
PATVIRTINTA 

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo 

centro direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 

d. įsakymu Nr. V- 268 

 

KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO MOKYMO CENTRO 

MOKINIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mokinio pažymėjimo (toliau – Pažymėjimas) apskaitos, pildymo, išdavimo mokiniams ir 

naudojimo Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro (toliau – Centras) tvarkos aprašas (toliau 

– Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) švietimo ir mokslo ministro 

2005 m. rugsėjo 1d. įsakymu Nr. ISAK-1801 patvirtinto ,,Dėl mokinio pažymėjimo išdavimo ir 

naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos nuostatomis.  

2. Aprašas parengtas vadovaujantis LR švietimo įstatymo patvirtinto 2011 m. kovo 17 d. 

įsakymu Nr. XI-1281,  LR transporto lengvatų įstatymo patvirtinto 2000 m. kovo 30 d. Nr. VIII-1605 

aktualių redakcijų nuostatomis, Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka LR švietimo įstatyme ir kituose 

teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

3. Aprašas nustato pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programų mokinių Mokinio 

pažymėjimo (toliau – Pažymėjimas) apskaitos, saugojimo, išdavimo ir naudojimo tvarką Karaliaus 

Mindaugo profesinio mokymo centre (toliau - Centras). 

 

II. MOKINIO PAŽYMĖJIMŲ APSKAITA 

 

4. Mokinio Pažymėjimo blankai yra popieriniai – spaustuvėje ant popieriaus išspausdinti 

saugieji blankai, turintys technologinės apsaugos priemonių.  

5. Pažymėjimų blankų ir pažymėjimų apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo 

archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtinto ,,Dėl dokumentų tvarkymo ir apskaitos 

taisyklių patvirtinimo“ aktualios redakcijos nuostatomis.  

6. Visose perdavimo pakopose Pažymėjimai įrašomi į apskaitą atitinkamuose Centro 

žurnaluose (toliau – Žurnalai).  

7. Centro Žurnalai saugomi vadovaujantis Profesinių mokyklų pavyzdine bylų nomenklatūra, 

LR švietimo ir mokslo ministro 1999 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 925 patvirtintomis ,,Dėl profesinių 

mokyklų pavyzdinės bylų nomenklatūros“ aktualios redakcijos nuostatomis.  

8. Pasikeitus Centro darbuotojui, atsakingam už Pažymėjimų apskaitą, nepanaudoti 

Pažymėjimo blankai, neišduoti Pažymėjimai, jų Žurnalas perduodami kitam atsakingam darbuotojui 

pagal Centro direktoriaus patvirtintą priėmimo – perdavimo aktą. 

9. Užpildytus ar personalizuotus, tačiau neišduotus Pažymėjimus saugo Centras tol, kol jie 

nėra įrašomi į atrinktų dokumentų naikinimo aktą.  

10. Sugadinti blankai ir neišduoti Pažymėjimai įrašomi į atrinktų dokumentų naikinimo aktą 

teisės aktų nustatyta tvarka. Patvirtinus aktą direktoriaus įsakymu sugadinti blankai ir Pažymėjimai 

turi būti sunaikinti taip, kad juose esama informacija nebūtų atpažįstama.  

 

III. MOKINIO PAŽYMĖJIMŲ PILDYMAS IR IŠDAVIMAS  

 

11. Centro darbuotojas, atsakingas už Pažymėjimų apskaitą, vadovaudamasis kasmetiniu 

Centro direktoriaus įsakymu „Dėl vardinės knygos tvarkymo“, grupių vadovams (toliau – Grupės 

vadovas) pagal Priėmimo-perdavimo aktą (priedas) perduoda tiek Pažymėjimo blankų, kiek grupėje 

yra mokinių. 

12. Dėl Pažymėjimo išdavimo Centro mokinys (toliau – Mokinys)  kreipiasi į Grupės vadovą.  
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13. Popierinius Pažymėjimus pildo Centro atsakingi darbuotojai ir (ar) Grupės vadovai.  

