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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ „ŠVIESOS“ GIMNAZIJOS 

APRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO 

PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus miesto Grigiškių „Šviesos“ gimnazija užsako ir perka vadovėlius bei 

mokymo priemones vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2011 

m. lapkričio 30 d. Nr. V-2310 „Dėl bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių 

atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo patvirtinimo“; Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. Nr.X-471, 2005m. gruodžio 22 d., (Žin. 

2006-01-12, Nr. 4-102, 2009, Nr. 93-3986) (aktuali redakcija nuo 2011 m. lapkričio 18 d.); Švietimo 

ir mokslo ministerijos (toliau ŠMM) patvirtinta „Galiojančių bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių 

Duomenų baze (toliau Vadovėlių DB)“ bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo 

departamento direktoriaus 2012 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. A15-961-(2.1.4-KS) patvirtintu 

Vilniaus miesto mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis 

tvarkos aprašu ir šia tvarka. 

2. Ši tvarka yra skirta Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazijos 

aprūpinimui bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais. 

 

II. VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMAS 

 

3. Vadovėliai įsigyjami vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta 

bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų baze. 

4. Už mokinio krepšelio lėšas, skirtas vadovėliams ir mokymo priemonėms, galima 

įsigyti: 

4.1. vadovėlių, įrašytų bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje; 

4.3. užsienyje išleistų vadovėlių užsienio kalbai mokytis; 

4.4. specialiųjų mokymo priemonių; 

4.6. vadovėlį papildančių mokymo priemonių (išskyrus pratybų sąsiuvinius); 



4.7. mokytojo knygų; 

4.8. ugdymo procesui reikalingos literatūros; 

4.9. skaitmeninių mokymo priemonių; 

4.10. daiktų, medžiagų ir įrangos (dalyko mokymui ir mokymuisi reikalingų darbo, 

kūrybos, informacinių ir vaizdinių priemonių). 

5. Be mokinio krepšelio lėšų vadovėliams, mokymo priemonėms įsigyti taip pat gali 

būti skiriama lėšų iš Savivaldybės, valstybės biudžetų ir kitų gimnazijos teisėtai įgytų lėšų (2%, 

patalpų nuomos). 

 

VADOVĖLIŲ UŽSAKYMAS IR ĮSIGIJIMAS 

 

6. Gimnazija, atsižvelgdama į bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazę, tiria 

mokyklinių vadovėlių paklausą, jų fondų atnaujinimą, papildymą, vadovėlių keitimą alternatyviais. 

7. Dalykų mokytojai metodinėse grupėse aptaria vadovėlių užsakymą, paruošia sąrašus 

vadovėlių, iš kurių pageidauja dirbti kitais mokslo metais, ir pristato juos bibliotekos vedėjai iki 

balandžio 3 d. 

8. Gimnazija, gavusi leidyklų ir knygynų pasiūlymus, pateikia juos vadovėlių 

aprūpinimo komisijai. 

9. Nutarimą kokius vadovėlius ir iš kur pirkti tvirtina gimnazijos taryba. 

10. Gimnazijos direktorius sudaro sutartis su leidyklomis. Sutartys registruojamos. 

11. Užsakytus ir apmokėtus vadovėlius pristato tiekėjas arba atsiveža pati gimnazija 

(pagal sutartį). 

12. Už vadovėlių koordinavimą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė 

Galvanauskienė. 

13. Už mokymo priemonių koordinavimą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Audronė Galvanauskienė. 

 

VADOVĖLIŲ IŠDAVIMAS 

 

14. Vadovėliai išduodami dalykų mokytojams pagal mokinių skaičių klasėje. 

15. Kiekvienas mokytojas darbui vadovėlius ima savarankiškai. 

16. Vadovėliai išduodami pagal grafiką rugpjūčio 30 – rugsėjo 5 dienomis. 

17. IV gimnazijos klasių mokiniams, abitūros egzaminų pasiruošimui, vadovėliai 

išduodami asmeniškai (jei yra likutis). 

 



ATSISKAITYMAS UŽ VADOVĖLIUS 

 

18. Vadovėlių išdavimo – grąžinimo lapuose pasirašę dalykų mokytojai yra atsakingi 

už savalaikį vadovėlių grąžinimą. 

19. Išeidami atostogauti mokytojai privalo atsiskaityti gimnazijos bibliotekai už 

paimtus vadovėlius iki atostogų pradžios. 

20. II ir IV gimnazijos klasių mokiniai prieš gaudami atestatus privalo atsiskaityti 

gimnazijos bibliotekai už paimtus vadovėlius. 

21. Išeidamas iš gimnazijos mokinys privalo grąžinti gimnazijos bibliotekai visus jam 

išduotus vadovėlius. Pateikia mokytojų ir bibliotekos darbuotojų pasirašytą atsiskaitymo lapelį. 

22. Išeidamas iš gimnazijos mokytojas privalo gimnazijos bibliotekai grąžinti arba 

perduoti kitam mokytojui visus paimtus vadovėlius. 

 

ATSAKOMYBĖ 

 

23. Už vadovėlių užsakymą ir pirkimą gimnazijoje atsakinga bibliotekos vedėja Irena 

Meiluvienė. 

24. Už vadovėlių apskaitą atsakinga bibliotekos vedėja Irena Meiluvienė. 

25. Už vadovėlių išdavimą ir surinkimą atsakingos: bibliotekos vedėja Irena Meiluvienė 

ir bibliotekininkė Inga Sabonytė-Slaboševičienė. 

26. Bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais gimnazijos 5-8 ir I-II gimnazijos klasių 

mokiniai aprūpinami nemokamai. 

27. Bendru mokyklų vadovų sutarimu mokiniui, pereinančiam iš vienos mokyklos į 

kitą, yra leidžiama iki einamųjų metų pabaigos naudotis gautais vadovėliais. 

 

III. GIMNAZIJOS VADOVO ĮGALIOJIMAI 

 

28. Gimnazijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais 

teisės aktais, šiuo Tvarkos aprašu: 

28.1. nustato vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo, priėmimo, apskaitos, 

saugojimo ir išdavimo mokiniams tvarką; 

28.2. paskiria atsakingus asmenis už vadovėlių ir mokymo priemonių pirkimų 

organizavimą, apskaitą, išdavimą ir saugojimą; 

28.3. gimnazijos tarybai pritarus, skirsto lėšas vadovėliams, mokymo priemonėms ir 

literatūrai įsigyti, tvirtina perkamų vadovėlių sąrašus; 



28.4. vykdydamas vadovėlių ir mokymo priemonių pirkimus, vadovaujasi Lietuvos 

Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 2006, Nr. 4-102); 

28.5. pagal Švietimo planavimo ir organizavimo skyriaus nurodymu nustatytą formą ir 

Dokumentų rengimo taisykles (Žin., 2001, Nr. 30-1009, 2006, Nr. 60-2169) pateikia informaciją apie 

nupirktus vadovėlius, mokymo priemonėms ir literatūrai įsigyti skirtų lėšų panaudojimą. 

_________________________ 
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