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Apraše vartojamos sąvokos: 

 • Brandos egzaminas – mokymosi pagal vidurinio ugdymo programas pasiekimų patikrinimas. 

• Dalyko brandos egzamino centras – mokykla ar įstaiga, kurioje vykdomas dalyko valstybinis ar (ir) 

mokyklinis brandos egzaminas. 

• Duomenų perdavimo sistema KELTAS – Nacionalinės švietimo agentūros interaktyvi kandidatų 

brandos egzaminų pasirinkimo, mokyklų ir dalykų brandos egzaminų centrų duomenų registravimo ir 

informavimo priemonė. 

• Egzamino užduotis – pagal brandos egzamino programą parengtas uţduočių rinkinys. 

• Kalbos įskaita – lietuvių kalbos ir literatūros sakytinės komunikacijos pasiekimų patikrinimas 

baigiant dalyko vidurinio ugdymo programą. 

• Kandidatas – mokinys, buvęs mokinys ir eksternas. 

• Kriterinis mokyklinio brandos egzamino vertinimas – vertinimas pagal nustatytus vertinimo 

kriterijus. 

• Kriterinis valstybinio brandos egzamino vertinimas – vertinimas pagal nustatytus vertinimo 

kriterijus ir kandidato brandos egzamino rezultato priskyrimas iš anksto nustatytam valstybinių 

brandos egzaminų pasiekimų lygiui (patenkinamam, pagrindiniam ar aukštesniajam). 

• Nepatenkinamas įvertinimas – brandos egzaminą laikiusių kandidatų darbų įvertinimas įrašu 

„Neišlaikyta“. 

• Patenkinamas įvertinimas – kandidatų mokyklinio (ar jam prilyginto) brandos egzamino darbų 

įvertinimas 4–10 balų; valstybinio brandos egzamino darbų įvertinimas 16–100 balų. 

• Vertinimo instrukcija – vertinimo normų rinkinys atliktai brandos egzamino uţduočiai įvertinti 

nustatytu taškų skaičiumi. 
 



BRANDOS ATESTATUI GAUTI 
ABITURIENTAS PRIVALO 

 IŠLAIKYTI DU BRANDOS EGZAMINUS  

 lietuvių kalbos ir literatūros (privalomas) 

 ir dar vieno dalyko brandos egzaminą ar 

brandos darbą 
 

Kandidatas einamaisiais metais be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino 

gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip šešių dalykų brandos egzaminus ir brandos 

darbą.  



BRANDOS EGZAMINŲ TIPAI 

 VALSTYBINIS IR MOKYKLINIS  
Lietuvių kalbos ir literatūros 

 
 TIK VALSTYBINIAI  

Biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, 
informacinių technologijų, istorijos, 

matematikos, užsienio kalbų 
 

 TIK MOKYKLINIAI 
Menų ir technologijų 



TECHNOLOGIJŲ EGZAMINAS 

Technologijų egzaminą gali rinktis mokinys, kuris 
mokosi pagal to dalyko programą. 

 
 vykdomas spalio–balandžio mėnesiais toje 

mokykloje, kurios mokiniai pasirinko šį egzaminą 
laikyti, vertinamas brandos egzamino vertinimo 
centre.  

 Egzaminas neatidedamas. 
Procesas, kurio metu mokinys sukuria ir pagamina 

produktą, rengia darbo aprašą ir jį pristato.  
 



MENŲ  EGZAMINAS 

Menų (dailės, muzikos, šokio) egzaminą gali rinktis 
mokinys, kuris mokosi pagal to dalyko programą. 

 
 vykdomas spalio–balandžio mėnesiais toje 

mokykloje, kurios mokiniai pasirinko šį egzaminą 
laikyti, vertinamas brandos egzamino vertinimo 
centre.  

 Egzaminas neatidedamas 
Procesas, kurio metu mokinys rengia kūrybinį darbą, 

darbo aprašą, ir jį pristato.  



BRANDOS DARBAS 

• Brandos darbą IV gimnazijos klasės mokinys 

pasirenka iki einamųjų mokslo metų rugsėjo 25 d. 

 

• Atlieka darbą nuo einamųjų mokslo metų spalio 1 

dienos. 



