
 

REKOMENDUOJAMI MOKYKLOS VIDAUS DOKUMENTAI  

Mokyklos vidaus dokumentas Nacionalinio lygmens teisės aktai, kuriais 
vadovaujantis kuriami mokyklos vidaus 
dokumentai 

Mokyklos veiklos reglamentavimas 
Mokyklos steigimo dokumentai 
 
Mokyklos nuostatai 

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų 

įstatymo pakeitimo įstatymas 
XI-666 Lietuvos Respublikos biudžetinių 

įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymas (lrs.lt) 
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymas 
I-533 Lietuvos Respublikos vietos 

savivaldos įstatymas (lrs.lt) 
Mokyklos higienos pasas Lietuvos higienos normos HN 21:2011 

„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo 
programas. Bendrieji sveikatos saugos 
reikalavimai" 
V-773 Dėl Lietuvos higienos normos HN 
21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo 
ugdymo programas. Bendrieji s... (lrs.lt) 

Dokumentų rengimo ir valdymo tvarka 
 
Dokumentacijos valdymo planas 

Lietuvos vyriausio archyvaro įsakymas “Dėl 
dokumentų taisyklių patvirtinimo”  
V-117 Dėl Dokumentų rengimo taisyklių 
patvirtinimo (lrs.lt) 
Informacinių sistemų, kuriomis tvarkoma 
informacija, susijusi su dokumentų valdymu, 
steigimo, kūrimo, modernizavimo ir 
likvidavimo tvarkos aprašas 
V-45 Dėl Informacinių sistemų, kuriomis 
tvarkoma informacija, susijusi su dokumentų 
valdymu, steigimo,... (lrs.lt) 

Mokyklos internetinė svetainė Bendrųjų reikalavimų valstybės ir 
savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto 
svetainėms aprašas 
1261 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 
„Dėl Bendrųjų reika... (lrs.lt) 

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 

 

Dienynų sudarymo elektroninio dienyno 
duomenų pagrindu tvarkos aprašas 
ISAK-2008 Dėl Dienynų sudarymo 
elektroninio dienyno duomenų pagrindu 
tvarkos aprašo patvirtinimo (lrs.lt) 
Informacinių sistemų, kuriomis tvarkoma 
informacija, susijusi su dokumentų valdymu, 
steigimo, kūrimo, modernizavimo ir 
likvidavimo tvarkos aprašas 
V-45 Dėl Informacinių sistemų, kuriomis 
tvarkoma informacija, susijusi su dokumentų 
valdymu, steigimo,... (lrs.lt) 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.364294
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.364294
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5884/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5884/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.404809/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.404809/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.404809/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403753/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403753/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.451563?jfwid=rivwzvpvg
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.451563?jfwid=rivwzvpvg
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.451563?jfwid=rivwzvpvg
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/324bbc61ff9e11e89b04a534c5aaf5ce/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/324bbc61ff9e11e89b04a534c5aaf5ce/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/324bbc61ff9e11e89b04a534c5aaf5ce/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.324802/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.324802/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.324802/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.451563?jfwid=rivwzvpvg
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.451563?jfwid=rivwzvpvg
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.451563?jfwid=rivwzvpvg


Vaizdo duomenų tvarkymo 
taisyklės (jei mokykloje yra kameros)  

Lietuvos Respublikos asmens duomenų 
teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 
pakeitimo įstatymas 
XIII-1426 Lietuvos Respublikos asmens 
duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-

1374 pakeitimo įstatymas (lrs.lt) 
Europos parlamento ir tarybos reglamentas 

(ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl 
fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens 

duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 
95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:F
ULL&from=ENG 

Mokyklos turto inventorizacijos tvarkos 

aprašas 

Inventorizacijos tvarka 

719 Dėl Inventorizacijos tvarkos 

patvirtinimo (lrs.lt) 

Mokyklos buhalterinės apskaitos vadovas 
(jei mokyklos buhalterija nėra centralizuota) 

