
 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO 

MINISTRAS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2007 M. VASARIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 

ISAK-236 „DĖL PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATŲ IŠDAVIMO TVARKOS 

APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2020 m. gegužės 8 d. Nr. V-680 

Vilnius 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. 

įsakymą Nr. ISAK-236 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“: 

1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Pažymėjimų ir brandos atestatų 

išdavimo tvarkos aprašas nauja redakcija nedėstomas): 

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO 

MINISTRAS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATŲ IŠDAVIMO TVARKOS 

APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 39 straipsnio 1 dalimi, 

t v i r t i n u Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).“  

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos 

aprašą: 

2.1. pakeičiu tvirtinimo žymą ir ją išdėstau taip: 

„PATVIRTINTA  

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. ISAK-236 

(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

2012 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-837 redakcija)“; 

2.2. pripažįstu netekusiu galios 2 punktą; 

2.3. pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip: 

„8. Mokiniui, kuris buvo mokomas namie, pažymėjime, brandos atestato priede dalyko 

mokinio mokymosi pasiekimų įvertinimui įrašyti skirtame stulpelyje nurodoma „Atleista“, jei to 

dalyko (pvz., dailės, menų, muzikos, technologijų, fizinio ugdymo) mokinys nesimokė.“; 

2.4. pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip: 

„9. Tais atvejais, kai nėra išduodamas pažymėjimas ir brandos atestatas, asmens prašymu (už 

vaiką iki 14 metų prašymą teikia vienas iš tėvų ar globėjų, vaikas nuo 14 iki 18 metų – turintis 

vieno iš tėvų ar rūpintojų raštišką sutikimą) išduodama pažyma, kurioje pateikiama informacija 

apie nebaigusio ugdymo programos ir išvykstančio iš mokyklos mokinio mokymosi pasiekimus 

per tam tikrą mokslo metų laikotarpį (pvz., per mėnesį, pirmą trimestrą, pusmetį ir pan.), 

informacija apie einamųjų ar ankstesnių mokslo metų mokinio mokymosi pasiekimus (pvz., 
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išvykstančiam iš mokyklos, pasibaigus mokslo metams, pradinio ugdymo programos baigiamosios 

klasės mokiniui, negavusiam pradinio išsilavinimo pažymėjimo ir kt.), dalykams skirtą valandų 

skaičių ir kt. Pažyma rengiama vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo 

taisyklių patvirtinimo.“; 

2.5. pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip: 

„V SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMO IR PAGRINDINIO 

IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS“; 

2.6. pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip: 

„22. Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas išduodamas: 

22.1. mokiniui, baigusiam pagrindinio ugdymo individualizuotą programą. Į pagrindinio 

ugdymo pasiekimų pažymėjimą įrašomi ugdymo programos dalykų metiniai įvertinimai 

(pavyzdinė forma pateikta Aprašo 11 priede,  pildymo pavyzdys – 11
1
 priede);  

22.2. asmeniui, pateikusiam mokyklos vadovui prašymą gauti pagrindinio ugdymo 

pasiekimų pažymėjimą vietoj prarasto pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo, spausdinto 

blanke.“; 

2.7. papildau 23.3 papunkčiu: 

„23.3. pateikusiam mokyklos vadovui prašymą gauti pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą 

vietoj prarasto pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo, spausdinto blanke.“; 

2.8. pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip: 

„24. Į pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą įrašomi Pagrindinio ugdymo programos 

antrosios dalies dalykų, baigtų mokytis pagal jų programas, pavadinimai, socialinė-pilietinė 

veikla, metiniai įvertinimai ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai (pavyzdinė 

forma pateikta Aprašo 12 priede, pildymo pavyzdys – 12
1
 priede).“; 

2.9. papildau 32
1
 punktu: 

