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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 punktu,

t v i r t i n u Nacionalinės švietimo agentūros tarybos nuostatus (pridedama).

Laikinai einantis  švietimo, mokslo ir Algirdas Monkevičius 
sporto ministro pareigas  



                                                                            PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 
ministro 2020 m.                      d. įsakymu Nr. V-

NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS TARYBOS NUOSTATAI 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Nacionalinės  švietimo  agentūros  tarybos  nuostatai  (toliau  –  Nuostatai)  nustato
Nacionalinės  švietimo  agentūros  tarybos  (toliau  –  Taryba)  paskirtį,  funkcijas,  teises,  sudėtį,
reikalavimus Tarybos nariams ir darbo organizavimo tvarką.

2. Taryba yra kolegiali, visuomeniniais pagrindais veikianti Nacionalinės švietimo agentūros
(toliau  –  Agentūra) veiklos  koordinavimo  institucija,  kurios  paskirtis  padėti  Agentūros  vadovui
strateginio planavimo, organizacijos valdymo, švietimo klausimais, atlikti kitas funkcijas, numatytas
Agentūros nuostatuose.

3. Taryba  savo  veikloje  vadovaujasi  Lietuvos  Respublikos  Konstitucija,  Lietuvos
Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, šiais Nuostatais bei kitais teisės
aktais. Tarybos veikla grindžiama objektyvumo, nepriklausomumo, kolegialumo, teisingumo, viešumo,
demokratiškumo principais.

II SKYRIUS
TARYBOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

4. Taryba:
4.1. teikia Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrui ir Agentūros direktoriui

pasiūlymus ir rekomendacijas dėl:
4.1.1. Agentūros vizijos, misijos, veiklos prioritetų nustatymo;
4.1.2. Agentūros plėtros, vykdomų veiklų tobulinimo (švietimo stebėsenos, švietimo tyrimų ir

analizės, švietimo pagalbos, bendrojo ugdymo kūrimo ir jo įgyvendinimo ir kt.); 
4.1.3. Agentūros  valdymo  tobulinimo  (žmogiškųjų  ir  kitų  organizacijos  išteklių  valdymo,

organizacijos procesų valdymo, projektų valdymo, rizikų valdymo ir kt.);
4.1.4. Agentūros struktūros ir nuostatų pakeitimų;
4.1.5. Agentūros direktoriui keliamų metinių uždavinių ir jų įgyvendinimo; 
4.1.6. kitų klausimų, dėl kurių į  Tarybą kreipiasi  švietimo, mokslo ir sporto ministras arba

Agentūros direktorius;
4.2. svarsto Agentūros strateginio plano ir metinio darbo plano projektus ir, jeigu reikia, teikia

pasiūlymus jiems tobulinti; 
4.3. ne rečiau kaip kartą per metus išklauso Agentūros direktoriaus veiklos ataskaitą.
5. Taryba,  vykdydama  savo  funkcijas,  turi  teisę  gauti  iš  Agentūros  direktoriaus  ir  (ar)

Švietimo,  mokslo ir  sporto ministerijos  informaciją,  reikalingą Tarybos funkcijos  vykdyti.  Taip pat
organizuoti išplėstinius Tarybos posėdžius, į kuriuos kviečiami su Tarybos svarstomu klausimu susiję
ekspertai ar kiti asmenys.

