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PATVIRTINTA 
Progimnazijos direktoriaus  
2017 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-173 

 
 
 

PANEVĖŽIO BERŽŲ PROGIMNAZIJOS 

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (toliau – Nuostatai) skirti Panevėžio Beržų 
progimnazijos vidaus naudojimui. Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-375 „Dėl Švietimo ir mokslo 
ministro 2008 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. ISAK-2008 „Dėl dienynų sudarymo elektroninio 
dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“. 

2. Beržų progimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai nustato elektroninio dienyno 
administravimo, tvarkymo (įskaitant ir duomenų tvarkymą, esant techniniams nesklandumams, pvz., 
interneto trikdžiams ir pan.), priežiūros, dienyno sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu, 
jo spausdinimo ir perkėlimo į skaitmeninę laikmeną (optinius diskus) tvarką, asmenų, tvarkančių 
administruojančių, prižiūrinčių el. dienyną, funkcijas ir atsakomybę. 

3. Nuostatuose vartojamos sąvokos: 

Elektroninis dienynas (toliau el. dienynas) – dienynas, tvarkomas naudojant tam pritaikytas 
informacines ir komunikacines technologijas. 

Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių byla – mokslo metų pabaigoje atspausdinta 
ir suformuota klasės byla, kurią sudaro iš el. dienyno mokslo metų pabaigoje atspausdintos klasės 
mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės, saugaus elgesio ir kiti instruktažai, pasirašyti 
mokinių ir mokytojų. 

El. dienyno administratorius – asmuo, mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas atlikti el. 
dienyno administravimo funkcijas, numatytas šiuose Nuostatuose.  

Kitos nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir 
kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

4. Nuostatais vadovaujasi visi mokyklos bendruomenės nariai. 

5. Dienyną el. dienyno duomenų pagrindu sudaro pradinio ugdymo dienynas, pagrindinio 
ugdymo dienynas, neformaliojo švietimo dienynas, tvarkant identiškus skyrius ir įtraukiant tuos 
pačius duomenis kaip ir spausdintame dienyne, kurio formą tvirtina Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministras. Elektroninis dienynas gali būti naudojamas ir kitoms mokinių 
ugdymo reikmėms: asmeninės pažangos stebėjimui, mokytojų, mokinių ir jų tėvų (globėjų, 
rūpintojų) bendravimui susirašinėjant, perduodant informaciją ir kt. 

6. Mokyklos sprendimas mokinių ugdymo apskaitą tvarkyti el. dienyne ir jo duomenų 
pagrindu sudaryti dienyną priimtas pritarus Mokyklos tarybai (2012-06-07 posėdžio protokolas 
Nr. 10). Suderinusi nuostatus su mokyklos steigėju Beržų progimnazija (iki 2017-08-31 buvusi 
Skaistakalnio pagrindinė mokykla) nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. nevykdo mokinių ugdymo apskaitos 
spausdintame dienyne, išskyrus logopedo, specialiojo pedagogo ir mokinių mokymo namie 
veiklos apskaitą.  

7. Logopedo, specialiojo pedagogo pamokų, skirtų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, 
veiklos apskaita vykdoma spausdintuose dienynuose.  

8. Mokinių mokymo namuose ugdymo apskaita vykdoma spausdintuose dienynuose, bet 
galutiniai apibendrinamieji rezultatai perkeliami į el. dienyną.  
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9. El. dienyno paslaugos teikėjo pasirinkimą (pakeitimą) mokyklos vadovai suderina su 
Mokyklos taryba ir sprendimą priima iki einamųjų mokslo metų pabaigos. 

10. Siekiant išvengti dvigubo duomenų teikimo (pvz., pažymėjimams spausdinti) 
vykdomas duomenų perdavimas iš el. dienyno į Mokinių registrą elektroniniu būdu. 

II. ELEKTRONINIO DIENYNO ADMINISTRAVIMAS IR PRIEŽIŪRA 

11. El. dienyną stebėti ir jį tvarkyti pagal nuostatuose nurodytas funkcijas turi teisę: 

11.1. direktorius;  

11.2. direktoriaus pavaduotojai ugdymui; 

11.3. 1–8 klasių auklėtojai; 

11.4. mokomųjų dalykų, neformaliojo švietimo mokytojai; 

11.5. mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai); 

11.6. mokiniai; 

11.7. socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, sveikatos priežiūros specialistas, 
bibliotekininkas, ugdymo karjerai koordinatorius. 

