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BRANDOS  EGZAMINAI IR JŲ TIPŲ PASIRINKIMAS 

 Organizuojami valstybiniai ir mokykliniai lietuvių kalbos ir literatūros, tik valstybiniai  biologijos, chemijos, 
fizikos, istorijos, matematikos,  informacinių technologijų, geografijos,    užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių, 
prancūzų) ir  tik mokykliniai – menų, muzikologijos,      technologijų brandos egzaminai ir brandos darbas. 
Brandos darbas prilyginmas mokykliniam brandos egzaminui. 

 Mokinys,  brandos atestatui gauti privalo išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieno dalyko brandos 
egzaminą, ar brandos darbą,  išskyrus tuos  atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus įsakymu 
yra atleistas.  

 Egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – renkasi savo nuožiūra. 

 Mokinys pasirinkęs valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą ir susirgęs pagrindinės sesijos 
metu, dėl sveikatos būklės pageidaujantis pakeisti brandos egzamino tipą į mokyklinį, prašymą teikia 
mokyklos vadovui, o mokyklos vadovas prašymą perduoda NEC direktoriui, iš jo gavęs suderinimo raštą, 
prašymą pakeisti brandos egzamino tipą įformina įsakymu. 

 Kandidatas, be lietuvių kalbos ir literatūros egzamino, gali rinktis ir laikyti ne daugiau  kaip 6  dalykų brandos 
egzaminus. 

 Brandos darbą gali rinktis vidurinio ugdymo programos mokinys iki einamųjų metų rugsėjo 18 
dienos.Vykdomas brandos darbas nuo rugsėjo 18 – kovo 16 dienos, mokykloje kurioje mokinys mokosi, 
vertinmas brandos darbo vertinimo centre. 

 Technologijų ir/ar menų mokyklinį brandos egzaminą  gali rinktis mokinys, kuris mokosi  pagal to dalyko 
programą. Technologijų ir menų mokykliniai brandos egzaminai vykdomi sausio   – gegužės mėn. mokykloje, 
kurios mokiniai pasirinko šį egzaminą laikyti, vertinamas brandos egzamino vertinimo centre. 

 

 



PRAŠYMŲ PATEIKIMAS 

 Prašymą laikyti dalykų brandos egzaminus ir parengti brandos darbą kandidatas 
teikia mokyklos, kurioje mokosi  vadovui. Prašyme turi būti nurodomi pasirinkti 
egzaminai, egzaminų tipai, pusmečio įvertinimai pareiškiamas sutikimas dėl asmens 
duomenų tvarkymo, brandos egzaminų organizavimo, pritaikymo, vykdymo, 
vertinimo, mokymosi rezultatų sutikrinimo, stojimo į kitas mokyklas tikslais. 

 Specialiųjų ugdymosi poreikių turintis kandidatas pateikia prašymą pritaikyti brandos 

 egzaminus ir PPT pažymą apie brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir 
vertinimo instrukcijų pritaikymo pobūdį. 

 Kandidatai prašymą dėl muzikologijos brandos egzamino muzikinės klausos testo 

      tipo pasirinkimo pateikia ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki brandos egzamino.                      
Laiku nepateikę prašymo kandidatai atlieka muzikinės klausos A tipo testą. 

 Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo ar individualaus ugdymo plano dalyko  
brandos darbo vėliau keisti neleidžiama (išskyrus lietuvių kalbą ir literatūrą ir tik 
ligos atveju). 

 Iki rugsėjo 18 d. teikiami prašymai dėl brandos darbo, iki sausio 16 d. teikiami 
prašymai laikyti menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus, o iki vasario 
20 d. kitus brandos egzaminų pasirinkimus. 