III SKYRIUS
TARYBOS SUDĖTIS



6. Tarybą sudaro 9 nariai, iš kurių 5 – nepriklausomi nariai:  vienas – švietimo ekspertas,
vienas – veiklos, atitinkančios Agentūros veiklos uždavinius, ekspertas, vienas – strateginio planavimo
ir valdymo ekspertas, vienas – organizacijų pokyčių valdymo ekspertas,  vienas – kokybės vadybos
ekspertas.  Du  narius  deleguoja  Švietimo,  mokslo  ir  sporto  ministerija,  po  vieną  narį  –  Lietuvos
savivaldybių asociacija  ir  Lietuvos  savivaldybių  švietimo padalinių  vedėjų asociacija.  Kandidatus  į
nepriklausomus  Tarybos  narius  (toliau  –  kandidatas)  gali  siūlyti  juridiniai  ir  fiziniai  asmenys,
pateikdami siūlomo kandidato gyvenimo aprašymą ir turėdami savo siūlomo kandidato sutikimą dėl jo
asmens dokumentų tvarkymo. Kandidatas taip pat gali pats siūlyti savo kandidatūrą. Švietimo, mokslo
ir sporto ministerija viešai skelbia kandidatų konkursą ministerijos interneto svetainėje. Tarybos sudėtį
tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.

7. Tarybos nario kadencija – 4 metai. Tas pats asmuo Tarybos nariu gali būti ne daugiau kaip
2 kadencijas iš eilės. Tarybos sudėtis, pasibaigus kadencijai, atnaujinama ne mažiau kaip 1/3 narių.

8. Tarybos narys eina pareigas, kol baigiasi jo įgaliojimo laikas, išskyrus atvejus, kai:
8.1. Tarybos narys atsistatydina;
8.2. Tarybos narį atšaukia jį skyręs subjektas;
8.3. Tarybos narys nustoja eiti pareigas jį delegavusioje institucijoje;
8.4. nebegali eiti Tarybos nario pareigų dėl ligos ar miršta;
8.5. nebegali  eiti Tarybos nario pareigų dėl kitų svarbių priežasčių (įsiteisėjęs apkaltinamasis

teismo nuosprendis ar kt.), nesuderinamų su Tarybos nario pareigomis.
9. Nuostatų 8 punkte numatytais atvejais Tarybos pirmininkas kreipiasi į švietimo, mokslo ir

sporto ministrą, prašydamas skirti naują Tarybos narį iki kadencijos, kuriai buvo paskirtas nebegalintis
eiti pareigų Tarybos narys, pabaigos.

10. Kandidatas  turi  būti  nepriekaištingos  reputacijos  asmuo,  kuris  atitinka  Lietuvos
Respublikos  švietimo  įstatymo  51 straipsnyje  nustatytus  kriterijus  ir  atitikti  bent  vieną  iš  šių
reikalavimų:

10.1. turėti  kompetenciją  švietimo  srityje.  Šią  kompetenciją  patvirtina  ne  mažiau  nei  3  metų
vadovaujamo darbo (ar profesinės veiklos) patirtis švietimo srityje. Kandidatas turi išmanyti Lietuvos
ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir mokytojų kvalifikacijos teisinį reglamentavimą,
ugdymo  plėtros  tendencijas.  Privalumas  yra  mokslinės  veiklos  vykdymas  ir   tarptautinė  patirtis
švietimo srityje;

10.2. turėti  kompetenciją  srityje,  atitinkančioje  bent vieną iš Agentūros veiklos uždavinių.  Šią
kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3 metų vadovaujamo darbo ar profesinės veiklos patirtis, susijusi
su Agentūros veiklos uždaviniais;

10.3. turėti kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne
mažiau nei 3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu ar vadovaujamo
darbo strateginio planavimo srityje patirtis;

10.4. turėti  kompetenciją  organizacijų  pokyčių valdymo srityje Šią kompetenciją  patvirtina ne
mažiau  nei  3  metų  vadovaujamo  darbo  (ar  profesinės  veiklos)  organizacijų  pokyčių  valdymo,
konsultavimo, vertinimo ar projektų valdymo srityje patirtis;

10.5. turėti kompetenciją kokybės vadybos srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3
metų vadovaujamo darbo (ar profesinės veiklos) kokybės vadybos sistemų diegimo, procesų valdymo,
rizikų valdymo ar organizacijos išteklių valdymo srityje patirtis.