12. El. dienyną administruoja direktoriaus įsakymu paskirtas el. dienyno 
administratorius. 

13. El. dienyno duomenų tvarkymo priežiūrą vykdo direktoriaus įsakymu paskirtas 
direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

III.  ASMENŲ, ADMINISTRUOJANČIŲ, PRIŽIŪRINČIŲ, TVARKANČIŲ MOKINIŲ 
UGDOMOSIOS VEIKLOS APSKAITĄ ELEKTRONINIAME DIENYNE, 

FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ 

14. Progimnazijos direktorius: 
14.1. įsakymu iki mokslo metų pradžios paskiria asmenis, atsakingus už el. dienyno 

administravimą, priežiūrą, tvarkymą – mokyklos el. dienyno administratorių ir direktoriaus 
pavaduotoją; 

14.2. užtikrina elektroninio dienyno veikimą, jo tvarkymą, informacijos saugumą, tikrumą 
patikimumą; elektroninio dienyno duomenų pagrindu surinktų duomenų išspausdinimą bei 
perkėlimą į skaitmenines laikmenas; jo saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka; 

15. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už el. dienyno duomenų 
tvarkymo priežiūrą: 

15.1. nuolat kontroliuoja ir analizuoja mokytojų, klasių auklėtojų, neformalaus švietimo 
mokytojų veiklą pildant el. dienyną; 

15.2. nuolat tikrina mokinių ir mokytojų sąrašą, įrašo direktoriaus įsakymus dėl naujai 
priimtų ar išvykusių mokinių; 

15.3. iki mokslo metų pradžios, po mokyklos ugdymo plano patvirtinimo, sukuria ir įrašo 
trūkstamus dalykus (dalykų pavadinimai rašomi vadovaujantis mokyklos ugdymo planu); 

15.4. į el. dienyną įkelia reikiamus dokumentus (tvarkaraščius, dokumentų formų 
pavyzdžius, planavimo dokumentus ir kt.), skirtus visiems ar tam tikrai vartotojų grupei; 

15.5. pažymi pagrindinius nustatymus: suteikti/atimti teisę vesti pusmečius, 
atrakinti/užrakinti datų trynimą, suteikti/atimti teisę formuoti grupes, suteikti/atimti teisę trinti 
vartotojus; 

15.6. įveda direktoriaus įsakymus dėl sergančių ar laikinai išvykstančių mokytojų 
pavadavimo; 

15.7. mokinių ugdomąją veiklą vykdančiam asmeniui nutraukus darbo sutartį per mokslo 
metus, patikrina jo tvarkytą mokinių ugdymo apskaitą ir perduoda ją tvarkyti direktoriaus 
įsakymu paskirtam asmeniui; .  
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15.8. ne vėliau kaip iki paskutinės rugpjūčio mėnesio darbo dienos perkelia el. dienyno 
duomenis į skaitmeninę laikmeną.  

16. Elektroninio dienyno administratorius: 
16.1. yra atsakingas, kad būtų teisingai suvesta visa informacija, reikalinga elektroninio 

dienyno funkcionavimui: pamokų laikas, mokinių atostogų laikas, pusmečių intervalai, pažymių 
tipai ir kt.; 

16.2. reikalui esant tikslina pamokų, pusmečių trukmės laiką; 

16.3. patikrina klasių duomenis ir, jei reikia, pakoreguoja klasių pavadinimus, nurodo 
kaip mokosi klasė (pusmečiais ar trimestrais), priskiria klasių vadovus; 

16.4. sukuria naujai atsiradusias klases ir įrašo klasių auklėtojus; 

16.5. importuoja mokinius iš Mokinių registro į el. dienyną ir sutikrina importuotų 
mokinių sąrašą; 

16.6. sukuria ir išdalina mokytojų, mokinių ir mokinių tėvų prisijungimo duomenis, 
pametus ar užmiršus suteikia naujus prisijungimo duomenis; 

16.7. teikia konsultacijas elektroninio dienyno vartotojams; 

16.8. atlieka el. dienyno klaidų, techninių nesklandumų analizę ir teikia siūlymus dėl el. 
dienyno tobulinimo el. dienyną administruojančiam juridiniam asmeniui. 