„32
1
 Brandos atestatas gali būti išduodamas asmeniui, Vidurinio ugdymo programą 

baigusiam ankstesniais metais ir neišlaikiusiam tais metais Brandos egzaminų organizavimo ir 

vykdymo tvarkos apraše ar kituose teisės aktuose nurodytų brandos atestatui gauti privalomų ir 

pasirenkamų egzaminų skaičiaus. Atitikus einamųjų metų reikalavimus brandos atestatui gauti, 

brandos atestatą, asmens prašymu išduoda mokykla, išdavusi mokymosi pasiekimų pažymėjimą 

ar kitą atitinkamą pažymėjimą apie jo mokymosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje 

klasėje rezultatus. Brandos egzaminų išlaikymo, Vidurinio ugdymo programos baigimo metai, 

vidurinio išsilavinimo įgijimo metai gali nesutapti.“; 

2.10. pakeičiu 36.5 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„36.5. jeigu brandos egzamino išlaikymo ir Vidurinio ugdymo programos baigimo metai 

nesutampa, prie brandos egzamino tipo nurodomi brandos egzamino išlaikymo metai (pildymo 

pavyzdys – 17 priede). Vidurinio ugdymo programos baigimo metai įrašomi brandos atestato 

priede, vidurinio išsilavinimo įgijimo metai – brandos atestate;“; 

2.11. pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip: 

„46. Reorganizuotos, likviduotos, pertvarkytos ar pertvarkytos vidaus struktūros 

mokykloje besimokiusiam asmeniui pažymėjimą, brandos atestatą ar jo dublikatą išduoda 

mokyklos archyvą perėmusi mokykla. Jeigu reorganizuotos, likviduotos, pertvarkytos ar 

pertvarkytos vidaus struktūros mokyklos archyvą perėmusi mokykla arba kita institucija neturi 

teisės išduoti atitinkamo pažymėjimo ar brandos atestato, ši mokykla arba institucija pareiškėjui 

pateikia pažymą apie mokymosi pasiekimus pagal įrašus archyviniuose dokumentuose ar / ir 

atitinkamame pažymėjimų, brandos atestatų ir jų priedų apskaitos žurnale.“; 

2.12. pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip: 

„49. Asmuo, gaunantis vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo, pažymėjimo (baigus 

tarptautinio bakalaureato programą iki 2011 m.), brandos atestato, jo priedo, brandos atestato 

(diplomo) priedo dublikatą, turi apmokėti su dokumento blanko gamyba susijusias išlaidas.“; 

2.13. pakeičiu 55 punktą ir jį išdėstau taip: 
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„55. Neleidžiama keisti: dokumento originalą išdavusios mokyklos pavadinimo, jos 

baigimo metų; asmens pavardės ir vardo, asmens kodo (išskyrus atvejus, kada asmeniui teismo 

nutartimi yra pakeistas asmens kodas, vardas ir pavardė ir išduoti šį faktą patvirtinantys 

dokumentai: pasas arba asmens tapatybės kortelė); dalykų, įrašytų mokyklos archyve 

saugomuose dokumentuose (apskaitos knygoje (žurnale), pavadinimų; penkių balų vertinimo 

sistemos pažymius įrašyti kaip dešimties balų vertinimo sistemos pažymius; į brandos atestato 

priedą iš protokolų įrašyti neįrašytų Brandos atestatų ir jų priedų apskaitos knygoje (žurnale) 

egzaminų, kurie pagal tuo metu galiojusią brandos atestatų išdavimo tvarką nebuvo rašomi į 

brandos atestatą; įrašyti išlaikytų brandos egzaminų įvertinimų, jeigu originalo išdavimo metais 

įvertinimai nebuvo rašomi.“; 

2.14. pakeičiu 58.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„58.1. pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pradinio išsilavinimo pažymėjimas, 

pažymėjimas, išduodamas baigusiajam Pagrindinio ugdymo programos (pagrindinio ugdymo 

individualizuotos programos) pirmąją dalį, mokymosi pasiekimų pažymėjimas, pagrindinio 

ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas ir jų dublikatai 

spausdinami popieriuje;“; 

2.15. pakeičiu 58.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„58.2. vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, brandos atestatas, jo priedas, brandos 

atestato (diplomo) priedas ir jų dublikatai, pažymėjimo (baigus tarptautinio bakalaureato 

programą, blanko kodas 2501) dublikatas spausdinami blanke.“; 