11. Švietimo,  mokslo  ir  sporto  ministras  sudaro  kandidatų  atrankos  komisiją  (toliau  –
Komisija),  skirdamas  Komisijos  pirmininką  ir  jo  pavaduotoją,  taip  pat  −  Komisijos  sekretorių  iš
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojų. Komisiją sudaro 5 nariai.  Komisijos sekretorius
nėra Komisijos narys ir kandidatų nevertina. 

12. Komisijai vadovauja Komisijos pirmininkas. Komisijos pirmininkui nesant, jo funkcijas
atlieka  Komisijos  pirmininko  pavaduotojas.  Komisijos  darbą  organizuoja  Komisijos  sekretorius.



Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais
bei Agentūros nuostatais.

13. Pirmojo Komisijos posėdžio metu, prieš pradėdami darbą, Komisijos nariai ir Komisijos
sekretorius  privalo  pasirašyti  konfidencialumo  pasižadėjimą  užtikrinantį  informacijos,  susijusios  su
kandidatų gyvenimo aprašymo turiniu, konfidencialumą, viešai neskelbti ir neplatinti šios informacijos
ir  nešališkumo  deklaraciją  dėl  objektyvių  sprendimų  priėmimo  bei  viešųjų  ir  privačiųjų  interesų
konflikto vengimo.

14. Komisija  peržiūri  kandidatų  gyvenimo  aprašymus,  įvertina  reikalavimus  atitinkančių
kandidatų  patirtį  ir  kompetencijų  sritis,  prireikus  kviečia  kandidatus  į  pokalbį.  Pagal  kandidatams
nustatytus  reikalavimus  sudaro kompetentingiausių,  geriausiai  atitinkančių  reikalavimus,  kandidatų
sąrašą. Kandidatų  sąraše,  į  konkrečią  Tarybos  nario  vietą,  gali  būti  pateikta  vienu  arba  dviem
kandidatais daugiau nei reikia pasiūlyti švietimo, mokslo ir sporto ministrui.

15. Komisija  kandidatus  patvirtina  atviru  balsavimu  paprastąja  balsų  dauguma,  posėdyje
dalyvaujant ne mažiau kaip 4 jos nariams. Kai Komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas
yra Komisijos pirmininko, o jam nesant Komisijos pirmininko pavaduotojo balsas. Komisijos nariai
turi teisę susilaikyti balsuojant.

16. Komisijos  siūlymai  (kandidatų  sąrašas)  įforminami  protokolu,  kurį  pasirašo  Komisijos
pirmininkas ir Komisijos sekretorius. Komisijos posėdžius protokoluoja Komisijos sekretorius.

17. Komisijos siūlymai pateikiami švietimo, mokslo ir sporto ministrui. Įvertinęs Komisijos
siūlymus, švietimo, mokslo ir sporto ministras tvirtina Tarybos narių sudėtį.

IV SKYRIUS
TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA

18. Tarybos veiklos forma yra posėdžiai. Tarybos posėdžiai rengiami ir vyksta ne rečiau kaip
keturis kartus per metus.

19. Pirmąjį Tarybos posėdį sušaukia Agentūros direktorius ne vėliau kaip per 20 darbo dienų
nuo Tarybos personalinės sudėties patvirtinimo.

20. Tarybos posėdžius organizuoja ir jiems vadovauja Tarybos pirmininkas. Jam nesant, šias
funkcijas atlieka Tarybos pirmininko pavaduotojas.

21. Tarybos  posėdžius  kviečia  Tarybos  pirmininkas  savo  arba  trečdalio  Tarybos  narių
iniciatyva. 

22. Tarybos  posėdis  laikomas  įvykusiu,  jeigu  jame dalyvauja  /  elektroniniu  būdu balsuoja
daugiau  kaip  pusė  visų  Tarybos  narių.  Posėdyje  galima  dalyvauti  pasitelkiant  elektroninių  ryšių
technologijas (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ir kt.).

