LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO
MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR.
ISAK-2391 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS
APRAŠO IR KALBŲ ĮSKAITŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2014 m. gruodžio 22 d. Nr. V-1231
Vilnius
P a k e i č i u Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391
„Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Kalbų įskaitų nuostatų
patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 2 punkto septynioliktąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„Specialiųjų ugdymosi poreikių turintis kandidatas – kandidatas, turintis ribotas galimybes
išlaikyti brandos egzaminą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių, atsirandančių dėl įgimtų ar
įgytų sutrikimų.“.
2. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:
„6. Mokinys, baigęs lietuvių kalbos ir literatūros vidurinio ugdymo programą, laiko
valstybinį ar mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, o baigęs lietuvių kalbos ir
literatūros kurtiesiems ir neprigirdintiesiems vidurinio ugdymo programą, – valstybinį lietuvių
kalbos ir literatūros brandos egzaminą ar mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros kurtiesiems ar
neprigirdintiesiems brandos egzaminą. Buvęs mokinys ir eksternas laiko valstybinį ar mokyklinį
lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą.“.
3. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:
„10. Technologijų brandos egzaminą gali rinktis vidurinio ugdymo programos mokinys,
kuris mokosi pagal to dalyko programą arba profesinio mokymo programos modulius, arba
profesinio mokymo programą, kuri vykdoma kartu su vidurinio ugdymo programa. Technologijų
brandos egzaminas vykdomas sausio–gegužės mėnesiais toje mokykloje, kurios mokiniai pasirinko
šį egzaminą laikyti, vertinamas brandos egzamino vertinimo centre.“.
4. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:
„11. Menų brandos egzaminą gali rinktis mokinys, kuris mokosi pagal pasirinkto meninio
ugdymo dalyko programą. Menų brandos egzaminas vykdomas sausio–gegužės mėnesiais toje
mokykloje, kurios mokiniai pasirinko šį egzaminą laikyti, vertinamas brandos egzamino vertinimo
centre.“.
5. Pakeičiu 12 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„12. Prašymą laikyti dalykų brandos egzaminus kandidatas teikia mokyklos vadovui.
Prašyme turi būti nurodomi pasirinkti egzaminai, egzaminų tipai, pareiškiamas sutikimas dėl
asmens duomenų tvarkymo brandos egzaminų organizavimo, pritaikymo, vykdymo, vertinimo,
mokymosi rezultatų sutikrinimo stojimo į kitas mokyklas tikslais. Specialiųjų ugdymosi poreikių
turintis kandidatas pateikia prašymą pritaikyti brandos egzaminus ir pedagoginės psichologinės
tarnybos (švietimo pagalbos tarnybos) pažymą apie brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo
ir vertinimo instrukcijų pritaikymo pobūdį. Galima naudoti ir Nacionalinio egzaminų centro
duomenų perdavimo sistemoje „KELTAS“ teikiamą prašymo formą. Prašymai registruojami
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vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo
archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių
patvirtinimo”. Prašymą iki einamųjų metų sausio 14 dienos dėl menų ir technologijų, o iki kovo 3
dienos dėl kitų brandos egzaminų pasirinkimo pateikia:“.
6. Pakeičiu 12.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„12.3. eksternas – bazinės mokyklos vadovui; eksternas, nepateikęs prašymo iki kovo 3
dienos, gali teikti prašymą pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo
dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, – Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui.“.
7. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:
„19. Technologijų ir menų mokykliniai brandos egzaminai vykdomi sausio–gegužės
mėnesiais.“.
8. Pakeičiu 22.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„22.3. namie mokytas mokinys, negalėjęs atvykti į pagrindinės sesijos valstybinių brandos
egzaminų centrus, – valstybinius brandos egzaminus;“.
9. Pakeičiu 22.5 papunktį ir jį išdėstau taip:
„22.5. eksternas, nepateikęs prašymo iki kovo 3 dienos, bet pateikęs jį pasibaigus prašymų
teikimo laikui ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, – Kauno
miesto bazinės mokyklos vadovui;“.
10. Pakeičiu 23.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
23.4. su mokyklinių menų ir technologijų brandos egzaminų vykdymo instrukcijomis – iki
einamųjų metų sausio 14 d.;“
11. Pakeičiu 25.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„25.3. mokinys ir buvęs mokinys, turintis gilų klausos sutrikimą (kurtumą), ar kochlearinį
implantą (esant dideliems ar labai dideliems specialiesiems ugdymosi poreikiams);
12. Papildau nauju 25.4 papunkčiu:
„25.4. mokinys, turintis įvairiapusį raidos ar nerimo spektro sutrikimą;“.
