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P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. 

įsakymą Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir 

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:  

1. Nurodytu įsakymu patvirtintame Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos 

apraše: 

1.1. Pakeičiu 61.5 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„61.5. sudaro sąrašus mokinių ir buvusių mokinių, kurie: brandos egzaminus laikys namie, 

atskiroje patalpoje – iki lapkričio 30 dienos; yra atleisti nuo užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, 

vokiečių) brandos egzamino klausymo dalies, kuriems neleidžiama laikyti brandos egzamino dėl 

neišlaikytos lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos – iki gegužės 27 dienos; kuriems valstybinis ar 

mokyklinis brandos egzaminas atidėtas, kurie atleisti nuo brandos egzaminų – per dvi darbo dienas 

po dalyko brandos egzamino vykdymo dienos;“. 

1.2. Pakeičiu 80 punktą ir jį išdėstau taip: 

„80. Valstybinio brandos egzamino centre, kiekvienoje brandos egzamino patalpoje turi būti 

ne mažiau kaip du skirtingų mokyklų vykdytojai.“ 

2. Nurodytu įsakymu patvirtintame Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir 

vykdymo tvarkos apraše: 

2.1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip: 

„3. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui ir buvusiam mokiniui įskaitos 

vykdymo instrukcija, užduočių forma ir vertinimas pritaikomi, vadovaujantis švietimo, mokslo ir 

sporto ministro nustatyta tvarka.“ 

2.2. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip: 

„6. Įskaita vykdoma einamųjų mokslo metų įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiuose 

(toliau – tvarkaraščiuose), kuriuos tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras, nurodytu 

laikotarpiu mokyklos vadovo nustatytu laiku.“ 

2.3. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip: 

„8. Buvęs mokinys prašymą laikyti įskaitą pateikia iki einamųjų metų lapkričio 24 dienos 

mokyklos, kurioje jam buvo išduotas mokymosi pasiekimų pažymėjimas, vadovui; reorganizuotos 

ar likviduotos mokyklos buvęs mokinys – mokyklos, turinčios teisę jam išduoti brandos atestatą, 

vadovui; buvęs mokinys, mokymosi pasiekimų pažymėjimą gavęs laisvės atėmimo vietoje 

veikiančioje mokykloje, prašymą teikia savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto 

asmens paskirtos mokyklos vadovui.“ 

2.4. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip: 

„9. Mokykla Mokinių registre iki einamųjų metų lapkričio 24 dienos sudaro vardinius įskaitą 

laikančių mokinių ir buvusių mokinių sąrašus.“ 
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2.5. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip: 

„10. Vadovaudamiesi Lietuvių kalbos ir literatūros vidurinio ugdymo bendrąja programa, 

mokiniai ir buvę mokiniai su mokytojais sudaro savo temas. Mokiniai su mokytojais gali 

suformuluoti savo temas, remdamiesi Nacionalinės švietimo agentūros pateiktais temų 

pavyzdžiais.“ 

2.6. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip: 

„11.  Nacionalinė švietimo agentūra įskaitų temų pavyzdžius mokykloms yra pateikusi 

duomenų perdavimo sistemoje KELTAS.“ 

2.7.  Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip: 

„13. Lietuvių kalbos mokytojas pasirašytinai supažindina mokinius su įskaitos programa ir 

šiuo aprašu ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 16 dienos ir buvusius mokinius – jiems 

pateikus prašymą laikyti įskaitą.“ 

2.8. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip: 

„24. Iki einamųjų metų vasario 21 dienos įskaitai vykdyti ir vertinti mokyklos vadovo 

įsakymu paskiriama įskaitos vykdymo ir vertinimo komisija (toliau – komisija), ją sudarantys 

komisijos pirmininkas, vykdytojas (-ai) ir vertinimo grupė (-ės) pasirašytinai supažindinami su 

įsakymu.“ 

2.9. Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip: 

„40. Įskaitos organizavimo ir vykdymo priežiūrą vykdo savivaldybės vykdomosios 

institucijos ar jos įgalioto asmens paskirti specialistai, Nacionalinės švietimo agentūros, Švietimo,  

mokslo ir sporto ministerijos specialistai, nesuinteresuoti mokinių ir buvusių mokinių įskaitos 

rezultatais prižiūrimoje mokykloje.“ 

2.10. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip: 

„41. Jei vykdytojas, vertinimo komisijos pirmininkas, vertintojas ar priežiūrą vykdantis 

asmuo nustato, kad vykdymo grupės ar vertinimo komisijos narys pažeidė įskaitos vykdymo ar 

vertinimo instrukcijas, teikė neleistiną pagalbą mokiniams ar buvusiems mokiniams, surašomas 

aktas apie padarytus pažeidimus. Aktą pasirašo pažeidimą nustatęs asmuo ir kiti komisijos nariai. 

Apie pažeidimą informuojamas pažeidėjo darbdavys, savivaldybės administracijos direktorius 

arba jo įgaliotas asmuo ir Nacionalinė švietimo agentūra. Asmuo, padaręs pažeidimą, atsako teisės 

aktų nustatyta tvarka. Darbdavys apie asmeniui taikytą drausminę atsakomybę ne vėliau kaip iki 

einamųjų metų gegužės 31 dienos informuoja švietimo, mokslo ir sporto ministrą ir Nacionalinės 

švietimo agentūros direktorių.“ 

2.11. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip: 

„43. Įskaitos programa, vertinimo kriterijai ir kiti įskaitai vykdyti reikalingi dokumentai 

pateikiami Nacionalinės švietimo agentūros svetainės tinklalapyje ir / ar duomenų perdavimo 

sistemoje KELTAS.“ 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras    Algirdas Monkevičius 

 

 