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 
įstatymas 
IX-574 Lietuvos Respublikos buhalterinės 
apskaitos įstatymas (lrs.lt) 
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus 
atskaitomybės įstatymas 
X-1212 Lietuvos Respublikos viešojo 
sektoriaus atskaitomybės įstatymas (lrs.lt) 
Lietuvos Respublikos finansų ministro 
patvirtintomis Viešojo sektoriaus apskaitos 
organizavimo taisyklėmis, viešojo sektoriaus 
apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
standartais 
1K-298 Dėl finansų ministro 2005 m. 
gegužės 25 d. įsakymo Nr. 1K-170 „Dėl 
Viešojo sektoriaus subjektų bu... (lrs.lt) 

Mokyklos patalpų, įrenginių ir inventoriaus 
valymo ir dezinfekavimo tvarkos aprašas 
 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir 
mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, 
iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies 
keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 
(OL 2008 L 353, p. 1) 
CL2008R1272LT0100010.0001_cp 1..1 
(europa.eu) 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų 
tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, 
p. 1) 
2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 
dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų 
naudojimoTekstas svarbus EEE (europa.eu) 

Mokyklos darbuotojų darbo sąlygas reglamentuojantys dokumentai. 
 Darbuotojų bei mokinių sauga 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bc0837f27f9511e89188e16a6495e98c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bc0837f27f9511e89188e16a6495e98c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bc0837f27f9511e89188e16a6495e98c
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=ENG
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.81620/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.81620/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.154657/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.154657/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.301368/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.301368/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/aa4a6a92ac8d11e8aa33fe8f0fea665f
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/aa4a6a92ac8d11e8aa33fe8f0fea665f
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/aa4a6a92ac8d11e8aa33fe8f0fea665f
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1272-20180301&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1272-20180301&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:lt:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:lt:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:lt:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:lt:PDF


Darbuotojų darbo sutartys, darbo grafikai  Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas 
XII-2603 Lietuvos Respublikos darbo 
kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir 
įgyvendinimo įstatymas (lrs.lt) 

Darbuotojų civilinės saugos ir sveikatos bei 
gaisrinės saugos instrukcijų rengimo ir 
instruktavimo  tvarkos aprašas 
 
Darbuotojų civilinės saugos mokymų planas 
 
Darbuotojų darbo saugos ir priešgaisrinės 
saugos  instruktažų registracijos  žurnalai 

Lietuvos Respublikos civilinės saugos 

įstatymas 

VIII-971 Lietuvos Respublikos civilinės 

saugos įstatymas (lrs.lt) 
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir 
sveikatos įstatymas 
IX-1672 Lietuvos Respublikos darbuotojų 
saugos ir sveikatos įstatymas (lrs.lt) 

Ekstremalios situacijos režimo 
ir/ar karantino laikotarpio valdymo planas 
 
Ekstremaliųjų situacijų 
prevencijos priemonių planas. 
 

Lietuvos Respublikos civilinės saugos 
įstatymas 

VIII-971 Lietuvos Respublikos civilinės 
saugos įstatymas (lrs.lt) 

Valstybinis ekstremaliųjų situacijų valdymo 

planas  
1503 Dėl Valstybinio ekstremaliųjų 

situacijų valdymo plano patvirtinimo (lrs.lt)  

Darbuotojų aprūpinimo 
asmeninėmis apsaugos priemonėmis, jų 
naudojimo ir keitimo tvarkos aprašas 
 

 

Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas 
XII-2603 Lietuvos Respublikos darbo 
kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir 
įgyvendinimo įstatymas (lrs.lt) 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimas “Dėl darbų ir veiklos sričių, 
kuriose  leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš 
anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai 
besitikrinantiems,  ar neserga 
užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir 
veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti 
darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) 
periodiškai besitikrinantiems, ar nesega 
užkrečiamąja liga,  dėl kurios yra paskelbta 
valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) 
karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų 
sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo” 
544 Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose 
leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto 
pasitikrinusiem... (lrs.lt) 
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir 
sveikatos įstatymas 
IX-1672 Lietuvos Respublikos darbuotojų 
saugos ir sveikatos įstatymas (lrs.lt) 

