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VILNIAUS R. PABERŽĖS „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS  

BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ 

ATITIKTIES TEISĖS AKTAMS ĮVERTINIMO IR APRŪPINIMO JAIS TVARKOS 

APRAŠAS 

  

  

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų 

vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) nustato bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bendrojo ugdymo 

dalykų vadovėliams ir mokymo priemonėms, skirtoms bendrojo ugdymo programoms įgyvendinti 

(toliau – mokymo priemonė), bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių vertinimą, 

turinio kokybės užtikrinimą ir atsakomybes, aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir 

mokymo priemonėmis tvarką. 
  
2. Apraše vartojamos sąvokos: 
  
2.1. Bendrojo ugdymo dalyko vadovėlis – mokiniui skirta daugkartinio naudojimo 

spausdinta ar skaitmeninė mokymo priemonė, turinti metodinę struktūrą, padedanti įgyvendinti 

konkrečioje švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamoje dalyko bendrojoje programoje 

apibrėžtą mokymo(si) turinį ir siekti nustatytų pasiekimų. 
  
2.2. Mokymo priemonė – tiesiogiai mokymui(si) ir ugdymui(si) naudojama spausdinta ar 

skaitmeninė mokymo priemonė, daiktai, medžiagos ir įranga. 
  
2.3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir 

kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

APRŪPINIMAS VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS 

 

3. Gimnazija už mokymo lėšas, skirtas vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms, gali 

įsigyti vadovėlių, apie kuriuos informacija teikiama Švietimo portalo informacinėje sistemoje, 

spausdintų, skaitmeninių, suskaitmenintų mokymo priemonių, teisę naudotis skaitmeniniu 

vadovėliu ar skaitmenine mokymo priemone, daiktų, medžiagų, įrangos bendrojo ugdymo 

programose apibrėžtam ugdymo turiniui įgyvendinti. 

4. Gimnazija, įgyvendindama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, už 

mokymo lėšas, skirtas vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms, gali įsigyti ikimokyklinio 

ugdymo programoje numatytų ugdymo priemonių ikimokyklinio ugdymo turiniui įgyvendinti ir 

priešmokykliniam ugdymui skirtų mokymo priemonių. 

5. Be mokymo lėšų, skirtų vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms įsigyti, gimnazijai 

taip pat gali būti skiriama papildomai lėšų iš savivaldybės ir valstybės biudžetų vadovėliams ir 

mokymo priemonėms įsigyti arba ji gali būti aprūpinta trūkstamais vadovėliais centralizuotai. 

6. Gimnazija įsigyja vadovėlių ir mokymo priemonių Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatyme nustatyta tvarka. 

 

 

 



III SKYRIUS 

GIMNAZIJOS VADOVO ĮGALIOJIMAI 

 

7. Gimnazijos vadovas: 

7.1. nustato vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo, priėmimo, apskaitos, saugojimo ir 

išdavimo mokiniams tvarką; 

7.2. paskiria už vadovėlių ir mokymo priemonių apskaitą, informacijos apie įsigytus 

vadovėlius ir mokymo priemones paskelbimą, jų išdavimą ir saugojimą atsakingą(-us) asmenį (-is); 

7.3. įvertinęs gimnazijos tarybos siūlymus, priima sprendimus dėl vadovėlių ar teisės naudotis 

skaitmeniniais vadovėliais, mokymo priemonių ar teisės naudotis skaitmeninėmis, 

suskaitmenintomis mokymo priemonėmis įsigijimo; 

7.4. kalendoriniams metams pasibaigus, gimnazijos tarybai pateikia informaciją, kiek ir kokių 

vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijo per kalendorinius metu, šią informaciją kasmet iki kovo 1 d. 

paskelbia gimnazijos interneto tinklapyje; 

7.5. gavęs informacijos apie įsigytame vadovėlyje ar mokymo priemonėje fakto, dalyko 

klaidų ar neatitiktį reikalavimams, informuoja apie tai tiekėją, o tiekėjui atsisakius spręsti problemą, 

apie informuoja Nacionalinę švietimo agentūrą.  

 

IV SKYRIUS 

GIMNAZIJŲ (MOKYKLŲ) TURIMŲ VADOVĖLIŲ PERSKIRSTYMAS 

 

8. Vilniaus rajono savivaldybės gimnazijos/mokyklos turimus atliekamus vadovėlius: 

8.1. perduoda arba skolina kitoms Vilniaus rajono savivaldybės gimnazijoms/ mokykloms, 

kuriose atitinkamose klasėse atitinkamais mokslo metais padaugėja mokinių; 

8.2. skolina iki atitinkamų mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, per mokslo metus jų 

mokiniams perėjus mokytis į kitas Vilniaus rajono savivaldybės gimnazijas/mokyklas, kurios 

vadovėlių tais mokslo metais naujai atvykusiems mokiniams neturi.  

 

 

V SKYRIUS 

 VADOVĖLIŲ, JŲ KOMPLEKTŲ DALIŲ, LITERATŪROS UŽSAKYMO IR PRIĖMIMO 

BŪDAI 

 

9. Už gimnazijos bendrojo lavinimo vadovėlių, jo komplekto dalių, mokymo priemonių ir 

literatūros užsakymą, paėmimą iš leidyklų, apskaitą, tvarkymą, išdavimą atsakingi gimnazijos 

direktoriaus įsakymu paskirti asmenys: 

9.1. už vadovėlių, jų komplektų dalių ir literatūros pirkimus, apskaitą, saugojimą ir išdavimą 

atsakinga gimnazijos bibliotekininkė; 

9.2. už mokymo, vaizdinių priemonių pirkimus, apskaitą ir saugojimą atsakingas direktoriaus 

pavaduotojas ūkio reikalams. 