 LEIDIMAS LAIKYTI BRANDOS EGZAMINĄ 

 

• Mokiniui  pasirinktus vidurinio ugdymo  brandos egzaminus leidžiama laikyti 
mokyklos vadovo įsakymu: 

 lietuvių kalbos ir literatūros brandos  egzaminą – iki pagrindinės sesijos šio 
egzamino datos turinčiam patenkinamą to dalyko metinį įvertinimą ir išlaikytą 
dalyko įskaitą; 

 individualaus ugdymo plano dalyko, išskyrus fizikos, informacinių technologijų, 
menų, technologijų ir užsienio kalbos(anglų, rusų, parncūzų vokiečių), brandos 
egzaminus – iki pagrindinės sesijos šio egzamino datos turinčiam patenkinamą to 
dalyko metinį įvertinimą; 

•  individualaus ugdymo plano fizikos, informacinių technologijų, menų, 
muzikologijos, technologijų ir užsienio kalbos (anglų, rusų, prancūzų vokiečių), 
brandos egzaminus;  

• ne individualaus ugdymo plano dalyko brandos egzaminą, išskyrus užsienio  

      k.(rusų ar vokiečių ), jei šios kalbos mokėsi kaip gimtosios; 

• Rengti individualaus ugdymo plano pasirinkto dalyko brandos darbą; 



 BRANDOS EGZAMINŲ SESIJOS 

 

  Organizuojamos dvi brandos egzaminų sesijos. Pagrindinė sesija vykdoma balandžio – 
birželio  mėnesį, pakartotinė  birželio – liepos mėnesį. Sesijos pradžia sutampa su pirmojo  

brandos egzamino ar jo dalies pagrindinės ir pakartotinės sesijos data. 

Technologijų ir menų mokykliniai brandos egzaminai vykdomi sausio-gegužės mėnesį. 

Brandos darbas rengiamas rugsėjo – kovo mėnesį; 

  Brandos egzaminus pagrindinės sesijos metu laiko: 

  kandidatas; 

  namuose mokytas mokinys (mokyklinius brandos egzaminus, valstybinius  

egzaminus – tuo atveju, jei gali atvykti į visų pasirinktų dalykų brandos egzaminų  

centrus). 

  Brandos egzaminą pakartotinės sesijos metu laiko: 

  kandidatas, kuriam pagrindinės sesijos dalyko brandos egzaminas (ar jo  dalis)   

 buvo atidėtas; 

  namuose mokytas mokinys (valstybinius brandos egzaminus); 

  susirgęs pagrindinės sesijos metu mokinys,gavęs Nacionalinio egzaminų centro  

direktoriaus leidimą vietoj atidėto valstybinio lietuvių kalbos ir litertūros brandos egzamino laikyti 
to dalyko  mokyklinį brandos egzaminą; 

 Mokinys, gavęs nepatenkinamą lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimą  

pagrindinės sesijos metu, laiko mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą 

pakartotinės sesijos metu. 



MOKINIŲ SUPAŽINDINIMAS SU DOKUMENTAIS 

 
 

 Mokyklos vadovo paskirti asmenys pasirašytinai mokinius supažindina: 

 su Aprašo nuostatomis: leidimu laikyti dalyko brandos egzaminą, atleidimu nuo dalykų  

brandos egzaminų, dalykų brandos egzaminų pasirinkimu, atidėjimu, pritaikymu, pripažinimu  

laikytais,terminais, rezultatų paskelbimu, reikalavimais kandidatams, atsakomybe pažeidusiems  

šiuos reikalavimus, atlikto dalyko brandos egzamino darbo nevertinimu ir jo pasekmėmis,  

skundais, apeliacijomis ir pan.; dalykų brandos egzaminų tvarkaraščiu – iki einamųjų metų  

sausio 18 d.; 

  su dalyko brandos egzamino vykdymo instrukcija –  ne vėliau kaip likus trims dienoms iki 
brandos egzamino datos; 

 su brandos darbo vykdymo instrukcija – iki einamųjų metų rugsėjo 12 d.; 

 su mokomojo dalyko brandos egzamino programa – pradėjus vykdyti vidurinio ugdymo 

programą. 

 Su technologijų ir menų mokyklinio brandos egzaminų vykdymo instrukcijomis – iki einamųjų 
metų sausio 16 dienos. 

  Mokinių supažindinimui su dalyko brandos darbo, dalyko brandos egzamino programa, 
Aprašu, Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatais, dalyko brandos 

       egzamino vykdymo instrukcija ir technologijų brandos egzamino technine užduotimi fiksuoti  

       skiriami „Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“ puslapiai, kuriuose mokiniai pasirašo. 



