
 

Valstybiniai brandos egzaminų centrai 
Valstybinis brandos egzaminas Brandos egzamino centras 

2020-06-22- 
2020-06-25* 

Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis Vilniaus Antakalnio gimnazija 

2020-06-23- 
2020-06-25* 

Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis Vilniaus Antakalnio progimnazija 

2020-06-29 Lietuvių kalba ir literatūra Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija 

2020-07-01 Užsienio kalba (anglų) Vilniaus Antakalnio gimnazija 

2020-07-03 Matematika Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija 

2020-07-07 Istorija Vilniaus „Spindulio“ progimnazija 

2020-07-09 Biologija Vilniaus Tuskulėnų gimnazija 

2020-07-13 Informacinės technologijos Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija 

2020-07-15 Geografija Vilniaus „Taikos“ progimnazija 

2020-07-17 Užsienio kalba (rusų) Vilniaus Antakalnio progimnazija 

2020-07-20 Chemija Vilniaus Fabijoniškių gimnazija 

2020-07-21 Fizika Vilniaus Viršuliškių mokykla 
 

 

* diena ir valanda kiekvienam abiturientui nustatoma individualiai 
 
Į egzamino centrą kandidatas vyksta savarankiškai be lydinčių asmenų 
 
 
 

XIX SKYRIUS 

REIKALAVIMAI KANDIDATAMS 

75. Kandidatai: 

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 nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido 
kaukes, respiratorius ar kitas priemones), jei privalomą apsaugos priemonių dėvėjimą viešoje 
vietoje numato karantino režimą reglamentuojantys teisės aktai. Kandidatai gali dėvėti nosį ir 
burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir 
(ar)  vienkartines pirštines, nors tokios pareigos karantino režimą reglamentuojantys teisės aktai 
nenumato;  

75.2. prie įėjimų į dalyko brandos egzamino centrą esančiame sąraše sužino savo grupę, 
vietos numerį ir patalpą, kurioje vyks brandos egzaminas, pateikia pasirašytą deklaraciją apie 
sveikatos būklę, nebuvimą pareigos izoliuotis ar laikytis kitų Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 
nustatytų neleidžiančių dalyvauti egzamine įpareigojimų, prie patalpos ateina ne vėliau kaip prieš 
15 minučių iki brandos egzamino pradžios. Kandidatai vienas nuo kito išlaiko ne mažiau kaip dviejų 
metrų atstumus;  

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 nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones 
(veido kaukes,  



75.4. turi tik dalyko brandos egzamino vykdymo instrukcijoje nurodytas priemones, 
apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), 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;  

75.5. 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. Pavėlavusieji į užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) 
brandos egzamino kalbėjimo dalį daugiau kaip 15 minučių nuo jam skirto laiko pradžios šios egzamino 
dalies nelaiko;  

75.6. 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. Šis punktas 
netaikomas užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino kalbėjimo daliai;  

75.7. klauso vykdytojų nurodymų, užduotis atlieka savarankiškai, nesikalba tarpusavyje, 
netrukdo kitiems, naudojasi tik tomis kandidato atsineštomis priemonėmis, kurios nurodytos dalyko 
brandos egzamino vykdymo instrukcijoje, jų neskolina;  

75.8. rašo tvarkingai ir įskaitomai, galutinį atsakymą parašo tik juodai rašančiu tušinuku, 
nesinaudoja korektūros priemonėmis. Atsakymų lape nerašo su užduotimi 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, rusų, vokiečių) ar 
gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) užduotis atlieka ta kalba, kurios egzaminą jie laiko. 
Šis punktas netaikomas užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino kalbėjimo 
daliai;  

75.9. iš patalpos gali išeiti tik esant būtinybei, ne ilgiau kaip 5 minutėms, vykdytojo lydimi; 

75.10. baigę darbą anksčiau, negu nustatyta dalyko brandos egzamino vykdymo instrukcijoje, 
tačiau ne vėliau kaip prieš 15 minučių iki brandos egzamino pabaigos, ir atidavę vykdytojui atsakymų 
lapus ir užduočių sąsiuvinius, gali išeiti iš brandos egzamino patalpos. Negali grįžti į egzamino patalpą 
iki brandos egzamino ar jo dalies pabaigos. Per vieną valandą po egzamino pabaigos pageidaujantieji 
iš dalyko centro administratoriaus gali atsiimti egzamino užduoties sąsiuvinį. Šis punktas netaikomas 
užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino kalbėjimo daliai;  

75.11. darbą baigia paskirtam vykdytojui paskelbus brandos egzamino pabaigą ir laukia, kol 
vykdytojai surenka atsakymų lapus ir užklijuoja vokus. Iš egzamino patalpos išeina tik vykdytojui 
leidus ir išsineša savo egzamino užduoties sąsiuvinį. Šis punktas netaikomas užsienio kalbos (anglų, 
prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino kalbėjimo daliai;  

75.12. 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.  

 

 

Iš Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 
 


