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Brandos egzaminai
• valstybiniai ir mokykliniai lietuvių kalbos ir
literatūros,
• tik valstybiniai - biologijos, chemijos, fizikos,
geografijos, informacinių technologijų, istorijos,
matematikos, užsienio kalbų (anglų, prancūzų,
rusų, vokiečių) brandos egzaminai,
• tik mokykliniai – gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų,
rusų, vokiečių), menų, muzikologijos ir
technologijų brandos egzaminai ir brandos darbas.
• Brandos darbas prilyginamas mokykliniam
brandos egzaminui, tačiau jis nėra privalomo
lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino
atitikmuo.

Įskaitos
• Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą laiko mokinys, kuris
mokosi pagal lietuvių kalbos ir literatūros vidurinio
ugdymo bendrąją programą.
• Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita vyks vasario 25 d. –
balandžio 20 d. mokyklos vadovo nustatytu laiku.
• Įskaitos įvertinimas balais nustatomas pagal įskaitos
programoje pateiktą taškų ir balų atitikties lentelę.
• Įskaitos rezultatai paskelbiami ne vėliau kaip einamųjų
metų balandžio 30 dieną.
• Prašymai dėl įskaitos įvertinimo pakeitimo
nenagrinėjami.
• Įskaitos pažymys neturi įtakos metinio pažymiui
• Įskaitos pažymys įrašomas į atestato priedą

Brandos egzaminai
Mokinys ir buvęs 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.

Brandos egzaminų ir jų tipų
pasirinkimas
• Kandidatas einamaisiais metais, be lietuvių
kalbos ir literatūros brandos egzamino, gali
rinktis ir laikyti ne daugiau kaip šešių dalykų
brandos egzaminus ir brandos darbą.
• Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos
egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį –
renkasi savo nuožiūra.

Brandos egzaminų ir jų tipų
pasirinkimas
• Brandos darbą gali rinktis III ir IV gimnazijos klasės
mokinys. Brandos darbą IV gimnazijos klasės
mokinys pasirenka iki einamųjų mokslo metų
rugsėjo 25 dienos, o III gimnazijos klasės mokinys
– iki einamųjų mokslo metų sausio 15 dienos.
Brandos darbą IV gimnazijos klasės mokinys
atlieka nuo einamųjų mokslo metų spalio 1 dienos,
o III gimnazijos klasės mokinys nuo einamųjų
mokslo metų sausio 30 dienos toje mokykloje,
kurios IV ir III gimnazijos klasių mokiniai pasirinko
laikyti brandos darbą. Brandos darbas vertinamas
brandos darbo vertinimo centre.

Brandos egzaminų ir jų tipų
pasirinkimas
• Technologijų ir menų brandos egzaminą gali
rinktis vidurinio ugdymo programos mokinys,
kuris mokosi pagal to dalyko programą.
Technologijų ir menų brandos egzaminas
vykdomas spalio–balandžio mėnesiais toje
mokykloje, kurios mokiniai pasirinko šį
egzaminą laikyti, vertinamas brandos
egzamino vertinimo centre.

Prašymų pateikimas
• teikiamas mokyklos vadovui.
• nurodoma pasirinkti egzaminai, egzaminų tipai, brandos darbas,
pareiškiamas sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo brandos
egzaminų organizavimo, pritaikymo, vykdymo, vertinimo, mokymosi
rezultatų sutikrinimo, stojant į kitas mokyklas, tikslais.
• prašymai registruojami 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“.
• iki einamųjų metų rugsėjo 25 dienos dėl brandos darbo, menų ir
technologijų, iki lapkričio 24 dienos dėl kitų brandos egzaminų.

• Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo ar individualaus
ugdymo plano dalyko brandos darbo keisti neleidžiama!

Leidimas laikyti egzaminą
Pasirinktus vidurinio ugdymo pasiekimų patikrinimus leidžiama laikyti
mokyklos vadovo įsakymu
• 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;
• 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;
• individualaus ugdymo plano užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų,
vokiečių), menų, muzikologijos ir technologijų brandos egzaminus;
(šie egzaminai vyksta nepasibaigus mokslo metams).
• ne individualaus ugdymo plano dalyko brandos egzaminą, išskyrus
užsienio kalbos (rusų ar vokiečių), jei šios kalbos mokėsi kaip
gimtosios, egzaminą;
• rengti individualaus ugdymo plano pasirinkto dalyko brandos darbą.

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.
• Brandos darbas, technologijų mokyklinis
brandos egzaminas ir menų mokyklinis brandos
egzaminas vykdomi einamųjų metų spalio–
balandžio mėnesiais.