2.16. pakeičiu 66.1 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip: 

„66.1. duomenis apie mokykloje kalendoriniais  mokslo metais gautus pažymėjimų (išskyrus 

pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą, pradinio išsilavinimo pažymėjimą, mokymosi pasiekimų 

pažymėjimą, pažymėjimą, išduodamą baigusiajam Pagrindinio ugdymo programos (pagrindinio 

ugdymo individualizuotos programos) pirmąją dalį, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą, 

pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą), brandos atestatų, jų priedų, brandos atestato (diplomo) 

priedų blankus:“; 

2.17. pakeičiu 67 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip: 

„67. Nacionalinė švietimo agentūra iš Nacionalinės švietimo agentūros informacinės 

sistemos (toliau – NECIS):“; 

2.18. pakeičiu 70 punktą ir jį išdėstau taip: 

„70. Mokinių registre pernešamojo dokumento failo (toliau – PDF) formatu sudarytas 

vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, brandos atestatas, jo priedas, brandos atestato 

(diplomo) priedas ir jų dublikatai, pažymėjimo (išduoto baigus tarptautinio bakalaureato 

programą iki 2011 metų) dublikatas spausdinami ant atitinkamo blanko, pradinio ugdymo 

pasiekimų pažymėjimas, pradinio išsilavinimo pažymėjimas ir jų dublikatai – A4 arba A5 

formato popieriaus lape, mokymosi pasiekimų pažymėjimas, pažymėjimas, išduodamas 

baigusiajam Pagrindinio ugdymo programos (pagrindinio ugdymo individualizuotos programos) 

pirmąją dalį, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pagrindinio išsilavinimo 

pažymėjimas ir jų dublikatai – A4 formato popieriaus lape: 

70.1. norint patikrinti, ar nėra klaidingų įrašų vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjime, 

brandos atestate, jo priede, brandos atestato (diplomo) priede ir jų dublikatuose, pažymėjimo 

(išduoto baigus tarptautinio bakalaureato programą iki 2011 metų) dublikate, jie pirmiau gali būti 

išspausdinami ne ant blanko, o popieriaus lape. Išspausdintoje versijoje blanko numeriui įrašyti 

skirtoje vietoje matyti įrašas „Projektas“; 

70.2. pasirinkus vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo, brandos atestato, jo priedo, 

brandos atestato (diplomo) priedo ir jų dublikatų, pažymėjimo (išduoto baigus tarptautinio 

bakalaureato programą iki 2011 metų) dublikato spausdinimą ant blanko, kompiuterinė programa 

automatiškai pažymėjimui ar brandos atestatui, jo priedui, brandos atestato (diplomo) priedui 

priskiria blanko numerį – mažiausią iš atitinkamo pažymėjimo, brandos atestato, jo priedo, brandos 

atestato (diplomo) priedo įregistruotų blankų, ir registracijos numerį, vienetu didesnį nei paskutinis 

išspausdintas atitinkamas pažymėjimų apskaitos žurnale įregistruotas pažymėjimas, brandos 



4 

 

 

 

atestatas, jo priedas, brandos atestato (diplomo) priedas. Programos priskirto pažymėjimo, brandos 

atestato, jo priedo, brandos atestato (diplomo) priedo blanko numeris turi sutapti su spausdinamo 

blanko numeriu; 

70.3. pasirinkus pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo, pradinio išsilavinimo 

pažymėjimo, mokymosi pasiekimų pažymėjimo, pažymėjimo, išduodamo baigusiajam 

Pagrindinio ugdymo programos (pagrindinio ugdymo individualizuotos programos) pirmąją dalį, 

pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo ir jų 

dublikatų spausdinimą, programa automatiškai jam priskiria registracijos numerį, vienetu didesnį 

nei paskutinis išspausdintas atitinkamas pažymėjimų apskaitos žurnale įregistruotas 

pažymėjimas.“; 

2.19. pakeičiu 80 punktą ir jį išdėstau taip: 