13. Buvusius 25.4-25.6 papunkčius laikau 25.5-25.7 papunkčiais.
14. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:
„27. Kandidatai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl skaitymo, regos ar klausos,
raidos sutrikimo, dėl kochlearinio implanto (esant vidutiniams, dideliems ar labai dideliems
specialiesiems ugdymosi poreikiams), dėl kompleksinių ir kitų negalių gimtosios kalbos (baltarusių,
lenkų, rusų, vokiečių) ir užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzaminus laiko
atskiroje brandos egzamino centro patalpoje.“.
15. Pakeičiu 28.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„28.1. iki kovo 7 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“;“.
16. Pakeičiu 28.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„28.3. iki kovo 3 dienos yra pasirinkę laikyti užsienio kalbos valstybinį brandos egzaminą
ir iki pirmojo pagrindinės sesijos brandos egzamino, nustatyto įskaitų 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.“.
17. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:
„32. Mokinys ir buvęs mokinys, turintis vidutinį, žymų, labai žymų ar gilų klausos
sutrikimą (kurtumą) ar kochlearinį implantą (esant dideliems ar labai dideliems specialiesiems
ugdymosi poreikiams), pasirinkę užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos
egzaminą ir turintys negalią patvirtinantį dokumentą, mokyklos vadovo įsakymu atleidžiami nuo

3

pasirinkto užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino klausymo dalies. Jei
mokykloje nėra galiojančių negalią patvirtinančių dokumentų, jie mokyklos vadovui pateikia
sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo otolaringologo pažymą apie klausos sutrikimą ir klausos
toninę audiogramą. Pažymoje turi būti nurodoma klausos sutrikimo grupė (vidutinis, žymus, labai
žymus, gilus klausos sutrikimas ar kochlearinis implantas).“.
18. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:
„35. Švietimo ir mokslo ministras dalyko brandos egzamino programą tvirtina ne vėliau
kaip prieš dvejus metus iki atitinkamų mokslo metų pradžios, jos neesminius pakeitimus ar
papildymus – kasmet, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 24 dienos.“.
19. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:
„41. Kandidatui, pateikusiam pedagoginės psichologinės tarnybos (švietimo pagalbos
tarnybos) pažymą ir prašymą dėl brandos egzamino užduoties formos, vykdymo ar vertinimo
instrukcijų pritaikymo, brandos egzamino užduoties forma, vykdymo ir vertinimo instrukcijos
pritaikomos vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
20. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:
„42. Kandidatams, turintiems sveikatos sutrikimų, patvirtintų gydytojų konsultacinės
komisijos pažymomis, pagal šios komisijos rekomendaciją sudaromos brandos egzamino vykdymo
sąlygos. Prašymą kartu su gydytojų konsultacinės komisijos pažyma iki kovo 7 dienos mokinys ir
buvęs mokinys pateikia mokyklos vadovui, eksternas – bazinės mokyklos vadovui. Namie mokytas
mokinys, negalintis atvykti į dalyko brandos egzamino centrą, todėl pageidaujantis laikyti brandos
egzaminus namuose, raštu teikia prašymą mokyklos vadovui.“.
21. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:
„45. Brandos egzaminų organizavimui ir vykdymui koordinuoti savivaldybės
administracijos švietimo padalinyje paskiriamas atsakingas specialistas. Paskyrimo metu
specialistas pasirašytinai supažindinamas su Aprašu ir su Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais, iki einamųjų metų sausio 8 dienos jis įregistruojamas
duomenų perdavimo sistemoje „KELTAS“. Kiekvieno brandos egzamino vykdymo dieną nuo 7 iki
12 valandos specialistas prisijungia prie duomenų perdavimo sistemos „KELTAS“ operatyviai
informacijai gauti. Iki balandžio 15 dienos savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas
švietimo padalinio vadovas skiria 2–3 švietimo padalinio specialistus brandos egzaminų užduotims
priimti. Paskirti specialistai registruojami duomenų perdavimo sistemoje „KELTAS.“.