BE pakartotinės sesijos metu laiko
• mokinys, kuriam pagrindinės sesijos dalyko
brandos egzaminas (jo dalis) buvo atidėtas;
• susirgęs per pagrindinę sesiją mokinys ir buvęs
mokinys, gavęs Nacionalinio egzaminų centro
direktoriaus leidimą, vietoj atidėto valstybinio
lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino
laikyti to dalyko mokyklinį brandos egzaminą;
• mokinys, gavęs nepatenkinamą (mokyklinio ar
valstybinio) lietuvių kalbos ir literatūros brandos
egzamino įvertinimą pagrindinės sesijos metu.
• mokinys, gavęs nepatenkinamą lietuvių k.
valstybinio
brandos
egzamino
įvertinimą
pagrindinės sesijos metu, laiko mokyklinį to
dalyko brandos egzaminą.

Atleidimas nuo egzaminų
Mokinys ir buvęs mokinys nuo brandos egzaminų atleidžiami mokyklos vadovo
įsakymu, jeigu:
• 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“;
• 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;
• 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

Atleidimas nuo egzaminų
• Atleisti nuo brandos egzaminų mokinys ir buvęs
mokinys negali laikyti pasirinktų brandos
egzaminų.
• 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.

Brandos egzamino atidėjimas
Gimnazijos direktoriaus įsakymu brandos egzaminas
atidedamas pakartotinei sesijai:
• kandidatui, dėl svarbių priežasčių (pateikusiam priežastį
paaiškinantį dokumentą) negalinčiam laikyti brandos
egzamino ar jo dalies pagrindinės sesijos metu;
• kandidatui, susirgusiam prieš brandos egzaminą arba
nebaigusiam brandos egzamino dėl sveikatos sutrikimo
pagrindinės sesijos metu (pateikusiam mokyklos vadovui
prašymą dėl brandos egzamino ar jo dalies atidėjimo ir
(ar) darbo nevertinimo bei medicininę pažymą ne vėliau
kaip kitą dieną po dalyko brandos egzamino).
• Brandos darbas, technologijų ir menų brandos egzaminai
ir gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių)
brandos egzamino kalbėjimo dalis neatidedama.

Neleidžiama:
• Perlaikyti tais pačiais metais išlaikyto BE.
• Laikyti dalyko BE, kurio darbas pagrindinės
sesijos metu buvo nevertintas.

Egzaminų laikymo reikalavimai
• atvykdami į brandos egzaminą privalo turėti asmens
tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės
kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) ar vairuotojo
pažymėjimą;
• prie įėjimo į dalyko brandos egzamino centrą esančiame
sąraše sužino savo grupę, vietos numerį ir patalpą, kurioje
vyks brandos egzaminas, į patalpą ateina ne vėliau kaip prieš
15 minučių iki brandos egzamino pradžios;
• prieš įeidami vykdytojui pateikia asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą
arba leidimą gyventi Lietuvoje) ar vairuotojo pažymėjimą ir
įeina į patalpą tik jam leidus;
• 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

Egzaminų laikymo reikalavimai
• 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

Egzaminų laikymo reikalavimai
• 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;

Egzaminų laikymo reikalavimai
• 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;
• 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.

Egzaminų laikymo reikalavimai
• iš patalpos gali išeiti tik esant būtinybei, ne ilgiau kaip 5
minutes, vykdytojo lydimi;
• 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;

Egzaminų laikymo reikalavimai
• 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;
• 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.

Brandos egzamino pertraukimas
• Jei dėl nenumatytų priežasčių brandos egzaminas
pertraukiamas ilgiau kaip kelias minutes, vyresnysis vykdytojas
nurodo kandidatams užduočių atlikimo sąsiuviniuose/lapuose
po paskutinės atliktos brandos egzamino užduoties užbraukti
liniją ir pažymėti darbo nutraukimo laiką. Vykdytojas vykdymo
protokole fiksuoja brandos egzamino nutraukimo priežastį ir
laiką, užtikrina, kad kandidatai apie brandos egzamino
užduotis nesikalbėtų vienas su kitu ar su kitais asmenimis.
• Kandidatai gali būti perkeliami į kitą tinkamą patalpą. Prieš
kandidatams išeinant iš patalpos, vykdytojai surenka kandidatų
brandos egzamino užduočių sąsiuvinius ir atsakymų lapus,
užtikrina jų saugumą iki brandos egzamino tęsinio kitoje
patalpoje.
• Brandos egzaminas tęsiamas, kai tik leidžia galimybės,
vykdymo laikas pratęsiamas tiek, kiek truko priverstinė
pertrauka, ir baigiamas tą pačią dieną.