ATLEIDIMAS NUO BRANDOS EGZAMINŲ 
 

 Mokinys ir buvęs mokinys nuo brandos egzaminų atleidžiami mokyklos vadovo 
įsakymu, jeigu: 

  iki kovo 1 dienos mokyklos vadovui pateikė prašymą atleisti nuo egzaminų ir 
medicininę pažymą su ligos pavadinimu, kuri yra Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti 
asmenis nuo brandos egzaminų, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 
d. įsakymu Nr. V-11/18 (Žin., 2003, Nr. 10-371), prie ligos pavadinimo yra nurodytas 
atleidimo terminas „nuolat“; 

  iki einamųjų metų egzaminų tvarkaraštyje nustatytos pasirinkto egzamino  
dienos mokyklos vadovui pateikė prašymą atleisti nuo egzaminų ir medicininę pažymą 
su ligos pavadinimu, kuri yra Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos 
egzaminų, sąraše, o prie ligos pavadinimo nurodytas atleidimo terminas baigiasi po to 
dalyko brandos egzaminui pakartotinėje sesijoje nustatytos datos; 

 iki vasario 24 dienos yra pasirinkę laikyti užsienio kalbos (anglų, prancūzų, 
vokiečių) valstybinį brandos egzaminą ir iki pirmojo pagrindinės sesijos brandos 
egzamino, ar jo dalies, nustatytos įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiuose, 
mokyklos vadovui pateikė tarptautinį užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) 
egzamino, kurio įvertinimas pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis yra ne 
žemesnio kaip B1 lygio, išlaikymo dokumentą ir prašymą atleisti nuo valstybinio 
brandos egzamino. Prie įsakymo pridedama tarptautinio egzamino išlaikymo dokumento 
kopija. 

  
 



ATLEIDIMAS NUO BRANDOS EGZAMINŲ 

  Mokinys  negalintys laikyti brandos egzaminų dėl ligos, ne vėliau kaip iki pagrindinės sesijos 

pradžios mokyklos vadovui teikia prašymą dėl atleidimo nuo pasirinktų brandos egzaminų. 

Kartu su prašymu jie turi pateikti sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės 

komisijos pažymą, patvirtintą šios komisijos antspaudu. Pažymoje nurodomas TLK-10 

kodas iš Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo. 

  Atleistas nuo brandos egzaminų mokinys negali laikyti pasirinktų brandos egzaminų. 

 Brandos egzaminų sesijos metu kandidatui susirgus, jis pats arba jo artimieji turi apie tai 

pranešti mokyklos vadovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po dalyko brandos egzamino. 

Pagal mokyklos vadovui pateiktą prašymą ir gydytojų konsultacinės komisijos pažymą, 

patvirtintą šios komisijos antspaudu, mokinys nuo pasirinktų ir nelaikytų brandos egzaminų 

atleidžiamas. 

 Mokinys turintis vidutinį, žymų, labai žymų ar gilų klausos sutrikimą ar kochlerinį implantą, 

pateikęs negalią patvirtinantį dokumentą, mokyklos vadovo įsakymu gali būti atleistas nuo 

užsienio kalbos (anglų, vokiečių, rusų, prancūzų) kalbėjimo ir  klausymo dalių. Jei mokykloje 

nėra galiojančių ligą patvirtinančių dokumentų, jie mokyklos vadovui pateikia sveikatos 

priežiūros įstaigos gydytojo otolaringologo pažymą apie klausos sutrikimą ir klausos toninę 

audiogramą. Pažymoje turi būti nurodoma klausos sutrikimo grupė. 