„80. Išduodant pažymėjimą baigusiajam Pagrindinio ugdymo programos (pagrindinio 

ugdymo individualizuotos programos) pirmąją dalį, mokymosi pasiekimų pažymėjimą ir 

pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą Mokymosi pasiekimų pažymėjimų apskaitos 

žurnalo aplanke „Pažymėjimų išdavimo apskaita“, pradinio išsilavinimo pažymėjimą ir pradinio 

ugdymo pasiekimų pažymėjimą – Pradinio ugdymo pažymėjimų apskaitos žurnale, pagrindinio 

išsilavinimo pažymėjimą – Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų apskaitos žurnale, pažymėjimo 

blanko kodui, serijai ir numeriui įrašyti skirtose vietose rašomi brūkšniai.“; 

2.20. pakeičiu 86 punktą ir jį išdėstau taip: 

„86. Pasirašyta pažyma registruojama ir tvarkoma pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos 

taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl 

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus.“; 

2.21. pakeičiu 89 punktą ir jį išdėstau taip: 

„89. Mokykla einamųjų mokslo metų mokiniui (buvusiam mokiniui) mokymosi 

pasiekimus įteisinantį dokumentą, patvirtinantį bendrojo ugdymo programos baigimą ir 

išsilavinimo įgijimą, išspausdina įvykdžius reikalavimus, nustatytus ugdymo programai, jos 

daliai ar pradiniam, pagrindiniam ar viduriniam išsilavinimui įgyti, bet ne vėliau kaip iki mokslo 

metų pabaigos.“; 

2.22. pakeičiu 91 punktą ir jį išdėstau taip: 

„91. Išrašyti ir dėl kokių nors priežasčių neįteikti pažymėjimai, brandos atestatai ir jų 

dublikatai, Brandos atestatų ir jų priedų, Mokymosi pasiekimų pažymėjimų, Pagrindinio 

išsilavinimo pažymėjimų, Pradinio ugdymo pažymėjimų apskaitos žurnalai ir dokumentai, 

kuriais remiantis pažymėjimų, brandos atestatų ir jų priedų blankai buvo gauti ir išduoti, ir visi 

dokumentai, susiję su jų išdavimu, saugomi mokykloje, vadovaujantis Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, kito vaikų neformaliojo ugdymo švietimo programas 

vykdančių švietimo įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1511 

„Dėl Ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, kito vaikų neformaliojo ugdymo 

švietimo programas vykdančių švietimo įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės 

patvirtinimo“.“; 

2.23. pakeičiu 92 punktą ir jį išdėstau taip: 

„92. Pažymėjimų, brandos atestatų, jų priedų, brandos atestato (diplomo) priedų blankų 

gamybą ir platinimą organizuoja Nacionalinė švietimo agentūra.“; 

2.24. pakeičiu 93 punktą ir jį išdėstau taip: 

„93. Mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas, pasibaigus kalendoriniams 

metams, Mokinių registro Blankų skirstymo modulyje suformuoja pažymėjimų, brandos atestatų, 

jų priedų ir brandos atestato (diplomo) priedų blankų panaudojimo ataskaitas. Savivaldybės 

administracijos įgaliotas asmuo pagal mokyklų ataskaitas suformuoja suminę blankų 

panaudojimo kalendoriniais metais ataskaitą ir iki vasario 1 d. Nacionalinei švietimo agentūrai 

kartu su perdavimo ir priėmimo aktu pateikia sugadintus blankus.“; 

2.25. pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama); 
 

2.26. pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama); 
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2.27. pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama); 
 

2.28. pakeičiu 10 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama); 
 

2.29. pakeičiu 11 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama); 
 

2.30. papildau 11
1
 priedu (pridedama); 

 

2.31. pakeičiu 12 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama); 
 

2.32. papildau 12
1
 priedu (pridedama); 

 

2.33. pakeičiu 13 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama); 

2.34. pakeičiu 15 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama); 

2.35. pakeičiu 16 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama); 

2.36. pakeičiu 17 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama); 

2.37. pakeičiu 19 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                    Algirdas Monkevičius 



 

