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Brandos egzaminų sesijos

• Paskutinė mokslo diena – gegužės 28 d.

• Organizuojamos dvi brandos egzaminų 

sesijos:

– Pagrindinė (mokyklinių ir valstybinių) 

gegužės 2d. - birželio 17 d.

Sesijos pradžia sutampa su pirmojo brandos 

egzamino data.

– Pakartotinė birželio 20 d. – liepos 7d.



Brandos egzaminų tvarkaraštis



Organizuojami valstybiniai brandos 

egzaminai:
lietuvių kalbos ir literatūros, 

biologijos, 

chemijos,

fizikos,

informacinių technologijų, 

istorijos,

geografijos, 

matematikos, 

užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių).



Organizuojami mokykliniai brandos 

egzaminai:

lietuvių kalbos ir literatūros,

menų, 

muzikologijos,

technologijų.



Mokinys brandos atestatui 

gauti privalo išlaikyti 

lietuvių kalbos ir literatūros

ir dar vieno dalyko

brandos egzaminą.



Kandidatas einamaisiais metais, be 

lietuvių kalbos ir literatūros 

brandos egzamino, 

gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 

šešių dalykų brandos egzaminus. 

Taigi iš viso galima laikyti 

septynis brandos egzaminus. 



Kandidatai dalyko brandos 

egzamino tipą 

valstybinį ar mokyklinį 

renkasi savo nuožiūra.



Prašymą laikyti dalykų 

brandos egzaminus kandidatas 

teikia mokyklos direktoriui:

iki einamųjų metų 

vasario 27 d. 



Pasirinkto dalyko brandos egzamino 

ir jo tipo keisti neleidžiama.



Leidimas laikyti brandos egzaminus

• Kandidatui, turinčiam patenkinamą dalyko 

metinį įvertinimą, šio dalyko pasirinktą 

brandos egzaminą mokyklos direktoriaus 

įsakymu leidžiama laikyti pagrindinės sesijos 

metu.

• Kandidatui, turinčiam nepatenkinamą dalyko 

metinį įvertinimą, neišlaikiusiam gimtosios ar 

užsienio k. įskaitos, atitinkamo individualaus 

ugdymo plano dalyko brandos egzamino 

laikyti neleidžiama.



Mokinys ir buvęs mokinys 

nuo brandos egzaminų 

atleidžiami mokyklos direktoriaus     

įsakymu, jeigu:



iki kovo 3 dienos yra pasirinkę laikyti užsienio 

kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) valstybinį 

brandos egzaminą ir iki pirmojo pagrindinės 

sesijos brandos egzamino mokyklos direktoriui

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.



Mokyklos 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 

direktoriui prašymą dėl brandos 

egzamino atidėjimo ir medicininę 

pažymą ne vėliau kaip kitą dieną po 

dalyko brandos egzamino);



Brandos egzaminą pakartotinės 

sesijos metu laiko:

• mokinys, gavęs nepatenkinamą lietuvių kalbos 

ir literatūros brandos egzamino įvertinimą 

pagrindinės sesijos metu, laiko mokyklinį to 

dalyko brandos egzaminą. 

• mokinys, gavęs nepatenkinamą lietuvių k. 

valstybinio brandos egzamino įvertinimą 

pagrindinės sesijos metu, laiko mokyklinį to 

dalyko brandos egzaminą.



REIKALAVIMAI KANDIDATAMS

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, į patalpą 

ateina ne vėliau kaip prieš 15 min.

iki brandos egzamino pradžios.



Prieš įeidami vykdytojui  pateikia 

asmens tapatybę patvirtinantį 

dokumentą (asmens tapatybės 

kortelę, pasą arba leidimą gyventi 

Lietuvoje) 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.



Pavėlavusieji ne daugiau kaip 

30 minučių, jeigu dalyko brandos

egzamino vykdymo instrukcijoje

nenurodomas kitas laikas, laiko 

egzaminą, tačiau jiems brandos 

egzamino užduoties atlikimo laikas 

nepratęsiamas.



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 ar atsakymų lapuose 

spausdinimo broko ar tuščius lapus, apie tai 

praneša vykdytojui. Užduotis pradeda atlikti 

vykdytojui paskelbus dalyko brandos 

egzamino pradžią.



Klauso vykdytojų nurodymų, užduotis 

atlieka savarankiškai, nesikalba 

tarpusavyje, netrukdo kitiems, 

naudojasi tik tomis priemonėmis, kurios 

nurodytos dalyko brandos egzamino 

vykdymo instrukcijoje, jų neskolina.



