buhalterinės apskaitos ir turto skyriumi, jeigu tai susiję su 

finansiniais klausimais. Apie priimtus sprendimus informuoja tiesioginį vadovą ir Buhalterinės apskaitos ir 

turto skyrių, jeigu tai susiję su finansiniais klausimais. 

21. Einamieji Agentūros veiklos klausimai aptariami Agentūros direktoriaus šaukiamuose 

pasitarimuose. Pasitarimuose dalyvauja Agentūros direktoriaus pavaduotojas, departamentų direktoriai, jų 

pavaduotojai, vyriausiasis buhalteris ir (ar) kviesti kiti Agentūros darbuotojai, kiti asmenys. Pasitarimuose 

duotus pavedimus fiksuoja direktoriaus pavaduotojas ir kontroliuoja, kad jie būtų laiku ir tinkamai įvykdyti. 

22. Direktoriaus pavaduotojas, Agentūros padalinių vadovai, darbuotojai organizuoja 

pasitarimus ar renginius jiems pavestų funkcijų ir užduočių vykdymo klausimais su tiesioginiu savo vadovu 

suderinę pasitarimo ar renginio vietą, laiką, darbotvarkę. Pasitarimo ar renginio vietos, laiko, darbotvarkės 

derinti nereikia, jeigu pasitarimas ar renginys įtrauktas į Agentūros planavimo dokumentus. 

23. Agentūros direktoriaus pavaduotojas, padalinių vadovai, darbuotojai pasitarimuose ir (ar) 

bendrąja tvarka individualiai informuoja tiesioginį savo vadovą (kritiniais atvejais, kai yra reali grėsmė 

neįvykdyti užduoties ar neatlikti funkcijos, – Agentūros direktorių) apie jiems ar jų vadovaujamiems 

padaliniams nustatytų uždavinių ir funkcijų atlikimą, taip pat Agentūros direktoriaus ar tiesioginio vadovo 

pavedimų vykdymą. 

24. Esant poreikiui ar Darbo kodekse nustatytai būtinybei, Agentūros veiklos klausimai 

aptariami visuotiniame Agentūros darbuotojų susirinkime. 

25. Agentūros veiklos dokumentai tvarkomi, įtraukiami į apskaitą ir saugomi dokumentų 

valdymą reglamentuojančių teisės aktų ir Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka.  

26. Siekiant užtikrinti tinkamą informacijos apsaugą, kai kuriai Agentūros darbinės veiklos 

informacijai suteikiamas įslaptintos, konfidencialios (slaptos, komercinės, profesinės) informacijos 

statusas. Saugojimo režimo įvedimas įslaptintai ir konfidencialiai informacijai, informacijos saugojimo 

reikalavimai, su atitinkama informacija dirbančių ir (ar) turinčių teisę su ja susipažinti darbuotojų sąrašas 

nustatomi tai reglamentuojančių teisės aktų ir Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka. 

 

III SKYRIUS 

ĮDARBINIMAS IR DARBO SANTYKIAI. PRIĖMIMAS Į PRAKTIKĄ (STAŽUOTĘ) 
 

27. Inicijavus Agentūros direktoriui, asmenų, norinčių dirbti Agentūroje, atranka vykdoma 

taip: 

27.1. į atskiras pareigas, kurių sąrašas patvirtintas Agentūros direktoriaus  įsakymu, darbuotojai 

priimami konkurso būdu. Konkursai skelbiami ir vykdomi vadovaujantis Konkursų valstybės ir 

savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš 

kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, 

kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo 

kodekso įgyvendinimo“;  

27.2. į pareigas, išskyrus šių Taisyklių 27.1 papunktyje nurodytus atvejus, darbuotojų atranką 

vykdo Personalo ir teisės skyrius, dalyvaujant būsimam tiesioginiam darbuotojo vadovui. Informacija apie 

Agentūroje esančias laisvas pareigas, į kurias ieškoma darbuotojų, skelbiama viešai.  
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28. Darbuotojai į darbą (pareigas) priimami vadovaujantis Darbo kodeksu. Įdarbinimas 

įforminamas darbo sutartimi. 

29. Priimamas į darbą asmuo turi pateikti prašymą ir: 

29.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 

29.2. valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą (neprivaloma); 

29.3. išsimokslinimą, profesinį pasirengimą, (jeigu darbas susijęs su tam tikru išsimokslinimu 

ar profesiniu pasirengimu), sveikatos būklę (jei nustatytas toks reikalavimas) patvirtinančius dokumentus; 

29.4. gyvenimo aprašymą (CV) ir rekomendacijas (jeigu turi); 

29.5. užpildytą Darbuotojo profesinio ir (ar) vadovaujamo darbo patirties deklaraciją, 

patvirtintą  Agentūros direktoriaus įsakymu. 