Brandos egzamino pertraukimas
• Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) egzamino kalbėjimo
dalyje vertinimo patalpoje kandidatų poros kalbėjimo metu kilus
techninių nesklandumų, kandidatų pokalbis nepertraukiamas.
Kandidatų porai baigus kalbėti, kviečiamas vyresnysis vykdytojas.
Techniniai nesklandumai šalinami netrikdant egzamino eigos.
• Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) egzamino kalbėjimo
dalyje dingus interneto ryšiui vykdymo patalpoje, tai fiksuojama
egzamino vykdymo protokole. Egzaminas pertraukiamas ir nevykdomas
tol, kol nepašalinami internetiniai trikdžiai. Juos pašalinus, egzamino
kalbėjimo dalis vykdoma tuo laiku pagal protokolą numatytiems
kandidatams. Apie kandidatus, kuriems dėl interneto ryšio trikdžių
egzamino kalbėjimo dalis neįvyko, informuojamas Nacionalinis
egzaminų centras.
• Nacionalinis egzaminų centras, gavęs informacijos apie kandidatus,
kuriems dėl interneto ryšio ar techninių trikdžių egzamino kalbėjimo
dalis neįvyko, suformuoja papildomus protokolus dalyko egzamino
kalbėjimo dalies tvarkaraštyje nustatytos paskutinės dienos antrajam
srautui.

Brandos egzamino vertinimas
Pieštuku, o ne juodai rašančiu rašikliu ar netvarkingai,
neįskaitomai parašyti kandidatų atsakymai vertinami
kaip neteisingi, ne jam skirtoje vietoje parašyti
atsakymai visai nevertinami. Kandidatų dalyko brandos
egzamino darbai gali būti nevertinami juose radus
necenzūrinių užrašų, piešinių, kitų užrašų ar ženklų,
leidžiančių identifikuoti asmenį, ir kt.

Brandos egzamino vertinimas
Vertinimo metu kilus įtarimui, kad kandidatai užduotis atliko
nesavarankiškai, naudojosi pašaline pagalba, jų darbai
perduodami vertinimo komisijos pirmininkui. Vertinimo
komisijos pirmininkas, nustatęs, kad kelių kandidatų dalyko
brandos egzamino užduotis atlikta identiškai, naudotasi
pašaline pagalba, priima motyvuotą sprendimą dėl jų darbų
nevertinimo ir apie tai surašo aktą. Aktas perduodamas:
Nacionalinio egzaminų centro direktoriui, jei nevertintas
kandidato valstybinio brandos egzamino darbas; mokyklos,
kurios kandidato mokyklinio brandos egzamino darbas buvo
nevertintas, vadovui kartu su įvertintais darbais ir vertinimo
rezultatų protokolais. Rezultatų protokole įrašoma, kad darbas
nevertintas.

Rezultatų skelbimas
• Pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų
vėliausią galimą rezultatų skelbimo datą nustato
švietimo ir mokslo ministras.
• Konkrečias pagrindinės ir pakartotinės sesijos
valstybinių brandos egzaminų rezultatų skelbimo datas
per tris dienas nuo Valstybinių brandos egzaminų
vertinimo komiteto posėdžio, patvirtinusio rezultatus,
dienos nustato Nacionalinio egzaminų centro
direktorius.

Rezultatų skelbimas
Nacionalinis egzaminų centras:
• vadovaudamasis Valstybinių brandos egzaminų vertinimo
komiteto nustatytomis dalyko brandos egzamino išlaikymo
minimalia taškų suma, patenkinamo, pagrindinio ir
aukštesniojo pasiekimų lygių ribomis, kandidato egzamino
rezultatams priskiria balus nuo 16 iki 100;
• parengia valstybinių brandos egzaminų rezultatų
protokolus ir išsiunčia juos savivaldybių administracijų
švietimo padaliniams, o šie nustatyta tvarka rezultatų
protokolus perduoda mokyklų, kurių kandidatai laikė
valstybinius brandos egzaminus, vadovams;
• nustato dalykų valstybinių brandos egzaminų kandidatų
rezultatų ir skenuotų darbų skelbimo per kandidatų
brandos egzaminų darbų demonstravimo sistemą datas.