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo  
tvarka 
 

Lietuvos Respublikos lygių galimybių 
įstatymas  
IX-1826 Lietuvos Respublikos lygių 
galimybių įstatymas (lrs.lt)  
Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių 
galimybių įstatymo Nr. VIII-947 pakeitimo 
įstatymas 
XII-2767 Lietuvos Respublikos moterų ir 
vyrų lygių galimybių įstatymo Nr. VIII-947 
pakeitimo įstatymas (lrs.lt) 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10c6bfd07bd511e6a0f68fd135e6f40c/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10c6bfd07bd511e6a0f68fd135e6f40c/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10c6bfd07bd511e6a0f68fd135e6f40c/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.69957/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.69957/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.215253/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.215253/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.69957?faces-redirect=true
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.69957?faces-redirect=true
https://e-seimasx.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.384076/asr
https://e-seimasx.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.384076/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10c6bfd07bd511e6a0f68fd135e6f40c/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10c6bfd07bd511e6a0f68fd135e6f40c/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10c6bfd07bd511e6a0f68fd135e6f40c/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.79699/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.79699/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.79699/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.215253/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.215253/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d6ed8e50a74a11e68987e8320e9a5185
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d6ed8e50a74a11e68987e8320e9a5185
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d6ed8e50a74a11e68987e8320e9a5185


Darbuotojų asmens duomenų saugojimo 
politika 
 
Mokinių asmens duomenų tvarkymo 
taisyklės 
 
Informacinių ir komunikacinių 
technologijų naudojimo bei darbuotojų 
stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 
 

Lietuvos Respublikos asmens duomenų 
teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 
pakeitimo įstatymas 
XIII-1426 Lietuvos Respublikos asmens 
duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-

1374 pakeitimo įstatymas (lrs.lt) 
Europos parlamento ir tarybos reglamentas 

(ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl 
fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens 

duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 
95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:F
ULL&from=ENG 
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas 
XII-2603 Lietuvos Respublikos darbo 
kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir 
įgyvendinimo įstatymas (lrs.lt) 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bc0837f27f9511e89188e16a6495e98c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bc0837f27f9511e89188e16a6495e98c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bc0837f27f9511e89188e16a6495e98c
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=ENG
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10c6bfd07bd511e6a0f68fd135e6f40c/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10c6bfd07bd511e6a0f68fd135e6f40c/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10c6bfd07bd511e6a0f68fd135e6f40c/asr


Pirmos pagalbos organizavimo  tvarkos 
aprašas 
 
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar 
patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio 
atstovų informavimo apie mokykloje patirtą 
traumą ar ūmų sveikatos sutrikdymą tvarkos 
aprašas 
 
Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas 
užtikrinimo  tvarkos aprašas 
 
Mokyklos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį 
vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką 
veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 
 
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos 
tvarkos aprašas 

Sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios 
medicinos pagalbos tvarkos  aprašas 
https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c51fddf23
b2911eb8c97e01ffe050e1c/as 
Visuomenės sveiktos priežiūros 
organizavimo mokykloje tvarkos aprašas 
V-966/V-672 Dėl Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo m... (lrs.lt) 
Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų 
ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas 
I-1553 Lietuvos Respublikos žmonių 
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 
įstatymas (lrs.lt) 
Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės 
įstatymas 
I-857 Lietuvos Respublikos alkoholio 
kontrolės įstatymas (lrs.lt) 
Lietuvos Respublikos tabako, tabako 
gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės 
įstatymas 
I-1143 Lietuvos Respublikos tabako, tabako 
gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės 
įstatymas (lrs.lt) 
Lietuvos Respublikos narkotinių ir 
psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas 
VIII-602 Lietuvos Respublikos narkotinių ir 
psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas 
(lrs.lt) 

Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos 
aprašas 

V-966/V-672 Dėl Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo m... (lrs.lt) 

Moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, 
registravimo ir apskaitos nuostatai 

113 Dėl Moksleivių nelaimingų atsitikimų 
tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatų 

(lrs.lt) 
Visuomenės sveikatos specialisto, 

vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, 
kvalifikacinių reikalavimų aprašas 