 



BRANDOS EGZAMINO ATIDĖJIMAS. EGZAMINO DALIŲ 

LAIKYMAS 
 

 

 

Mokyklos  vadovo įsakymu brandos egzaminas atidedamas pakartotinei sesijai: 

 

     kandidatui, dėl svarbių priežasčių (pateikusiam priežastį paaiškinantį 
dokumentą) negalinčiam laikyti brandos egzamino ar jo dalies pagrindinės 
sesijos metu; 

      kandidatui, susirgusiam prieš brandos egzaminą arba nebaigusiam 
brandos egzamino dėl sveikatos sutrikimo pagrindinės sesijos metu 
(pateikusiam mokyklos vadovui prašymą dėl brandos egzamino atidėjimo 
ir/ar nevertinimo bei  medicininę pažymą ne vėliau kaip kitą dieną po 
dalyko brandos egzamino). 

 

 Brandos darbas,technologijų ir menų brandos egzaminai neatidedami. 



PRITAIKYMAI 

 Pagal specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio kandidato pateiktą raštišką pageidavimą ir PPT 

pažyma dalyko brandos egzamino vykdymo instrukcija, brandos egzamino užduoties forma ir 

vertinimo instrukcija gali būti pritaikoma, atsižvelgus į sveikatos sutrikimus švietimo ir 

mokslo ministro nustatyta tvarka. 

  Kandidatams, turintiems sveikatos sutrikimų, patvirtintų gydytojų konsultacinės komisijos 

pažymomis, pagal šios komisijos rekomendaciją gali būti pritaikomos brandos egzamino 

vykdymo sąlygos. Prašymą kartu su gydytojų konsultacinės komisijos pažyma mokinys 

pateikia mokyklos vadovui iki kovo 1 d. 

 Namie mokytas mokinys, negalintis atvykti į dalyko brandos egzamino centrą, todėl 

pageidaujantis laikyti brandos egzaminus ir pristatyti brandos darbą namuose, raštu teikia 

prašymą mokyklos vadovui. 

 Mokyklos vadovas priima sprendimą dėl dalyko brandos egzamino vykdymo instrukcijos 

pritaikymų sveikatos sutrikimų ir specialiųjų ugdymosi poreikių  turintiems kandidatams; 

 Nacionalinio egzaminų centro direktorius, remdamasis mokyklos vadovo pateiktais kandidatų 

dokumentais, priima sprendimą dėl dalyko brandos egzamino užduoties, vertinimo 

instrukcijos pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems kandidatams. 

 



REZULTATŲ SKELBIMAS 

 Pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų vėliausią galimą rezultatų skelbimo datą nustato 
švietimo ir mokslo ministras. Konkrečias pagrindinės ir pakartotinės sesijos valstybinių 
brandos egzaminų rezultatų skelbimo datas per tris dienas nuo Valstybinių brandos egzaminų 
vertinimo komiteto posėdžio, patvirtinusio rezultatus, dienos nustato Nacionalinio egzaminų 
centro direktorius. 

 Nacionalinis egzaminų centras: 

  vadovaudamasis Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto nustatytomis 
dalyko brandos egzamino išlaikymo minimalia taškų suma, patenkinamo, pagrindinio ir 
aukštesniojo pasiekimų lygių ribomis, kandidato egzamino rezultatams priskiria balus nuo 16 
iki 100; 

  -parengia valstybinių brandos egzaminų rezultatų protokolus ir išsiunčia juos 
savivaldybių administracijų švietimo padaliniams, o šie nustatyta tvarka rezultatų protokolus 
perduoda mokyklų, kurių kandidatai laikė valstybinius brandos egzaminus, vadovams; 

  -nustato dalykų valstybinių brandos egzaminų kandidatų rezultatų ir skenuotų darbų 
skelbimo per kandidatų brandos egzaminų darbų demonstravimo sistemą datas. 

Pasibaigus muzikologijos mokykliniam brandos egzaminui, jo pagrindinės sesijos rezultatai 
paskelbiami per aštuonias darbo dienas, pasibaigus lietuvių kalbos ir literatūros 
mokykliniams brandos egzaminams – per trylika darbo dienų, pakartotinės sesijos rezultatai 
paskelbiami: muzikologijos mokykliniam brandos egzaminui – per dvi darbo dienas, lietuvių 
kalbos ir literatūros mokykliniams brandos egzaminams – per keturias darbo dienas.Brandos 
darbo rezultatai skelbiami per 13 darbo dienų nuo brandos darbo vykdymo pabaigos. 

