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KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS APRŪPINIMO BENDROJO UGDYMO 

DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS, JŲ KOMPLEKTAVIMO, 

IŠDAVIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ši tvarka nustato bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių, mokymo priemonių ir literatūros 

užsakymą, įsigijimą, mokinio krepšelio lėšų, skirtų vadovėliams, mokymo priemonėms 

panaudojimą, gimnazijos vadovo, atsakingų darbuotojų įgaliojimus, vadovėlių, mokymo priemonių 

apskaitą, saugojimą ir išdavimą. 

2. Gimnazija užsako ir perka vadovėlius bei mokymo priemones vadovaudamasi Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-2310 „Dėl 

bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir 

aprūpinimo jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinta Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir 

mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašu ;  Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo  įstatymu (1996-08-13, Nr. I-149, nauja redakcija 2017-05-02 

Nr. XIII-327);  Švietimo ir mokslo  ministerijos (toliau ŠMM) patvirtinta „Bendrojo ugdymo 

dalykų vadovėlių duomenų baze (toliau Vadovėlių DB)“. 

3. Vadovėliai komplektuojami ir nurašomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos ŠMM patvirtinta 

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų baze. 

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 

Bendrojo ugdymo dalyko vadovėlis – mokiniui skirta daugkartinio naudojimo spausdinta (arba jo 

elektroninis, audiovizualinis atitikmuo)  mokymo priemonė, turinti metodinę sąrangą. Vadovėlį gali 

sudaryti kelios jo dalys. 

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazė – visų patvirtinimo žymą turinčių Lietuvoje 

išleistų vadovėlių ir ekspertų komisijų rekomenduotų naudoti užsienyje išleistų vadovėlių 

elektroninis sąrašas, paskelbtas Švietimo aprūpinimo centro svetainėje. 

Ikimokyklinio ugdymo priemonės– daiktai, medžiagos ir įranga, padedantys vaikams susipažinti 

su atitinkama informacija, tobulinti praktinius gebėjimus, teikia galimybių kūrybiškai atlikti 

užduotis, pagyvina ugdymo procesą. Šios priemonės padeda ugdytiniams sutelkti dėmesį, geriau 

suvokti temas ir užduotis, įsiminti ir suprasti teikiamą informaciją. 

Kompiuterinės mokymo priemonės– baigtinė kompiuterinė mokymo priemonė technologiniu, 

dalykiniu ir metodiniu požiūriu. 

Mokymo priemonės – ugdymo procese naudojamos vaizdinės, techninės, demonstracinės, 

laboratorinės priemonės, prietaisai, medžiagos, mokomosios kompiuterinės priemonės, priemonės, 

kuriomis padedama ugdytiniams siekti ugdymo srities, integruoto kurso, dalyko bendrojoje 

programoje ar dalyko modulyje numatytų tikslų ir kompetencijų, skatina motyvaciją mokytis, 

aktyvų ir savarankišką mokymąsi. 

Naujas vadovėlis – pirmą kartą leidžiamas vadovėlis (vadovėlio komplektas) arba vadovėlis 

(vadovėlio komplektas), kurio turinys atnaujintas daugiau nei 30 proc. 

Patvirtinimo žyma–specialus įrašas vadovėlyje, patvirtinantis vadovėlio tinkamumą naudoti 

ugdymo procese. 

Priešmokyklinio ugdymo priemonės–ekspertų komisijų rekomenduotų įsigyti Lietuvoje ir 

užsienyje išleistų priešmokyklinio ugdymo(si) priemonių sąrašas (literatūra, žaislai, daiktai ir  



medžiagos), padedančios priešmokyklinio amžiaus vaikui natūraliai ugdytis mokymuisi mokykloje 

reikalingus gebėjimus.  

Rekomenduojamų įsigyti specialiųjų mokymo priemonių sąrašas – ekspertų komisijų 

rekomenduotų įsigyti Lietuvoje ir užsienyje išleistų specialiųjų mokymo priemonių sąrašas. 

Specialiosios mokymo priemonės – specialiųjų poreikių mokinių ugdymui naudojamos originalios 

ar pritaikytos mokymo priemonės. 

Ugdymo procesui reikalinga literatūra – programinė, informacinė, mokslo populiarioji, vaikų, 

metodinė literatūra. 

Užsienio kalbos vadovėlis – daugkartinio naudojimo spausdintas (arba jo elektroninis, 

audiovizualinis atitikmuo) užsienio kalbos mokymosi šaltinis, skirtas konkrečių mokymosi metų 

mokiniams, vadovėlį gali sudaryti kelios jo dalys. 