17. Klasės auklėtojas: 
17.1. prasidėjus mokslo metams patikrina savo klasės mokinių sąrašą; 

17.2. patikrina savo klasės pamokų tvarkaraštį, apie klaidas ir netikslumus informuoja 
dalyko mokytoją ir užtikrina, kad netikslumai būtų ištaisyti; 

17.3. praneša auklėtiniams prisijungimo prie el. dienyno reikalingus duomenis; 

17.4. praneša mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) prisijungimo prie savo vaiko el. 
dienyno reikalingus duomenis;  

17.5. mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), neturintiems galimybės pasinaudoti 
internetu (namuose ar darbe), kartą per mėnesį atspausdina mokinio pažangumo ir pamokų 
lankomumo ataskaitas ir pasirašytinai supažindina mokinio tėvus; 

17.6. registruoja pamokų, užsiėmimų nelankymo pateisinimo dokumentus. Gavę iš 
mokinio praleistas pamokas pateisinantį dokumentą per 3 darbo dienas įveda duomenis į el. 
dienyną (praleistų pamokų pateisinimas baigiamas pildyti iki mėnesio 10 dienos ir 
nebekeičiamas); 

17.7. skelbia informaciją apie būsimus tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimus; 

17.8. tikrina tėvų aktyvumą elektroniniame dienyne (stebi prisijungimus). Jei tėvai 
(globėjai, rūpintojai) neprisijungia nė vieno karto per mėnesį, susisiekia su jais, išsiaiškina 
priežastis; 

17.9. vidaus žinutėmis bendrauja su klasės mokiniais, mokinių tėvais, mokytojais, 
mokyklos administracija; 

17.10. instruktuoja mokinius bendraisiais klausimais. Kiekvieną kartą atlikus instruktažą, 
išspausdina instruktažų lapus, juose mokiniai pasirašo. Instruktažų lapai segami į klasės 
instruktažų segtuvą ir laikomi mokytojų kambaryje. Pasibaigus mokslo metams instruktažų 
segtuvas perduodamas direktoriaus pavaduotojui ugdymui; 

17.11. per dvi darbo dienas po pusmečio ar mokslo metų pabaigos patikrina klasės 
mokinių pusmečio / mokslo metų lankomumo ataskaitą, klasės pusmečio / metinę pažangumo 
ataskaitą. Apie rastus netikslumus informuoja dalyko mokytoją ir direktoriaus pavaduotoją 
ugdymui.  

18. Dalyko mokytojas: 

18.1. mokslo metų pradžioje sudaro el. dienyne savo dalyko ar mobilias grupes (pasirinkus 
teisingą dalyko pavadinimą, mokymosi kursą/lygmenį, naudojamą vertinimo sistemą, pamokų 
skaičių). Laikosi administracijos duoto laiko intervalo; 

18.2. sudaro savo grupių tvarkaraštį; 
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18.3. el. dienyną pildo kasdien: įrašo pamokos temą, namų darbų užduotis, pažymius, 
pastabas ir pagyrimus mokiniams, pažymi neatvykusius ir pavėlavusius mokinius; 

18.4. ne vėliau kaip prieš 2 savaites el. dienyne pažymi numatomus atsiskaitymo ir 
kontrolinius darbus; 

18.5. mokiniui atsiskaičius už praleistą kontrolinį darbą, jo įvertinimas įrašomas 
atsiskaitymo dieną; 

18.6. kontrolinių darbų įvertinimus įrašo per 7 dienas; 

18.7. iki kito mėnesio 10 d. baigia el. dienyno mėnesio pildymą („uždaro“ mėnesį); 

18.8. prireikus keisti informaciją užrakintose sistemos srityse, raštu kreipiasi į direktoriaus 
pavaduotoją ugdymui, atsakingą už el. dienyno duomenų tvarkymo priežiūrą (1 priedas); 

18.9. iki paskutinės pusmečio dienos darbo pabaigos išveda pusmečio, metinius 
įvertinimus; 

18.10. kiekvieną kartą, atlikus saugaus elgesio ar kitus instruktažus, išspausdina 
instruktuotų mokinių sąrašus, pateikia mokiniams pasirašyti, įsega lapus į klasės instruktažų 
segtuvą (mokytojų kambaryje); 

18.11. vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, jų tėvais, klasių auklėtojais, mokyklos 
administracija; 

18.12. surašo į dienyną mokinio, atvykusio iš kitos mokyklos ar grįžusio iš sanatorijos ir 
pan., pažymius. Klasės vadovas informuoja mokančius mokytojus apie mokinio turimus 
įvertinimus; 

18.13. kai veda integruotą pamoką su kitu mokytoju, el. dienyno klasės darbų skiltyje įrašo 
„Integruota pamoka su...“, nurodo mokytoją, su kuriuo yra vedama pamoka bei jo mokomasis 
dalykas, ir užrašo pamokos temą;  

18.14. kai pats mokytojas pamokoje integruoja prevencinę ar kitą programą, užrašo 
pamokos temą ir pažymi integruojamos programos pavadinimą; 

18.15. pavaduojantis mokytojas įveda vaduojamų pamokų duomenis tą pačią dieną. 