PRAŠYMAS LAIKYTI EGZAMINUS 
 Prašymas (pildoma speciali forma) laikyti 

brandos egzaminus teikiamas  mokyklos 
vadovui iki lapkričio 24 d.  

 Menų ir technologijų egzaminams  bei 
Brandos darbo 

iki rugsėjo 25 d.  
 Prašyme nurodomi pasirinkti egzaminai, 

egzaminų tipai, pareiškiamas sutikimas dėl asmens duomenų 

tvarkymo brandos egzaminų organizavimo, pritaikymo, vykdymo, vertinimo, 
mokymosi rezultatų sutikrinimo  stojimo į kitas mokykla tikslais. 

(svarbu tikslūs asmens duomenys: 
Vardas, pavardė, asmens tapatybės kodas) 

 

PASIRINKTO DALYKO BRANDOS EGZAMINO IR JO TIPO KEISTI 
NELEIDŽIAMA 

 

 



ATLEIDIMAS NUO EGZAMINŲ 
 Dėl ligos  Prašymas; Medicininė pažyma, patvirtinta 

komisijos anspaudu  iki Lapkričio 24 dienos mokyklos vadovui pateikė prašymą 

atleisti nuo egzaminų ir medicininę paţymą 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 

(Ţin., 2003, Nr. 10-371),  prie ligos pavadinimo yra nurodytas atleidimo terminas „nuolat“;  

 Dėl tarptautinio užsienio kalbos egzamino, kurio 
įvertinimas pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis yra 
ne žemesnio kaip B1 lygio Prašymas; tarptautinio egzamino 
išlaikymo dokumentas. 
 

 Atleistas nuo brandos egzaminų negali laikyti pasirinktų 
egzaminų. 
 

 Susirgus sesijos metu privalo pranešti ne vėliau kaip kitą 
darbo dieną po dalyko egzamino. 



BRANDOS EGZAMINO (EGZAMINO DALIES)  
ATIDĖJIMAS 

 Dėl svarbių priežasčių. 
(pateikus priežastį paaiškinantį  dokumentą) 

 

 Susirgusiam prieš egzaminą arba nebaigusiam 
brandos egzamino dėl sveikatos sutrikimo 
pagrindinės sesijos metu. 

(pateikus mokyklos vadovui prašymą dėl brandos 
egzamino ar jo dalies atidėjimo ir (ar) darbo 
nevertinimo bei medicininę pažymą ne vėliau kaip 
kitą dieną po dalyko brandos egzamino).  

 

  Brandos darbas, Technologijų ir menų brandos  
egzaminai - neatidedami. 



2020 m. lietuvių k. įskaita  

Įskaita Data 

1. Lietuvių kalba ir literatūra 2020 m. vasario 25 d. – 2020 m. balandţio 20 d.* 

Mokyklos vadovo    nustatytu laiku 



                                                                 

 

 

 

BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS 
                                                        

                                                              

 
Egzaminas 

Egzamino 

tipas 
Data 

2. Technologijos Mokyklinis 
2019 m. spalio 1 d. – 2020 m. balandţio 1 d. 

3. Menai Mokyklinis 
2019 m. spalio 1 d. – 2020 m. balandţio 1 d. 

4. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, 

vokiečių) (I dalis)  

Mokyklinis 2020 m. balandţio 2 d. – 2020 m. geguţės 18 d.* 

5. Brandos darbas 

5.1. IV gimnazijų klasių mokiniams 

5.2. III gimnazijų klasių mokiniams 

Mokyklinis   

2019 m. spalio 1 d. – 2020 m. balandţio 1 d. 

2020 m. sausio 30 d. – 2021 m. balandţio 1 d. 



Egzaminas Egzamino tipas Data Pradžia 

PAGRINDINĖ SESIJA 

6. Uţsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis Valstybinis 

2020 m. balandţio 15, 16, 17    d. (T, K, Pn) 

9 val. 

7. Uţsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis  Valstybinis 2020 m. balandţio 16, 17 d. (K, Pn) 9 val. 

8. Uţsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) kalbėjimo dalis Valstybinis 2020 m. balandţio 17 d. (Pn) 9 val. 