10. Mokytojai susipažįsta su siūlomais užsisakyti vadovėliais (nagrinėja informaciją Bendrojo 

ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje esančius vadovėlių sąrašus 

(https://www.sac.smm.lt/mokymosi-istekliai/vadoveliai/bendrojo-ugdymo-dalyku-vadoveliai/), jų 

komplektų dalimis, mokymo priemonėmis, literatūra bei jų anotacijomis. 

11. Metodinėse grupėse mokytojai aptaria išanalizuotą informaciją „Bendrojo ugdymo dalykų 

vadovėlių duomenų bazėje“ (https://www.sac.smm.lt/mokymosi-istekliai/vadoveliai/bendrojo-

ugdymo-dalyku-vadoveliai/) bei nagrinėja kitų mokymo priemonių poreikį gimnazijai, aptaria 

norimus užsisakyti vadovėlius bei jų priedus, mokymo priemones, literatūrą ir pateikia 

bibliotekininkei protokolus su užsakomų vadovėlių ir priemonių sąrašais. Vadovėliai į naujus 

keičiami ne anksčiau kaip po 4 mokslo metų.  

12. Bibliotekininkė su gimnazijos Metodine taryba analizuoja metodinių grupių protokolus, 

mokytojų pageidavimus, aptaria esamą vadovėlių situaciją ir suderina užsakomų vadovėlių skaičių 

https://www.sac.smm.lt/mokymosi-istekliai/vadoveliai/bendrojo-ugdymo-dalyku-vadoveliai/
https://www.sac.smm.lt/mokymosi-istekliai/vadoveliai/bendrojo-ugdymo-dalyku-vadoveliai/
https://www.sac.smm.lt/mokymosi-istekliai/vadoveliai/bendrojo-ugdymo-dalyku-vadoveliai/


atsižvelgiant į mokymo lėšų, skirtų vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms limitą. 

Atsižvelgdama į gimnazijos ugdymo programų poreikius ir prioritetus, parengia bendrą vadovėlių ir 

mokymo priemonių sąrašą – užsakymą, kurį pateikia gimnazijos direktoriui. 

13. Gimnazijos tarybai pritarus, tvirtinami gimnazijos įsigyjamų vadovėlių, jų komplektų 

dalių, mokymo priemonių ir literatūros protokolas su sąrašu (pagal kurį vykdomas užsakymas). 

 

 

VI SKYRIUS 

VADOVĖLIŲ IŠDAVIMO – GRĄŽINIMO TVARKA 

 

14. Vadovėliai išduodami mokslo metų pradžioje per 5 darbo dienas šią tvarka: 

         14.1. 1-8, IG-IIG klasėms vadovėliai išduodami klasių vadovams pagal specialius vadovėlių 

išdavimo – grąžinimo lapus. Klasių vadovai vadovėlius išduoda asmeniškai kiekvienam mokiniui, 

išdavimo – grąžinimo lapuose fiksuodami vadovėlio inventorinį numerį. 

14.2. bibliotekininkas IIIG – IVG klasių mokiniams vadovėlius išduoda individualiai: 

skaitytojo formuliare fiksuoja kiekvieno vadovėlio inventorinį numerį, mokiniai už kiekvieną 

išduotą vadovėlį pasirašo; 

         14.3. mokytojai dalykininkai gali paimti vadovėlių, papildomų ugdymui reikalingų priemonių 

pagal atskirą išdavimo – grąžinimo lapą;  

14.4. vadovėliai privalo būti aplenkti, tvarkingi, neprirašinėti ir nesuplėšyti; mokslo metų 

pabaigoje klasių vadovai, mokytojai vadovėlius surenka ir grąžina į biblioteką bei pateikia 

bibliotekininkui mokinių, kurie negrąžino vadovėlių bei kitų mokymo priemonių sąrašą; 

14.5. į biblioteką grąžinami tik tvarkingi vadovėliai: už vadovėlio tvarkingumą atsakingi 

mokiniai ir mokytojai (t.y. tie, kas juo naudojosi); 

14.6. mokiniai, kuriems skiriami papildomi darbai, vadovėlius grąžina mokytojams, kai 

atsiskaito už įsiskolinimus; 

14.7. mokiniai sugadinę, pametę ar kitokiu būdu praradę vadovėlį, privalo nupirkti analogišką, 

esantį prekyboje, arba atlyginti jo vertę pinigine išraiška.  

14.8. išvykdamas iš mokyklos mokinys ar mokytojas, privalo grąžinti gimnazijos bibliotekai 

visus vadovėlius bei kitas mokymo priemones ir gauti atsiskaitymo lapelį. 

15. Vadovėliai grąžinami į biblioteką, pasibaigus mokslo metams. 

16. Mokiniai, negrąžinę vadovėlių iki naujų mokslo metų pradžios, negali gauti reikalingų 

vadovėlių ir naudotis gimnazijos bibliotekos paslaugomis, kol neatsiskaito už įsiskolinimus. 

17. Bibliotekininkei pareikalavus, mokytojai privalo grąžinti nebenaudojamus arba bibliotekai 

reikalingus vadovėlius, mokymo priemones ir kitą literatūrą.  

 

VII SKYRIUS 

 VADOVĖLIŲ, MOKYMO PRIEMONIŲ IR LITERATŪROS APSKAITA, 

SAUGOJIMAS IR ATSAKOMYBĖ 

  

18. Bibliotekininkė tvarko vadovėlių fondą, mokymo priemones ir literatūrą, vadovaudamasi 

bibliotekos normatyviniais dokumentais. 

19. Asmuo, praradęs arba nepataisomai sugadinęs vadovėlį privalo:  

19.1. nupirkti analogišką vadovėlį, esantį prekyboje, arba atlyginti jo vertę pinigine išraiška.  

 

 

 __________________ 