30. Prieš pasirašant darbo sutartį asmenys yra supažindinami su pareiginiais nuostatais, šiomis 

Taisyklėmis, Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašu, Nacionalinės 

švietimo agentūros darbo normų nustatymo taisyklėmis, Nacionalinės švietimo agentūros naujų 

technologinių procesų įvedimo tvarkos aprašu, Nacionalinės švietimo agentūros informacinių ir 

komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašu, 

Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojų privataus gyvenimo apsaugą galinčių pažeisti priemonių 

nustatymo aprašu, Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos ir jos 

įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašu, Nacionalinės švietimo agentūros lygių galimybių politikos 

įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašu ir Nacionalinės 

švietimo agentūros įtampą darbe mažinančių priemonių nustatymo tvarkos aprašu. Pasirašę darbo sutartį 

darbuotojai supažindinami su darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijomis (įvadine 

ir darbo vietoje, o prireikus – su specialiosiomis). Supažindinimas su šiame punkte nurodytais dokumentais 

vyksta pasirašytinai ir (ar) kitomis priemonėmis, nustatytomis Nacionalinės švietimo agentūros 

informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje 

tvarkos apraše. 

31. Agentūros direktorius ar darbuotojo tiesioginis vadovas neturi teisės reikalauti, kad 

darbuotojas atliktų darbą, nesulygtą darbo sutartimi. Dėl papildomo darbo turi būti sudaromas susitarimas 

dėl papildomo darbo. 

32. Darbo sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik esant išankstiniam raštiškam darbuotojo 

sutikimui. Jei darbuotojas nesutinka dirbti pakeistomis sąlygomis, jis gali būti atleistas iš darbo pagal Darbo 

kodekso 57 straipsnį, laikantis darbo sutarties nutraukimo tvarkos. 

33. Darbo sutartis gali būti nutraukta tik Darbo kodekso numatytais pagrindais ir tvarka.  

34. Prieš nutraukiant darbo santykius ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną darbuotojas turi 

grąžinti Agentūrai visus buvusius jo dispozicijoje dokumentus, darbo priemones ir kitą jam patikėtą ar 

duotą naudoti Agentūros materialųjį turtą, vertybes ir perduoti nebaigtus darbus tiesioginiam vadovui arba 

kitam paskirtam darbuotojui. 

35. Darbuotojas paskutinę darbo dieną personalo specialistui pateikia užpildytą atsiskaitymo 

lapelį su informacija apie šių Taisyklių 34 punkte nustatytos pareigos įvykdymą su  atsakingų darbuotojų 

parašais.  

36. Studentas ar kitas asmuo, norintis atlikti praktiką (stažuotę) Agentūroje, Agentūros 

direktoriui pateikia prašymą atlikti praktiką (stažuotę) ir pasirašo trišalę praktikos (stažuotės) sutartį. Vienas 

pasirašytos trišalės praktikos (stažuotės) sutarties egzempliorius lieka Agentūroje. Praktikantas 

(stažuotojas) Agentūrai pateikia savo asmens dokumentų (asmens tapatybės kortelės arba paso) kopijas. 

Praktikos (stažuotės) pradžia ir pabaiga įforminami Agentūros direktoriaus įsakymu. Šiuo įsakymu 

Agentūros darbuotojas paskiriamas praktikos (stažuotės) vadovu. 

37. Praktikantas (stažuotojas) ir (ar) tyrėjas, norintis dirbti su Agentūroje kaupiamais 

duomenimis, pateikia prašymą, kuriame nurodo prašomus tyrinėti duomenis, jų panaudojimo tikslus ir 

pasirašo konfidencialumo pasižadėjimą dėl duomenų naudojimo. 
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IV SKYRIUS 

DARBO IR POILSIO LAIKAS 
 

38. Darbuotojams nustatoma Darbo kodekse nustatytos atitinkamos trukmės penkių darbo 

dienų savaitė. Šeštadieniai ir sekmadieniai – poilsio dienos. Darbo kodekso nustatytomis švenčių dienomis 

Agentūroje nedirbama. Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.   

39. Darbuotojai dirba: pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8 valandos iki 17 valandos, o 

penktadienį – nuo 8 valandos iki 15 valandos 45 minučių. Pietų pertraukos laikas nuo 12 valandos iki 12 

valandos 45 minučių. Tą dieną, kai darbuotojas dėl objektyvių priežasčių negali pietauti laiku (pietų metu 

vyksta posėdžiai, seminarai, darbuotojo kuruojami renginiai ir pan.), jis pietų pertrauką gali perkelti į kitą 

laiką, atsižvelgdamas į renginio dienotvarkę ir apie tai informavęs tiesioginį vadovą. Tam tikrais atvejais, 

kai reikia užtikrinti veiksmingą Agentūros viešųjų paslaugų teikimą, Agentūros direktorius, gavęs 

darbuotojų sutikimą ir suderinęs su Agentūros darbo taryba, gali įvesti pamaininį darbo laiko režimą vienam 

ar keliems darbuotojams (darbuotojų grupei), pakeisdamas Agentūros ir darbuotojų darbo laiko pradžios  ir 

pabaigos laiką. 