23. Tarybos nutarimai yra priimami atviru balsavimu posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių
balsų dauguma ir  yra įforminami  posėdžių protokolais.  Balsams pasiskirsčius  po lygiai,  sprendimą
lemia Tarybos pirmininko balsas.

24. Tarybos pirmininką ir jo pavaduotoją paprasta visų narių balsų dauguma Tarybos nariai
išsirenka pirmojo Tarybos posėdžio metu.

25. Tarybos pirmininkas:
25.1.  šaukia Tarybos posėdžius ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį;
25.2.  rengia Tarybos posėdžio darbotvarkės projektą;
25.3.  vadovauja Tarybai, atsako už jos funkcijų vykdymą;
25.4.  atstovauja Tarybai arba įgalioja kitą Tarybos narį tai padaryti;
25.5.  pasirašo Tarybos posėdžių protokolus;
25.6. Tarybos nariui netekus įgaliojimų, Tarybos pirmininkas kreipiasi  į Lietuvos Respublikos

švietimo, mokslo ir sporto ministrą, prašydamas šių Nuostatų 6 punkte nustatyta tvarka skirti naują
Tarybos narį iki kadencijos, kuriai buvo paskirtas nebegalintis eiti pareigų Tarybos narys, pabaigos.



26. Tarybos  sekretorių  deleguoja  ir  skiria  Nacionalinės  švietimo  agentūros  direktorius.
Tarybos sekretorius nėra Tarybos narys.

27. Tarybos sekretorius:
27.1. pasirašo konfidencialumo pasižadėjimą ir jį pateikia Tarybos pirmininkui;
27.2. ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki posėdžio informuoja Tarybos narius apie šaukiamus

Tarybos posėdžius. Pranešime apie šaukiamą Tarybos posėdį turi būti nurodoma:
27.2.1.  posėdžio data, laikas ir vieta arba pateikiama informacija, kad svarstomu klausimu bus

balsuojama elektroniniu būdu. Balsuojant elektroniniu būdu, savo balsą dėl sprendimo Tarybos narys
turi  pareikšti  per  pranešime  numatytą  terminą  elektroniniu  laišku,  adresuotu  Tarybos  nariams  ir
Tarybos posėdžių sekretoriui;

27.2.2.  prie pranešimo pridedamas posėdžio darbotvarkės projektas ir su posėdžio darbotvarkės
klausimais susijusi medžiaga (jeigu tokia yra);

27.3.  protokoluoja Tarybos posėdžius;
27.4.  ne  vėliau  kaip  per  5  darbo  dienas  po  Tarybos  posėdžio  parengia  Tarybos  posėdžio

protokolo projektą ir elektroniniu paštu jį pateikia derinti Tarybos nariams; 
27.5.  ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po termino pastaboms ir (ar) pasiūlymams protokolo

turiniui pateikti, pataiso protokolo projektą pagal Tarybos narių pateiktas pastabas ir (ar) pasiūlymus
(jei tokių gauta), jį pasirašo ir pateikia pasirašyti Tarybos pirmininkui;

27.6. pasirašyto Tarybos posėdžio protokolo elektroninę versiją  ne vėliau kaip per 2 darbo dienas
po jo pasirašymo pateikia Tarybos nariams.

28. Tarybos nariai:
28.1. ne  vėliau  kaip  iki  pirmojo  Tarybos  posėdžio  pradžios,  privalo  pasirašyti  Nacionalinės

švietimo  agentūros  tarybos  nario  nešališkumo  deklaraciją  (1  priedas)  bei  Nacionalinės  švietimo
agentūros tarybos nario konfidencialumo pasižadėjimą (2 priedas) ir juos pateikti Tarybos pirmininkui;

28.2. turi teisę šaukti posėdžius, jeigu posėdžio sušaukimui pritaria ne mažiau kaip 3 Tarybos
nariai;