 Dalykų brandos egzaminų rezultatai skelbiami nepažeidžiant asmens duomenų teisinę apsaugą 
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. 

 



APELIACIJOS DĖL VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ 

VERTINIMŲ 

 Kandidatai apeliacijas gali pateikti mokyklos vadovui per dvi darbo 
dienas nuo valstybinio brandos  egzamino rezultatų paskelbimo dienos. 
Atsakingas asmuo užpildo ir išspausdina duomenų perdavimo sistemoje 
KELTAS  apeliacijų teikimo formą. 

 Apeliacijos metu darbas peržiūrimas ir vertinamas iš naujo. 

 

 Apeliantų darbų atrinkimą, pakartotinį jų įvertinimą organizuoja ir dalykų 
vertinimo komisijas sudaro Nacionalinio egzaminų centro 
direktorius.Apeliacinei komisijai pateikiami tik koduoti darbai arba jų 
kopijos. 

 

  Apeliacijos, nelygu jų  skaičiui, išnagrinėjamos per 2–3 savaites po to, kai 
rezultatai paskelbti, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 20 dienos 

 

 Apeliacijų rezultatus kandidatams Nacionalinis egzaminų centras skelbia  
per kandidatų brandos egzaminų rezultatų demonstravimo sistemą 



APELIACIJOS DĖL MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ 

VERTINIMŲ 

 Apeliacijoms nagrinėti sudaroma Mokyklinio brandos egzamino įvertinimo 
apeliacinė komisija. 

 

 Apeliacijos dėl mokyklinių technologijų ir menų brandos egzaminų 
neteikiamos. 

 

  Kandidatai pagrindinės sesijos apeliacijas mokyklos vadovui gali pateikti per 
tris darbo dienas, pakartotinės sesijos – per vieną darbo dieną po to, kai buvo 
paskelbti dalyko brandos egzamino rezultatai. 

      Apeliantui leidžiama susipažinti su darbu dalyvaujant mokyklos atstovui. 

 

 Pagrindinės sesijos apeliacijos išnagrinėjamos per penkias darbo dienas, 
pakartotinės sesijos – per tris  darbo dienas po to, kai buvo paskelbti dalyko 
brandos egzamino rezultatai. 

 



REIKALAVIMAI KANDIDATAMS 

 

 Kandidatai: 

 atvykdami į brandos egzaminą privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) 
ar vairuotojo pažymėjimą; 

  prie įėjimo į dalyko brandos egzamino centrą esančiame sąraše sužino savo 
grupę, vietos numerį ir patalpą, kurioje vyks brandos egzaminas, prie 
patalpos ateina ne vėliau kaip prieš 15 min. iki brandos egzamino pradžios; 

  prieš įeidami vykdytojui pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą 
ar vairuotojo pažymėjimą ir įeina į patalpą tik jam leidus; 

  turi tik dalyko brandos egzamino vykdymo instrukcijoje nurodytas 
priemones ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba vairuotojo 
pažymėjimą, kuris brandos egzamino metu gali būti padėtas ant suolo/stalo.Į 
brandos egzamino patalpą mobiliojo ryšio ir kitas informacijos perdavimo ar 
priėmimo priemones įsinešti draužiama. 

 



REIKALAVIMAI KANDIDATAMS 

 

  pavėlavusieji ne daugiau kaip 30 minučių, jeigu dalyko brandos egzamino vykdymo 

instrukcijoje nenurodytas kitas laikas, laiko egzaminą, tačiau jiems brandos 

egzamino užduoties atlikimo laikas nepratęsiamas; Pavėlavusieji į užsienio kalbos 