Vadovėlis, pritaikytas specialiųjų poreikių mokiniams – bendrojo lavinimo dalyko vadovėlis 

(išskyrus vadovėlį specialiųjų poreikių mokiniams), pritaikytas specialiųjų poreikių mokiniams 

atsižvelgiant į jų specialiuosius ugdymo(si) poreikius, kylančius dėl turimų sutrikimų. 

Vadovėlių komplektas – mokymo(si) šaltinių komplektas, skirtas konkrečiai klasei (klasėms, 

amžiaus grupėms, mokymosi pakopoms). Komplektą gali sudaryti šios dalys: vadovėlis, knyga 

mokytojui, pratybų sąsiuviniai, chrestomatijos, skaitiniai, uždavinynai, žinynai.  

II. VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ POREIKIO NUSTATYMAS 

5. Už mokinio krepšelio lėšas, skirtas vadovėliams ir mokymo priemonėms, galima įsigyti:  

5.1. vadovėlių, esančių Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje; 

5.2. vadovėlį papildančių mokymo priemonių, išskyrus pratybų sąsiuvinius ( chrestomatijų, 

skaitinių, uždavinynų, atlasų, žemėlapių, garso ar vaizdo įrašų, kompiuterinių laikmenų, žodynėlių, 

žinynų, kortelių, paveikslėlių, plakatų, skaidrių ir kt.); 

5.3. mokytojo knygą (mokytojui skirtą metodinę priemonę); 

5.4. specialiųjų mokymo priemonių;  

5.5. skaitmeninių mokymo priemonių;  

5.6. ugdymo procesui reikalingos literatūros (programinės, informacinės, mokslo populiariosios, 

vaikų, metodinės literatūros);  

5.7. daiktų, medžiagų (dalyko mokymui(si) reikalingų darbo, kūrybos, informacinių ir vaizdinių 

priemonių) ir įrangos (mokinio darbo vietai įrengti, mokyklinių lentų, baldų mokymo priemonėms 

laikyti, laboratorinių baldų): 

5.7.1. sportinio inventoriaus: krepšinio, tinklinio, futbolo, kimštinių kamuolių, krepšinio lankų ir 

tinklelių, teniso stalų, rakečių, kamuoliukų, svarmenų ir kt.; 

5.7.2. kompiuterinės technikos, naudojamos IT ir kitų dalykų pamokose: kompiuterių, projektorių, 

ekranų, CD ir vaizdo grotuvų ir kt.; 

5.7.3. mokymo priemonių technologijų kabinetams: viryklių, šaldytuvų, virtuvinių spintelių ir stalų 

maisto paruošimui ir saugojimui technologijų pamokose; darbastalių, grąžtų, plaktukų, oblių, 

atsuktuvų, žnyplių, įvairias medžio ir metalo apdirbimo staklių, kitos įrangos, įrankių, medžiagų, 

reikalingų ugdymo procesui technologijų pamokose organizuoti; 

5.7.4. muzikos instrumentų muzikos pamokoms; 

5.7.5. mokymo priemonių, naudojamų biologijos, fizikos, chemijos pamokose: mikroskopų, 

mėgintuvėlių, įrenginių įvairiems matams matuoti, cheminių medžiagų ir reagentų, testų juostelių ir 

kt.  

5.7.6. mokymo priemonių ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui organizuoti (literatūros, 

žaislų, daiktų ir medžiagų); 

5.7.7. specialiųjų mokymo priemonių darbui su specialiųjų poreikių vaikais (vaizdinių, techninių, 

demonstracinių, skaitmeninių mokymo priemonių, žaislų, daiktų, medžiagų, literatūros ir 

specialiųjų poreikių mokiniams skirtų pratybų sąsiuvinių); 

5.7.4. mokymo priemonių, skirtų darbui su ugdytiniais kitų dalykų užsiėmimuose. 

6. Be mokinio krepšelio lėšų, vadovėliams, mokymo priemonėms įsigyti taip pat gali būti skiriamos 

gimnazijos nebiudžetinės lėšos, papildomos lėšos iš savivaldybės ir valstybės biudžetų. 



7. Vyriausiasis buhalteris yra atsakingas už tikslingą mokinio krepšelio lėšų vadovėliams ir 

mokymo priemonėms naudojimą. Jis informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui apie skirtas 

mokinio krepšelio lėšas vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti, pagal sąskaitas-faktūras stebi 

lėšų naudojimą.  

8. Mokytojai, susipažinę su savo dėstomo dalyko vadovėlių ir mokymo priemonių pasiūla, raštu 

pateikia pageidavimus metodinės grupės pirmininkui, kokių ir kiek vadovėlių, mokymo priemonių 

trūksta. 