Rezultatų skelbimas
• Pasibaigus muzikologijos mokykliniam brandos
egzaminui, jo pagrindinės sesijos rezultatai paskelbiami
per aštuonias darbo dienas, pasibaigus lietuvių kalbos
ir literatūros ir gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų,
vokiečių) mokykliniams brandos egzaminams – per
trylika darbo dienų.
• Pakartotinės sesijos rezultatai paskelbiami: pasibaigus
muzikologijos mokykliniam brandos egzaminui – per
dvi darbo dienas, pasibaigus lietuvių kalbos ir
literatūros ir gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų,
vokiečių) mokykliniams brandos egzaminams – per
keturias darbo dienas.

Apeliacijos dėl VBE vertinimų
• Apeliacijos metu darbas peržiūrimas ir vertinamas iš
naujo. Kandidatai apeliacijas gali pateikti mokyklos
vadovui per 2 darbo dienas nuo valstybinio brandos
egzamino rezultatų paskelbimo dienos.
• Apeliacinei komisijai pateikiami tik koduoti darbai ar jų
kopijos. Apeliacijos, nelygu jų skaičius, išnagrinėjamos
per 2–3 savaites po to, kai rezultatai paskelbti, bet ne
vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 20 dienos .

Apeliacijos dėl MBE vertinimų
• Kandidatai pagrindinės sesijos mokyklinių BE
apeliacijas mokyklos vadovui gali pateikti per tris darbo
dienas, pakartotinės sesijos – per vieną darbo dieną
po to, kai buvo paskelbti dalyko brandos egzamino
rezultatai.
• Apeliacijų dėl mokyklinių technologijų ir menų brandos
egzaminų neteikiama.
• Mokyklinio brandos egzamino apeliantui leidžiama
susipažinti su darbu dalyvaujant direktoriui arba jo
pavaduotojui ugdymui
• Pagrindinės sesijos apeliacijos išnagrinėjamos per 5
darbo dienas, pakartotinės sesijos – per 3 darbo dienas
po to, kai buvo paskelbti dalyko brandos egzamino
rezultatai

Atsakomybė
• Pasakinėjantys, besistengiantys gauti neleistinos pagalbos,
besinaudojantys
draudžiamomis
priemonėmis,
nevykdantys brandos egzamino vykdytojo nurodymų ar
kitaip egzamino vykdymo tvarką pažeidžiantys (vietoj savęs
leido egzaminą laikyti kitam asmeniui pažeisdami brandos
egzamino
tvarką,
sąmoningai
pakenkė
kitiems
kandidatams, įsinešė į brandos egzamino patalpą mobiliojo
ryšio ir kitas informacijos perdavimo ar priėmimo
priemones ir kt.) kandidatai šalinami iš dalyko brandos
egzamino vykdymo patalpos.
• Pašalinto kandidato darbas nevertinamas
• Kandidatams, išskyrus rašymo (pieštukus, juoda spalva
rašančius rašiklius) ir dalyko brandos egzamino vykdymo
instrukcijoje nurodytas priemones, draudžiama į brandos
egzamino patalpą įsinešti asmeninių daiktų (pvz., mobilųjį
telefoną). Asmeniniai daiktai paliekami nurodytoje
patalpoje.

Prašymai
• Kandidatas, nesutinkantis su vyresniojo vykdytojo,
vertinimo komisijos pirmininko sprendimu nevertinti jo
darbo, per 3 dienas po to, kai buvo paskelbtas sprendimas,
mokyklos direktoriui pateikia motyvuotą laisvos formos
prašymą pakeisti sprendimą.
• Prašymus nagrinėjanti institucija priima vieną iš sprendimų:
- priimtas sprendimas nevertinti darbo pagrįstas ir teisėtas;
- įvertinti darbą, nes priimtas sprendimas nepagrįstas
(nepakanka įrodymų) ir (ar) neteisėtas (priimtas pažeidžiant
nustatytą tvarką).
• Gauti prašymai turi būti išnagrinėjami per penkiolika darbo
dienų.
• Kandidatai prašymus dėl jiems aktualių ar Apraše
nenumatytų, ar nereglamentuotų brandos egzaminų
organizavimo ir vykdymo atvejų teikia Nacionalinio
egzaminų centro direktoriui.

Kita
• Mokiniui, buvusiam mokiniui, išlaikiusiam dalį brandos
egzaminų ir dėl ligos atleistam nuo likusių brandos
egzaminų, įrašomi visų jo pasirinktų individualaus
ugdymo plano dalykų brandos egzaminų pavadinimai ir
prie nelaikytų brandos egzaminų nurodoma
„(atleistas)“.
• Asmuo, negalintis atsiimti brandos atestato, teisės aktų
nustatyta tvarka įgalioja kitą asmenį už jį pasirašyti ir
paimti jam skirtą dokumentą.