9. Muzikologija (I dalis) Mokyklinis 2020 m. geguţės 4 d. (P) 9 val. 

10. Uţsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys  Valstybinis 2020 m. geguţės 9 d. (Š)  9 val. 

11. Muzikologija (II dalis) Mokyklinis 2020 geguţės 13 d. (T) 9 val. 

12. Uţsienio kalbos (prancūzų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys  Valstybinis 2020 m. geguţės 18 d. (P) ** 9 val. 

13. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių)  (II, III dalys) Mokyklinis 2020 m. geguţės 20 d. (T) 9 val. 

14. Uţsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys  Valstybinis 2020 m. geguţės 26 d. (A) 9 val. 

15. Informacinės technologijos Valstybinis 2020 m. geguţės 28 d. (K) 9 val. 

16. Lietuvių kalba ir literatūra Mokyklinis Valstybinis 2020 m. geguţės 30 d. (Š) 9 val. 

17. Uţsienio kalbos (vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2020 m. birţelio 3 d. (T) ** 9 val. 

18. Matematika Valstybinis 2020 m. birţelio 5 d. (Pt) 9 val. 

19. Geografija Valstybinis 2020 m. birţelio 9 d. (A) 9 val. 

20. Chemija Valstybinis 2020 m. birţelio 11  d. (K) 9 val. 

21. Istorija Valstybinis 2020 m. birţelio 15 d. (P) 9 val. 

22. Biologija Valstybinis 2020 m. birţelio 17 d. (T) 9 val. 

23. Fizika Valstybinis 2020 m. birţelio 19 d. (Pt) 9 val. 



REIKALAVIMAI KANDIDATAMS 
 atvykdami į brandos egzaminą ar jo dalį privalo turėti asmens 

tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, 

pasą) ar vairuotojo paţymėjimą; 

 

 prie įėjimo į dalyko brandos egzamino centrą esančiame sąraše 

suţino savo grupę, vietos numerį ir patalpą, kurioje vyks 

brandos egzaminas, prie patalpos ateina ne vėliau kaip prieš 

15 minučių iki brandos egzamino pradžios; 

 



REIKALAVIMAI KANDIDATAMS 
 turi tik dalyko brandos egzamino vykdymo instrukcijoje nurodytas priemones 

ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuris brandos egzamino metu gali 

būti padėtas ant suolo/stalo. Į brandos egzamino patalpą mobiliojo ryšio ir 

kitas informacijos perdavimo ir priėmimo priemones įsinešti draudžiama; 

 pavėlavusieji ne daugiau kaip 30 minučių, jeigu brandos egzamino vykdymo 

instrukcijoje nenurodomas kitas laikas,  laiko egzaminą, tačiau jiems brandos 

egzamino uţduoties atlikimo laikas nepratęsiamas. Pavėlavusieji į užsienio 

kalbos brandos egzamino kalbėjimo dalį daugiau kaip 15 minučių nuo jam 

skirto laiko pradžios šios egzamino dalies nelaiko; 

 kai pasirašo vykdymo protokoluose, gauna dalyko brandos egzamino uţduotis, 

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

lapų ar kito aiškiai matomo spausdinimo broko, uţduočių sąsiuvinius 

uţverčia ir laukia vykdytojų nurodymų. Pastebėję uţduočių sąsiuvinyje ar 

atsakymų lapuose spausdinimo broko ar tuščius lapus, apie tai praneša 

vykdytojui.  



REIKALAVIMAI KANDIDATAMS 
 

 Rašo tvarkingai ir įskaitomai, galutinį atsakymą parašo tik JUODAI 

rašančiu tušinuku, nesinaudoja korektūros priemonėmis.  Atsakymų 

lape nerašo su uţduotimi nesusijusio teksto ar ţenklų, nepiešia piešinių, 

jeigu to daryti nereikalauja dalyko brandos egzamino uţduotis. Jeigu būtina 

keisti rašiklį, privalo tai pasakyti vykdytojui. Uţsienio kalbos (anglų, 

prancūzų, rusų, vokiečių) uţduotis atlieka ta kalba, kurios egzaminą jie 

laiko; 

  Pieštuku, o ne juodai rašančiu tušinuku ar netvarkingai, neįskaitomai 

parašyti kandidatų atsakymai vertinami kaip neteisingi, ne tam skirtoje 

vietoje parašyti atsakymai visai nevertinami.  