(anglų, vokiečių, prancūzų, rusų) brandos egzamino kalbėjimo dalį daugiau kaip 15 

min. nuo jam skirto laiko pradžios, šios egzamino dalies nelaiko; 

  kai pasirašo vykdymo protokoluose, gauna dalyko brandos egzamino užduotis, jas 

padeda ant stalo/suolo krašto, vykdytojui leidus patikrina, ar nėra tuščių lapų ar kito 

aiškiai matomo spausdinimo broko, užduočių sąsiuvinius užverčia ir laukia 

vykdytojų nurodymų. Pastebėję užduočių sąsiuvinyje spausdinimo broką ar tuščius 

lapus, apie tai praneša vykdytojui. Užduotis pradeda atlikti vykdytojui paskelbus 

dalyko brandos egzamino pradžią; Šis punktas netaikomas užsienio kalbos (anglų, 

vokiečių, prancūzų, rusų) brandos egzamino kalbėjimo daliai; 

 klauso vykdytojų nurodymų, užduotis atlieka savarankiškai, nesikalba tarpusavyje, 

netrukdo kitiems, naudojasi tik tomis priemonėmis, kurios nurodytos dalyko brandos 

egzamino vykdymo instrukcijoje, jų neskolina; 

 



REIKALAVIMAI KANDIDATAMS 

 rašo tvarkingai ir įskaitomai, galutinį atsakymą parašo tik juodai rašančiu rašikliu, 

nesinaudoja korektūros priemonėmis. Atsakymų lape nerašo su užduotimi 

nesusijusio teksto ar ženklų, nepiešia piešinių, jeigu to daryti nereikalauja dalyko 

brandos egzamino užduotis. Jeigu būtina keisti rašiklį, privalo tai pasakyti 

vykdytojui. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) užduotis atlieka ta 

kalba, kurios egzaminą jie laiko; 

  iš patalpos gali išeiti tik esant būtinybei, ne ilgiau kaip 5 minutes, vykdytojo lydimi; 

  baigę darbą anksčiau, negu nustatyta dalyko brandos egzamino vykdymo 

instrukcijoje, tačiau ne vėliau kaip prieš 15 minučių iki brandos egzamino pabaigos, 

ir atidavę vykdytojui atsakymų lapus ir užduočių sąsiuvinius, gali išeiti iš brandos 

egzamino patalpos. Negali grįžti į egzamino patalpą iki brandos egzamino ar jo 

dalies pabaigos. 

 Per vieną valandą po egzamino pabaigos pageidaujantieji iš dalyko centro 

administratoriaus gali atsiimti egzamino užduoties sąsiuvinį. 



REIKALAVIMAI KANDIDATAMS 

  darbą baigia paskirtam vykdytojui paskelbus brandos egzamino pabaigą ir 

laukia, kol vykdytojai surenka atsakymų lapus ir užklijuoja vokus. Iš 

egzamino patalpos išeina tik vykdytojui leidus ir išsineša savo egzamino 

užduoties sąsiuvinį; Šis punktas netaikomas užsienio kalbos (anglų, 

vokiečių, rusų) brandos egzamino kalbėjimo daliai; 

 nutraukia užduoties atlikimą ir šalinami iš egzamino patalpos už trukdymą, 

nusirašinėjimą, mobiliojo ryšio, kitų informacijos perdavimo ar priėmimo 

priemonių įsinešimą į patalpą ir vykdytojo nurodymų nevykdymą. 

 



ATSAKOMYBĖ 

 

  Pasakinėjantys, besistengiantys gauti neleistinos pagalbos, besinaudojantys  

draudžiamomis priemonėmis, nevykdantys brandos egzamino vykdytojo nurodymų ar  

kitaip egzamino vykdymo tvarką pažeidžiantys (vietoj savęs leido egzaminą laikyti 

kitam asmeniui pažeisdami brandos egzamino tvarką, sąmoningai pakenkė kitiems  

kandidatams, įsinešė į brandos egzamino patalpą mobiliojo ryšio ir kitas informacijos  

perdavimo ar priėmimo priemones ir kt.) kandidatai šalinami iš dalyko brandos  

egzamino  vykdymo patalpos. Sprendimą dėl šalinimo priima  vykdytojas. Vykdytojas, 

pašalinęs kandidatą iš brandos egzamino už jo vykdymo tvarkos pažeidimus, apie tai  

pažymi vykdymo protokole, kandidato darbo (atsakymo lapo) viršelyje ir surašo laisvos  

formos aktą; pašalinto kandidato darbo paskutiniame puslapyje vyresnysis vykdytojas  

įrašo „Siūloma darbo nevertinti. Pagrindas: Aktas“ ir pasirašo. Pašalinto iš valstybinio  

brandos egzamino kandidato darbas kartu su visų kandidatų darbais dedamas į voką. 

