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Vykdomos dvi BE sesijos: 

 

Pagrindinė sesija –  

balandžio 12 – birželio 26 d. 
 

Pakartotinė sesija –  

birželio 28 – liepos 13 d. 
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Valstybiniai brandos egzaminai 

    

   Užsienio kalbos (kalbėjimo dalis): 

 

 Anglų kalba – balandžio 12, 13, 14 d. (T, Kt, Pt) 

 Rusų kalba – balandžio  13, 14 d. (Kt, Pt)  

 Prancūzų/Vokiečių kalbos – balandžio 14 d. (Pt) 
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Valstybiniai brandos egzaminai 

Užsienio kalbos 

(klausymo, skaitymo, rašymo dalys): 
 

Anglų kalba – birželio 9 d. (Pt)  

Prancūzų, vokiečių  kalba –  birželio 20 d. (A)  

Rusų kalba – birželio 23 d. (Pt)  
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Valstybiniai brandos egzaminai 

• Lietuvių kalba ir literatūra (06–05, P) 

• Biologija (06–07, T) 

• Geografija (06–12, P) 

• Matematika (06–14, T) 

• Informacinės technologijos (06–16, Pt) 

• Istorija (06–19, P) 

• Chemija (06–21, T)  

• Fizika (06–26, P)  
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Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita 

• Įskaita bus laikoma ugdymo procese nuo 

vasario 27 d. iki balandžio 25 d., išskyrus 

balandžio 11 – 14 dienomis. Įskaitos datą ir 

laiką nustato mokyklos vadovas.  

• Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita gimnazijoje 

numatyta kovo 7, 21 ir 28 dienomis 

(antradieniais pagal grafiką). 
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Mokykliniai brandos egzaminai (MBE) 

 

• Menai ir technologijos – nuo spalio 3 d.  

   iki gegužės 12 d. 

 

• Lietuvių kalba ir literatūra – birželio 5 d. 
Pakartotinė sesija – liepos 13 d. 

 

• Muzikologija – birželio 13 d. (I dalis) ir  

   birželio 27 d. (II dalis).  
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Menų ir technologijų MBE 

Ne vėliau nei iki spalio 22 d. kandidatas kartu su 

darbo vadovu, aptaria darbo atlikimo laikaraštį, 

pasirašo ir teikia gimnazijos direktoriui tvirtinti. 

Laikaraštyje turi būti numatyti pagrindinių kūrybinio 

proceso etapų įgyvendinimo terminai (savaitėmis).  

Kandidatas, vadovaudamasis patvirtintu laikaraščiu, 

rengia kūrybinį darbą ir kūrybinio darbo aprašą. 

Ne vėliau nei prieš 18 d. iki darbo pristatymo 

pateikia kūrybinio darbo aprašą (spausdintą ir 

elektroniniu (PDF)). 
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Brandos egzaminų ir jų tipų pasirinkimas 

 

 
• Mokinys, įvertinęs savo gebėjimus ir pasiekimus, 

pasitaręs su dalyko mokytoju, renkasi laikyti 

brandos egzaminus.  

 

• Kandidatas be lietuvių kalbos ir literatūros brandos 

egzamino gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 

šešių dalykų brandos egzaminus. 
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Brandos egzaminų ir jų tipų pasirinkimas 

 
Brandos atestatui gauti mokinys privalo 

išlaikyti: 

 

• lietuvių kalbos ir literatūros (privalomas); 

• ir dar vieno dalyko brandos egzaminą. 

 

Rekomenduojame rinktis laikyti bent tris brandos 

egzaminus. 
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Prašymų laikyti BE pateikimas 

  Brandos darbo, menų ir technologijų  

        – iki rugsėjo 25 d.,     

  Kitiems egzaminams – iki lapkričio 24 d. 

   

   Prašyme reikia nurodyti: 
 

• Pasirinktus egzaminus ir jų tipus (V/M); 

• Dalyko III klasės metinį įvertinimą ir kursą; 

• Sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. 

 



Kauno Maironio universitetinė gimnazija 

MBE pasirinkimas 

• iki rugsėjo 22 d. mokiniai teikia prašymus 

gimnazijos direktoriui dėl menų ir technologijų BE 

pasirinkimo (surenka klasės auklėtojai); 

• rugsėjo 23-24 d. klasių auklėtojai abiturientų 

pasirinktus menų ir technologijų BE ir tų dalykų III 

klasės metinius įvertinimus sutikrina ir suveda į 

Mokinių registrą; 

• rugsėjo 25 d. duomenys perkeliami į duomenų 

perdavimo sistemą KELTAS; 

• iki lapkričio 28 d. mokinių pasirinkimai dar kartą 

patikrinami ir patvirtinami NEC duomenų perdavimo 

sistemoje KELTAS.  
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VBE pasirinkimas 

• iki lapkričio 18 d. mokiniai teikia prašymus 

gimnazijos direktoriui dėl BE  pasirinkimo (surenka 

klasės auklėtojai); 