40. Lankstus darbo grafikas, suskaidytos darbo dienos laiko režimas ar individualus darbo 

laiko režimas darbuotojui gali būti nustatomas atsižvelgiant į darbuotojo prašymą, jei nurodytos priežastys 

yra objektyvios ir pagrįstos, taip pat į Agentūros galimybes ir efektyvaus darbo užtikrinimą. 

41. Agentūroje darbuotojams darbas gali būti organizuojamas (visas ar dalis darbo laiko) 

nuotoliniu būdu: 

41.1. atsižvelgiant į darbuotojo prašymą, jei nurodytos priežastys yra objektyvios ir pagrįstos, 

taip pat į Agentūros galimybes ir efektyvaus darbo užtikrinimą;    

41.2. atsižvelgiant į darbuotojo prašymą ir vadovaujantis Darbo kodekso 52 straipsnio 2 dalimi; 

41.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną, siekiant 

užtikrinti darbuotojų ir trečiųjų asmenų sveikatos apsaugą, Agentūros direktoriui nusprendus Agentūros 

visų ar dalies (grupės) darbuotojų darbą organizuoti nuotoliniu būdu arba  darbuotojui, kurio sveikatos 

būklė kelia grėsmę kitų darbuotojų sveikatos saugumui, motyvuotu raštu pasiūlius dirbti nuotoliniu būdu. 

42. Darbuotojai, dirbdami nuotoliniu būdu Taisyklių 41.1–41.3 papunkčiuose nurodytais 

atvejais, privalo vadovautis Nacionalinės švietimo agentūros nuotolinio darbo tvarkos taisyklėmis, 

patvirtintomis Agentūros direktoriaus 2019 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. VK-39 „Dėl Nacionalinės švietimo 

agentūros darbuotojų darbo nuotoliniu būdu taisyklių patvirtinimo“. Kontrolę dėl nuotolinio darbo vykdo 

darbuotojo tiesioginis vadovas.  

43. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti ar visai negalintys atvykti į darbą, apie tai turi 

informuoti tiesioginį vadovą, nurodydami vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojai apie savo 

neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys. 

44. Darbas poilsio ir švenčių dienomis galimas tik sutikus darbuotojui ir tai įforminus 

Agentūros direktoriaus įsakymu. 

45. Išeiti darbo valandomis iš darbo asmeniniams poreikiams tenkinti galima tik direktoriui 

ar jo įgaliotam asmeniui leidus, suderinus su tiesioginiu vadovu nustatytam laikui ir būtinu reikalu. 

Pateiktame prašyme darbuotojas nurodo nebuvimo darbe priežastį, laiką, trukmę ir kurio varianto prašo: 

nemokamo laisvo laiko ar darbo laiko perkėlimo į kitą darbo dieną, nepažeidžiant maksimaliojo darbo laiko 

ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimų. 

46. Darbuotojas neturi teisės be direktoriaus ir (ar) tiesioginio vadovo sutikimo savo darbą 

pavesti kitam asmeniui. 

47. Darbuotojų darbingumui ir sveikatai atkurti taikomos šios poilsio rūšys: 

47.1. pertrauka pailsėti ir pavalgyti, kuri nėra įskaitoma į darbo laiką; pertrauka pailsėti ir 

pavalgyti suteikiama ne trumpesnė kaip pusė valandos; 

47.2. nuolat kompiuteriu dirbančių darbuotojų 5–10 min. pertraukos kas valandą, kurios yra 

įskaitomos į darbo laiką; 

47.3. esant darbo įtampai ir nuovargiui, kas 3 darbo valandos leidžiamos trumpos 10–15 min. 

pertraukos; 
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47.4. nepertraukiamasis poilsis tarp darbo dienų; kasdieninio nepertraukiamo poilsio tarp darbo 

dienų trukmė negali būti trumpesnė kaip 11 valandų iš eilės; 

47.5. poilsio dienos (šeštadieniai, sekmadieniai); 

47.6. kasmetinis poilsio laikas (švenčių dienos, atostogos). 

48. Darbuotojams suteikiamų atostogų rūšis, minimalią trukmę, suteikimo tvarką ir sąlygas 

nustato Darbo kodeksas, šios Taisyklės ir kiti teisės aktai. 