9. Metodinės grupės pasirinktais tyrimo metodais analizuoja ugdymo procesui reikalingų išteklių  

poreikį, sudaro pageidaujamų vadovėlių, jų komplektų dalių, mokymo priemonių ir literatūros 

sąrašus ir iki balandžio 1 d. pateikia Metodinės tarybos pirmininkui. 

10. Metodinė taryba svarsto metodinių grupių pageidavimus dėl ugdymo procesui 

reikalingų  vadovėlių ir jų komplektų dalių, mokymo priemonių įsigijimo, priima sprendimą dėl 

pageidaujamų vadovėlių, mokymo priemonių sąrašų, neviršijant jiems skirtų lėšų,  ir teikia 

direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

11. Bibliotekininkas informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui apie gimnazijoje turimų 

vadovėlių ir vadovėlį papildančių mokymo priemonių skaičių, jų galiojimo laiką;  

12. Už vadovėlių ir mokymo priemonių užsakymą atsakingas asmuo - direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui: 

12.1. analizuoja situaciją apie turimus vadovėlius, renka preliminarius duomenis apie tai, kokių 

bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių  gimnazijoje trūksta; 

12.2. supažindina mokytojus su Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų baze, leidyklų, 

mokymo priemones gaminančių įmonių atsiųstais komerciniais pasiūlymais; 

12.3. vykdo vadovėlių ir mokymo priemonių paklausos tyrimą, bendradarbiaudamas su  metodine 

taryba; 

12.4. analizuoja leidėjų pasiūlymus, surenka informaciją apie vadovėlių kainas. 

12.5. suderinęs su metodine taryba sudaro užsakomų vadovėlių bei mokymo priemonių sąrašus 

pagal šiuos prioritetus: 

12.5.1. pasibaigęs vadovėlių, mokymo priemonių galiojimo laikas; 

12.5.2. išlaikant tęstinumo principą; 

12.5.3. atitikimas Bendrųjų programų reikalavimams; 

12.5.4. reikės dėl padidėjusio mokinių skaičiaus; 

12.6. užsakomų vadovėlių sąrašą ir planuojamų įsigyti mokymo priemonių sąrašą teikia suderinti 

gimnazijos tarybai. 

13. Gimnazijos direktorius, gimnazijos tarybai pritarus, tvirtina reikalingų vadovėlių ir mokymo 

priemonių sąrašus. 

 

III. VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ UŽSAKYMAS IR ĮSIGIJIMAS 

 

14. Vadovėlių ir mokymo priemonių užsakymą vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

vadovaudamasis gimnazijos taryboje suderintu ir gimnazijos direktoriaus patvirtintais užsakomų 

vadovėlių bei mokymo priemonių sąrašais. 

15.  Vadovėlius ir mokymo priemones gimnazija užsako ir įsigyja sudarydama sutartis su 

leidyklomis ir kitais tiekėjais, Lietuvos Respublikos  įstatymų nustatyta tvarka (LR Viešųjų pirkimų 

įstatymu). 

 

IV. VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ PRIĖMIMAS IR APSKAITA  

 

16. Vadovėliai ir mokymo priemonės į gimnaziją priimami pagal sąskaitą-faktūrą. 

17. Gautus vadovėlius, vadovėlį papildančias mokymo priemones ir literatūrą priima bei patikrina 

bibliotekininkas pagal sąskaitą-faktūrą: 

17.1. priimtoje siuntoje radęs neatitikimų su lydimuoju dokumentu, apie tai per 5 dienas pranešama 

leidėjui/tiekėjui, iš kurio priemonės gautos. 



17.2. be lydimojo dokumento gauti vadovėliai, vadovėlį papildančios mokymo priemonės ir 

literatūra  (padovanoti, priimti iš mokinių vietoje pamestų ar suniokotų) priimami surašant 

vadovėlių priėmimo aktą. 

17.3. veda individualią ir visuminę vadovėlių apskaitą (duomenis apie gavimą įrašo į visuminę 

vadovėlių apskaitos knygą ir į vadovėlių apskaitos korteles); 

17.4. visus gautus vadovėlius antspauduoja gimnazijos antspaudu. 