14. Pažymėjimai pildomi ar personalizuojami lietuvių kalba. 

15. Pažymėjimo pirmoje pusėje įrašai atliekami didžiosiomis raidėmis. 

16. Pažymėjime pildomi šie duomenys: 

17.1. mokinio amžių atitinkanti dokumentams tinkama nuotrauka (35 su 45 mm); 

17.2. mokinio vardas, pavardė, gimimo data; 

17.3. Centro pavadinimas ir kodas; 

17.4. Pažymėjimo galiojimo terminas – Pažymėjimas Centro mokiniui išduodamas visam 

mokymosi laikotarpiui; 

17. Pažymėjimo nurodytoje vietoje nurodomas Centro direktoriaus vardas, pavardė ir 

atitinkamo skyriaus vedėjo vardas, pavardė, parašas.   

18. Pažymėjimas tvirtinamas aiškiai įskaitomu Centro antspaudu. 

19. Užpildytas, pasirašytas ir Centro antspaudu patvirtintas Pažymėjimas laminuojamas 

standartiniu vokeliu, kuris įeina į komplektą. 

20. Pažymėjimuose taisymai negalimi. 

21. Užpildytą Pažymėjimą pasiima mokinys, kuriam išduodamas Pažymėjimas.  

22. Mokinys, atsiimdamas Pažymėjimą, pasirašo Žurnale. 

23. Pažymėjimas  keičiamas nauju, jei: 

23.1. Mokinys pakeičia vardą, pavardę; 

23.2. jame yra netikslių įrašų; 

23.3. tapo netinkamu naudoti; 

23.4. pasibaigė galiojimo laikas; 

23.5. yra prarastas. 

24. Pažymėjimą Grupės vadovas išduoda per 7 (septynias) kalendorines dienas po Mokinio 

kreipimosi. 

25. Mokinys, baigęs arba nutraukęs mokymąsi iki Pažymėjime nurodyto jo galiojimo termino 

pabaigos, privalo grąžinti Pažymėjimą Centrui.  

26. Pasibaigus Pažymėjimo galiojimo laikui Mokinys neprivalo jo grąžinti Centrui. 

27. Išrašyti ir dėl kokių nors priežasčių neišduoti Pažymėjimai saugomi Centre iki jų 

nurašymo. 

IV. MOKINIO PAŽYMĖJIMŲ NAUDOJIMAS 

28. Pažymėjimas Mokiniui išduodamas nemokamai, išskyrus atvejus, nurodytus Tvarkos 23 

punkte. 

29. Mokinys, pametęs ar kitaip praradęs Pažymėjimą iki jo galiojimo termino pabaigos, 

nustatytam Tvarkos 14.4 punktu, turi sumokėti į Centro sąskaitą su jo išrašymu, parengimu ir 

išdavimu susijusias išlaidas – 1,45 Eur (vienas eur, 45 ct).  

30. Mokinio pažymėjimą perduoti ir naudoti kitiems asmenims draudžiama. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

31. Už Pažymėjimų apskaitą Centre skiriamas atsakingas darbuotojas. 

32. Už Pažymėjimų apskaitą atsakingas darbuotojas ir Grupės vadovas, pažeidęs šios 

Tvarkos reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

33. Aprašas įsigalioja patvirtinus Centro direktoriaus įsakymu. 

34. Už tvarkos Aprašo priežiūrą ir atnaujinimą atsakingas direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui. 

_______________________________  
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Mokinio pažymėjimo išdavimo 

ir naudojimo  tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

 

KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS MOKINIO 

PAŽYMĖJIMO PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS 
 

20___-___-___ Nr. PA-__ 

Kaunas 

 

_____________________________ perdavė, o ____________________________        priėmė 

(Pareigų pavadinimas) (Vardas ir Pavardė)   (Pareigų pavadinimas) (Vardas ir Pavardė)  

 

mokinio pažymėjimus: 

Registracijos 

Nr.  

Mokinio 

pažymėjimo 

Nr.  

Vardas ir pavardė Gimimo data 

Perduotų mokinio 

pažymėjimų 

skaičius 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

   Viso:  

  

Iš viso perduoti _______________ mokinio pažymėjimai. 
(žodžiais)  

 

Perdavė 

____________________________   ____________________________ 
(Pareigų pavadinimas)       (Parašas)                                    (Vardas ir pavardė) 

             

Priėmė      

____________________________   ____________________________ 
(Pareigų pavadinimas)       (Parašas)    (Vardas ir pavardė) 