22. Pakeičiu 61.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„61.1. per dvi darbo dienas patikrina ir ištaiso į Mokinių registrą iki sausio 14 dienos
įvestus duomenis apie mokinių pasirinktus menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus;
mokyklos duomenų perdavimo sistemoje „KELTAS“ sudaro sąrašus mokinių, pasirinkusių menų ir
technologijų brandos egzaminus, išspausdina juos ir pateikia mokiniams patikrinti. Patikrinę
mokiniai pasirinkimus patvirtina savo parašais; mokyklos duomenų perdavimo sistemoje
„KELTAS“ išspausdintus, kandidatų pasirašytus ir mokyklos vadovo parašu patvirtintus mokinių
menų ir technologijų brandos egzaminų pasirinkimų sąrašus iki einamųjų metų sausio 19 dienos
atsakingas asmuo pateikia savivaldybės administracijos švietimo padaliniui, o šis juos perduoda
Nacionaliniam egzaminų centrui. Jei nėra mokinio parašo, pridedamos kandidatų prašymų
kopijos;“.
23. Pakeičiu 61.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„61.2. per dvi darbo dienas patikrina ir ištaiso į Mokinių registrą iki kovo 3 dienos įvestus
duomenis apie mokinių pasirinktus brandos egzaminus, atitinkamų dalykų kursus, pirmojo
pusmečio įvertinimus, buvusių mokinių ir eksternų pasirinktus brandos egzaminus ir kandidatų
baigtą pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos (gimtosios) ar lietuvių kalbos (valstybinės) programą;“.
24. Pakeičiu 61.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„61.3. iki kovo 12 dienos sudaro sąrašą kandidatų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,
kuriems reikalingi brandos egzamino užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų
pritaikymai, ir turinčių sveikatos sutrikimų, kuriems sudaromos atitinkamos vykdymo sąlygos.
Mokyklos vadovas sąrašą patvirtina parašu ir kartu su pirminės sveikatos priežiūros įstaigos
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gydytojų, gydytojų konsultacinės komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos (švietimo
pagalbos tarnybos) išduotomis pažymomis perduoda savivaldybės administracijos švietimo
padaliniui;“.
25. Pakeičiu 61.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„61.4. iki kovo 12 dienos parengia raštus dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių
kandidatų, kuriems reikalingi brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo
instrukcijų pritaikymai, ir sveikatos sutrikimų turinčių kandidatų, kuriems reikalingos atitinkamos
egzamino vykdymo sąlygos, juos įveda į duomenų perdavimo sistemą „KELTAS“ ir kartu su
kandidatų pateiktomis pirminės sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų, gydytojų konsultacinės
komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos (švietimo pagalbos tarnybos) išduotomis
pažymomis perduoda savivaldybės administracijos švietimo padalinio atsakingam specialistui
patikrinti, kuris, patikrinęs informaciją, iki kovo 15 dienos perduoda Nacionaliniam egzaminų
centrui;“.
26. Pakeičiu 75.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„75.4. turi tik dalyko brandos egzamino vykdymo instrukcijoje nurodytas priemones 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;“.
27. Pakeičiu 77 punktą ir jį išdėstau taip:
„77. Jeigu viename brandos egzamino centre yra daugiau kaip 230 kandidatų, gali būti
tvirtinamos dvi vykdymo grupės, kurioms paprastai skiriamas vienas administratorius. Vykdytojų
skaičius priklauso nuo kandidatų ir turimų egzaminų patalpų skaičiaus. Sudarant vykdymo grupes
numatoma, kad kiekvienoje patalpoje būtų ne mažiau kaip 2 vykdytojai. Jei egzamino centre
egzaminą laiko kurčiasis, neprigirdintysis, turintis vidutinį, žymų ar labai žymų klausos sutrikimą,
vykdytoju skiriamas gestų kalbos mokytojas ar vertėjas. Jeigu egzaminą savoje mokykloje laiko
mokinys ir buvęs mokinys, turintis įvairiapusį raidos ar nerimo spektro sutrikimą, skiriami ne
mažiau negu trys vykdytojai, iš kurių vienas yra specialusis pedagogas ar kitas švietimo pagalbą
teikiantis specialistas.“.
28. Pakeičiu 89.7 papunktį ir jį išdėstau taip:
„89.7. ne vėliau kaip prieš valandą iki brandos egzamino pradžios:
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. 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;
89.7.2. prieš informacinių technologijų valstybinį brandos egzaminą kartu su atsakingu
asmeniu iš duomenų perdavimo sistemos „KELTAS“ išima prisijungimo prie elektroninės
egzamino užduoties atlikimo sistemos adresą ir pateikia egzamino vyresniajam vykdytojui;“.