 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos 

aprašo 

1 priedas 
 

PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATO IŠDAVIMAS 

 

Dokumento 
pavadinimas 

Serija 
Kodas 

Kas išduoda Kam išduoda, jei vykdo atitinkamą bendrojo ugdymo 
programą 

Mokymosi 

pasiekimų 
pažymėjimas 

- Savivaldybės, 

valstybinė ir 
nevalstybinė mokykla 

Nebaigusiajam pagrindinio ugdymo programos (kodas 

201001101), pagrindinio ugdymo kartu su muzikos 
ugdymu programos (kodas 201021501), pagrindinio 

ugdymo kartu su dailės ugdymu programos (kodas 

201021301), pagrindinio ugdymo kartu su meniniu 

ugdymu programos (kodas 201021502), pagrindinio 
ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programos (kodas 

201071001), pagrindinio ugdymo kartu su sporto ugdymu 

programos (kodas 201101401), suaugusiųjų pagrindinio 
ugdymo programos (kodas 205001101), vidurinio ugdymo 

programos (kodas 301001101), vidurinio ugdymo kartu su 

inžineriniu ugdymu programos (kodas 301071001), 
vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programos 

(kodas 301101401), vidurinio ugdymo kartu su muzikos 

ugdymu programos (kodas 301021501), vidurinio ugdymo 

kartu su dailės ugdymu programos (kodas 301021301), 
vidurinio ugdymo kartu su  meniniu ugdymu programos 

(kodas 301021502), suaugusiųjų vidurinio ugdymo 

programos (kodas 305001101), pagrindinio ugdymo 
individualizuotos programos (kodas 207001101), 

socialinių įgūdžių ugdymo programos (kodas 307001101) 

Pradinio 

ugdymo 
pasiekimų 

pažymėjimas 

- Savivaldybės, 

valstybinė ir 
nevalstybinė mokykla 

Baigusiajam pradinio ugdymo individualizuotą programą 

(kodas 107001101) 

Pagrindinio 

ugdymo 
pasiekimų 

pažymėjimas 

- Savivaldybės ir 

valstybinė mokykla 

Baigusiajam pagrindinio ugdymo individualizuotą 

programą (kodas 207001101) 

- Nevalstybinė 

mokykla 

Vidurinio 
ugdymo 

pasiekimų 

pažymėjimas 

D  
3701 

Savivaldybės ir 
valstybinė mokykla 

Baigusiajam socialinių įgūdžių ugdymo programą (kodas 
307001101) 

DN  

3702 

Nevalstybinė 

mokykla 

Pažymėjimas - Savivaldybės,  
valstybinė ir 

nevalstybinė mokykla  

Baigusiajam pagrindinio ugdymo programos (kodas 
201001101) pirmąją dalį, pagrindinio ugdymo kartu su 

muzikos ugdymu programos (kodas 201021501) pirmąją 

dalį, pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu 

programos (kodas 201021301) pirmąją dalį, pagrindinio 
ugdymo kartu su meniniu ugdymu programos (kodas 

201021502) pirmąją dalį, pagrindinio ugdymo kartu su 

inžineriniu ugdymu programos (kodas 201071001) pirmąją 
dalį, pagrindinio ugdymo kartu su sporto ugdymu 

programos (kodas 201101401) pirmąją dalį, suaugusiųjų 

pagrindinio ugdymo programos (kodas 205001101) 

pirmąją dalį, pagrindinio ugdymo individualizuotos 
programos (kodas 207001101) pirmąją dalį 



2 

 

 

 

Dokumento 

pavadinimas 

Serija 

Kodas 

Kas išduoda Kam išduoda, jei vykdo atitinkamą bendrojo ugdymo 

programą 

Pradinio 

išsilavinimo 
pažymėjimas 

-  Savivaldybės, 

valstybinė ir 
nevalstybinė mokykla 

Baigusiajam pradinio ugdymo programą (kodas 

101001101), pradinio ugdymo kartu su inžineriniu 
ugdymu programą (kodas 101071001), pradinio ugdymo 

kartu su muzikos ugdymu programą (kodas 101021501), 

pradinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programą (kodas 
101021301), pradinio ugdymo kartu su meniniu ugdymu 

programą (kodas 101021502), suaugusiųjų pradinio 

ugdymo programą (kodas 105001101) 