49. Atostogų metu darbuotojai negali pasirašyti dokumentų ir priimti formalių sprendimų. 

50. Agentūros padalinių vadovai, suderinę su padalinių darbuotojais, numato skyriaus 

darbuotojų kasmetinių atostogų suteikimą per kalendorinius metus, kad būtų užtikrinamas Agentūros 

funkcijų nenutrūkstamas vykdymas. Išleidžiant darbuotoją atostogoms, skiriamas jį pavaduojantis ar jo 

funkcijas atostogų laikotarpiu vykdysiantis kitas Agentūros darbuotojas.  

51. Darbuotojas, pageidaujantis atostogauti ne pagal šių Taisyklių 49 punkte numatytą tvarką,  

ar gauti nemokamų atostogų, numatomų atostogų laiką suderina su tiesioginiu vadovu. Prašymai dėl 

atostogų suteikimo, pateikiami per Agentūros dokumentų valdymo sistemą. 

52. Agentūros darbuotojų darbo laiko apskaita vykdoma vadovaujantis Nacionalinės švietimo 

agentūros finansų kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Agentūros direktoriaus 2020 m. balandžio 23 d. 

įsakymu Nr. VK-187 „Dėl Nacionalinės švietimo agentūros finansų kontrolės taisyklių dalinio pakeitimo“.  

      

V SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ  KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR KOMANDIRUOTĖS  
 

53. Agentūros veikla organizuojama taip, kad visiems Agentūros darbuotojams būtų 

užtikrintos sąlygos tobulinti kvalifikaciją, ugdyti savo gebėjimus ir siekti profesinės pažangos.  

54. Agentūra privalo apmokyti darbuotoją dirbti tiek, kiek tai būtina jo darbo funkcijai atlikti. 

Įdiegiant naujus technologinius procesus Agentūroje, darbuotojai privalo būti supažindinami ir (ar) 

apmokomi dirbti su jais, vadovaujantis Nacionalinės švietimo agentūros naujų technologinių procesų 

įvedimo tvarkos aprašu.  

55. Agentūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą organizuoja Agentūros Personalo ir teisės 

skyrius, derindamas su tiesioginiu darbuotojo vadovu. Kvalifikaciją, susijusią su darbuotojo tiesioginiu 

darbu, darbuotojas gali tobulinti darbo metu. 

56. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas yra derinamas su prioritetiniais Agentūros tikslais 

ir uždaviniais. Kiekvieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimo kryptys nustatomos darbuotojo kasmetinio 

veiklos vertinimo išvadoje. 

57. Bendrų visai Agentūrai svarbių darbuotojų kompetencijų tobulinimas planuojamas 

Agentūros darbo planuose, specifinės konkrečiai pareigybei ar darbuotojų grupei tobulintinos 

kompetencijos – Agentūros skyrių planuose ar kituose planavimo dokumentuose. 

58. Darbuotojai gali pasirinkti kvalifikacijos tobulinimo būdus: formaliąsias ir neformaliąsias 

suaugusiųjų mokymo programas, seminarus, savarankišką kvalifikacijos tobulinimą ar savišvietą. 

59. Galimybė darbuotojui nemokamai tobulinti savo kvalifikaciją derinama su tiesioginiu 

darbuotojo vadovu, o galimybė dalyvauti mokamuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (seminaruose, 

kuruose ir pan.) – su tiesioginiu darbuotojo vadovu ir Agentūros direktoriumi, atsižvelgiant į finansines 

Agentūros galimybes. 

60. Darbuotojams, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas, mokymosi atostogos 

suteikiamos vadovaujantis Darbo kodekso 135 straipsnio 1 dalies nuostatomis. Darbuotojams, kurie 

dalyvauja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose, mokymosi atostogos suteikiamos vadovaujantis 

Darbo kodekso 135 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatomis.  

61. Prašymai dėl šių Taisyklių 59, 60 punktuose nurodyto kvalifikacijos tobulinimo teikiami 

vadovaujantis Nacionalinės švietimo agentūros dokumentų valdymo organizavimo taisyklėmis.  

62. Darbuotojų vykimas į tarnybines komandiruotes ir atsiskaitymas už jas nustatytas 

Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojų tarnybinių komandiruočių tvarkos apraše. 
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VI SKYRIUS 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
 

63. Kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir nekenksmingos sąlygos 

darbo funkcijoms atlikti, užtikrinta asmens duomenų apsauga, teisė į privatų gyvenimą. Agentūra privalo 

imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus. 

64. Darbuotojai, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo 

įstatymas, privalo vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nusišalinti nuo sprendimų, kurie gali sukelti 

interesų konfliktą, rengimo, svarstymo ir priėmimo; laiku pateikti savo privačių interesų deklaracijas  ir 

atsakyti už jų duomenų teisingumą.  

65. Darbuotojai, kuriems taikomas Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas, negali 

priimti dovanų ar paslaugų, jei tai susiję su darbuotojo tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis. 

