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BRANDOS EGZAMINAI 

www.nec.lt – nacionalinis egzaminų centras 

www.Lamabpo.lt – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti  

 

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


II. Brandos egzaminai 

 

3 punktas - Organizuojamas valstybinis ir mokyklinis 
lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas; 

Vienas iš jų privalomas 



II. Brandos egzaminai 

3 punktas 

tik valstybiniai  - biologijos, chemijos, fizikos, 
geografijos, informacinių technologijų, istorijos, 
matematikos, užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, 
vokiečių) brandos egzaminai; 

 tik mokykliniai – menų, muzikologijos, technologijų 
brandos egzaminai ir BRANDOS DARBAS.  

 



III. Brandos egzaminų ir jų tipų pasirinkimas  

5 punktas - Mokinys brandos atestatui gauti privalo išlaikyti 
lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą ir dar vieno dalyko 
brandos egzaminą ar brandos darbą, išskyrus tuos atvejus, kai nuo 
pasirinkto brandos egzamino mokyklos vadovo įsakymu yra atleistas 
(pvz. anglų klb. – pasirinkęs valstybinį egzaminą, bet išsilaiko 
tarptautinį užsienio kalbos egzaminą, ne žemesniu nei B1 lygiu). 



III. Brandos egzaminų ir jų tipų pasirinkimas  

7 punktas - Kandidatas einamaisiais metais, be lietuvių kalbos 
ir literatūros brandos egzamino, gali rinktis ir laikyti ne 
daugiau kaip šešių dalykų brandos egzaminus ir brandos 
darbą. 

 8 punktas - Kandidatas, 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, 
prašymas perduodamas NEC direktoriui. 

 



III. Brandos egzaminų ir jų tipų pasirinkimas  

Technologijų brandos egzaminą gali rinktis vidurinio 
ugdymo programos mokinys, kuris mokosi pagal to 
dalyko programą. 

Technologijų brandos egzaminas vykdomas spalio–
balandžio mėnesiais toje mokykloje, kurios mokiniai 
pasirinko šį egzaminą laikyti, vertinamas brandos 
egzamino vertinimo centre.  

 



III. Brandos egzaminų ir jų tipų pasirinkimas  

Menų brandos egzaminą gali rinktis mokinys, kuris 
mokosi pagal pasirinkto meninio ugdymo dalyko 
programą.  

Menų brandos egzaminas vykdomas spalio-balandžio 
mėnesiais toje mokykloje, kurios mokiniai pasirinko šį 
egzaminą laikyti, vertinamas brandos egzamino 
vertinimo centre.  

 



IV. Prašymų pateikimas  

Prašymą laikyti dalykų brandos egzaminus kandidatas teikia 
mokyklos vadovui. 

iki 2018 metų rugsėjo 25 dienos dėl menų ir technologijų 
brandos egzaminų (09-21d.); 

iki 2018 m. spalio 24 dienos dėl kitų brandos egzaminų 
pasirinkimo (10-19d.) 

Prašyme nurodomi pasirinkti egzaminai, egzaminų tipai, 
pareiškiamas sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo 
brandos egzaminų organizavimo, pritaikymo, vykdymo, 
vertinimo, mokymosi rezultatų sutikrinimo, stojant į kitas 
mokyklas, tikslais. 



IV. PRAŠYMŲ PATEIKIMAS  

Pasirinkto dalyko brandos 
egzamino ir jo tipo keisti 

neleidžiama. 



LEIDIMAS LAIKYTI BRANDOS EGZAMINĄ  
 
17.1. mokiniui: 

17.1.1. lietuvių kalbos ir literatūros brandos 
egzaminą – iki pagrindinės sesijos šio egzamino 
datos turinčiam patenkinamą to dalyko metinį 
įvertinimą ir išlaikytą dalyko įskaitą teisės aktų 
nustatyta tvarka; 
 



LEIDIMAS LAIKYTI BRANDOS EGZAMINĄ  
 

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



VI. BRANDOS EGZAMINŲ SESIJOS 
  
 18. Organizuojamos dvi brandos egzaminų sesijos. 

Organizuojamos dvi brandos egzaminų sesijos. 
Pagrindinė sesija vykdoma balandžio–birželio 
mėnesiais, pakartotinė – birželio–liepos mėnesiais. 
Sesijų pradžia sutampa su egzaminų tvarkaraštyje 
nustatyta pagrindinės ir pakartotinės sesijų pirmojo 
egzamino ar jo dalies data.  