• lapkričio 19-20 d. klasių auklėtojai abiturientų 

pasirinktus  BE ir tų dalykų III klasės metinius 

įvertinimus sutikrina ir suveda į Mokinių registrą; 

• lapkričio 24 d. duomenys perkeliami į duomenų 

perdavimo sistemą KELTAS; 

• iki lapkričio 25 d. mokinių pasirinkimai dar kartą 

patikrinami ir patvirtinami NEC duomenų perdavimo 

sistemoje KELTAS.  
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Egzaminų pasirinkimas 

• iki lapkričio 30 d. KELTE išspausdintus 

pasirinkimus abiturientai patvirtina parašu;  

• Gimnazijos direktoriaus parašu patvirtinti 

kandidatų brandos egzaminų pasirinkimų sąrašai 

iki gruodžio 5 d. pateikiami savivaldybės 

administracijos švietimo padaliniui ir per dvi 

dienas perduodami NEC; 

• Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo 

vėliau keisti neleidžiama. 
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Egzaminų centrai 

 

• iki gruodžio 16 d. skelbiami pagrindinės 

sesijos BE centrai. 

• Pakartotinės sesijos MBE vykdomi bazinėje 

mokykloje – Kauno suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo centras (Sandėlių g. 7). 
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Leidimas laikyti BE (įsakymu) 

• Lietuvių kalbos ir literatūros BE – iki gegužės 30 d. 
turinčiam patenkinamą metinį įvertinimą ir 
išlaikytą dalyko įskaitą. 

• Individualaus ugdymo plano dalyko, išskyrus 
menų, muzikologijos, technologijų, užsienio kalbų – 
iki gegužės 30 d. šio egzamino datos turinčiam 
patenkinamą to dalyko metinį įvertinimą. 

• Pasirinktus ne individualaus plano brandos 
egzaminus, išskyrus užsienio kalbos, jei šios 
kalbos mokėsi kaip gimtosios. 
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Pakartotinės sesijos metu BE gali laikyti: 

• Kandidatas, kuriam dėl svarbių priežasčių 
pagrindinės sesijos dalyko egzaminas buvo 
atidėtas. 

• Susirgęs per pagrindinę sesiją mokinys, gavęs 
Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 
leidimą, vietoj atidėto valstybinio lietuvių kalbos 
ir literatūros brandos egzamino laikyti to dalyko 
mokyklinį BE. 

• Mokinys, gavęs nepatenkinamą lietuvių 
kalbos ir literatūros BE įvertinimą pagrindinės 
sesijos metu, laiko mokyklinį to dalyko BE. 
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Mokinys gali būti atleidžiamas nuo BE  
direktoriaus įsakymu, jeigu: 

 

 
• iki lapkričio 24 d. pateikia prašymą gimnazijos direktoriui 

kartu su medicinine pažyma (ligų sąrašas, LR švietimo ir 

mokslo ministro įsakymas, 2003, Nr. V-11/18) atleisti nuo 

BE dėl ligos. 

• iki lapkričio 24 d. yra pasirinkę ir iki pirmojo savo 

pasirinkto egzamino dienos pateikė tarptautinio užsienio 

kalbos egzamino išlaikymo dokumento kopiją (ne 

žemesnio kaip B1 lygio) ir prašymą atleisti nuo VBE. 

• Susirgo sesijos metu ir pateikė prašymą su reikalingais 

dokumentais mokyklos vadovui iki tvarkaraštyje 

nustatytos, pasirinkto egzamino dato. 
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Brandos egzamino atidėjimas 

• Mokyklos vadovo įsakymu brandos egzaminas 

ar jo dalis atidedama pakartotinei sesijai: 

– Kandidatui dėl pareigos izoliuotis ar kitų svarbių 

priežasčių (pateikti dokumentą) negalinčiam laikyti 

egzamino pagrindinės sesijos metu. 

– Kandidatui, susirgusiam prieš brandos egzaminą 

arba nebaigusiam brandos egzamino dėl sveikatos 

sutrikimo pagrindinės sesijos metu (pateikti prašymą 

ir dokumentą ne vėliau kaip kitą dieną po dalyko 

brandos egzamino). 

– Technologijų ir menų brandos egzaminai 

neatidedami. 
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Kandidatui neleidžiama 

 

• perlaikyti tais pačiais metais išlaikyto 

dalyko brandos egzamino. 

 

• laikyti dalyko brandos egzaminą, kurio 

darbas pagrindinės sesijos metu buvo 

nevertintas. 
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Rezultatų skelbimas 

    

   Pagrindinės sesijos rezultatai skelbiami: 

• VBE – iki liepos 12 d.; 

• MBE menų ir technologijų – gegužės 28 d.;  

• MBE lietuvių kalbos ir literatūros – per 13 

darbo dienų.   

   Pakartotinės sesijos – per 4 darbo dienas. 
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Apeliacijos dėl VBE vertinimų 

• Kandidatai apeliacijas gali pateikti gimnazijos 

direktoriui per 2 darbo dienas nuo BE rezultatų 

paskelbimo dienos, pakartotinės sesijos MBE – 

per 1 darbo dieną. 