66. Darbuotojams draudžiama darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ar 

toksines medžiagas, būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką 

veikiančių medžiagų. Esant įtarimui, kad darbuotojas yra neblaivus arba apsvaigęs, tiesioginis darbuotojo 

vadovas atsakingas, kad jo teikimu Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar 

apsvaigimo nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gegužės 18 d. 

nutarimu Nr. 503 „Dėl transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo 

nustatymo taisyklių patvirtinimo ir leidžiamos etilo alkoholio koncentracijos darbo metu nustatymo“, 

nustatyta tvarka būtų patikrintas darbuotojo neblaivumas ir Darbo kodekso nustatyta tvarka jis būtų 

nušalintas nuo darbo. 

67. Darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos. Jų apranga turi būti švari, dalykinio stiliaus. 

Darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys Agentūros interesantų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar 

kitoje veikloje, susijusioje su Agentūros atstovavimu ar reprezentavimu, penktadieniais gali dėvėti 

tvarkingus laisvalaikio drabužius. 

68. Darbuotojų tarpusavio santykiai turi būti grindžiami supratimo, tolerancijos, 

geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais. Darbuotojai privalo vengti: asmens žeminimo ar 

įžeidinėjimo; apkalbų, šmeižto skleidimo; nesantaikos kurstymo naudojantis pareigybiniais ar 

psichologiniais pranašumais; neigiamų emocijų demonstravimo; necenzūrinių žodžių ar posakių vartojimo; 

Agentūros vardo diskreditavimo viešai ar darbo grupėse. 

69. Bendraudami telefonu, darbuotojai privalo prisistatyti, mandagiai ir korektiškai kalbėti su 

interesantais, jeigu reikia – paprašyti pateikti klausimą elektroniniu paštu ar nurodyti asmenį, kuris galėtų 

atsakyti į klausimą.  

70. Agentūros patalpose rūkyti draudžiama. Rūkyti leidžiama tam skirtose specialiai 

įrengtose ir pažymėtose vietose Agentūros teritorijoje. 

71. Darbuotojai darbo vietoje privalo saugoti savo sveikatą ir nekenkti kitų darbuotojų 

sveikatai, mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti saugos darbe norminių aktų, Agentūros darbų saugos 

instrukcijų reikalavimus, palaikyti švarą ir tvarką, tvarkingai naudotis bendrojo naudojimo patalpomis, 

įranga.  

72. Savo darbo kabinetų raktus darbuotojai gauna nuolatiniam naudojimui Ūkio ir transporto 

skyriuje. Nuotoliniu būdu ir nevisą darbo dieną dirbantiems darbuotojams raktai išduodami laikinai jų 

darbo Agentūros patalpose laikui. Kitų patalpų ir atsarginiai kabinetų raktai saugomi Ūkio ir transporto 

skyriuje ir išduodami pasirašytinai. Patekimą į patalpas, kuriose dirbama su įslaptinta informacija, žymima 

„Riboto naudojimo“ žyma, reguliuoja atskiros Agentūros direktoriaus įsakymais patvirtintos tvarkos. 

73. Draudžiama darbo kabinete palikti vienus svečius, interesantus, leisti jiems naudotis 

darbo vieta, įranga, elektroniniais ryšiais, perduoti savo kabineto raktus Agentūroje nedirbantiems 

asmenims. Agentūroje vykstančių renginių svečiai gali naudotis Agentūros belaidžiu (Wifi) interneto ryšiu. 

74. Renginiai organizuojami vadovaujantis Agentūros renginių organizavimo tvarka. 

75. Organizuojant renginius, posėdžius, susitikimus ir pan., Agentūros salės ir auditorijos 

rezervuojamos Ūkio ir transporto skyriuje, nurodant renginį, datą, laiką, įrangos ir aptarnavimo poreikį. 

Salės, auditorijos pirmumo tvarka naudojamos strategiškai Agentūros veiklai svarbesniems renginiams 

vykdyti. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c0dec340223e11e684adf059272c7587
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c0dec340223e11e684adf059272c7587
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VII SKYRIUS 

TARNYBINIO TRANSPORTO, MOBILIOJO RYŠIO TELEFONŲ, DARBO PRIEMONIŲ 

NAUDOJIMAS IR DARBUOTOJŲ TURTINĖ ATSAKOMYBĖ 

 

76. Agentūros tarnybinis transportas naudojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. 

lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“, 

Pavyzdinių tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Pavyzdinių tarnybinių 

lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka bei 

vadovaujantis Agentūros direktoriaus 2019 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VK-34 „Dėl Nacionalinės švietimo 

agentūros lengvųjų automobilių naudojimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Nacionalinės švietimo 

agentūros lengvųjų automobilių naudojimo taisyklėmis. Šiose taisyklėse nustatoma darbuotojų 

netarnybinio transporto naudojimo tarnybos reikmėms tvarka.    

