
SUSITIKIMAS SU LEIDĖJAIS 

2017 M. VASARIO 8 D.  

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA 

 

Dalyvavo: Bendrojo ugdymo departamento direktorė Žydronė Žukauskaitė-Kasparienė, Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus 

vedėja Loreta Žadeikaitė, Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Švelnienė, Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo 

skyriaus vyriausioji specialistė Egidija Nausėdienė, Švietimo pagalbos skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė, Švietimo aprūpinimo centro 

Mokymosi išteklių skyriaus vedėja Nijolė Kalasauskienė, Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja Laimutė Jankauskienė, Ugdymo 

plėtotės centro Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyriaus vedėja Edita Sederevičiūtė, Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius 

Vaidelis, Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Jokimaitis, leidyklos „Briedis“ atstovas Ignas Kapleris, 

leidyklos „Didakta“ direktorius Remigijus Martinavičius, leidyklos „Šviesa“ direktorė Jurgita Nacevičienė, leidyklos TEV direktorius 

Elmundas Žalys, leidyklos „Baltos lankos“ direktorius Saulius Žukas, leidyklos „Žara“ direktorius Aidas Žandaris. 

 

SUSITARIMAI 

 

Svarstytas 

klausimas 

Susitarimas Atsakinga institucija Laikas Pastabos 

1. Leidėjų 

dalyvavimas 

atnaujinant 

ugdymo turinį. 

1.1. Kuo anksčiau įtraukti 

leidyklas, kaip vieną iš interesų 

grupių, svarstant klausimus dėl 

ugdymo turinio atnaujinimo. 

Sudaryti jiems galimybes 

pasidalyti savo įžvalgomis ir 

siūlymais.  

Švietimo ir mokslo 

ministerija 

 

Ugdymo plėtotės centras  

 

Pagal poreikį  

1.2. Leidėjų atstovus deleguos 

Leidėjų asociacija. Ji informuos ir 

ne asociacijos narius. 

Ugdymo plėtotės centras 

 

Leidėjų asociacija 

Pagal poreikį  

2. Vadovėlių 

užsakymai ir lėšų 

paskirstymas 

vadovėliams ir 

mokymo 

2.1. Svarstyti galimybę rinkti 

informaciją apie vadovėliams ir 

mokymo priemonėms įsigyti 

panaudojamas mokinio krepšelio 

lėšas ŠVIS`e. Variantai: papildyti 

dabar renkamus duomenis 

Švietimo aprūpinimo centras 

 

Informacinių technologijų 

centras  

Kovo –  

balandžio mėn. 
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priemonėms 

įsigyti. 

 

 

 

smulkesnėmis mokymo 

priemonių kategorijomis arba 

sukurti atskirą formą, kurioje 

mokyklos pačios teiktų duomenis. 

Turėtų būti kaupiama informacija 

ne tik apie panaudojamas lėšas, 

bet ir apie mokyklose esančias 

mokymo priemones. 

2.2. Vadovėlių duomenų 

bazėje skelbti mokymo 

priemonių, kuriomis leidyklos 

numato prekiauti 2017 metais, 

sąrašą. 

Švietimo aprūpinimo centras Iki balandžio 3 d.  Bendrojo ugdymo 

dalykų vadovėlių ir 

mokymo priemonių 

duomenų bazėje 

paskelbtų vadovėlių, 

kuriais 

leidyklos/teikėjai 2017 

metais numato 

prekiauti, sąrašas 

2.3. Atnaujinus ugdymo turinį, 

peržiūrėti visus vadovėlių 

duomenų bazėje esančius  

vadovėlius. 

Švietimo ir mokslo ministerijos 

Bendrojo ugdymo departamentas 

Ugdymo plėtotės centras 

Švietimo aprūpinimo centras 

Pagal poreikį  

2.4. Atkreipti mokyklų dėmesį, 

kad rinkdamasi vadovėlius 

naudotų Ugdymo plėtotės centro 

parengtą vadovėlių suskirstymą 

pagal Bendrųjų programų 

atnaujinimo metus. 

