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P a k e i č i u  Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 

ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir 

literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:  

1. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:  

„31. Brandos egzaminų pakartotinės sesijos metu kandidatui susirgus arba sveikatos 

priežiūros specialistams paskyrus įpareigojimus, kuriuos įgyvendinant nėra galimybių dalyvauti 

egzamine, 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 Aprašo 29 punkte 

nurodytus dokumentus mokinys ir buvęs mokinys nuo pasirinktų ir nelaikytų brandos egzaminų 

atleidžiami.“ 

2. Pakeičiu 68 punktą ir jį išdėstau taip: 

„68. Kandidatams skiriami atskiri stalai / suolai. Visi kandidatai sėdi toje pačioje stalo / suolo 

pusėje. Visi stalai / suolai sustatomi viena kryptimi keliomis eilėmis ir pažymimi taip, kaip 

nurodoma vykdymo protokole, t. y. užrašoma grupė ir eilės numeris. Eilėje tos pačios grupės 

kandidatų vietos numeruojamos nuosekliai. Jeigu kandidatai laiko egzaminą patalpose, skirtose ne 

daugiau kaip 9 kandidatams, tarp visų patalpoje esančių asmenų išlaikomas ne mažesnis kaip dviejų 

metrų atstumas.“ 

3. Pakeičiu 75.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„75.1. atvykdami į brandos egzaminą ar jo dalį privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį 

dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) ar vairuotojo 

pažymėjimą. Be to, kandidatai privalo dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie 

priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – veido kaukės), jei privalomą veido 

kaukių dėvėjimą viešoje vietoje numato karantino ir (ar) ekstremaliosios situacijos režimą 

reglamentuojantys teisės aktai. Kandidatai gali dėvėti veido kaukes ar kitas nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones, nors tokios pareigos karantino režimą ir (ar) ekstremaliąją 

situaciją reglamentuojantys teisės aktai nenumato. Kandidatai, kuriems privaloma izoliacija, 

izoliacijos laikotarpiu negali atvykti į brandos egzaminą;“.  

4. Pakeičiu 75.3 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„75.3. prieš įeidami į patalpą, vykdytojui pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą 

(asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) ar vairuotojo pažymėjimą ir įeina į 

patalpą tik jam leidus. Vykdytojui kilus abejonių dėl kandidato tapatybės ir jam paprašius, saugiu, 

ne mažiau kaip dviejų metrų atstumu trumpam nusiima veido kaukę;“. 

5. Pakeičiu 75.4 papunktį ir jį išdėstau taip: 
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„75.4. turi tik dalyko brandos egzamino vykdymo instrukcijoje nurodytas priemones, veido 

kaukę ar veido skydelį (jei asmuo dėl savo sveikatos būklės veido kaukės dėvėti negali ar veido 

kaukės dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei), geriamojo vandens (asmeninio 

naudojimo stiklinaitę, buteliuką ar kt.) ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens 

tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) 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 draudžiama;“. 

6. Pakeičiu 79 punktą ir jį išdėstau taip: 

„79. Valstybinio brandos egzamino vyresniuoju vykdytoju skiriamas mokyklos vadovas, jo 

pavaduotojas ugdymui, skyriaus vedėjas ar savivaldybės administracijos švietimo padalinio 

specialistas, ambasadoje – ambasados darbuotojas, administratoriumi – mokyklos vadovas ar 

vienas iš mokyklos vadovo pavaduotojų, ambasadoje – ambasados darbuotojas. Brandos egzamino 

vykdymo grupės nariais negali būti asmenys, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.“ 

7. Pakeičiu 88 punktą ir jį išdėstau taip: 

„88. Vykdymo grupės narys brandos egzamino metu privalo segėti kortelę su vardu, pavarde 

ir nuoroda: „vyresnysis vykdytojas“, „administratorius“, „vykdytojas“, privalo dėvėti veido kaukę, 

jei privalomą veido kaukių dėvėjimą viešoje vietoje numato karantino ir (ar) ekstremaliosios 

situacijos režimą reglamentuojantys teisės aktai. Vykdymo grupės narys gali dėvėti veido kaukę ar 

kitą nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę, jei tokios pareigos karantino režimą ir (ar) 

ekstremaliąją situaciją reglamentuojantys teisės aktai nenumato.“ 

8. Pakeičiu 89.7.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„89.7.1. kartu su vyresniuoju vykdytoju patikrina paruoštas patalpas, jose esančių priemonių 

tinkamumą, pašalina pastebėtus trūkumus, prie įėjimo į brandos egzamino centrą ir prie egzamino 

patalpos iškabina kandidatų sąrašus, organizuoja kandidatų įleidimą. Prieš įleisdamas kandidatus į 

dalyko brandos egzamino centrą kartu su mokyklos, kurioje yra dalyko brandos egzamino centras, 

vadovo paskirtais asmenimis atlieka pirminį kandidatų asmens tapatybės dokumentų patikrinimą;“. 

9. Pakeičiu 93 punktą ir jį išdėstau taip: 

„93. Egzaminų užduočių išdavimo savivaldybių administracijų direktorių arba jų įgaliotų 

švietimo padalinių vadovų paskirtiems asmenims grafiką nustato Nacionalinės švietimo agentūros 

direktorius. Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymu valstybinių brandos egzaminų 

užduotys į savivaldybių administracijų pastatus iki 17 valandos pristatomos kurjerio paštu prieš 

darbo dieną iki valstybinio brandos egzamino vykdymo datos ir atiduodamos savivaldybių 

administracijų direktorių arba jų įgaliotų švietimo padalinių vadovų paskirtiems asmenims. 

Nacionalinės švietimo agentūros direktorius gali patvirtinti kitus egzaminų užduočių gavėjus ir 

pateikimo būdus.“ 

10. Pakeičiu 153 punktą ir jį išdėstau taip: 

„153. Administratorius atsako už egzamino patalpų paruošimą, patalpų išdėstymo nuorodų, 

kandidatų sąrašų iškabinimą dalyko brandos egzamino centre ir prie brandos egzamino patalpos, 

pirminį kandidatų asmens dokumentų patikrinimą, jiems įeinant į brandos egzamino centrą, patalpų 

kandidatų asmeniniams daiktams ir reikalingos aparatūros parengimą, informacinių technologijų 

valstybinio brandos egzamino kandidatų atliktų darbų bylų kompiuteriuose išsaugojimą, tvarkos 

palaikymą egzamino metu. Administratorius patikrina, ar vykdymo grupės nariai ir kandidatai dėvi 

veido kaukę, jei privalomą veido kaukių dėvėjimą viešoje vietoje numato karantino režimą ir (ar) 

ekstremaliąją situaciją reglamentuojantys teisės aktai, ar prie įėjimo į brandos egzamino centrą ir 

patalpose išlaiko dviejų metrų atstumą.“ 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                    Jurgita Šiugždinienė 