V-630 Dėl Visuomenės sveikatos 
specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą 

mokykloje, kvalifikacinių rei... (lrs.lt) 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c51fddf23b2911eb8c97e01ffe050e1c/as
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c51fddf23b2911eb8c97e01ffe050e1c/as
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c51fddf23b2911eb8c97e01ffe050e1c/as
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ff95fce04f4b11e68f45bcf65e0a17ee
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ff95fce04f4b11e68f45bcf65e0a17ee
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ff95fce04f4b11e68f45bcf65e0a17ee
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.32088/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.32088/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.32088/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.17752/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.17752/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.24500/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.24500/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.24500/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.48770/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.48770/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.48770/asr
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https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ff95fce04f4b11e68f45bcf65e0a17ee
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Įtampą darbą mažinančių priemonių 
prevencijos nustatymo tvarkos aprašas 
 
Psichologinio smurto ir mobingo politika 
 
Psichosocialinių veiksnių  prevencijos 
priemonių planas 
 
Psichosocialinių veiksnių gerinimo planas 

Metodinės rekomendacijos psichologinio 
smurto darbo aplinkoje prevencijai ir 
Psichosocialinių darbo sąlygų gerinimui 
Smurtas.pdf (vdi.lt) 
Profesinės rizikos vertinimo bendrieji 
nuostatai 
A1-457/V-961 Dėl Profesinės rizikos 
vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo (e-
tar.lt)  
 Psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių 
tyrimo metodinių nurodymai 
V-699/A1-241 Dėl Psichosocialinių 
profesinės rizikos veiksnių tyrimo metodinių 
nurodymų patvirtinimo (e-tar.lt) 

Krizių valdymo tvarkos aprašas 
 

Rekomendacijos dėl krizių valdymo 
mokyklose 
V-229 Dėl Rekomendacijų dėl krizių 
valdymo mokyklose patvirtinimo (lrs.lt) 

Darbo tvarkos  taisyklės 
 
Mokinių elgesio taisyklės  

Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas 
XII-2603 Lietuvos Respublikos darbo 
kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir 
įgyvendinimo įstatymas (lrs.lt) 
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas 
I-1489 Lietuvos Respublikos švietimo 
įstatymas (lrs.lt) 
Lietuvos Respublikos Administracinių 
nusižengimų kodeksas 
XII-1869 Lietuvos Respublikos 
administracinių nusižengimų kodekso 
patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendini... (lrs.lt) 
Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas 
CK Civilinis kodeksas (lrs.lt) 
Mokyklos nuostatai 

Darbuotojų nuotolinio darbo tvarkos aprašas  Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas  
XII-2603 Lietuvos Respublikos darbo 
kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir 
įgyvendinimo įstatymas (lrs.lt) 

Kovos su korupcija tvarka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 
įstatymas 
IX-904 Lietuvos Respublikos korupcijos 
prevencijos įstatymas (lrs.lt) 

Rizikos veiksnių vertinimas Profesinės rizikos vertinimo bendrieji 
nuostatai 
A1-457/V-961 Dėl Profesinės rizikos 
vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo (e-
tar.lt) 

Darbuotojų galimybių paso kontrolės tvarkos 
aprašas* 
 

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų 
ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas 
I-1553 Lietuvos Respublikos žmonių 
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 
įstatymas (lrs.lt) 

Darbuotojų profilaktinių tyrimų dėl Covid-19 
ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo 
tvarkos aprašas* 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro-valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 

https://www.vdi.lt/AtmUploads/Smurtas.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5B121E9A63FD/asr
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https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.32088/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.32088/asr


m. vasario 10 d. sprendimu Nr. V-263 „Dėl 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro-valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 

m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 

„Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

organizavimo“ pakeitimo“ 

V-263 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos... (lrs.lt) 

2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. V-384 

„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro-valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės 

operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. 

sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir 

profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) organizavimo“ 

pakeitimo 

V-384 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos... (lrs.lt) mo“ 

                Mokyklos savivaldos veiklą reglamentuojantys dokumentai 

Gimnazijos tarybos nuostatai 
 
Metodinės tarybos nuostatai 
 
Mokinių tarybos nuostatai 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas 

I-1489 Lietuvos Respublikos švietimo 
įstatymas (lrs.lt) 
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 
įstatymas 
I-533 Lietuvos Respublikos vietos 
savivaldos įstatymas (lrs.lt) 