29. Pakeičiu 90.11.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„90.11.3. kartu su ne mažiau kaip 2 vykdytojais sudeda vokus į specialiąją pakuotę, ją
užplombuoja. Užplombuotą pakuotę, lydraštį ir vieną protokolo egzempliorių ir kompaktines
plokšteles (po užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) egzamino) perduoda savivaldybės
administracijos švietimo padalinio atsakingam specialistui, kuris Nacionalinio egzaminų centro
direktoriaus nustatyta tvarka grąžina pakuotę Nacionaliniam egzaminų centrui;“.
30. Pakeičiu 91.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„91.4. likus ne daugiau kaip 15 minučių iki brandos egzamino pradžios, kandidatams esant
egzamino patalpoje, pakviečia pirmąjį brandos egzamino vykdymo protokoluose įrašytą kandidatą
paliudyti, kad vokas su brandos egzamino užduotimis nepažeistas, t. y. nėra kirpimo ar plėšimo
žymių (jeigu vokas nepažeistas, kandidatas pasirašo nurodytoje vietoje vykdymo protokolų
abiejuose egzemplioriuose, priešingu atveju kviečiamas vyresnysis vykdytojas), prakerpa vokus su
brandos egzamino užduotimis;“.
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31. Pakeičiu 91.10 punktą ir jį išdėstau taip:
„91.10. praėjus 30 minučių nuo brandos egzamino pradžios, per užsienio kalbos (anglų,
prancūzų, rusų, vokiečių) egzaminus po klausymo dalies ant kiekvieno nepanaudoto atsakymo lapo
ir kiekvienos nepanaudotos brandos egzamino užduoties puslapio užrašo „Nepanaudota“;“.
32. Pakeičiu 91.19 papunktį ir jį išdėstau taip:
„91.19. surenka kandidatų darbus, baigia pildyti vykdymo protokolus. Valstybinio brandos
egzamino vykdytojas kandidatų darbus sudeda į specialų Nacionalinio egzaminų centro voką, gautą
kartu su brandos egzamino užduotimis. Kartu su kandidatų darbais į voką įdeda visus nepanaudotus
brandos egzamino užduočių sąsiuvinius, kodų lapą, pasirašytą valstybinio brandos egzamino vieną
vykdymo protokolą, tuščius naudotus vokus ir voką užklijuoja. Užklijuotus vokus, brandos
egzamino vieną vykdymo protokolą, kompaktines plokšteles (po užsienio kalbų (anglų, prancūzų,
rusų, vokiečių) egzamino) ir anksčiau iš egzamino išėjusių kandidatų užduočių sąsiuvinius
perduoda vyresniajam vykdytojui;“.
33. Pakeičiu 105 punktą ir jį išdėstau taip:
„105. Valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo centrai skiriami iki
einamųjų metų balandžio 30 dienos Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus įsakymu ir
suformuojami duomenų perdavimo sistemoje „KELTAS“.“.
34. Pakeičiu 114 punktą ir jį išdėstau taip:
„114. Mokyklinio brandos egzamino kandidatų darbų vertinimo centrus (toliau –
mokyklinio brandos egzamino vertinimo centras) ir mokyklinio brandos egzamino, išskyrus menų ir
technologijų, kandidatų darbų vertinimo komisijas (toliau – mokyklinio brandos egzamino
vertinimo komisija) iki einamųjų metų balandžio 11 dienos skiria savivaldybės administracijos
direktorius ar jo įgaliotas asmuo. Nustatoma mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijos
darbo ir vertinamų darbų saugojimo vieta. Į mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijų
sudėtį rekomenduojama įtraukti mokytojus tų mokyklų, kurių kandidatų darbai nebus vertinami
tame centre. Asmuo, turintis privačių interesų dėl vertinamų artimų giminaičių ar pavienių
kandidatų dalyko brandos egzamino rezultatų, negali būti mokyklinio brandos egzamino vertinimo
komisijos narys. Mokytoją į mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisiją skiria ir su Aprašu
pasirašytinai supažindina jo darbdavys. Menų ir technologijų brandos egzaminų mokinių darbai
pristatomi ir vertinami dalyko brandos egzamino vertinimo centruose. Menų brandos egzamino
atskiros srities dalyko ir technologijų brandos egzamino vertinimo komisija sudaroma ne vėliau
kaip iki balandžio 11 dienos. Mokinių darbų vertinimo datos patvirtinamos ir egzamino vertinimo
komisija skiriama mokyklos, kuri paskirta dalyko brandos egzamino vertinimo centru, vadovo
įsakymu;“.
