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BIRŽŲ „AUŠROS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS APRŪPINIMO IR APSKAITOS 

BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos (toliau – mokyklos) aprūpinimo bendrojo 

ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonių aprūpinimo, apskaitos tvarkos aprašas 

(toliau – tvarkos aprašas) nustato vadovėlių ir kitų mokymo priemonių įsigijimą, mokinio 

krepšelio lėšų, skirtų vadovėliams ir mokymo priemonėms, panaudojimą, informacijos apie 

vadovėlius ir mokymo priemones pateikimą. 

2. Mokyklos tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis 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 švietimo ir mokslo ministro įsakymu 

2011m. gruodžio 12 d. Nr. V-2368 patvirtintais „Švietimo aprūpinimo standartais“. 

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 

Bendrojo ugdymo dalyko vadovėlis – vadovėlis, skirtas konkrečiam ugdymo 

tarpsniui arba klasei, ugdymo sričiai, integruotam kursui, dalykui arba moduliui. 

Mokymo priemonės – tiesiogiai mokymui(si) ir ugdymui(si) reikalingos spausdintos 

ar skaitmeninės priemonės, daiktai, medžiagos ir įranga, mokinio darbo vietai įrengti bei 

mokymo priemonėms laikyti reikalingi baldai ir laboratoriniai baldai. 

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

(vadovėlio komplektas) arba vadovėlis (vadovėlio komplektas), kurio turinys atnaujintas 

daugiau nei 30 proc. 

Pataisytas vadovėlis (pataisytas vadovėlio komplektas) – vadovėlis (vadovėlio 

komplektas), kurio medžiaga pakeista arba papildyta naujais (tekstiniais ar vaizdiniais) 

elementais mažiau kaip 30 proc. 

Vadovėlis – mokiniui skirta daugkartinio naudojimo mokymo priemonė, turinti 

metodinę sąrangą. 

Vadovėlio komplektas – vadovėlis, mokytojo knyga ir vadovėlį papildančios 

mokymo priemonės, kurias sieja bendra sudarymo idėja, turinys ir metodinė struktūra. 

Kitos tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

II SKYRIUS  



APRŪPINIMAS BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR KITOMIS 

MOKYMO PRIEMONĖMIS 

 

4. Informacija apie galiojančius vadovėlius ar vadovėlių komplektus gaunama iš 

Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo aprūpinimo centro (toliau – ŠAC) bendrojo ugdymo 

dalykų vadovėlių duomenų bazėje, kurioje kaupiama informacija apie įvertintus vadovėlius 

ar vadovėlių komplektus, adresu: http://www.sac.smm.lt/mokymosi-

istekliai/vadoveliai/bendrojo-ugdymo-dalyku-vadoveliai/, leidyklų atsiųstuose komerci-

niuose pasiūlymuose, leidyklų interneto svetainėse ir teikiama mokyklos tinklapyje. 

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

įsigyti: 

5.1. vadovėlių, įrašytų galiojančių ŠAC Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių 

duomenų bazėje; 

5.2. užsienyje išleistų vadovėlių užsienio kalbai mokytis;  

5.3. specialiųjų mokymo priemonių; 

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

5.5. mokytojo knygų; 

5.6. ugdymo procesui reikalingos literatūros; 

5.7. skaitmeninių mokymo priemonių; 

5.8. daiktų, medžiagų (dalyko mokymui ir mokymuisi reikalingų darbo, kūrybos, 

informacinių ir vaizdinių priemonių) ir įrangos (mokinio darbo vietai įrengti). 

6. Vadovėliai ir mokymo priemonės gali būti įsigyjamos ir iš savivaldybės ir valstybės 

biudžetų skiriamų lėšų.  

7. Bibliotekos vedėjas supažindina mokytojus su ŠAC paskelbta informacija apie 

bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje sąrašus ir su leidyklų naujovėmis. 

8. Dalykų metodikos grupių susirinkimuose aptariami vadovėliai, kurie bus naudojami 

mokinių mokymui, jų alternatyva, vadovėlių kiekvienais metais poreikis siekiant išlaikyti 

vadovėlių tęstinumą, aptariamas reikalingų vadovėlių kiekis, rekomenduojamų įsigyti 

mokomųjų kompiuterinių priemonių ir mokymo priemonių sąrašai.  

9. Kiekviena metodikos grupė, atsižvelgdama į mokyklos galimybes, turimas lėšas, 

turimų vadovėlių fondą, sudaro reikalingų užsakyti vadovėlių ir kitų mokymo priemonių 

sąrašą. Metodikos grupių pirmininkai bibliotekos vedėjui raštu pateikia motyvuotą reikalingų 

vadovėlių ir mokymo priemonių paraišką iki kiekvienų metų gegužės 1 d. (arba kitos 

mokyklos bibliotekos vedėjo paskirtos datos). 

