PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. A1-463
TARPTAUTINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO
EUROPOS SĄJUNGOS SKYRIAUS NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Europos Sąjungos skyrius (toliau – Skyrius) yra Tarptautinių reikalų departamento (toliau –
Departamentas) padalinys.
2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos
Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos
Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro
Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau –
Ministerija) nuostatais, Ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis,
patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams (toliau kartu – tarnautojai) keliamus
reikalavimus ir funkcijas nustato pareigybių aprašymai.
II SKYRIUS
SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
4. Skyriaus veiklos tikslas – dalyvauti formuojant Lietuvos Respublikos ES politiką ir
dvišalio bendradarbiavimo politiką Socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras)
pavestose valdymo srityse, organizuojant, koordinuojant ir kontroliuojant jos įgyvendinimą.
5. Skyriaus uždaviniai yra:
5.1. pagal kompetenciją rengti ir derinti Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų
darbo organuose nagrinėjamais klausimais, koordinuoti Ministerijos veiklos sritims priskirtų
valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų rengimą ir derinimą ES institucijose ir jų darbo organuose
nagrinėjamais klausimais, taip pat teikti pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų
rengiamų pozicijų;
5.2. pagal kompetenciją analizuoti ir įgyvendinti ES politikos prioritetines nuostatas;
5.3. pagal kompetenciją užtikrinti efektyvų atstovavimą Lietuvos Respublikos interesams ES
institucijose ir jų darbo organuose;
5.4. pagal kompetenciją dalyvauti Baltijos Jūros Valstybių Tarybos, Šiaurės Šalių Ministrų
Tarybos, Baltijos Ministrų Tarybos veikloje;
5.5. pagal kompetenciją užtikrinti ES teisės (acquis communautaire) savalaikį perkėlimą į
nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimą, vykdyti kitus Lietuvos Respublikos narystės ES
įsipareigojimus ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoti ES institucijas;
5.6. analizuoti strategijos „Europa 2020“ nacionalinių įsipareigojimų vykdymą pagal
ministrui pavestas valdymo sritis;
5.7. bendradarbiauti su užsienio valstybių institucijomis ir sudaryti atitinkamus
bendradarbiavimo susitarimus;
5.8. analizuoti Ministerijos galimybes vykdyti dvišalius ir dalyvauti vykdant daugiašalius
tarptautinių institucijų plėtros ir pagalbos projektus, organizuoti ir koordinuoti tokius projektus;
5.9. užtikrinti tarptautinio protokolo laikymąsi oficialių Ministerijos renginių bei vizitų metu.