35. Pakeičiu 115 punktą ir jį išdėstau taip:
„115. Mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisiją sudaro vertinimo komisijos
pirmininkas ir ne mažiau kaip du vertintojai – dalyko mokytojai ar atitinkamo dalyko
(rekomenduojama vidurinio ugdymo programos) srities specialistai. Mokyklinio brandos egzamino,
išskyrus technologijų brandos egzaminą, vertinimo komisijos pirmininku skiriamas patyręs dalyko
specialistas. Technologijų brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininku skiriamas dalyko
specialistas arba mokyklos vadovo pavaduotojas, skyriaus vedėjas. Muzikologijos brandos
egzamino vertinimo komisiją sudaro muzikos istorijos mokytojas ir ne mažiau kaip du muzikos
teorijos dalykų – solfedžio, harmonijos ir muzikos kūrinių analizės – mokytojai.“.
36. Pakeičiu 116 punktą ir jį išdėstau taip:
„116. Gavęs dalyko, išskyrus menų ir technologijų, mokyklinio brandos egzamino ar jo
dalies kandidatų darbus, mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininkas nustato
mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijos darbo tvarką, supažindina mokyklinio brandos
egzamino vertinimo komisijos narius su duomenų perdavimo sistemoje „KELTAS“ išspausdinta
vertinimo instrukcija, išspausdina vertinimo lapus (jei tokie yra), paskirsto darbus vertintojams,
peržiūri kandidatų darbus ir prižiūri vertintojų darbą, užtikrina vertinimo instrukcijos reikalavimų
laikymąsi (patikrina kiekvieno vertintojo po vieną ar kelis jo, kaip pirmojo vertintojo, įvertintus
darbus), konsultuoja vertintojus. Iškilus neaiškumams dėl vertinimo instrukcijos taikymo,
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mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininkas kreipiasi į Nacionalinį egzaminų
centrą. Vertintojų pasirašyta vertinimo instrukcija iki einamųjų metų pabaigos saugoma mokykloje,
kurioje dirbo mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisija. Menų mokyklinio brandos
egzamino vertinimo komisijos pirmininkas nustato kūrybinių darbų pristatymo datą, mokyklinio
brandos egzamino vertinimo komisijos darbo tvarką, išspausdina vertinimo lapus, paskirsto
kūrybinių darbų aprašus vertintojams, juos konsultuoja.“.
37. Pakeičiu 117 punktą ir jį išdėstau taip:
„117. Mokyklinio brandos egzamino kiekvieną darbą vertina ne mažiau kaip du vertintojai.
Rekomenduojama egzaminų, išskyrus technologijų, darbus vertintojams paskirstyti taip, kad visi
vertintojai vertintų ne mokyklos, kurioje dirba, kandidatų darbus. Kiekvienas vertintojas savo
įvertinimą įrašo darbe tam skirtoje vietoje arba vertinimo lape ir pasirašo. Jeigu dalyko brandos
egzamino vertinimo instrukcija leidžia vertintojams savo įvertinimus rašyti kandidato darbe,
vertintojai viename darbe turi rašyti skirtingų spalvų rašikliais (jie negali būti juodos ar mėlynos
spalvos), kuriais pasirašo pirmajame lape.
Menų brandos egzamino vertinimo komisija kūrybinio darbo pristatymo dieną vertina
kūrybinį darbą, kūrybinio darbo pristatymą ir pateikia komisijos pirmininkui kūrybinio darbo
aprašo įvertinimus. Paskirtas kūrybinio darbo vadovas – mokantis mokytojas – vertina kūrybinį
procesą, kūrybinio darbo aprašą ir vertinimo rezultatus pateikia vertinimo komisijai.
Technologijų brandos egzamino vertinimo komisija vertina baigiamojo darbo produktą,
baigiamojo darbo aprašą, egzamino baigiamojo darbo pristatymą. Mokinį mokantis mokytojas
technologijų egzamino baigiamojo darbo rengimo procese vertina egzamino baigiamojo darbo
produktą, egzamino baigiamojo darbo aprašą.“.