REIKALAVIMAI KANDIDATAMS 
 iš patalpos gali išeiti tik esant būtinybei, ne ilgiau kaip 5 min., 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 uţduočių sąsiuvinius, gali 

išeiti iš brandos egzamino patalpos. Negali grįţti 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, tol vykdytojai surenka atsakymų lapus ir uţklijuoja vokus.  

 Iš egzamino patalpos išeina tik vykdytojui leidus ir išsineša savo egzamino 

uţduoties sąsiuvinį;  

 

nutraukia užduoties atlikimą ir šalinami iš egzamino patalpos už 

  trukdymą, 

  nusirašinėjimą, 

  mobiliojo ryšio, kitų informacijos perdavimo ar priėmimo priemonių 

įsinešimą į patalpą, 

 vykdytojo nurodymų nevykdymą. 

















REZULTATŲ SKELBIMAS 
 Pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų 

rezultatų skelbimo datą nustato NEC. 
 

 Mokyklinio brandos egzamino rezultatai 
paskelbiami: 
 lietuvių kalbos ir literatūros per 13 darbo dienų.  
 Brandos darbo rezultatai skelbiami per 13 darbo 

dienų nuo brandos darbo vykdymo pabaigos. 
 



APELIACIJOS DĖL VALSTYBINIŲ EGZAMINŲ 
VERTINIMŲ 

 Pateikiamos: mokyklos vadovui per 2 darbo 
dienas nuo rezultatų paskelbimo dienos. 
 

 Išnagrinėjamos: per 2-3 savaites po to, kai 
rezultatai paskelbti, bet ne vėliau kaip iki liepos 20 
dienos. 



BRANDOS ATESTATŲ IŠDAVIMAS 

 Brandos atestatas išduodamas tik gavus apeliacijų 
rezultatus, į brandos atestato priedą įrašomas 
apeliacijos rezultatas.  
 

 Apeliacijos nagrinėjimo laikotarpiu laikinai 
sustabdomas brandos atestato išdavimas. 



INFORMACIJA  ABITURIENTAMS 

 www.nec.lt 
 

 www.lamabpo.lt 
 

http://www.nec.lt/
http://www.lamabpo.lt/


MINIMALŪS REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS 2020  M. 

Užsienio kalbos 

(anglų, vokiečių ar 

prancūzų) 

valstybinis arba 

tarptautinis 

egzaminas 

Matematikos 

valstybinis brandos 

egzaminas 
(išskyrus į menų studijas) 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

valstybinis brandos 

egzaminas 

Vidurkis ≥ 40 universitete 

Vidurkis ≥ 25 kolegijoje 



MINIMALŪS REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS 2020 M. 

Penkių dalykų 
geriausių metinių 

įvertinimų aritmetinis 

vidurkis 1. lietuvių kalba ir literatūra 

2. gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba 

vokiečių) 

3. užsienio kalba 

4. matematika 

5. istorija arba geografija 

6. biologija arba fizika, arba chemija 

7. menai arba technologijos 

8. bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka 

Vidurkis ≥ 7 universitete 

Vidurkis ≥ 6 kolegijoje 



Mokymosi rezultatų  

MINIMALŪS RODIKLIAI nuo  2019 m. stojant į aukštąsias 

mokyklas  

Lietuvių k. 
VBE 

Užsienio k. 
VBE 

Matematika 
VBE 

5 metiniai 
įvertinimai  

Ne mažiau 40 į 
universitetus  

Ne mažiau 25 į 
kolegijas  

Ne mažiau 7 į 
universitetus  

Ne mažiau 6 į 
kolegijas  

Aritmetinis vidurkis  



Konkursinių mokomųjų dalykų sąrašas  



R.Kolesnikovienė 



R.Kolesnikovienė 



R.Kolesnikovienė 



Papildomi balai  





www.lamabpo.lt 

http://www.lamabpo.lt