77. Agentūros elektroniniais ryšiais, tarnybiniais telefonais, programine įranga, biuro įranga, 

kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik darbo tikslais.  

78. Darbuotojams suteikiami Agentūros tarnybiniai mobilieji ir kabinetų telefonai, skirti jų 

tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti. Kabinetui priskirti telefonai skirti visiems jame dirbantiems 

darbuojantiems, todėl turi būti užtikrinama galimybė su jais visais susisiekti. 

79. Darbuotojai, kuriems yra priskirti tarnybiniai mobilieji telefonai, privalo naudotis šiais 

telefonais taip, kad darbo metu būtų galima su jais susisiekti, vadovaudamiesi Nacionalinės švietimo 

agentūros tarnybinių mobiliųjų telefonų ir SIM kortelių naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Agentūros 

direktoriaus 2019 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. VK-31 „Dėl Nacionalinės švietimo agentūros tarnybinių 

mobiliųjų telefonų ir SIM kortelių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Darbo metu telefonai turi būti 

įjungti, išskyrus atvejus ir vietas, kuriose nėra galimybių arba draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais. 

Tarnybinių ir asmeninių mobiliųjų telefonų garsas turi būti nustatytas taip, kad netrukdytų kitiems.  

80. Darbuotojai privalo tausoti Agentūros telefonus, kitą jiems patikėtą ir (ar) naudojamą 

Agentūros turtą, imtis reikiamų veiksmų, siekdami užkirsti kelią neteisėtam to turto panaudojimui, 

sugadinimui arba praradimui.  

81. Darbuotojas gauna jam patikėtą ir (ar) naudojamą Agentūros turtą iš Agentūros 

direktoriaus įsakymu paskirto asmens ir  grąžina jį šiam asmeniui. 

82. Darbuotojai, baigdami darbą, išjungia visas programas, įrenginius ir kompiuterius 

(išskyrus turinčius nuolat veikti), ant stalo esančius dokumentus ir duomenų laikmenas sudeda į stalčius ar 

spintas, nereikalingus svarbius dokumentus ar dokumentus, kuriuose yra konfidencialios informacijos, taip 

pat duomenų laikmenas nemeta į šiukšlių dėžę, o saugiai sunaikina. Išeidami patikrina, ar patikimai 

uždaryti langai ir durys. 

83. Už Agentūrai dėl darbuotojo kaltės padarytą turtinę ar neturtinę žalą, einant darbines 

pareigas, darbuotojas yra materialiai atsakingas, vadovaujantis Darbo kodeksu.   

84. Inventorizacijos komisijos pirmininkas, Agentūros direktoriaus įsakymu už turtą ir 

materialinių vertybių apskaitą ir apsaugą paskirtas asmuo, už tarnybinio transporto naudojimą paskirtas 

asmuo, Agentūros viešųjų pirkimų kontrolę vykdantis darbuotojas, Agentūros sutarčių įgyvendinimo 

priežiūrą vykdantis darbuotojas, tiesioginis darbuotojo vadovas ar kitas Agentūros darbuotojas, įtaręs ir 

(ar) nustatęs, kad darbuotojas darbo pareigų pažeidimu padarė Agentūrai turtinę ar neturtinę žalą, 

nedelsdamas kreipiasi tarnybiniu pranešimu į Agentūros direktorių, išdėstydamas jam žinomas reikšmingas 

aplinkybes. Agentūros direktorius pats, jo paskirtas atsakingas darbuotojas ar direktoriaus sudaryta 

komisija ištiria žalos padarymo aplinkybes ir nustato atlygintinos turtinės žalos dydį. Atlygintinos turtinės 

žalos dydis patvirtinamas Agentūros direktoriaus įsakymu ir darbuotojui pasiūloma patvirtinto dydžio 

atlygintiną turtinę žalą atlyginti gera valia natūra arba pinigais bei nustatomas terminas. Nesutikus tai 

padaryti arba neatlyginus patvirtinto dydžio žalos per nustatytą terminą, pradedamas žalos išieškojimas 

Darbo kodekse nustatyta tvarka.  
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VIII SKYRIUS 

INFORMACIJOS TEIKIMAS. BENDRAVIMAS SU ŽINIASKLAIDA 

 

85. Informaciją apie Agentūros veiklą tiesiogiai visuomenės informavimo priemonėms teikia 

tik direktorius, jo pavaduotojas ar ryšių su visuomene specialistai. Informaciją, susijusią su departamentų, 

projektų veikla, suderinęs su Agentūros direktoriumi ar ryšių su visuomene specialistais, teikia 

departamento direktorius, projektų vadovai. 