28.3. negalintys atvykti į posėdį, apie tai ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki Tarybos posėdžio
turi pranešti Tarybos sekretoriui;

28.4. iki  posėdžio  pradžios  turi  teisę  raštu  pateikti  savo  nuomonę  svarstomu  klausimu,
adresuojant elektroninį laišką Tarybos nariams ir Tarybos sekretoriui, ir toks Tarybos narys laikomas
dalyvavusiu posėdyje;

28.5. turi teisę siūlyti svarstyti ir kitus klausimus, kurie nebuvo įtraukti į posėdžio darbotvarkės
projektą, jeigu už tokių klausimų įtraukimą balsuoja ne mažiau kaip 3 Tarybos nariai;

28.6. nesutinkantys su posėdyje priimtu sprendimu, per 2 darbo dienas po posėdžio turi teisę savo
siūlytą  sprendimą  motyvuoti,  pareikšdami  atskirąją  nuomonę,  kuri  įrašoma  į  Tarybos  posėdžio
protokolą arba pridedama prie protokolo (apie tai pažymint protokole);

28.7. privalo nusišalinti, kai posėdyje rengiami, svarstomi ar priimami klausimai, kurie sukelia ar
gali sukelti interesų konfliktą.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29. Agentūra aprūpina Tarybą, suteikia patalpas ir resursus Tarybos funkcijoms atlikti.
30. Tarybos nariams už darbą Taryboje neatlyginama.
31. Visa  dokumentacija,  protokolai  ir  kita  medžiaga,  susijusi  su  Tarybos  veikla,  saugoma

Agentūroje teisės aktų nustatyta tvarka.

––––––––––––––––––––



                                                                                                     Nacionalinės švietimo agentūros 
                                  tarybos nuostatų 
                                  1 priedas

NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS TARYBOS NARIO 
NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA

___________________
(data)

___________________
(vieta)

Aš,                                                                                                   , būdamas (-a) 
            (vardas, pavardė)  

Nacionalinės švietimo agentūros tarybos (toliau – Taryba) nariu (-e), pasižadu:

1. Objektyviai,  dalykiškai,  be  išankstinio  nusistatymo,  vadovaudamasis  visų  asmenų
lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais,
atlikti Tarybos nario pareigas.

2. Nedelsdamas raštu pranešti Tarybos pirmininkui apie galimą viešųjų ir privačių interesų
konfliktą.

                      20          m.                                        d.
(vardas ir pavardė) (parašas) (data)

––––––––––––––––––––



                                                                                                     Nacionalinės švietimo agentūros 
                                   tarybos nuostatų 
                                   2 priedas

NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS TARYBOS NARIO 
KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

___________________
(data)

___________________
(vieta)

Aš,__________________________________, atlikdamas (-a) Nacionalinės švietimo agentūros 
         (vardas, pavardė)  

tarybos (toliau – Taryba) nario(-ės) funkcijas, pasižadu:
1. Saugoti  ir  tik  įstatymų  ir  kitų  teisės  aktų  nustatytais  tikslais  ir  tvarka  naudoti  neviešą

informaciją, kuri man taps žinoma atliekant Tarybos nario / posėdžio sekretoriaus pareigas.
2. Gautos ar kitaip sužinotos neviešos informacijos niekam neskleisti nei esant Tarybos nariu

nei pasibaigus kadencijai, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.
3. Man  patikėtą  neviešą  informaciją  saugoti  tokiu  būdu,  kad  tretieji  asmenys  neturėtų

galimybės su jais susipažinti ar ja pasinaudoti;
4. Nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų.
5. Esu įspėtas (-a), kad, pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti Švietimo, mokslo ir

sporto  ministerijai  arba  Nacionalinei  švietimo  agentūrai  ir  kitiems  asmenims dėl  konfidencialios
informacijos atskleidimo patirtus nuostolius.

                  20          m.                                        d.
(vardas ir pavardė) (parašas) (data)

––––––––––––––––––––