• Apeliacijos, nelygu jų skaičius, išnagrinėjamos ne 

vėliau kaip per 3 savaites nuo valstybinio 

brandos egzamino rezultatų paskelbimo dienos.. 

• Apeliacijos dėl menų ir technologijų MBE 

neteikiamos. 
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Reikalavimai kandidatams 

          Atvykdami į BE centrą kandidatai privalo: 

• turėti asmens tapatybę patvirtinantį  dokumentą 

(asmens tapatybės kortelė, pasas, vairuotojo 

pažymėjimas). 

• gali dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones 

• atvykti ne vėliau kaip 30 min. iki BE pradžios; 

• sužinoti savo grupę (raidė, vietos numeris, patalpa) 

egzamino centro skelbiamuose sąrašuose; 

•  į egzamino patalpą ateiti ne vėliau kaip prieš 15 

min. iki egzamino pradžios. 

 



Kauno Maironio universitetinė gimnazija 

Reikalavimai kandidatams 

• Turėti tik dalyko brandos egzamino vykdymo 

instrukcijoje nurodytas priemones ir asmens 

tapatybę patvirtinantį dokumentą, kurį pasidėsite 

ant stalo, kaukę, veido skydelį. 

• Asmeninius daiktus (krepšius, telefonus, 

išmaniuosius laikrodžius ir kt.) įsinešti į 

egzamino patalpą draudžiama. Juos  reikia 

palikti tam skirtoje patalpoje. 

• Pavėlavusieji ne daugiau kaip 30 min. gali laikyti 

egzaminą, tačiau jiems užduočių atlikimo laikas 

nepratęsiamas. 
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Reikalavimai kandidatams 

• Kai pasirašo dviejuose vykdymo protokoluose, 

gauna užduočių sąsiuvinius, atsakymų lapus, 

patikrina ar nėra spausdinimo broko ir padeda juos 

ant suolo krašto.  

• Užduotis pradeda atlikti tik vykdytojui paskelbus 

egzamino pradžią. 

• Užduotis atlieka savarankiškai, nesikalba, netrukdo 

kitiems, neskolina ir nesiskolina priemonių. 
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Reikalavimai kandidatams 

 

• Rašo tvarkingai ir įskaitomai, galutinį atsakymą 

parašo tik juodai rašančiu tušinuku, 

nesinaudoja korektūros priemonėmis. 

• Jei būtina keisti rašiklį, privalo tai pasakyti 

vykdytojui. 

• Iš patalpos gali išeiti tik esant būtinybei iki 5 

min. (atidavęs savo darbą ir vykdytojo lydimas). 
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Reikalavimai kandidatams 

• Atlikę užduotis anksčiau, tačiau ne vėliau kaip prieš 

15 min. iki egzamino pabaigos, gali išeiti iš 

egzamino patalpos.  

• Atsakymų lapus ir užduočių sąsiuvinius 

atiduoda grupės vykdytojui.  

• Darbą baigia vykdytojui paskelbus egzamino 

pabaigą ir laukia, kol vykdytojai surinks atsakymų 

lapus, sudės juos į vokus ir užklijuos. Vykdytojui 

leidus, išeina iš patalpos. 
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Reikalavimai kandidatams 

• Kandidatai, atlikę užduotis anksčiau, užduočių 

sąsiuvinius galės atsiimti iš egzamino centro 

administratoriaus  per 1 valandą. 

• Neatsiimti užduočių sąsiuviniai po 1 val. 

sunaikinami. 

• Kandidatai gali būti šalinami iš egzamino 

patalpos už trukdymą, nusirašinėjimą, mobiliojo 

ryšio, kitų informacijos perdavimo ar priėmimo 

priemonių įsinešimą į patalpą ir vykdytojo 

nurodymų nevykdymą. 
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Valstybinių brandos egzaminų vertinimas 

• Taikomas kriterinis vertinimas, kuris reiškia, kad 

kiekvieno dalyko egzamino rezultatui 

apskaičiuoti yra nustatyti trys pasiekimų lygiai – 

patenkinamas, pagrindinis ir aukštesnysis.   

• Pasiekimų lygiai nustatomi tiek egzamino 

taškais, tiek balais.  

• Kriteriniu vertinimu apskaičiuojamas kriterinių 

ribų tarp pasiekimų lygių skaitinių reikšmių ir 

VBE įvertinimų balais rezultatas.   

 



Kauno Maironio universitetinė gimnazija 

Pasiekimų lygiai balais  

• Išlaikę VBE kandidatai gauna įvertinimus 

šimtabalėje skalėje nuo 16 iki 100 balų.   

• Visų VBE įvertinimai nuo 16 iki 35 balų atitinka 

patenkinamą pasiekimų lygį.   

• VBE įvertinimai nuo 36 iki 85 balų atitinka 

pagrindinį pasiekimų lygį.  

• VBE įvertinimai nuo 86 iki 100 balų atitinka 

aukštesnįjį pasiekimų lygį.   
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Linkime sėkmės  

pasirenkant, ruošiantis ir laikant 

brandos egzaminus! 

 

 