86. Be išankstinio suderinimo su Agentūros direktoriumi darbuotojas Agentūros vardu 

visuomenės informavimo priemonėms ar pašaliniams asmenims negali teikti jokių pareiškimų (žodžiu ir 

(ar) raštu) arba teikti bet kokią kitą informaciją apie Agentūrą ir su ja susijusius fizinius ir (ar) juridinius 

asmenis. 

87. Ryšių su visuomene specialistai Agentūros direktoriaus pavedimu operatyviai reaguoja į 

visuomenės informavimo priemonėse pasirodžiusias tikrovės neatitinkančias žinias ir, suderinę su 

Agentūros direktoriumi ar direktoriaus pavaduotoju, pateikia visuomenės informavimo priemonėms 

paneigimą ir tikslią informaciją. 

88. Informaciją, kurią prašo suteikti žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas ir (ar) 

skleidėjas, pagal kompetenciją turi parengti aptariamą veiklos sritį ar situaciją kuruojantis Agentūros 

darbuotojas tiesioginio vadovo pavedimu. Informaciją žurnalistui, viešosios informacijos rengėjui ir (ar) 

skleidėjui pateikia ryšių su visuomene specialistai, suderinę su Agentūros direktoriumi ar direktoriaus 

pavaduotoju. 

89. Informacija, kurią rengiant nereikia gauti papildomų duomenų (informacijos), viešosios 

informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams, žurnalistams pateikiama Lietuvos Respublikos visuomenės 

informavimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, 

o informacija, kurią rengiant reikia gauti papildomų duomenų, – ne vėliau kaip per savaitę. 

90. Agentūra viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams, kitiems asmenims neteikia 

informacijos, kuriai suteiktas įslaptintos, konfidencialios (slaptos, komercinės, profesinės) informacijos 

statusas.  

91. Apie atsisakymą suteikti prašomą informaciją įstatymų nustatyta tvarka pranešama 

asmeniui raštu, nurodant informacijos nesuteikimo priežastis.  

92. Parengta informacija viešųjų ryšių klausimais taip pat skelbiama Agentūros interneto 

svetainėje ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse. 

93. Agentūros darbuotojas, norintis pasikviesti žurnalistus, viešosios informacijos rengėjų ir 

(ar) skleidėjų atstovus, privalo iš anksto apie tai informuoti Agentūros direktorių, ryšių su visuomene 

specialistus ir gauti jų sutikimą. Už šių atstovų priėmimą, vizitą po Agentūros patalpas (jeigu jis 

rengiamas), konfidencialios vaizdo (garso) informacijos apsaugą atsakingas lydintis darbuotojas ir ryšių su 

visuomene specialistai. 

94. Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų atstovai turi laikytis šiose 

Taisyklėse nustatytos bendrosios tvarkos, vizito Agentūroje metu elgtis taip, kad netrikdytų įstaigos ir jos 

darbuotojų darbo, viešųjų paslaugų teikimo ir užtikrintų Agentūros interesantų bei jų duomenų 

konfidencialumą.  

 

IX SKYRIUS 

INTERESANTŲ IR SVEČIŲ PRIĖMIMAS 

 

95. Į Agentūrą atvykę interesantai ir svečiai tiesiogiai kreipiasi į Agentūros direktoriaus 

priimamąjį arba į atitinkamą atsakingą darbuotoją. Darbuotojas priima (išduoda) dokumentus, konsultuoja, 

teikia informaciją ar atlieka kitus su interesanto ir svečio atvykimo tikslu susijusius veiksmus. Renginį 

organizuojantis Agentūros darbuotojas pasirūpina viešu informavimu apie renginio pradžią, vietą ir 

trukmę.  
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96. Interesantus gali priimti, žodžiu ir raštu konsultuoti Agentūros direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas, padalinių vadovai, jų pavaduotojai (jeigu yra) arba kiti Agentūros darbuotojai pagal savo 

darbo sritį. 

97. Visi interesantų prašymai (tai yra su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs 

asmens kreipimasis į Agentūrą prašant suteikti viešąją paslaugą ar atlikti kitus teisės aktuose nustatytus 

veiksmus) ir skundai (tai yra asmens rašytinis kreipimasis į Agentūrą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos 

jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti) teikiami ir registruojami vadovaujantis Nacionalinės 

švietimo agentūros dokumentų valdymo organizavimo taisyklėmis. Jų nagrinėjimas perduodamas 

Agentūros darbuotojams, kuruojantiems atitinkamą sritį (negali būti perduoti tam darbuotojui, kurio 

veiksmai yra skundžiami). Jei prašymas ar skundas nepriklauso Agentūros kompetencijai, jis su 

paaiškinimu grąžinamas pareiškėjui. 