38. Pakeičiu 123 punktą ir jį išdėstau taip:
„123. Menų ir technologijų brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininkai kartu su
atsakingais asmenimis įkelia kandidatų gautų taškų suvestines, jas išspausdina ir pasirašo ne vėliau
kaip iki einamųjų metų gegužės 31 dienos.“
39. Pakeičiu 148 punktą ir jį išdėstau taip:
„148. Kandidatai prašymus dėl jiems aktualių ar Apraše nenumatytų, ar nereglamentuotų
brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo atvejų teikia Nacionalinio egzaminų centro direktoriui.
Juos svarsto Prašymų dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše nenumatytų
ir nereglamentuotų atvejų nagrinėjimo komisija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2006 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. ISAK-678 „Dėl komisijos sudarymo ir
reglamento patvirtinimo“, sudaryta iš Švietimo ir mokslo ministerijos ir Nacionalinio egzaminų
centro atstovų. Komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina švietimo ir mokslo ministras.“.
40. Pakeičiu 151 punktą ir jį išdėstau taip:
„151. Valstybinių brandos egzaminų užduočių rengėjai, recenzentai ir Nacionalinio
egzaminų centro darbuotojai, tvarkantys užduočių ar jų dalių ruošinius, tvirtinantys, spausdinantys,
pakuojantys ir siunčiantys valstybinių brandos egzaminų užduotis savivaldybių administracijoms,
pasirašytinai supažindinami su Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo reikalavimais ir
atsakomybe, numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse. Asmenys, įgalioti pristatyti
gavėjams brandos egzaminų užduočių pakuotes, atsako už jų saugumą gabenimo metu.“.
41. Pakeičiu 158 punktą ir jį išdėstau taip:
„158. Mokyklinio brandos egzamino centro ir bazinės mokyklos vadovas atsako už
mokyklinių brandos egzaminų organizavimą ir vykdymą mokykloje. Mokyklos, paskirtos
mokyklinio brandos egzamino vertinimo centru, vadovas atsako už patalpų parengimą, kartu su
mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininku užtikrina gautų vertinti kandidatų
darbų ir kitos vertinti skirtos medžiagos ir patalpų saugumą, prisijungimą prie duomenų perdavimo
sistemos „KELTAS“.“.
42. Pakeičiu 159 punktą ir jį išdėstau taip:
„159. 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
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vykdymas šalyje, savivaldybėje arba dalyko brandos egzamino centre gali būti atšaukiamas,
vykdymas nutraukiamas, kandidatų darbai nevertinami, nustatoma kita to dalyko brandos egzamino
vykdymo data. Teismui nustačius, kad kandidatas neteisėtai įgijo įslaptintą informaciją, kandidatas
atsako teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus įsakymu
anuliuojami jo to dalyko egzamino rezultatai. “.
43. Pakeičiu 164 punktą ir jį išdėstau taip:
„164. Jeigu priežiūrą vykdantis asmuo nustato, kad buvo pažeisti vokai su brandos
egzamino užduotimis, įtaria, kad kandidatai žino brandos egzamino užduotis, vykdymo ar vertinimo
komisijos (grupės) pažeidė Apraše nustatytą tvarką, surašomas padarytų pažeidimų aktas, asmenys,
dalyvavę nustatant pažeidimą, pasirašo. Aktas įteikiamas Švietimo ir mokslo ministerijai, kopijos –
tvarką pažeidusio asmens mokyklos vadovui, savivaldybės administracijos direktoriui arba jo
įgaliotam asmeniui, Nacionaliniam egzaminų centrui. Pažeidusiam vykdymo ar vertinimo tvarką
vykdymo ar vertinimo komisijos (grupės) nariui gali būti taikoma drausminė atsakomybė Darbo
kodekso nustatyta tvarka.“.
44. Pakeičiu 166 punktą ir jį išdėstau taip:
„166. Sesijai pasibaigus Nacionalinis egzaminų centras gali laikinai (iki 4 mėnesių) paimti
iš mokyklos kandidatų mokyklinių brandos egzaminų darbus. Darbai perduodami Nacionalinio
egzaminų centro įgaliotam atstovui pagal pateiktą raštišką reikalavimą ir pasirašytą darbų
perdavimo ir priėmimo aktą. Po rezultatų paskelbimo nustačius, kad darbai buvo įvertinti
nesilaikant vertinimo instrukcijos, juose padaryta pataisymų, turėjusių įtakos kandidato mokyklinio
brandos egzamino rezultatui, vertinimo komisijos (grupės) nariui gali būti taikoma drausminė
atsakomybė Darbo kodekso nustatyta tvarka.“.

Švietimo ir mokslo ministras

Dainius Pavalkis