 Kandidatams, išskyrus rašymo (pieštukus,  juoda spalva rašančius rašiklius) ir  

dalyko brandos egzamino vykdymo instrukcijoje nurodytas priemones, draudžiama į  

brandos egzamino patalpą įsinešti asmeninius daiktus (pvz., mobilųjį telefoną).  

Asmeniniai daiktai paliekami nurodytoje patalpoje.  

 



PRAŠYMAI  

 Kandidatas, nesutinkantis su vertinimo komisijos pirmininko sprendimu nevertinti jo darbo, 
per tris dienas po to, kai buvo paskelbtas sprendimas, mokyklos vadovui,  pateikia motyvuotą 
laisvos formos prašymą  pakeisti sprendimą. Mokyklos vadovas per dvi darbo dienas prašymą 
perduoda savivaldybės administracijos švietimo padaliniui. 

  Prašymas dėl valstybinio brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininko priimto 
sprendimo nevertinti valstybinio brandos egzamino darbo per dvi darbo dienas perduodamas 
Švietimo ir mokslo ministerijai. Jį nagrinėja švietimo ir mokslo ministro įsakymu sudaryta 
komisija. 

  Prašymas dėl vyresniojo vykdytojo pateikto siūlymo nevertinti  valstybinio  brandos 
egzamino darbo teikiamas Švietimo ir mokslo ministerijai, o dėl mokyklinio brandos 
egzamino darbo perduodamas savivaldybės administracijos švietimo padaliniui. 

  Prašymus nagrinėjanti institucija priima vieną iš sprendimų: 

1. priimtas sprendimas nevertinti darbo pagrįstas ir teisėtas; 

2. įvertinti darbą, nes priimtas sprendimas nepagrįstas (nepakanka įrodymų) ir (ar) 
neteisėtas (priimtas pažeidžiant nustatytą tvarką). 

 Gauti prašymai turi būti išnagrinėti per penkiolika darbo dienų. Prašymo nagrinėjimas 
nesiejamas su brandos egzaminų tvarkaraščiu. 

 Kandidatų prašymus, dėl dalyko brandos egzamino organizavimo ar vykdymo tvarkos 
pažeidimų nagrinėja savivaldybės administracijos švietimo padalinys. 

 



KĄ PATEIKTI? 

 Prašymas (egzamino pavadinimas, tipas, I pusmečio įvertinimas, lygis 

(A,B,N-neugdymo plano dalykas) – iki vasario 20 dienos. 

 Asmens dokumento kopija. 

 Prašymas atleisti nuo užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) 

valstybinio brandos egzamino ir Tarptautinio egzamino išlaikymo 

dokumento kopija (ne žemesnis B1 lygis) – iki balandžio 3 dienos; 

 Prašymą dėl specialiųjų poreikių ir  brandos egzamino vykdymo sąlygų 

pritaikymo – iki vasario 20 dienos, kartu gydytojų konsultacinės komisijos 

pažyma su rekomendacijomis. 



Galimybė naudotis programinių autorių kūriniais 

per lietuvių kalbos ir literatūros VBE 

 Per lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą mokiniams bus sudarytos 

sąlygos pasinaudoti ne tik dabartinės lietuvių kalbos ir dvikalbiais žodynais, 

bet ir privalomų programinių autorių kūriniais, pateiktais elektroniniu 

formatu. 

 Kiekviena 14 mokinių grupė galės naudotis dviem kompiuteriais, vienas 

mokinys naudotis kompiuteriu iš viso gali ne ilgiau kaip 20 min. Pradėti 

naudotis kompiuteriu mokinys galės praėjus valandai nuo egzamino 

pradžios. 