98. Agentūros darbuotojai prašymą ar skundą turi išnagrinėti, kad per 20 darbo dienų nuo 

prašymo ar skundo gavimo Agentūroje dienos būtų pateiktas atsakymas pareiškėjui, o jei reikalingas 

tyrimas – prašymo ar skundo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas dar 10 darbo dienų, jeigu prašymų ir 

skundų nagrinėjimo kitų terminų nenustato specialieji teisės aktai. 

99. Prašymų ir skundų nagrinėjimo kontrolę atlieka Agentūros direktoriaus paskirtas 

darbuotojas. Anoniminiai prašymai ir skundai (nenurodytas pareiškėjas, adresas atsakymui pateikti) 

nenagrinėjami. Prireikus su tokiu skundu gali būti supažindinami atitinkamą sritį kuruojantys Agentūros 

darbuotojai. Taip pat nenagrinėjami prašymai ir skundai, kurie  grindžiami akivaizdžiai tikrovės 

neatitinkančiais faktais arba kurių turinys nekonkretus ir nesuprantamas, ir dėl to Agentūra negali tokio 

prašymo ar skundo išnagrinėti,  arba jeigu paaiškėja, kad tuo pačiu klausimu Agentūra arba kompetentingas 

viešojo administravimo subjektas atsakymą yra pateikęs ar sprendimą yra priėmęs, ir asmuo nepateikia 

naujų faktinių duomenų, leidžiančių abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu arba ginčyti viešojo 

administravimo subjekto priimtą sprendimą. 

 

X SKYRIUS 
INTERNETO SVETAINĖS TVARKYMAS, INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ 

TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMAS 
 

100. Agentūra turi ir administruoja oficialią interneto svetainę, atitinkančią Bendrųjų 

reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms 

programoms aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu 

Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir 

mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“. 

101. Už Agentūros interneto svetainės, „Facebook“ paskyros ir kitų socialinių tinklų paskyrų 

administravimą yra atsakingas Infrastruktūros plėtros departamento IT, leidybos ir logistikos skyrius.  

102. Agentūros interneto svetainėje kiekvienas departamentas turi jiems skirtą vietą 

departamento veiklos sritims pristatyti ir veiklai viešinti. Visų padalinių vadovai (arba padaliniuose paskirti 

darbuotojai), atsakingi už aktualios medžiagos parengimą Agentūros interneto svetainei, 

bendradarbiaudami su ryšių su visuomene specialistais, užtikrina, kad Agentūros interneto svetainėje būtų 

skelbiama tik aktuali ir teisiškai galiojanti kuruojamos srities informacija.  

103. Agentūra, atsižvelgdama į darbuotojo einamas pareigas ir atliekamas darbo funkcijas,  

suteikia informacinių technologijų ir telekomunikacijų darbo priemones (kompiuterį, telefono ryšį, 

telefonus, elektroninį paštą, prieigą prie interneto, Agentūros valdomų ir (ar) tvarkomų informacinių 

sistemų, registrų, duomenų bazių). 

104. Suteiktos darbo priemonės ir ištekliai priklauso Agentūrai ir yra skirti tik darbo 

funkcijoms vykdyti pagal Nacionalinės švietimo agentūros informacinių ir komunikacinių technologijų 

naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarką.  

105. Darbuotojui elektroninio 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 informavus apie darbuotojo atleidimą. Elektroninio pašto adresas 

sudaromas taip: vardas.pavardė@nsa.smm.lt.  

mailto:vardas.pavardė@nsa.smm.lt
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106. Visi elektroniniai laiškai turi turėti pavadinimą, kuris siejasi su laiško turiniu. Išvykęs į 

komandiruotę ar atostogaudamas, darbuotojas turi nustatyti elektroninio pašto autoatsakiklį, kuriame būtų 

nurodoma, iki kada jo nebus darbe ir į ką galima kreiptis skubiais atvejais. Kiekvienas darbuotojas 

elektroniniuose laiškuose privalo naudoti savo elektroninę vizitinę kortelę (joje nurodomas vardas, 

pavardė, pareigos, Agentūros pavadinimas, adresas, telefonas ir kt.). Su užsienio šalių atstovais 

susirašinėjantys Agentūros darbuotojai gali naudoti vizitinę kortelę anglų ar kita užsienio kalba. 

 

XI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

107. Taisyklės, jų pakeitimai, papildymai įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos, jeigu tvirtinant 

nenurodoma vėlesnė įsigaliojimo data.  

108. Prieš tvirtinant Taisykles ir jų pakeitimus atliekamas Darbo kodekse nustatytas 

informavimas ir konsultavimasis su Agentūros darbo taryba.  

109. Šios Taisyklės skelbiamos viešai ir su jomis pasirašytinai arba Agentūros dokumentų 

valdymo sistemos priemonėmis supažindinami visi Agentūros darbuotojai. 

110. Taisyklių laikymasis yra viena iš darbo drausmės sudėtinių dalių. 

 

 

___________________________ 

 

 

 