Pagrindinio 
išsilavinimo 

pažymėjimas 

- Savivaldybės ir 
valstybinė mokykla 

Baigusiajam pagrindinio ugdymo programą (kodas 
201001101), pagrindinio ugdymo kartu su muzikos 

ugdymu programą (kodas 201021501), pagrindinio 

ugdymo kartu su dailės ugdymu programą (kodas 
201021301), pagrindinio ugdymo kartu su  meniniu 

ugdymu programą (kodas 201021502), pagrindinio 

ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programą (kodas 
201071001), pagrindinio ugdymo kartu su sporto ugdymu 

programą (kodas 201101401), suaugusiųjų pagrindinio 

ugdymo programą (kodas 205001101); asmeniui, 

praradusiam septynmečio mokslo pažymėjimą, 
aštuonmečio mokslo pažymėjimą, nepilno vidurinio 

mokslo pažymėjimą, devynmečio mokslo pažymėjimą, 

1993 ir 1994 metais išduotą pažymėjimą, baigusiajam 
devintąją klasę 

 

- 

Nevalstybinė 

mokykla  

Pažymėjimas 2501 Savivaldybės ir 

valstybinė mokykla 

Baigusiajam tarptautinio bakalaureato programą (kodas 

304001001) iki 2011 metų ir pametusiam ar kitaip 

praradusiam išduotą pažymėjimą 

Brandos 

atestatas 

V, P  

3014 

 

Savivaldybės ir 

valstybinė mokykla 

Baigusiajam vidurinio ugdymo programą (kodas 

301001101), vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu 

ugdymu programą (kodas 301071001), vidurinio ugdymo 
kartu su sporto ugdymu programą (kodas 301101401), 

vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą 

(kodas 301021501), vidurinio ugdymo kartu su dailės 

ugdymu programą (kodas 301021301), vidurinio ugdymo 
kartu su meniniu ugdymu programą (kodas 301021502), 

suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą (kodas 

305001101) 

VN, 
PN 

3015 

Nevalstybinė 
mokykla 

Brandos 

atestato 

priedas 

VP  

3016 

Savivaldybės, 

valstybinė ir 

nevalstybinė mokykla 

Baigusiajam vidurinio ugdymo programą (kodas 

301001101), vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu 

ugdymu programą (kodas 301071001), vidurinio ugdymo 

kartu su sporto ugdymu programą (kodas 301101401), 
vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą 

(kodas 301021501), vidurinio ugdymo kartu su dailės 

ugdymu programą (kodas 301021301), vidurinio ugdymo 
kartu su  meniniu ugdymu programą (kodas 301021502), 

suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą (kodas 

305001101) 

Brandos 
atestato 

(diplomo) 

priedas 

PB 
3007 

Bazinė mokykla Asmeniui, turinčiam brandos atestatą ar diplomą ir 
išlaikiusiam brandos egzaminus, pagilinusiam kai kurių 

dalykų žinias ir patobulinusiam gebėjimus 

___________________________ 



 

 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos 

aprašo 

2 priedas 
 

DALYKŲ KURSŲ PROGRAMŲ APIMTYS VALANDOMIS  
(Vidurinio ugdymo programos) 

 

Dalykai Programos apimtis val.  

bendrajam kursui (užsienio 

kalbos mokėjimo lygiui) 

išplėstiniam kursui 

(užsienio kalbos 

mokėjimo lygiui) 

Dorinis ugdymas (etika) 70 – 

Dorinis ugdymas (tikyba) 70 – 

Lietuvių kalba ir literatūra 280 arba 380 350 arba 450 

Gimtoji kalba (baltarusių)  

Gimtoji kalba (lenkų) 
Gimtoji kalba (rusų) 

Gimtoji kalba (vokiečių) 

280 350 

Užsienio kalba (anglų) 

Užsienio kalba (prancūzų) 
Užsienio kalba (rusų) 

Užsienio kalba (vokiečių) 

Užsienio kalba (...) 