Ugdymo plėtotės centras  Iki kovo 13 d.  Vadovėlių 

suskirstymas pagal 

Bendrųjų programų 

atnaujinimo metus. 

3. Vadovėlių 

turinio kokybės 

gerinimo 

galimybės ir 

vertinimo proceso 

tobulinimas. 

3.1. Teikti leidykloms 

vadovėlių įvertinimus nurodant ir 

vertintojų pavardes. 

Ugdymo plėtotės centras Vertinant 

vadovėlį 

 

3.2. Informuoti leidyklas, kai bus 

parengti vadovėlių vertinimo 

kriterijų aprašai vertintojams. 

Ugdymo plėtotės centras  Kovo mėn.  Vadovėlių vertinimo 

kriterijų aprašai 2017 

m. 

http://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2017/04/2017-m.-numatomu-prekiauti-vadoveliu-sarasas.xls
http://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2017/04/2017-m.-numatomu-prekiauti-vadoveliu-sarasas.xls
http://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2017/04/2017-m.-numatomu-prekiauti-vadoveliu-sarasas.xls
http://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2017/04/2017-m.-numatomu-prekiauti-vadoveliu-sarasas.xls
http://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2017/04/2017-m.-numatomu-prekiauti-vadoveliu-sarasas.xls
http://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2017/04/2017-m.-numatomu-prekiauti-vadoveliu-sarasas.xls
http://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2017/04/2017-m.-numatomu-prekiauti-vadoveliu-sarasas.xls
http://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2017/04/2017-m.-numatomu-prekiauti-vadoveliu-sarasas.xls
http://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2017/04/2017-m.-numatomu-prekiauti-vadoveliu-sarasas.xls
https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/3aced62e-b5d1-4feb-baa1-b9522fef11c7.xlsx
https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/3aced62e-b5d1-4feb-baa1-b9522fef11c7.xlsx
https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/3aced62e-b5d1-4feb-baa1-b9522fef11c7.xlsx
https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/3aced62e-b5d1-4feb-baa1-b9522fef11c7.xlsx
https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/3aced62e-b5d1-4feb-baa1-b9522fef11c7.xlsx
https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/3aced62e-b5d1-4feb-baa1-b9522fef11c7.xlsx
https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/3aced62e-b5d1-4feb-baa1-b9522fef11c7.xlsx
https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/cacabfa9-191c-42e0-8f0f-2bb4b2fd7e48.pdf
https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/cacabfa9-191c-42e0-8f0f-2bb4b2fd7e48.pdf
https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/cacabfa9-191c-42e0-8f0f-2bb4b2fd7e48.pdf
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Aprašai bus naudingi ir vadovėlių 

autoriams. 

3.3. Pagal galimybes organizuoti 

mokymus vadovėlių autoriams. 

Ugdymo plėtotės centras 

Leidyklos 

Balandžio – 

gegužės mėn. 

Rugsėjo – 

gruodžio mėn. 

 

3.4. Kartu su leidyklomis 

organizuoti klausimų dėl 

vadovėlių vertinimo aptarimus.  

 

Bent po du susitikimus per metus 

Švietimo ir mokslo ministerijoje. 

Ugdymo plėtotės centras 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministerija 

Pagal poreikį  

4. Atskirai 

aptarti įrangos 

nuomos 

mokykloms 

klausimus. 

Atskiras susitikimas. Švietimo ir mokslo ministerijos 

Bendrojo ugdymo departamentas 

Kovo mėn.  

5. Kreiptis į 

mokyklas dėl 

mokymo 

medžiagos, 

esančios 

vadovėliuose, 

nelegalaus 

kopijavimo. 

 Ugdymo plėtotės centras Kovo mėn.   

 

 

___________________________ 