19. Sveikatos priežiūros specialistas: 
19.1. iki spalio 15 d. įveda į elektroninio dienyno sistemą mokinių sveikatos duomenis, 

pateikia rekomendacijas kūno kultūros mokytojams, klasių auklėtojams, dalykų mokytojams, 
socialiniam pedagogui. 

20. Socialinis pedagogas: 
20.1. stebi į rizikos grupę įtrauktų mokinių bei mokinių, linkusių praleidinėti pamokas, 

lankomumą, gautas pastabas; 

20.2. vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, jų tėvais, mokytojais, klasių auklėtojais, 
mokyklos administracija. 

21. Neformaliojo švietimo vadovas: 
21.1. iki rugsėjo 15 dienos sudaro savo grupes, priskiria mokinius; 

21.2. kiekvieną kartą atlikęs saugaus elgesio instruktažą, išspausdina instruktažo lapus, 
pateikia mokiniams pasirašyti ir mokslo metų pabaigoje perduoda direktoriaus pavaduotojai 
ugdymui;  

21.3. tą pačią dieną įveda veiklos turinį;  

21.4. mokslo metų eigoje mokiniui atsisakius lankyti neformalaus švietimo būrelį, 
išbraukia jį iš sąrašų. Atvykus naujam mokiniui, jį įtraukia į savo grupę. Dėl grupių „atrakinimo“ 
susitaria su direktoriaus pavaduotoju. 

IV. ATSAKOMYBĖ 

22. Už nuostatų reikalavimų laikymosi priežiūrą atsakingas direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui pagal mokyklos vadovų darbo pasiskirstymą. 
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23. Nuostatų reikalavimų privalo laikytis visi mokyklos mokytojai, klasių auklėtojai, 
pagalbos mokiniui ir mokytojui specialistai, dirbantys su elektroniniu dienynu.  

24. Mokinių ugdomąją veiklą vykdantys asmenys (dalyko mokytojai, klasių vadovai ir 
kiti) atsako už savo el. dienyne įrašytų duomenų teisingumą.  

25. Su el. dienynu dirbantys asmenys atsako už į sistemą suvedamus duomenis, patys 
rūpinasi savo prisijungimo duomenų slaptumu (periodiškai keičia slaptažodį). 

26. Mokiniai, įsilaužę į el. dienyną ir keitę jame įrašus, svarstomi vaiko gerovės 
komisijoje. 

V. DIENYNO SUDARYMAS ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PAGRINDU, 
SPAUSDINIMAS, PERKĖLIMAS Į SKAITMENINĘ LAIKMENĄ,  

DUOMENŲ TEIKIMAS IR GAVIMAS 

27. Mokinių ugdymo apskaita per mokslo metus vykdoma elektroniniame dienyne, o 
ugdymo procesui pasibaigus, bet ne vėliau kaip iki paskutinės rugpjūčio mėnesio darbo dienos, 
mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatų nustatyta tvarka direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui, vykdantis el. dienyno duomenų tvarkymo priežiūrą: 

27.1. iš elektroninio dienyno išspausdina skyrių „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos 
suvestinė“, išspausdintuose lapuose pasirašo, patvirtindamas duomenų teisingumą, tikrumą, ir 
deda į bylą, tvarkomą Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo 
archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos 
taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės), nustatyta tvarka; 

27.2. kitus dienyno skyrius (mokyklos statistines ataskaitas) perkelia į skaitmeninę 
laikmeną. Mokinių ugdomąją veiklą vykdantiems dalyko mokytojams parašu patvirtinus pateiktų 
duomenų teisingumą, deda į kitą bylą, kuri tvarkoma Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių 
nustatyta tvarka; 

27.3. teisės aktų nustatyta tvarka atsako už perkeltų į skaitmeninę laikmeną duomenų 
teisingumą, tikrumą ir autentiškumą. 

28. El. dienyne pusmečio, metinio vertinimo rezultatai fiksuojami paskutinę pusmečio 
dieną, jie patvirtinami „užrakinant“ įrašytus atitinkamo laikotarpio įvertinimus. Jei „užrakinus“ 
elektroninį dienyną nustatoma klaida, „atrakinimo“ faktas fiksuojamas surašant laisvos formos aktą. 

