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Vadovaudamasi 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“,  10.2  papunkčiu bei
projekto  ,,Skaitmeninio  ugdymo turinio  kūrimas  ir  diegimas  (Nr.  09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)
2.1.1 veiklos „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą turinį“ ekspertų
įvykdyta savivaldybių savanorių atranka, 

1. T v i r t i n u  šių atrinktų savivaldybių: Alytaus miesto savivaldybės, Druskininkų
savivaldybės,  Prienų  rajono  savivaldybės,  Kazlų  Rūdos  savivaldybės,  Panevėžio
rajono  savivaldybės komandas  talkinti  ekspertų  grupei  rengiant  „Kriterijus
savivaldybėms  ir  mokykloms  sėkmingai  įgyvendinti  atnaujintą  ugdymo  turinį“
(toliau – Kriterijai);

2. P a v e d u   Kriterijus parengti iki 2021m. birželio mėn.

Direktorė                                                                     Rūta Krasauskienė

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Nacionalinė švietimo agentūra 305238040, M. Katkaus g. 44,
09217 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL ATRINKTŲ SAVIVALDYBIŲ PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris –
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Vaino Brazdeikis, Departamento direktorius, Ugdymo turinio

departamentas
Sertifikatas išduotas VAINO,BRAZDEIKIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-08-24 16:28:21 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2018-05-22 23:14:43 – 2023-05-21 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

–

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.32

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Metaduomuo „Registravimo data“ turi būti nurodytas
Metaduomuo „Dokumento registracijos Nr.“ turi būti nurodytas
Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti
nurodytas
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-08-24
16:32:15)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2020-08-24 16:32:15 Dokumentų valdymo

sistema Avilys