 Kiekvienas mokinys, kol iki egzamino pabaigos liks 1,5 valandos, 

kompiuteriu galės naudotis vieną kartą ne ilgiau kaip 20 min. arba du kartus 

ne ilgiau kaip po 10 minučių. Jei mokinys iki egzamino pabaigos likus 1,5 

val. kompiuteriu nepasinaudos ar pasinaudos tik vieną kartą 10 min., jis 

kompiuteriu galės naudotis tik vieną kartą ir ne ilgiau kaip 10 min. tuo 

atveju, jei yra kompiuterio laukiančių kitų mokinių. 



Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino vertinimas 

 Rašinys bus vertinamas ne 50, o 100 taškų. Tai padės tiksliau įvertinti mokinių 

kalbos 

 Vertinant temos supratimą, argumentavimą ir interpretavimą, struktūrą, atsisakyta 

sąvokos „išskirtiniai gebėjimai“, originalumo reikalavimo, patikslinti daugiausia 

taškų vertinamų minėtų gebėjimų aprašymai, nes buvę minėtų aspektų aprašai 

vertintojams ir kandidatams kėlė problemų dėl neapibrėžtumo. 

 Vienas taškas iš gramatikos ir leksikos kriterijaus perkeltas į rašybos kriterijų. 

 Mokiniai, kurie neparašys pusės reikalaujamos apimties, bus vertinami tik už turinį, 

t. y. maksimaliai galės surinkti tik 42 taškus, jei turinio dalis bus įvertinta puikiai. 

 Mokinys, kuris nepasirems nė vienu iš 36 privalomų programinių autorių, egzamino 

neišlaikys. Tokiu atveju jis bus įvertintas „0“. 



Informacinių technologijų egzaminas 

 Prieš pradedant informacinių technologijų 

valstybinio brandos egzamino darbų 

vertinimą, mokinių programavimo dalies 

darbai bus patikrinti sutapimų atpažinimo 

sistema, skirta aptikti neleistiną 

programinio kodo kopijavimą. 



Fizikos ir informacinių technologijų egzamino vertinimas 

 2018 metais informacinių technologijų ir fizikos 

valstybinių brandos egzaminų darbai bus 

vertinami elektroniniu būdu. Toks egzaminų 

vertinimo būdas leis lanksčiau planuoti vertinimo 

procedūrų atlikimo terminus, sudarys sąlygas 

vertintojams dirbti ne tik vertinimo centruose, bet 

ir namuose. 



Kriterinis vertinimas 

  Kriterinis vertinimas reiškia, kad kiekvieno dalyko egzamino rezultatui apskaičiuoti yra nustatyti trys pasiekimų 

lygiai – patenkinamas, pagrindinis ir aukštesnysis. 

      Visų valstybinių brandos egzaminų atsakymų lapuose rašomas įvertinimas taškais. Rezultatų skelbimo 

sistemoje demonstruojamas mokinio įvertinimas taškais ir balais. Įvertinimas taškais ir balais skiriasi. Pavyzdžiui, 

skiriant šimto balų įvertinimą, pakanka surinkti 93 proc. užduoties taškų. Egzaminų rezultatų konvertavimas iš 

taškų į balus yra reikalingas dėl dviejų pagrindinių priežasčių: 

 Skirtingi egzaminai turi skirtingą užduoties taškų sumą ir skirtingas pasiekimų lygių ribas. Pasiekimų lygių ribos 

taškais yra preliminarios ir gali būti koreguojamos, atsižvelgiant į einamųjų ir ankstesnių metų VBE rezultatus. 

Koregavimo tikslas – užtikrinti egzaminų įvertinimų balais palyginamumą tarp skirtingų metų ir skirtingų dalykų 

VBE. 

 Valstybinių brandos egzaminų rezultatai yra naudojami stoti į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Rezultatų 

konvertavimas pagal kriterinio vertinimo principus užtikrina vienodą egzaminų svorį, skaičiuojant stojimo konkursinį 

balą (visų egzaminų patenkinamą, pagrindinį ir aukštesnįjį pasiekimų lygį atitinkantys balai yra vienodi ir 

nekoreguojami) 



 

DAUGIAU INFORMACIJOS: 

WWW.NEC.LT 


