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Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro 

direktoriaus 2020 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-70 

 

 

BIRŽŲ RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO  

BAIGIMO PAŽYMĖJIMŲ IR PAŽYMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro baigimo pažymėjimų ir pažymų išdavimo 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro (toliau 

– Centras) baigimo pažymėjimų išdavimą Centro abiturientams ir pažymų išdavimą buvusiems 

Centro ugdytiniams. 

2. Apraše vartojamos sąvokos: 

Baigimo pažymėjimas – dokumentas, išduodamas bendrojo lavinimo mokyklos abiturientui, 

baigusiam sporto šakos ugdymo programą, kurioje nurodoma sportininko įgyta kategorija 

pagal sporto šaką, sportininko mokymosi metai.                                                                                                                                   

Pažyma - dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie sportavusio ir nebaigusio 

ugdymo programos (pagal sporto šakas) ugdytinio pasiekimus. 

 

II SKYRIUS 

BAIGIMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS 

 

3. Baigimo pažymėjimai ugdytiniams išdavimas įforminamas direktoriaus įsakymu. 

4. Baigimo pažymėjimas išduodamas ugdytiniui, kuris atitinka bent vieną iš šių kriterijų: 

4.1. einamaisiais metais Centro ugdytiniui baigus vidurinio ugdymo programą  

4.2. asmeniui, pateikusiam Centro direktoriui prašymą gauti baigimo pažymėjimą vietoj 

prarasto baigimo pažymėjimo; 

4.3. Centre prasportavęs 7 metus ir įgijęs bet kokią meistriškumo pakopą (MP); 

4.4. sportavusiam ugdytiniui Centre (nepriklausomai kiek laiko): 

4.4.1. ir įgijus ne žemesnę kaip MP4 pakopą dziudo, bokso, šachmatų  ir šaudymo 

sporto šakoje; 

4.4.2. ir įgijus ne žemesnę kaip MP5 pakopą futbolo ir krepšinio sporto šakoje; 

4.4.3. ir įgijus ne žemesnę kaip MP6 pakopą lengvosios atletikos sporto šakoje. 

5. Baigimo pažymėjime (pavyzdinė forma pateikta Aprašo 1 priede) turi būti nurodyta:  

5.1. Centro pavadinimas ir kodas; 

5.2. pažymėjimo registracijos numeris;  

5.3. išdavimo data; 

5.4. ugdytinio vardas ir pavardė; 

5.5. sportinio ugdymo programos pavadinimas ir apimtis metais; 

5.6. pasiekta meistriškumo pakopa; 

5.7. trys aukščiausi pasiekimai; 

5.8. Centro direktoriaus vardas ir pavardė (ar kitas direktoriaus pareigas einantis asmuo), 

parašas, antspaudas.  



6. Baigimo pažymėjimai išduodami sportininkui pasirašytinai „Pažymėjimų apskaitos 

žurnale“. 

7. Sportininko prašymu (už ugdytinį iki 14 m. prašymą teikia vienas iš tėvų (globėjų)) gali 

būti išduodama laisvos formos pažyma apie sportininko ugdymosi laikotarpį ir pasiekimus. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8. Ugdytiniams MP suteikiamos vadovaujantis LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 

m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-976 patvirtintomis Sportinio ugdymo organizavimo 

rekomendacijomis.  

9. Ugdytinių asmens duomenys saugomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatyme nustatytais terminais. 

10. Aprašas arba jo punktai gali būti keičiami direktoriaus įsakymu. 



 

 

Eil.  

Nr. 
Programos dalių pavadinimas Rezultatas 

1.   

2.   

3.   

PAŽYMĖJIMAS 

................................... 
(vardas pavardė) 

baigė .......................................................................... ugdymo  

programą ir įgijo .... meistriškumo pakopą. 

             

         Pasiekimai:  

 

 

 

Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centras 
(organizacijos kodas 3041959675) 

 

( 

        Įstojimo metai .................... 

        Baigimo metai .................... 

 

              Direktorius  .......................   ...............................  
                                                                     (parašas)                                                 (vardas pavardė) 

 

                 Registracijos Nr. SC- ............... 

Biržai, 20..... m. 