18. Gautas mokymo priemones priima bei patikrina ūkvedys pagal sąskaitą-faktūrą: 

18.1. priimtoje siuntoje radęs neatitikimų su lydimuoju dokumentu, apie tai per 5 dienas pranešama 

leidėjui/tiekėjui, iš kurio priemonės gautos; 

18.2. be lydimojo dokumento gautos mokymo priemonės (padovanoti, priimti iš mokinių vietoje 

pamestų ar suniokotų) priimami surašant priėmimo aktą; 

18.3. mokymo priemonės, kurių vertė neviršija 500 Eur, įrašomos į trumpalaikio turto 

inventorizacijos aprašą; 

18.4. mokymo priemonės, kurių vertė viršija 500 Eur, įrašomos į ilgalaikio turto inventorizacijos 

aprašą. Joms suteikiamas inventorinis numeris ir už jas atsakingas ūkvedys. 

 

V. VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ SAUGOJIMAS IR IŠDAVIMAS 

19. Už vadovėlių saugojimą ir išdavimą atsakingas bibliotekininkas: 

19.1. prasidėjus mokslo metams ir mokslo metų eigoje išduoda vadovėlius visų klasių atitinkamų 

dalykų mokytojams pasirašytinai; 

19.2. pasibaigus mokslo metams priima iš mokytojų, patikrina jų būklę ir grąžina į saugojimo 

patalpą; 

19.3. nurašo vadovėlius, kai jie nebetinka naudoti pagal ŠMM patvirtintą galiojančių vadovėlių DB 

arba yra suniokoti, ar pamesti ir perduoda ūkvedžiui. 

20. Dalykų mokytojai pasirašo už paimamus vadovėlius išdavimo – grąžinimo lapuose ir už juos 

atsako: 

20.1. išdalija vadovėlius moksleiviams pasirašytinai; 

20.2. pasibaigus mokslo metams vadovėlius surenka ir grąžina į saugojimo patalpą; 

20.3. išimties tvarka mokytojams pageidaujant ir dėl vietos saugykloje stokos vadovėliai gali likti 

kabinetuose. Tokiu atveju: 

20.3.1. jų skaičius baigiantis mokslo metams sutikrinamas su bibliotekos dokumentais, vadovėlių 

išdavimo – grąžinimo lapais; 

20.3.2. dalykų mokytojai, kurie kitais mokslo metais dirbs ne su tomis pačiomis 

klasėmis,  vadovėlius gali perimti vienas iš kito tik suderinę su bibliotekininku; 

20.3.3. išdavimo – grąžinimo lapuose įrašomi duomenys apie pasikeitimus, o mokytojai pasirašo; 

20.4. privalo atsiskaityti už vadovėlius, neišreikalautus iš mokinių  nustatyta tvarka; 

20.5. išeidami iš darbo, perduoda išduotų vadovėlių sąrašus su mokinių parašais naujai atėjusiam 

mokytojui arba bibliotekininkui; 

20.6.. paėmę mokymo literatūrą į kabinetą, pasirašo skaitytojo formuliare ir prisiima atsakomybę už 

grąžinimą. 

20.7. išvykdami iš gimnazijos, privalo atsiskaityti su biblioteka, pateikdami atsiskaitymo lapelį 

raštinėje su bibliotekininko parašu bei bibliotekos antspaudu. Neatsiskaičius su biblioteka, 

išvykstančiam darbuotojui negrąžintų vadovėlių ir kitų knygų vertė gali būti  išskaičiuojama iš 

atlyginimo. 

21. Mokiniai vadovėlius gauna pasirašytinai: 

21.1. vadovėlio gale užpildo esančią lentelę įvertindami vadovėlio būklę; 

21.2. pasibaigus mokslo metams visus paimtus vadovėlius grąžina dalykų mokytojams; 

21.3. už pamestą ar sugadintą vadovėlį atsiskaito bibliotekoje mokytojo nurodymu. Suniokoto ar 

pamesto vadovėlio vertė turi būti atlyginta:  grąžinamas toks pat vadovėlis arba nuperkamas kitas 

gimnazijai reikalingas vadovėlis, prilygstantis pamestojo vertei; 



21.4. pasibaigus mokslo metams ar išeinant iš gimnazijos per mokslo metus turimus vadovėlius 

mokiniai grąžina jį išdavusiam dalyko mokytojui. Atsiskaitymo lapelį su mokytojų ir 

bibliotekininko parašu pristato klasės auklėtojui (1 priedas). 

22. Už mokymo priemonių saugojimą ir išdavimą atsakingas ūkvedys: 

22.1. mokymo priemones mokytojams į kabinetus išduoda pasirašytinai; 

22.2. kasmet inicijuoja vadovėlių ir mokymo priemonių inventorizaciją. 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

23. Gimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos 

aprašas papildomas, keičiamas teisės aktų nustatyta tvarka. 

_____________________ 