6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
6.1. dalyvauja įgyvendinant ir koordinuoja Ministerijos administracijos padalinių veiklą ES ir
tarptautinio bendradarbiavimo klausimais bei teikia jiems konsultacijas;
6.2. prižiūri įstaigų prie Ministerijos veiklą, susijusią su ES ir tarptautinio bendradarbiavimo
klausimais;
6.3. analizuoja, prireikus – kartu su kitais Ministerijos administracijos padaliniais, ES ir kitų
tarptautinių institucijų bei užsienio valstybių politiką ministrui pavestose valdymo srityse bei teikia
pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos teisės ir administracinės sistemos tobulinimo, organizuoja,
koordinuoja bei dalyvauja juos įgyvendinant;
6.4. stebi ES teisės aktų bei kitų dokumentų projektų rengimo, svarstymo ir priėmimo ES
institucijose eigą, analizuoja jų nuostatas bei su kitais Ministerijos administracijos padaliniais
nustato jų taikymo Lietuvos Respublikoje galimybes ir pasekmes;
6.5. Ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais organizuoja ir prižiūri ES teisės aktų
perkėlimo į nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimo planų ir ataskaitų rengimą;
6.6. užtikrina informacijos apie nacionalinės teisės aktus, perkeliančius ir įgyvendinančius
naujų ES direktyvų nuostatas, patalpinimą į Lietuvos narystės ES informacinę sistemą (toliau –
LINESIS);
6.7. Ministerijos kompetencijos ribose koordinuoja atsakymų ir kitų dokumentų, susijusių su
ES teisės pažeidimo procedūros ikiteisminiu procesu (iki byla perduodama Europos Bendrijų
Teisingumo Teismui), pateikimą, o prireikus – jų pristatymą ir paaiškinimą ES institucijoms;
6.8. organizuoja ir kartu su kitais Ministerijos administracijos padaliniais rengia Lietuvos
Respublikos derybines pozicijas Ministerijos kompetencijai tenkančiais ES institucijose
nagrinėjamais klausimais, atlieka jų derinimą rengimo metu, analizuoja ir su kitais Ministerijos
administracijos padaliniais ir, jei reikia, su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis derina
derybines nuostatas;
6.9. Ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais administruoja ES dokumentų
registravimui ir tvarkymui, darbui su Lietuvos Respublikos pozicijomis, ES teisės perkėlimo į
nacionalinę teisę ir įgyvendinimo koordinavimui skirtą informacinę sistemą (LINESIS), organizuoja
per ją siunčiamų ES dokumentų pateikimą atitinkamiems Ministerijos administracijos padaliniams
bei užtikrina savalaikį Lietuvos Respublikos pozicijų pateikimą ir operatyvų jų tarpinstitucinį
derinimą;
6.10. organizuoja ir koordinuoja bendradarbiavimą bei Lietuvos Respublikos pozicijų
derinimą su Lietuvos Respublikos Seimu;
6.11. koordinuoja bendravimą su socialiniais partneriais, nevyriausybinėmis organizacijomis,
kiek tai reikalinga sprendžiant su Lietuvos naryste ES susijusius klausimus;
6.12. organizuoja ir užtikrina pasirengimą Užimtumo, socialinių reikalų, sveikatos ir vartotojų
apsaugos tarybai, Švietimo, jaunimo, kultūros tarybai jaunimo klausimais bei prireikus dalyvauja jų
susitikimuose;
6.13. analizuoja ir teikia informaciją dėl Europos Komisijos Metinės augimo apžvalgos ir
Jungtinės užimtumo ataskaitos Ministerijos kompetencijos srityse;
6.14. organizuoja ir koordinuoja Ministerijos veiklas bei pozicijas, susijusias su Europos
Komisijos pateiktomis rekomendacijomis Lietuvos Respublikai Ministerijos kompetencijos srityse;
6.15. koordinuoja Nacionalinės reformų darbotvarkės rengimą Ministerijos kompetencijos
srityse;
6.16. teikia informaciją Ministerijos kompetencijos srityse bei užtikrina Ministerijos atstovo
dalyvavimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ES komisijos posėdžiuose;
6.17. koordinuoja Ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų tarnautojų dalyvavimą ES institucijų
darbo grupių ir komitetų darbe, rengia ir derina atstovų sąrašo pakeitimus, taip pat stebi ir
reguliariai atnaujina vykstančių susitikimų grafiką;