Mokyklos nuostatai 
Kolektyvinė sutartis ( jei yra veik ianti 
darbuotojų profesinė sąjunga)** 

Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų 

įstatymas 
I-2018 Lietuvos Respublikos profesinių 

sąjungų įstatymas (lrs.lt) 
Darbuotojų kvalifikacija ir jos tobulinimas 

Darbuotojų  pareigybių aprašymai Pareigybių, kurias atliekant darbas yra 
laikomas pedagoginiu, sąrašas 
https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.152BBC83B273
Mokytojo padėjėjo pavyzdinis  pareiginių 
aprašymas ISAK-2092 Dėl Mokytojo 
padėjėjo pavyzdinio pareigybės aprašymo 
(e-tar.lt) 
Mokyklos psichologo bendrųjų pareiginių 
nuostataiISAK-1548 Dėl Mokyklos 
psichologo bendrųjų pareiginių nuostatų (e-
tar.lt) 
Mokyklos psichologo asistento pavyzdinis 
pareigybės aprašymasISAK-1549 Dėl 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f8584be26bde11eb970de099d06ce4bd
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f8584be26bde11eb970de099d06ce4bd
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f8584be26bde11eb970de099d06ce4bd
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b07b31f1774311eb9fc9c3970976dfa1
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b07b31f1774311eb9fc9c3970976dfa1
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b07b31f1774311eb9fc9c3970976dfa1
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https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5884/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5884/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2293/PToeCHJGQn
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2293/PToeCHJGQn
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.152BBC83B273
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.152BBC83B273
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B8A5063FB27E
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https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.95E13AAFFA32
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8F5C1C807841


Mokyklos psichologo asistento pavyzdinio 
pareigybės aprašymo (e-tar.lt) 
Mokyklos socialinio pedagogo pavyzdinis 
pareigybės aprašas 
V-951 Dėl Mokyklos socialinio pedagogo 
pavyzdinio pareigybės aprašo patvirtinimo 
(e-tar.lt) 

Vadovų, mokytojų, pagalbos mokytojui 
specialistų kvalifikacijos tobulinimo ir lėšų, 
skirtų kvalifikacijai kelti, naudojimo tvarkos 
aprašas 
 
Kvalifikacijos tobulinimo priemonių metinis 
planas/ataskaita 
 
Mokytojų ir pagalbos mokytojui  specialistų 
(išskyrus psichologus)  atestacijos planas 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 
koncepcija 
V-899 Dėl Pedagogų kvalifikacijos 
tobulinimo koncepcijos tvirtinimo (lrs.lt) 
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 
(išskyrus mokytojų ir pagalbos mokiniui 
specialistų ( išskyrus psichologus) 
atestacijos  nuostatai  
ISAK-3216 Dėl Mokytojų ir pagalbos 
mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 
atestacijos nuostatų patvirt... (lrs.lt) 
Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, 
atestacijos nuostatai https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/a5b8c6f0d6e011eaab
d5b5599dd4eebe 
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas 
V-774 Dėl Reikalavimų mokytojų 
kvalifikacijai aprašo patvirtinimo (lrs.lt) 
Mokymo  lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir 
panaudojimo tvarkos aprašas  
679 Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, 
paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo (e-tar.lt) 
Darbuotojų metinio vertinimo tvarkos 
aprašas 
 

Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų 
(išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų 
pavaduotojų ugdymui, ugdymą 
organizuojančių skyrių vedėjų veiklos 
vertinimo nuostatai. 
V-279 Dėl Valstybinių ir savivaldybių 
švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias 
mokyklas) vadovų, jų pavadu... (lrs.lt) 

Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 
apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už 

darbą įstatymas 

XIII-198 Lietuvos Respublikos valstybės ir 
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo ir komisijų na... (lrs.lt) 
  Mokyklos biudžeto lėšų planavimas ir  apskaita  

Darbo apmokėjimo sistemos aprašas  Mokymo  lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir 

panaudojimo tvarkos aprašas  
679 Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, 
paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo (e-tar.lt) 

Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8F5C1C807841
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8F5C1C807841
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7bbad330a19111e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7bbad330a19111e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7bbad330a19111e69ad4c8713b612d0f
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.425929
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.425929
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.332784?faces-redirect=true
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.332784?faces-redirect=true
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.332784?faces-redirect=true
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a5b8c6f0d6e011eaabd5b5599dd4eebe
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a5b8c6f0d6e011eaabd5b5599dd4eebe
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a5b8c6f0d6e011eaabd5b5599dd4eebe
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7367f7d02fbf11e4b487eaabe28831e8/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7367f7d02fbf11e4b487eaabe28831e8/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bf34a4e088fa11e8af589337bf1eb893
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bf34a4e088fa11e8af589337bf1eb893
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https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bf34a4e088fa11e8af589337bf1eb893


apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už 

darbą įstatymas 

XIII-198 Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 
apmokėjimo ir komisijų na... (lrs.lt) 

Paramos lėšų gavimo, apskaitos ir 
panaudojimo aprašas 

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos 
įstatymas 

I-172 Lietuvos Respublikos labdaros ir 

paramos įstatymas (lrs.lt) 

Atsiskaitymo buhalterijai atliktų mokėjimų 

grynaisiais pinigais tvarka 

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų 
įstatymas 

I-1113 Lietuvos Respublikos biudžetinių 
įstaigų įstatymas (lrs.lt) 

Sąskaitų planas  
(jei mokykla nepriklauso centralizuotai 
buhalterijai) 
 
Finansinės ataskaitos  
(jei mokykla nepriklauso centralizuotai buhalterijai) 

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 
įstatymas 

IX-574 Lietuvos Respublikos buhalterinės 

apskaitos įstatymas (lrs.lt) 

Viešuosius pirkimus reglamentuojantys dokumentai 

Viešųjų pirkimų  organizavimo taisyklės 

 

Viešųjų pirkimų komisijos darbo 
reglamentas 
 
Einamųjų metų viešųjų pirkimų planas 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatymas 
I-1491 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatymas (lrs.lt) 

Teisės aktai mokinių ugdymo bei ugdymo proceso organizavimo klausimais 

Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas  
(jei nėra centralizuotos savivaldybės tvarkos)  
 
Mokymo sutartys 
 

Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės 
bendrojo lavinimo, profesinę mokyklą 
bendrųjų kriterijų sąrašas 
ISAK-1019 Dėl Priėmimo į valstybinę ir 
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, 
profesinio mokymo įstaigą bend... (e-tar.lt) 

Ugdymo planas Pradinio, pagrindinio ir  vidurinio ugdymo 
bendrųjų ugdymo programų ugdymo planai 
Nacionalinė švietimo agentūra - » Naujausi 
(smm.lt) 
Bendrosios programos 
Ugdymo programos | Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerija (smm.lt) 

Ugdomosios veiklos  stebėsenos tvarkos 

aprašas 

 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas 
I-1489 Lietuvos Respublikos švietimo 
įstatymas (lrs.lt) 
Geros mokyklos koncepcija 
GM_koncepcija_11-121-V.V..pdf (smm.lt) 

Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos 
vertinimo tvarkos aprašas 
 

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
programų aprašas 
V-1309 Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo programų aprašo (lrs.lt) 
Bendrosios programos  
Švietimo portalas | Bendrasis ugdymas 
(emokykla.lt) 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c6dd7dc2e23411e6be918a531b2126ab
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c6dd7dc2e23411e6be918a531b2126ab
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c6dd7dc2e23411e6be918a531b2126ab
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Nuosekliojo  mokymosi pagal bendrojo 
ugdymo programas tvarkos aprašas  
ISAK-556 Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal 
bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo 
patvirtinimo (lrs.lt) 
Lietuvos higienos normos HN 21:2017 
„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo  
programas. Bendrieji sveikatos saugos  
reikalavimai”  
V-773 Dėl Lietuvos higienos normos HN 
21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo 
ugdymo programas. Bendrieji s... (lrs.lt) 

Dalyko, dalyko kurso ir dalyko modulio 
keitimo  tvarka 
 

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų aprašas 
V-1309 Dėl Pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų aprašo (lrs.lt)  
Bendrieji ugdymo planai 

Nacionalinė švietimo agentūra - » 
Naujausi (smm.lt) 