Rašo tvarkingai ir įskaitomai, galutinį 

atsakymą parašo tik tamsiai mėlynai 

rašančiu rašikliu, nesinaudoja korektūros 

priemonėmis. Atsakymų lape nerašo su ja 

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, 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 darbus 

gali išeiti iš brandos egzamino 

patalpos. Negali išsinešti  užduočių 

sąsiuvinių ir atsakymų lapų, jei jie yra,  

grįžti į egzamino patalpą iki brandos 

egzamino ar jo dalies pabaigos.



Darbą baigia paskirtam vykdytojui 

paskelbus brandos egzamino pabaigą 

ir laukia, kol vykdytojai surenka darbus 

ir užklijuoja vokus. 

Iš egzamino patalpos išeina tik 

vykdytojui leidus ir išsineša savo 

egzamino užduoties sąsiuvinį.



Per vieną  valandą po egzamino 

pabaigos pageidaujantys iš dalyko 

centro administratoriaus gali atsiimti 

egzamino užduoties sąsiuvinį.



Kandidatai 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.



Apeliacijos

Kandidatai apeliacijas gali pateikti mokyklos

direktoriui per tris darbo dienas nuo

valstybinio brandos egzamino rezultatų

paskelbimo dienos. 



Apeliacijos, nelygu jų skaičius, 

išnagrinėjamos per 2–3 savaites

po to, kai rezultatai paskelbti, 

bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų 

liepos 18 dienos.



Apeliantų įvertintų darbų rezultatai 

teikiami Valstybinių brandos egzaminų 

vertinimų apeliaciniam komitetui. 

Remdamasis Valstybinių brandos 

egzaminų vertinimų apeliacinio 

komiteto sprendimu Nacionalinis 

egzaminų centras rengia apeliacijų 

rezultatų protokolus ir skelbia rezultatus 

kandidatams per kandidatų brandos 

egzaminų rezultatų demonstravimo 

sistemą. 



Apeliacijų rezultatų protokolus ir 

apeliantų darbų fragmentų kopijas 

Nacionalinis egzaminų centras 

išsiunčia savivaldybių administracijų 

švietimo padaliniams iki einamųjų 

metų liepos 21 dienos.



Savivaldybės administracijos 

švietimo padalinio vadovas 

apeliacijų protokolus ir apeliantų 

darbų fragmentų kopijas perduoda 

mokyklų, iš kurių buvo gautos 

apeliacijos, vadovams. 



Apeliacijos dėl mokyklinių brandos 

egzaminų 

• Kandidatai pagrindinės sesijos apeliacijas 

mokyklos direktoriui 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 direktoriui arba jo 

pavaduotojui ugdymui.



Pagrindinės sesijos apeliacijos 

išnagrinėjamos per 

penkias darbo dienas,

pakartotinės – per tris darbo dienas

po to, kai buvo paskelbti dalyko 

brandos egzamino rezultatai. 



Atsakomybė

• Pasakinėjantys, besistengiantys gauti 

neleistinos pagalbos, besinaudojantys 

draudžiamomis priemonėmis, nevykdantys 

brandos egzamino vykdytojo nurodymų ar 

kitaip egzamino vykdymo tvarką 

pažeidžiantys kandidatai šalinami iš 

dalyko brandos egzamino vykdymo 

patalpos. 



Atsakomybė

• Kandidatams, išskyrus rašymo (pieštukai, 

tamsiai mėlyna spalva rašančius rašiklius) 

ir dalyko brandos egzamino vykdymo 

instrukcijoje nurodytas priemone, 

draudžiama į brandos egzamino patalpą 

įsinešti asmeninių daiktų (pvz., mobilųjį 

telefoną). Asmeniniai daiktai paliekami 

nurodytoje patalpoje.  



Atsakomybė

• Paaiškėjus, kad dalyko brandos egzamino 

užduoties turinys (ar jo dalis) viešai buvo 

paskelbtas (internete, kitose visuomenės 

informavimo priemonėse) ir (arba) tapo žinomas 

dar prieš dalyko brandos egzaminą, švietimo ir 

mokslo ministro įsakymu dalyko brandos 

egzamino vykdymas šalyje, savivaldybėje arba 

dalyko brandos egzamino centre gali būti 

atšaukiamas, vykdymas nutraukiamas, 

kandidatų darbai nevertinami, nustatoma kita to 

dalyko brandos egzamino vykdymo data.



Pagrindinės sesijos

valstybinių brandos egzaminų 

rezultatai skelbiami iki liepos 11 d.



Su 2015 m. brandos egzaminų 

aprašu, egzaminų tvarkaraščiu ir 

2014 m. egzaminų užduotimis

galima susipažinti 

www.egzaminai.lt