6.18. Ministerijos vadovybei pavedus, atstovauja Ministerijai Europos Komisijos socialinės
apsaugos komitete, ES socialinių pokyčių ir inovacijų programos EaSi komitete bei kitų ES ir
tarptautinių institucijų struktūrų veikloje, taip pat susitikimuose su užsienio valstybių delegacijomis;
6.19. koordinuoja ir rengia tarptautinių dvišalių ir daugiašalių bendradarbiavimo susitarimų
ministrui pavestose valdymo srityse projektus, organizuoja ir dalyvauja derybose, užtikrina šių
susitarimų įsigaliojimą ir kartu su kitais Ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja juos
įgyvendinant;
6.20. rengia tarptautinių dvišalių ir daugiašalių techninės paramos bei vystomojo
bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektų įgyvendinimo dokumentus pagal projekto sritį
pasitelkiant kitus Ministerijos administracijos padalinius, dalyvauja projektų atrankos procese,
organizuoja ir kartu su kitais Ministerijos padaliniais dalyvauja juos įgyvendinant;
6.21. organizuoja Ministerijos kompetencijos ekspertų parinkimą užsienio valstybių
rengiamiems techninės paramos projektams, kuriuose Lietuvos Respublika dalyvauja kaip partneris;
6.22. organizuoja ir koordinuoja ES socialinių pokyčių ir inovacijų EaSI programos
įgyvendinimą;
6.23. rengia ir teikia informaciją Skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais Lietuvos
Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų
ministerijai, Lietuvoje išrinktiems Europos Parlamento nariams, kitoms Lietuvos Respublikos ir
užsienio institucijoms;
6.24. palaiko ryšius su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir kitomis
institucijomis bei bendradarbiauja su socialinės apsaugos atašė Briuselyje atstovaujant Lietuvos
interesus ES institucijose;
6.25. koordinuoja bendravimą su Europos Parlamentu ir kitomis ES institucijomis;
6.26. organizuoja, koordinuoja ir dalyvauja vykdant Ministerijos vadovybės užsienio vizitų
bei susitikimų su oficialiomis užsienio valstybių delegacijomis ir pareigūnais dalykinį ir logistinį
pasirengimą;
6.27. rengia Ministerijos darbuotojų komandiruotes ir užsienio vizitus įforminančius
dokumentus;
6.28. organizuoja ataskaitų apie Ministerijos tarnautojų komandiruotes į užsienio valstybes
bei informacijos apie užsienio valstybių delegacijų vizitus Ministerijoje rengimą, nustatytąja tvarka
informuoja apie tai Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją; esant poreikiui, teikia
informaciją kitiems Ministerijos administracijos padaliniams;
6.29. organizuoja tarptautinius renginius bei padeda kitiems Ministerijoms administracijos
padaliniams organizuoti tarptautinius renginius pagal jų kompetenciją;
6.30. rengia ir įgyvendina Ministerijos kompetencijai priskirtų ES Acquis įgyvendinimo
priemonių planą;
6.31. prižiūri tarptautinio protokolo laikymąsi Ministerijoje, šiais klausimais teikia
konsultacijas kitiems Ministerijos administracijos padaliniams ir tarnautojams;
6.32. derina dokumentų socialinės apsaugos ir darbo atašė paskyrimui rengimą;
6.33. organizuoja ir koordinuoja vertimus iš užsienio kalbos į valstybinę kalbą ir atvirkščiai
raštu ir žodžiu;
6.34. renka, kaupia, sistemina ir apibendrina informaciją iš Ministerijos administracijos
padalinių bei pavaldžių įstaigų apie tarptautinius renginius, vizitus, seminarus Lietuvos
Respublikoje ir užsienio valstybėse; rengia ir teikia šią informaciją Ministerijos vadovybei,
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, ambasadoms, kitoms valstybės ir užsienio
institucijoms, tarptautinėms organizacijoms;
6.35. analizuoja ir apibendrina kitų valstybių patirtį dirbant ES klausimais, esant reikalui,
teikia pasiūlymus dėl kitų valstybių patirties pritaikymo Lietuvoje;
6.36. informuoja visuomenę, kitas institucijas, Ministerijos administracijos padalinius apie
aktualijas Europos Sąjungoje ministrui pavestose valdymo srityse;