Mokinių lankomumo  apskaitos  ir  mokyklos 
nelankymo prevencijos aprašas 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas 
I-1489 Lietuvos Respublikos švietimo 
įstatymas (lrs.lt) 
Lietuvos Respublikos Administracinių 
nusižengimų kodeksas 
XII-1869 Lietuvos Respublikos 
administracinių nusižengimų kodekso 
patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendini... (lrs.lt) 
Lietuvos  Respublikos vaiko teisių pagrindų 
įstatymas  
1234 Lietuvos Respublikos vaiko teisių 
apsaugos pagrindų įstatymas (lrs.lt)  
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerijos raštas “Dėl mokinių 
lankomumo apskaitos panaikinus 
medicininės pažymos formą Nr. 094/A 
“medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, 
darbo biržą ar ugdymo instituciją” “ 
23ee7b43-efba-47d3-8606-e56ce4bbb072 
(smm.lt) 

Vaiko gerovės komisijos darbo 
organizavimo tvarkos aprašas 

Lietuvos Respublikos vaiko teisių 

apsaugos pagrindų įstatymas 
I-1234 Lietuvos Respublikos vaiko teisių 

apsaugos pagrindų įstatymas (lrs.lt) 
Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir 

vidutinės priežiūros įstatymas 
X-1238 Lietuvos Respublikos vaiko 

minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas 
(e-tar.lt) 

Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių,  
ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 
 

Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių,  
ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 
V-1795 Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų 
ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo (lrs.lt) 
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Specialiosios pedagoginės pagalbos 
asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių 
reikalavimų nustatymo šios pagalbos 
teikėjams tvarkos aprašas 
V-1228 Dėl Specialiosios pedagoginės 
pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir 
kvalifikacinių reikalavimų... (lrs.lt) 

Patyčių prevencijos ir 
intervencijos vykdymo tvarkos aprašas. 
 

Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose 

rekomendacijos 
V-190 Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo 
mokyklose rekomendacijų patvirtinimo (e-
tar.lt) 
Švietimo įstatymo pataisos, susijusios su 
smurto patyčių prevencija 
XII-2685 Lietuvos Respublikos švietimo 
įstatymo Nr. I-1489 1, 2, 19, 23, 43, 46, 47, 
49, 56, 58, 59 straip... (e-tar.lt) 

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos 
aprašas 

Pedagoginės ir psichologinės pagalbos 

teikimo modelis 
ISAK-897 Dėl Pedagoginės ir psichologinės 

pagalbos teikimo modelio (e-tar.lt) 
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos 
aprašas 
V-663 Psichologinės pagalbos teikimo 
tvarkos aprašas (e-tar.lt) 

Mokinių mokymo namuose tvarkos aprašas 

 

 

Mokinių mokymo stacionarinėje asmens 
sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose 
organizavimo tvarkos aprašas 
d1d8a1a8-83be-4c1a-8d90-36a3a49ad326 
(smm.lt) 

Nuotolinio mokymo organizavimo tvarkos 
aprašas 

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir 
sporto  ministro įsakymas “Dėl mokymo 
nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo 
būdu kriterijų prašo patvirtinimo”  
V-1006 Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo 
proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo 
patvirtinimo (lrs.lt) 
2020 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos 
švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas 
Nr. V-469 „Dėl ugdymo proceso 
organizavimo nuotoliniu būdu paskelbus 
karantiną“ 
7c8027c4-c754-4950-90a3-47374ae6b9b3 
(smm.lt) 
Mokymosi pagal formaliojo švietimo 
programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų 
programas) formų ir Mokymo organizavimo 
tvarkos aprašo 
V-1049 Dėl Mokymosi pagal formaliojo 
švietimo programas (išskyrus aukštojo 
mokslo studijų programas) for... (e-tar.lt) 

Mokinių krūvio reguliavimo tvarkos aprašas 
 

Lietuvos higienos normos HN 21:2011 

„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo 
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programas. Bendrieji sveikatos saugos 
reikalavimai" 

V-773 Dėl Lietuvos higienos normos HN 
21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo 

ugdymo programas. Bendrieji s... (lrs.lt) 