29. El. dienyno duomenų pagrindu sudarytame dienyne nustačius klaidą – klaidingą žodį, 
tekstą ar įvertinimą, klaidą padaręs asmuo kartu su pavaduotoju, vykdančiu el. dienyno duomenų 
tvarkymo priežiūrą, ją ištaiso, tačiau mokykla privalo užtikrinti, kad elektroniniame dienyne liktų 
naikinamų / pakeistų ar kitaip koreguotų duomenų istorija (duomenys, kurie buvo pakeisti, asmens, 
kuris keitė duomenis vardas ir pavardė, keitimo data ir kt.) (1 priedas). Ši koreguotų duomenų istorija 
pridedama prie atspausdintų Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių bylos.  

30. Asmenys (elektroninio dienyno pagrindu sudarantys dienyną, jį spausdinantys ir 
perkeliantys į skaitmenines laikmenas, administruojantys, prižiūrintys ir kt.), tvarkydami duomenis, 
vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. 

31. Siekiant užtikrinti struktūrizuotą duomenų perdavimą ir integraciją naudojami 
klasifikatoriai, skelbiami Švietimo ir mokslo informacinių sistemų, registrų ir klasifikatorių 
apskaitos informacinėje sistemoje KRISIN (sistemos interneto adresas – www.krisin.smm.lt.). 
Prireikus parengti naujus klasifikatorius, naudotis Švietimo ir mokslo srities registrams ir 
informacinėms sistemoms būdingų klasifikatorių kūrimo, tvarkymo ir naudojimo taisyklėmis, 
patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu 
Nr. V-1233 „Dėl Švietimo ir mokslo srities registrams ir informacinėms sistemoms būdingų 
klasifikatorių kūrimo, tvarkymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“. 

32. Mokykla elektroniniame dienyne numato įvairias integracines galimybes su kitomis 
sistemomis ir registrais (pvz., mokinių importavimą iš Mokinių registro, mokinių mokymosi 
rezultatų eksportavimą į Mokinių registrą ir kt.).  
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VI. DIENYNO SAUGOJIMAS 

33. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui elektroninio dienyno duomenų pagrindu sudarytas 
mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių bylas už mokslo metus per 10 darbo dienų po 
mokslo metų pabaigos perduoda į mokyklos archyvą. 

34. Šių nuostatų nustatyta tvarka sudarytas, išspausdintas ir perkeltas į skaitmenines 
laikmenas dienynas saugomas Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų 
rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų 
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 
29 d. įsakymu Nr. ISAK-1776/V-83 „Dėl Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo 
terminų rodyklės patvirtinimo“ nustatytą laiką. 

35. Mokyklos direktorius užtikrina elektroninio dienyno duomenų pagrindu sudarytų 
mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių bylų saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka. 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

36. Nuostatai keičiami direktoriaus įsakymu. Pakeitimai gali būti inicijuoti mokyklos 
bendruomenės atstovų prašymais. Pakeitimo procedūras vykdo mokyklos direktorius. 

37. Visi mokyklos darbuotojai, el. dienyną aptarnaujantys fiziniai bei juridiniai asmenys, 
dirbantys su el. dienynu turi pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimus laikytis konfidencialumo, 
neperduoti duomenų tretiems fiziniams ar juridiniams asmenims, taip pat nenaudoti įstaigos 
duomenų jokiais tikslais be mokyklos vadovo raštiško sutikimo. 

38. Nuostatai, galioję nuo 2012 m. rugsėjo 1 d., nustojo galios. Nauja nuostatų redakcija 
įsigalioja 2017 m. spalio 1 d. 

39. Nuostatai skelbiami mokyklos interneto svetainėje www.berzu.lt . 
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Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatų 
 1 priedas 
 
 
 

_____________________________________________________________________________  
(mokytojo vardas, pavardė) 

_____________________________________________________________________________  
 
 
 
 

Beržų progimnazijos 
direktoriaus pavaduotojai 
 
 
 

PRAŠYMAS 
DĖL ELEKTRONINIO DIENYNO ATRAKINIMO 

 
201___ m._______________________ d. 

Panevėžys 
 
 

Prašau atrakinti elektroninį dienyną š. m.___________ mėn. __________ dieną 

nuo______ val.______ min.  iki _______ val. ______ min.  

Taisysiu ____________________________________________________________ 
                                     (keitimo data, klasė, mokinio vardas, pavardė, naikinami / keičiami ar kitaip koreguojami duomenys) 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
  _________________           __________________________ 

            (parašas)   (v., pavardė) 

 