6.37.vykdo kitas įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose ir kituose teisės
aktuose nustatytas užduotis.
III SKYRIUS
SKYRIAUS TEISĖS
7. Skyrius turi teisę:
7.1. Ministerijos vadovybei pavedus, atstovauti Ministerijai Skyriaus veiklos sričiai
priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos
Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose ir įstaigose bei užsienyje;
7.2. siūlyti Ministerijos vadovybei Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus Skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais;
7.3. gauti iš kitų Ministerijos administracijos padalinių, Lietuvos Respublikos institucijų
išvadas dėl Skyriaus rengiamų teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų specialistus
klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;
7.4. gauti Skyriaus veiklai organizuoti duomenis ir reikalingą informaciją iš kitų Ministerijos
administracijos padalinių, Lietuvos Respublikos institucijų;
7.5. teikti tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo nustatyta tvarka;
7.6. teikti Ministerijos vadovybei ir Departamento direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbo
tobulinimo;
7.7. pasitelkti ekspertus projektams vertinti.
8. Skyrius, kaip Ministerijos administracijos padalinys, turi ir kitas Lietuvos Respublikos
įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitais teisės aktų suteiktas teises.
IV SKYRIUS
SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ
9. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo
nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministras ar jo įgaliotas asmuo. Vedėjas pavaldus
Departamento direktoriui.
10. Keičiantis Skyriaus vedėjui, kitiems Skyriaus tarnautojams, reikalai bei dokumentai
perduodami paskirtam Skyriaus tarnautojui pagal reikalų perdavimo aktą Ministerijos darbo
reglamento nustatyta tvarka.
11. Skyriaus vedėjas:
11.1. vadovauja Skyriui ir asmeniškai atsako už Skyriui nukreiptų pavedimų vykdymą
nustatytais terminais, Skyriaus tarnautojų kokybišką darbą ir jo kontrolę, skatina tarnautojų
iniciatyvą;
11.2. organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto Skyriaus tarnautojams pavedimus ir kontroliuoja
jų vykdymą;
11.3. teikia siūlymus Departamento direktoriui ir Ministerijos vadovybei dėl Skyriaus darbo
tobulinimo;
11.4. vizuoja visus Skyriaus, kaip vykdytojo, ir kitų Ministerijos administracijos padalinių
parengtus, su Skyriaus veiklos sritimi susijusius dokumentus;
11.5. pasirašo informacinio pobūdžio dokumentus (protokolus, aktus, pažymas ir pan.) bei
atsakymus į Ministerijoje gautus asmenų skundus ir prašymus;
11.6. dalyvauja atrenkant pretendentus į Skyriaus tarnautojų pareigas Lietuvos Respublikos
valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka;
11.7. sudaro Skyriaus tarnautojų kasmetinių atostogų eilę;
11.8. teikia Ministerijos vadovybei siūlymus dėl Skyriaus tarnautojų skatinimo ir tarnybinių
ar drausminių nuobaudų skyrimo;

11.9. rekomenduoja Skyriaus tarnautojus kvalifikacijos tobulinimui;
11.10. atstovauja Skyriui kituose Ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie
Ministerijos bei kitose institucijose ir įstaigose;
11.11. kai nėra Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka Skyriaus valstybės tarnautojas, kurio
pareigybės aprašyme yra numatytas Skyriaus vedėjo pavadavimas;
11.12. gali turėti kitų ministro jam suteiktų įgaliojimų.
12. Skyriaus tarnautojai:
12.1. pradėdami dirbti susipažįsta su Ministerijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais,
Skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu, tą patvirtindami parašu;
12.2. atsako už pavestų darbų atlikimą numatytais terminais ir kokybiškai;
12.3. nustatytais terminais nespėję atlikti pavedimų, Skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir
prašo pratęsti vykdymo terminą;
12.4. asmeniškai atsako už Ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių,
dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe
instrukcijų laikymąsi, pagal Ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir
saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
12.5. pateikia stilistui dokumentus redaguoti.
13. Skyriaus tarnautojai savo darbe vadovaujasi Skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Šie nuostatai gali būti papildomi ar keičiami, atsižvelgiant į Ministerijos veiklos pokyčius.
_____________________
Su Skyriaus nuostatais susipažinome:
Nr.

Vardas pavardė

Pareigos

Data

Parašas