Mokinių socialinės-pilietinės veiklos 

organizavimo aprašas 

Bendrieji ugdymo planai 
Nacionalinė švietimo agentūra - » 

Naujausi (smm.lt) 
 Mokykloje teikiamų paslaugų reglamentavimas 

Maitinimo paslaugos teikimo tvarkos 
aprašas 
 
Vaikų maitinimui mokykloje draudžiamų 
produktų (ar jų grupių) sąrašas 
 

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio 
ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir 
vaikų socialinė globos įstaigose tvarkos 
aprašas 
V-394 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. 
įsakymo Nr. V-964 „D... (lrs.lt) 

Mokyklinio autobuso  naudojimo ir mokinių 
pavežimo tvarkos aprašas  
 
Mokinių saugaus elgesio 
mokykliniame autobuse taisyklės 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas 
I-1489 Lietuvos Respublikos švietimo 
įstatymas (lrs.lt) 
Lietuvos Respublikos transporto lengvatų 
įstatymas 
VIII-1605 Lietuvos Respublikos transporto 
lengvatų įstatymas (lrs.lt) 

Naudojimosi biblioteka taisyklės Pavyzdinės  naudojimosi biblioteka 

taisyklės 
ĮV-442 Dėl Pavyzdinių naudojimosi 

biblioteka taisyklių patvirtinimo (lrs.lt) 
Vadovėlių išdavimo tvarkos aprašas Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir 

mokymo priemonių atitikties teisės aktams 
įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas 
V-755 Dėl Bendrojo ugdymo dalykų 
vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties 
teisės aktams įvertinimo ir a... (lrs.lt) 

            Mokyklos veiklos planavimas, analizė ir atsiskaitymas 

Strateginis planas/ stebėsenos ataskaita 
 
Veiklos planas/ataskaita 
 
Mokyklos tarybos ataskaita  

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus 
atskaitomybės įstatymas 

X-1212 Lietuvos Respublikos viešojo 
sektoriaus atskaitomybės įstatymas (lrs.lt) 

Valstybės pažangos strategijos "Lietuvos 
pažangos strategija "Lietuva 2030" 

XI-2015 Dėl Valstybės pažangos 

strategijos "Lietuvos pažangos strategija 
"Lietuva 2030" patvirtinimo (lrs.lt) 
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas 
I-1489 Lietuvos Respublikos švietimo 
įstatymas (lrs.lt) 

Geros mokyklos koncepcija 

įsakymas.docx (smm.lt) 
Vietos savivaldybės švietimo strategija 
Bendrieji ugdymo planai 
Nacionalinė švietimo agentūra - » 2021–
2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, 

Ugdymo planas 
 
Metodinės tarybos veiklos planas/ataskaita 
 
Metodinių grupių veiklos planai/ataskaita 
 
Mokinių tarybos metinės veiklos 
planas/ataskaita 
 
Karjeros ugdymo planavimo  grupės ar PIT  
metinės veiklos planas/ataskaita 
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pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 
bendrieji ugdymo planai (smm.lt) 
Bendrosios programos 
Švietimo portalas (ugdome.lt) 
Mokyklos nuostatai 

                                         Mokyklos veiklos kontrolė 

Vidaus kontrolės politika  
 
Finansų kontrolės taisyklės 
 (jei mokykla nepriklauso centralizuotai buhalterijai) 

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir 
vidaus audito įstatymas 

IX-1253 Lietuvos Respublikos vidaus 
kontrolės ir vidaus audito įstatymas (lrs.lt)  
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 
įstatymas 

IX-574 Lietuvos Respublikos buhalterinės 

apskaitos įstatymas (lrs.lt) 
 *Mokyklos vidaus tvarka esant ekstremaliai situacijai šalyje  bei atliepiant i Valstybės lygio 

ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo  sprendimus. 

** Mokykloje esant Darbo tarybai darbdavys ir darbo taryba gali sudaryti rašytinį susitarimą, 

kuriame būtų aptarti svarbiausi darbo tarybos kompetencijos įgyvendinimo, veiklos 

organizavimo, finansavimo, papildomų garantijų darbo tarybos nariams nustatymo ir kiti 

susiję klausimai, apibrėžiantys darbo tarybos ir darbdavio bendradarbiavimą.  
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