10. Bibliotekos vedėjas sudaro užsakomų vadovėlių sąrašą pagal šiuos prioritetus: 

10.1. pasibaigęs vadovėlių galiojimo laikas; 

10.2. padidėjęs mokinių skaičių klasėse;  

10.3. išlaikytas vadovėlių tęstinumo principas pagal klases;  

10.4. vadovėlio atitikimas Bendrųjų programų reikalavimams. 

11. Bibliotekos vedėjas užsakomų vadovėlių sąrašą teikia svarstyti ir suderinti 

Metodikos tarybai. 

12. Bibliotekos vedėjas su Metodikos taryba suderintą užsakomų vadovėlių ir 

mokymo priemonių projektą pateikia svarstyti Mokyklos tarybai. 

13. Mokyklos tarybai pritarus, direktorius tvirtina reikalingų vadovėlių ir mokymo 

priemonių užsakymus. 

14. Vadovėlių užsakymą vykdo bibliotekos vedėjas, vadovaudamasis mokyklos 

taryboje suderintu sąrašu ir mokyklos direktoriaus patvirtinta mokytojų paraišką atlikti prekių 

paslaugų ar darbų viešąjį pirkimą. 



15. Vadovėlius ir mokymo priemones mokykla užsako ir įsigyja savarankiškai 

numatant jų pristatymus, sudarydama sutartis su leidyklomis ar kitais tiekėjais vadovauda-

masi viešųjų pirkimų įstatymu. 

 

III SKYRIUS 

VADOVĖLIŲ FONDO APSKAITA, PRIĖMIMAS, IŠDAVIMAS 

 

16. Mokyklos vadovėliai saugomi, tvarkomi ir apskaitomi atskirai nuo bibliotekos 

fondo. 

17. Mokykla turi teisę per 10 darbo dienų nuo vadovėlių gavimo dienos grąžinti 

tiekėjui prastos prekinės išvaizdos, brokuotus vadovėlių egzempliorius, o tiekėjas per 10 

darbo dienų nuo gražintų egzempliorių grąžinimo dienos privalo pateikti tiek pat kokybiškų 

egzempliorių arba sumokėti jų vertę. 

18. Gaunami vadovėliai priimami ir patikrinami pagal lydimąjį dokumentą (sąskaitą, 

lydraštį, aktą ar pan.). 

19. Visi gauti vadovėliai antspauduojami mokyklos bibliotekos antspaudu 

antraštiniame lape ir 17 puslapyje. 

20. Bibliotekoje vedama individuali ir visuminė vadovėlių apskaita. 

21. Visi vadovėliai mokslo metų pradžioje, pagal vadovėlių išdavimo grafiką, 

išduodami individualiai kiekvienam mokiniui. Mokinys apie gautus vadovėlius patvirtina 

parašu „Vadovėlių išdavimo-grąžinimo lape” (1 priedas). 

22. Pasibaigus mokslo metams, mokinai patikrina turimų vadovėlių  būklę, juos 

sutvarko (ištrina, suklijuoja) ir grąžina pagal grafiką (ne vėliau kaip iki birželio 15 d.). 

Bibliotekos darbuotojas vadovėlio grąžinimą patvirtina  parašu „Vadovėlių išdavimo-

grąžinimo lape” (1 priedas). 

23. Mokytojams išduodamų ir grąžinamų vadovėlių fiksavimas vyksta elektroniniame 

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos bibliotekos kataloge „MOBIS“. Vadovėlių išdavimo-

grąžinimo lapas – nespausdinamas. 

24. Mokiniams, negrąžinusiems vadovėlių iki naujųjų mokslo metų pradžios, nauji 

vadovėliai neišduodami. 

25. Visi vadovėliai saugomi lentynose atskiroje patalpoje. 

26. Mokiniui, išvykstančiam į kitą mokyklą, vadovėliai neperduodami. 

27. Laikinai nenaudojamus vadovėlius mokykla skolina kitoms mokykloms 

vieneriems mokslo metams, pasirašant vadovėlių išdavimo-grąžinimo lapą.  

 

IVSKYRIUS 

MOKYMO PRIEMONIŲ APSKAITA, PRIĖMIMAS, IŠDAVIMAS 

 

28. Vadovėlius papildančius mokymo priemones (išskyrus pratybų sąsiuvinius), 

mokytojo knygas, ugdymo procesui reikalingą literatūrą, skaitmenines ir specialiąsias 

mokymo priemones užsako bibliotekos vedėjas.  

