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APRŪPINIMO BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO 

PRIEMONĖMIS  TVARKOS APRAŠAS  
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos 

aprašas nustato aprūpinimo jais tvarką progimnazijoje.  

2. 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 laikytini reikalingi baldai ir laboratoriniai baldai. 

Vadovėlis – mokiniui skirta daugkartinio naudojimo mokymo priemonė, turinti 

metodinę sąrangą. 

Kitos tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

II. APRŪPINIMAS BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR KITOMIS 

MOKYMO PRIEMONĖMIS 

 

3. Vadovėlių, priešmokykliniam ugdymui skirtų ir kitų mokymo priemonių galima įsigyti už 

mokinio krepšelio lėšas, skirtas vadovėliams ir mokymo priemonėms. 

4. Progimnazijos vadovas, suderinęs su metodine taryba ir progimnazijos taryba, priima sprendimus 

dėl vadovėlių ir kitų mokymo priemonių įsigijimo. 

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

naudojamos  lėšos iš savivaldybės biudžeto bei iš įstaigos gautų pajamų už teikiamas paslaugas.  

6. Lėšų, vadovėliams, skirtų mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skiria Švietimo 

ir mokslo ministerija teisės aktų nustatyta tvarka. 

7. Pritaikytų vadovėlių poreikį nustato ir siūlymus Švietimo ir mokslo ministerijai teikia institucija, 

atsakinga už pritaikytų vadovėlių ir specialiųjų mokymo priemonių vertinimą. 

8. Vadovėlių, pritaikytų specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, pirkimą vykdo 

Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžios institucijos. 

9. Progimnazija taip pat gali būti aprūpinta vadovėliais ir kitomis mokymo priemonėmis 

centralizuotai už valstybės biudžeto lėšas teisės aktų nustatyta tvarka. 

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

10.1. vadovėlių; 

10.2. specialiųjų mokymo priemonių; 

10.3.  priešmokyklinio ugdymo priemonių; 

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

10.5.  mokytojo knygų; 

10.6.  ugdymo procesui reikalingos literatūros; 

10.7.  skaitmeninių mokymo priemonių; 

10.8. daiktų, medžiagų ir įrangos mokinio darbo vietai įrengti bei mokymo 

priemonėms laikyti (baldai, laboratoriniai baldai).  

 

 



 

III. MOKYKLOS DARBUOTOJŲ ( MOKYTOJO, BIBLIOTEKININKĖS, 

BUHALTERĖS, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS, 

DIREKTORIAUS) FUNKCIJOS  

 

11. Progimnazijos mokytojas: 

11.1. metodinėje grupėje aptaria reikalingų užsakyti vadovėlių, jų dalių, mokymo 

priemonių reikalingumą einamiems metams; 

11.2. kartu su klasių vadovais mokslo metų pradžioje paima vadovėlius iš bibliotekos 

ir išdalina juos mokiniams; 

11.3. mokslo metams pasibaigus, tvarkingus vadovėlius grąžina į mokyklos biblioteką. 

12. Bibliotekininkė: 

12.1. supažindina mokytojus su vadovėlių, jų komplektų dalių, mokymo priemonių ir 

literatūros pasiūla; 

12.2. surenka ir apibendrina metodinių grupių paraiškas;  

12.3. susitaria su leidyklomis dėl vadovėlių, jų komplektų dalių, mokymo, 

priešmokyklinio ugdymo(si), specialiųjų mokymo priemonių ir literatūros pristatymo į 

mokyklą; 

12.4. veda apskaitą, saugo, išduoda ir priima vadovėlius, jų komplektų dalis, literatūrą; 

12.5. rengia ir pateikia informaciją apie įsigytus vadovėlius, jų komplektų dalis, 

mokymo priemones ir literatūrą progimnazijos direktoriui. 

13. Progimnazijos buhalterė apmoka tiekėjų pateiktas įsigyjamų vadovėlių, jų 

komplektų, literatūros, mokymo priemonių sąskaitas faktūras. 

14. Progimnazijos direktorius: 

14.1. vadovaudamasis progimnazijos steigėjos – Tauragės rajono savivaldybės tarybos 

patvirtintu Tauragės rajono bendrojo lavinimo mokyklų aprūpinimo vadovėliais ir mokymo 

priemonėmis tvarkos aprašu (toliau tekste – aprašu), kitais teisės aktais, nustato Aprūpinimo 

bendrojo ugdymo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarką; 

14.2. paskiria atsakingus asmenis už pirkimus, ataskaitas, apskaitą ir saugojimą; 

14.3. mokyklos tarybai pritarus, tvirtina įsigyjamų vadovėlių, jų komplektų dalių, 

mokymo priemonių ir literatūros sąrašus; 

14.4. sudaro sutartis su leidėjais ir tiekėjais; 

14.5. pateikia Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui 

apibendrintą informaciją apie įsigytus vadovėlius, jų komplektų dalis, mokymo priemones ir 

literatūrą. 

15. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams:  

15.1. vykdo vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimą teisės aktų nustatyta tvarka.  

16. Progimnazija, įsigydama vadovėlius, jų komplektų dalis, mokymo, 

priešmokyklinio ugdymo(si), specialiąsias mokymo priemones ir literatūrą iš kitų sukauptų lėšų, 

derina pirkimus su mokyklos  taryba. 

17. Mokiniui pereinant iš vienos rajono  mokyklos į kitą, mokyklos tarpusavyje 

susitaria dėl vadovėlių komplekto perdavimo, jei jų yra pakankamai mokykloje; 

18. Mokiniams išvykstantiems į kitų savivaldybių mokyklas vadovėliai neišduodami; 

 

IV.INFORMACIJOS APIE ĮSIGYTUS VADOVĖLIUS, JŲ KOMPLEKTŲ DALIS,  

MOKYMO PRIEMONES IR LITERATŪRĄ PATEIKIMAS 

 

19. Progimnazija kiekvienais metais pateikia nustatytos formos informaciją Tauragės  

rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriui apie visos mokyklos įsigytus vadovėlius, 

jų komplektų dalis, mokymo, priešmokyklinio ugdymo(si), specialiąsias mokymo priemones ir 

literatūrą. 

 



V.  ATLYGINIMAS UŽ PRARASTUS VADOVĖLIUS, KNYGAS AR KITUS 

DOKUMENTUS,  PRATYBŲ SĄSIUVINIŲ ĮSIGIJIMAS 

  

20. Praradęs ar nepataisomai sugadinęs vadovėlį, grožinės literatūros knygą ar kitą 

dokumentą, mokinys (skaitytojas) privalo jį pakeisti tokiu pat arba lygiaverčiu, arba atlyginti 

žalą jo rinkos kaina, įskaitant užsakymo ir transportavimo išlaidas.  

  21. Už nepilnamečių moksleivių (skaitytojų) sugadintus ar prarastus spaudinius atsako 

tėvai (rūpintojai ar globėjai).  

               22. Praradęs ar nepataisomai sugadinęs vadovėlį, knygą ar kitą dokumentą, mokinys 

(skaitytojas) privalo padarytą žalą atlyginti.   

               23. Pabaigęs mokyklą ar dėl kokių nors priežasčių nutraukęs mokymąsi, mokinys 

privalo atsiskaityti su biblioteka (atsiskaitymo lapelis). 

  24. Už mokinio pratybų sąsiuvinių, reikalingais dalykų mokymuisi, įsigijimą, 

atsakingi mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai).  

 

 

 


