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Darbotvarkė: 

1. Dėl mokyklos aprūpinimo vadovėliais 2014–2015 m. m.  

1. SVARSTYTA. Leidyklų pasiūlymai vadovėliams įsigyti 2014–2015 m. m. 

Komisijos nariai sudarė pageidaujamų mokyklai vadovėlių sąrašą. Jis buvo aptartas 

kartu su bibliotekos vedėja Vale Stravinskiene, kuri patikslino vadovėlių kiekį ir sudarė galutinį 

reikalingų vadovėlių sąrašą, kurių trūksta mokiniams ateinantiems mokslo metams. Ji pateikė 

paraišką dėl vadovėlių pirkimo (pridedama). 

Bibliotekos vedėja supažindino komisijos narius su leidyklų pasiūlymais.  

Komisijos pirmininkė Albina Pranskietienė pastebėjo, kad pageidaujamus pirkti 

vadovėlius iš sudaryto sąrašo siūlo leidyklos, kurios vienintelės ir leidžia reikiamus mokyklai 

vadovėlius: „Briedis“, „Didakta“, „TEV“, „Šviesa“. O anglų kalbos vadovėlius siūlo kelios 

leidyklos. Komisija susipažino su leidyklų pasiūlymais pirkti vadovėlius.  

Leidyklos „Šviesa“ pasiūlymas:  

Matematikos vadovėlių „Formulė“ (1 dalis, pagal seriją „ŠOK“, 6 klasei, 45 vnt.) 

kaina – 1027,98 Lt be PVM;  

Matematikos vadovėlių „Formulė“ (2 dalis, pagal seriją „ŠOK“, 6 klasei, 45 vnt.) 

kaina – 1027,98 Lt be PVM; 

Biologijos vadovėlių „Biologija“ (tęstinis, pagal seriją „ŠOK“, 8 klasei, 90 vnt.)   

kaina – 2881,65 Lt be PVM; 
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Muzikos vadovėlių „Muzikos labirintai“ (pagal seriją „ŠOK“, 7 klasei, 18 vnt.) kaina – 

658,90 Lt be PVM; 

Mokytojo knygos „Muzikos labirintai“ (pagal seriją „ŠOK“, pagal 7 klasės muzikos 

vadovėlį, 1 vnt.) kaina – 42,11 Lt be PVM; 

Lietuvių kalbos testų (pagal seriją „ŠOK“, pasiruošimas standartizuotiems testams, 4 

klasei, 3 vnt.) kaina – 35,78 Lt be PVM. 

Muzikos vadovėlių „Vieversys“ (pagal seriją „ŠOK“, 1 klasei, su CD, 2 vnt.) kaina – 

73,21 Lt be PVM. 

Muzikos vadovėlių „Vieversys (pagal seriją „ŠOK“, 2 klasei, su CD, 7 vnt.) kaina – 

256,24 Lt be PVM. 

Muzikos vadovėlių „Vieversys“ (pagal seriją „ŠOK“, 3 klasei, su CD, 15 vnt.) kaina – 

549,08 Lt be PVM. 

Leidyklos „Briedis“ pasiūlymas: 

Istorijos vadovėlių „Žingsniai“ (1 dalis, 6 klasei, 97 vnt.) kaina – 2710,30 Lt be PVM; 

Istorijos vadovėlių „Žingsniai“ (2 dalis, 6 klasei, 97 vnt.) kaina – 2710,30 Lt be PVM; 

Vadovėlio „Pirmoji pagalba kiekvienam“ (vadovėlis žmogaus saugai, 5–8 klasėms, 1 

vnt.) kaina – 8,62 Lt be PVM.  

Leidyklos „Didakta“ pasiūlymas – Dailės vadovėlio „Dailės studija“ (6 klasei, 1 

vnt.) kaina – 38,53 Lt be PVM.  

Leidyklos „TEV“ pasiūlymas: 

Matematikos vadovėlių „Matematika tau plius“ (1 dalis, 8 klasei, 60 vnt.) kaina – 

1926,61 Lt be PVM; 

Matematikos vadovėlių „Matematika tau plius“ (2 dalis, 8 klasei, 60 vnt.) kaina – 

1926,61 Lt be PVM; 

Uždavinynų „Matematika tau plius“ (vadovėlio priedas, 8 klasei, 30 vnt.) kaina – 

552,00 Lt be PVM; 

„Matematika tau plius“ (vadovėlio priedas „Savarankiški darbai“, 8 klasei, 2 vnt.) 

kaina – 34,50 Lt be PVM; 

„Matematika tau plius (vadovėlio priedas „Tikrinamieji darbai“, 8 klasei, 2 vnt.) kaina 

– 30,82 Lt be PVM. 

Ieškant užsienio kalbos (anglų) vadovėlių Anglų kalbos vadovėlis „Solutions 2nd 

Edition Elementary“ (5–6 klasei, 80 vnt.) buvo svarstomi trijų leidyklų pasiūlymai ir sąlygos. 

Paiūlymus pateikė: IĮ „Knygeta“, UAB „Litterula“, UAB „Humanitas“.  
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Leidyklos pavadinimas Kiekis vnt. Kaina LT be PVM 

UAB „Humanitas“ 80 1917,80 

IĮ „Knygeta“ 80 2062,81 

UAB „Litterula“ 80 2274,38 

 

Diskusijose bibliotekos vedėja pasiūlė rinktis leidyklą UAB „Humanitas“ perkant 

užsienio kalbos (anglų) vadovėlius, kadangi šios leidyklos kaina buvo mažiausia (1917,80 Lt).  

NUTARTA. Pirkti vadovėlius iš leidyklų, kurios vienintelės leidžia dabar reikalingus 

mokyklai vadovėlius ir iš leidyklos, kuri siūlo vadovėlius mažiausia kaina.   

Komisijos pirmininkė Albina Pranskietienė 

Komisijos nariai Almantė Šimkuvienė   

 Genutė Akelaitienė  

 Dalia Šedienė  

 Valė Stravinskienė 

 

        