29. Bibliotekos darbuotojai gautoms mokymo priemonėms (knygoms) suteikia in-

ventorinius (neinventorinius) numerius įrašydamas į Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos 

bibliotekos katalogą „MOBIS“. Mokymo priemonės įtraukiamos į bibliotekos fondo inven-

toriaus ir bendrosios apskaitos knygas.  



30. Daiktus, medžiagas ir įrangą (reikalingas dalyko mokymui ir mokymuisi kūrybos 

priemones, baldus darbo vietai įrengti) užsako direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams arba 

inžinierius – programuotojas 

31. Daiktai, medžiagos ir įranga (reikalingi dalyko mokymui ir mokymuisi kūrybos 

priemonės, baldai darbo vietai įrengti) perduodami mokytojams laikymui pagal nustatytą 

mokyklos tvarką.  

32. Mokymo priemonės, kurių vertė neviršija 500 Eur, apskaitomi mažaverčio 

inventoriaus apskaitos registre. 

33. Mokymo priemonės, kurių vertė viršija 500 Eur litų, apskaitomi ilgalaikio mate-

rialiojo ar nematerialiojo turto apskaitos registre. Joms suteikiamas inventorinis numeris ir 

priskiriamas už jas atsakingas mokyklos darbuotojas.  

 
VSKYRIUS 

VADOVĖLIŲ IR KITŲ MOKYMO PRIEMONIŲ NURAŠYMAS 

 

34. Nenaudotini, nusidėvėję, netinkami arba pasenę savo turiniu vadovėliai ir mokymo 

priemonės yra nurašomi. 

35. Netinkamus naudoti, pamestus vadovėlius ir mokymo priemones teisės aktų nu-

statyta tvarka nurašo mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija. Prie nurašymo akto 

pridedamas nurašomų vadovėlių sąrašas, kuriame pateikiami jų duomenys: autorius, 

pavadinimas, leidimo metai, vieno egzemplioriaus kaina, nurašomų vadovėlių kiekis ir bendra 

suma. 

36. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams organizuoja nurašytų nebegaliojančių 

vadovėlių ir mokymo priemonių atidavimą antrines žaliavas superkančioms įmonėms.  

 

VI SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

37. Už vadovėlių fondo komplektavimą, apskaitą, tvarkymą ir apsaugą atsakingas 

bibliotekos vedėjas. 

38. Už vadovėlį papildančių mokymo priemonių (išskyrus pratybų sąsiuvinius), 

mokytojo knygų, ugdymo procesui reikalingos literatūros, skaitmeninių ir specialiųjų 

mokymo priemonių užsakymą ir įsigijimą, komplektavimą, apskaitą, tvarkymą ir apsaugą 

atsakingas mokyklos bibliotekos vedėjas. 

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

kūrybos, informacinių ir vaizdinių priemonių), mokymo priemonėms laikyti reikalingų baldų 

ir laboratorinių baldų užsakymą, įsigijimą, komplektavimą, apskaitą, tvarkymą ir apsaugą 

atsakingas direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, inžinierius – programuotojas arba kitas 

mokyklos direktoriaus paskirtas darbuotojas. 

40. Mokytojas atsako už gautas mokymo priemones ir  kabinete esančią įrangą.  

41. Už vadovėlius, išduotus visiems mokslo metams, atsako juos paėmęs mokinys ar 

mokytojas.  

42. Mokinys gavęs vadovėlius privalo užpildyti vadovėlio gale esančią kortelę, 

parašyti savo vardą, pavardę, klasę, mokslo metus, įsivertinti būklę ir apsilenkti. Jei 

vadovėlyje kortelės nėra, tai duomenys pildomi vadovėlio paskutiniuose lapuose, tuščioje 

vietoje. 

43. Vartotojams draudžiama vadovėlyje rašyti, piešti pieštuku, tušinuku ar kita rašymo 

priemone (išskyrus 42 punkte) ir atlikti kitus vadovėlio gadinimo veiksmus.  



44. Už pamestą ar sugadintą vadovėlį mokinys ar jo tėvai (globėjai) atsiskaito su 

mokykla, nupirkdami tokį patį (arba kitu mokyklai reikalingu, ne mažesnės vertės) vadovėlį 

arba atlygina vadovėlio teisės aktu nustatyta tvarka. 

45. Mokinys pabaigęs mokyklą arba dėl kitų priežasčių nutraukęs mokymąsi privalo 

atsiskaityti su biblioteka. 

46. Mokytojas, nutraukęs darbo sutartį, vadovėlius ir mokymo priemones grąžina 

mokyklos bibliotekai. 
 

VII SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

47. Mokyklos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo 

priemonėmis tvarkos aprašas papildomas, keičiamas pagal mokyklos poreikius, keičiantis 

teisės aktams. 

__________________________ 

 



 