19. Brandos darbas, technologijų ir menų mokykliniai 
brandos egzaminai vykdomi spalio–balandžio 
mėnesiais. 



VI. BRANDOS EGZAMINŲ SESIJOS 
 

21. Brandos egzaminus pagrindinės sesijos 
metu laiko: 

21.1. kandidatas; 

21.3. namie mokytas mokinys – mokyklinius 
brandos egzaminus, valstybinius brandos 
egzaminus – tuo atveju, jei gali atvykti į visų 
pasirinktų dalykų brandos egzaminų centrus. 

 



VI. BRANDOS EGZAMINŲ SESIJOS 

22. Brandos egzaminą pakartotinės sesijos metu 
laiko: 

22.1. kandidatas, kuriam pagrindinės sesijos dalyko 
brandos egzaminas buvo atidėtas; 

22.3. namie mokytas mokinys, negalėjęs atvykti į 
pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų 
centrus, – valstybinius brandos egzaminus;  

 



VI. BRANDOS EGZAMINŲ SESIJOS 

22.6. susirgęs per pagrindinę sesiją mokinys, gavęs 
Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus leidimą, 
vietoj atidėto valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros 
brandos egzamino laikyti to dalyko mokyklinį brandos 
egzaminą; 

22.7. mokinys, gavęs nepatenkinamą lietuvių kalbos ir 
literatūros brandos egzamino įvertinimą pagrindinės 
sesijos metu, laiko mokyklinį to dalyko brandos 
egzaminą. 

 



IX. ATLEIDIMAS NUO BRANDOS EGZAMINŲ  

28. Mokinys nuo brandos egzaminų atleidžiami mokyklos 
vadovo įsakymu, jeigu: 

28.1. iki spalio 24 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 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti 
asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“, prie ligos 
pavadinimo yra nurodytas atleidimo terminas „nuolat“; 



IX. ATLEIDIMAS NUO BRANDOS EGZAMINŲ  

28.2. 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; 



IX. ATLEIDIMAS NUO BRANDOS EGZAMINŲ  

28.3. iki spalio 24 dienos yra pasirinkę laikyti užsienio 
kalbos 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 
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.  
 



IX. ATLEIDIMAS NUO BRANDOS EGZAMINŲ  

29. Mokinys negalintis 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. 

30. Atleisti nuo brandos egzaminų mokinys ir buvęs 
mokinys negali laikyti pasirinktų brandos egzaminų. 

 



IX. ATLEIDIMAS NUO BRANDOS EGZAMINŲ  

31. 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 29 punkte 
nurodytus dokumentus, mokinys ir buvęs mokinys 
nuo pasirinktų ir nelaikytų brandos egzaminų 
atleidžiami. 



Įskaita Data 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

2019 m. vasario 25 d. – 

2019 m. balandžio 19 d.* 

2019 m. ĮSKAITŲ, BRANDOS 

EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS  



2019 m. BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS  

Egzaminas  Egzamino 

tipas 

Data 

Technologijos Mokyklinis  2018 m. spalio 1 – 2019 m. 

balandžio 1 d. 

Menai Mokyklinis  2018 m. spalio 1 – 2019 m. 

balandžio 1 d. 

Brandos darbas Mokyklinis 2018 m. spalio 1 – 2019 m. 

balandžio 1 d. 



Egzaminas Data Pradžia 

6. Užsienio kalbos (anglų) 

kalbėjimo dalis 

2019 m. balandžio 24, 25, 26 d. 

(T, K, Pn) 
9.00 val. 

7. Užsienio kalbos (rusų) 

kalbėjimo dalis  

2019 m. balandžio 25, 26 d. (K, 

Pn) 

9.00 val. 

10. Užsienio kalbos (rusų) 

klausymo, skaitymo ir rašymo 

dalys  

2019 m. birželio 12  d. (T) 

9.00 val. 



Egzaminas Data Pradžia 

12. Užsienio klb.(anglų) klausymo, 

skaitymo ir rašymo dalys 
2019 m. gegužės 11 d. (Š)  

9.00 val. 

13. Informacinės technologijos 2019 m. gegužės 30 d. (K) 9.00 val. 

14. Lietuvių kalba ir literatūra 2019 m. birželio 1 d. (Š) 9.00 val. 

15. Biologija  2019 m. birželio 4 d. (A) 9.00 val. 

16. Fizika 2019 m. birželio 10 d. (P) 9.00 val. 

17. Matematika 2019 m. birželio 14 d. (Pt) 9.00 val. 

18. Istorija 2019 m. birželio 18 d. (A) 9.00 val. 

19. Geografija 2019 m. birželio 20 d. (K) 9.00 val. 



Daugiau informacijos rasite: 

www.nec.lt 

www.egzaminai.lt 

http://www.lamabpo.lt 

 
 

 

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

