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Vilnius 

 
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 
2011, Nr. 38-1804) 40 straipsnio 3 dalimi: 

1. T v i r t i n u Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties 
teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašą (pridedama). 

2. P a v e d u: 
2.1. Ugdymo plėtotės centrui (direktorius Giedrius Vaidelis) organizuoti naujų 

vadovėlių ar vadovėlių komplektų vertinimą; 
2.2. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui (direktorė Irma Čižienė): 
2.2.1. organizuoti pritaikytų vadovėlių ir specialiųjų mokymo priemonių vertinimą: 
2.2.2. nustatyti pritaikytų vadovėlių poreikį. 

 2.3. Švietimo aprūpinimo centrui (direktorius Tautvydas Salys): 
 2.3.1. patvirtinti per dvi savaites nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos Bendrojo ugdymo 

dalykų vadovėlių duomenų bazės pildymo tvarkos aprašą;  
 2.3.2. nustatyti vadovėlių užsienio lietuvių ir Europos mokyklų mokiniams poreikį; 
 2.3.3. vykdyti centralizuotą vadovėlių užsienio lietuvių ir Europos mokyklų mokiniams 

ir vadovėlių pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams pirkimą. 
 3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:  
 3.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymą 

Nr. ISAK-1051 „Dėl Mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo 
priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2009, Nr. 61-2450); 

 3.2. . Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. sausio 12 d. įsakymą 
Nr. V-97 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. ISAK-1051 „Dėl 
Mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 9-398); 
 3.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 15 d. įsakymą Nr. 
ISAK-1434 „Dėl priešmokyklinio ugdymo priemonės sampratos“ (Žin., 2003, Nr. 101–4566). 

 
 
 
Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius 
 
 
 
      