210 

Istorija  140 210 

Geografija  140 210 

Integruotas socialinių mokslų kursas  140 – 

Matematika 210 310 

Informacinės technologijos
1
 70 140 

Biologija 140 210 

Fizika  140 245 

Chemija 140 210 

Integruotas gamtos mokslų kursas 140 – 

Menai
2
 140 210 

Technologijos (...)
3
 140 210 

Integruotas menų ir technologijų kursas 140 – 

Fizinis ugdymas 140 arba 210 280 

Pasirinkta sporto šaka (...)
4
 140 arba 210 – 

Pasirenkamieji dalykai
5
 Kursų nėra. Valandų skaičių nurodo mokykla pagal 

mokytojo įrašus dienyne 

Projektinė veikla (...) / Brandos darbas (...)
6
 Kursų nėra. Valandų skaičių nurodo mokykla pagal 

mokytojo įrašus dienyne 

Specializuoto ugdymo krypties programos dalykai
7
 Kursų nėra. Valandų skaičių nurodo mokykla pagal 

mokytojo įrašus dienyne 

Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita) Kursų nėra. Valandų skaičius nenurodomas, rašomi 

brūkšniai. 
Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita įrašoma po  

dalyko  įrašu 

Pastabos: 
1
mokykla skliaustuose įrašo informacinių technologijų pasirenkamojo modulio pavadinimą, jei mokinys 

informacinių 

technologijų mokėsi pagal išplėstinio kurso programą, pvz., informacinės technologijos
 
(programavimas); 

2
mokykla įrašo menų dalyko pavadinimą, pvz., šokis; 

3
mokykla skliaustuose įrašo technologijų programos krypties pavadinimą, pvz., technologijos (turizmas ir 

mityba); 
4
mokykla skliaustuose įrašo pasirinktos sporto šakos pavadinimą, pvz., pasirinkta sporto šaka (krepšinis);  

5
mokykla įrašo pasirenkamojo dalyko pavadinimą, pvz., braižyba (pasirenkamasis); 

6
mokykla skliaustuose įrašo dalyko pavadinimą, pvz., projektinė veikla (matematika); 

7
mokykla įrašo inžinerinio, dailės, muzikos, meninio, sporto ar kito dalyko, kurio mokinys mokėsi pagal 

specializuoto ugdymo krypties programą, pavadinimą, pvz., inžinerija. 
___________________ 

 



 

 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos 

aprašo 

4 priedas 
 

(Mokymosi pasiekimų pažymėjimo pildymo pavyzdys) 

 

VILNIAUS VILNELĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA 

 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ 

PAŽYMĖJIMAS 

 

MMMM m. xxxx yy d. 

Nr. 00 
 

Vardenis Pavardenis  (00000000000) 
(vardas, pavardė)  (asm. k. arba gimimo data) 

 

MMMM metais Vilniaus Vilnelės pagrindinėje mokykloje 

  (mokyklos pavadinimas vietininko forma) 

 
(000000000)  mokėsi dešimtoje klasėje pagal pagrindinio ugdymo 

(kodas)     (programos pavadinimas kilmininko forma) 
 

programą (000000000) . Jo mokymosi rezultatai: 

 (kodas)  
 

Eil. 

Nr. 

Dalyko pavadinimas  Programos 

kursas 

 Valandų 

skaičius 

 Įvertinimas 

1. Dorinis ugdymas (tikyba)  -  35  Įskaityta 

2. Lietuvių kalba ir literatūra   -  175  6 (šeši) 

3. Užsienio kalba (anglų)  -  105  6 (šeši) 

4. Užsienio kalba (vokiečių)  -  70  6 (šeši) 

5. Matematika  -  140  3 (trys) 

6. Biologija  -  35  6 (šeši) 

7. Fizika   -  70  6 (šeši) 

8. Chemija  -  70  5 (penki) 

9. Informacinės technologijos (programavimo pradmenys)  -  35  3 (trys) 

10. Istorija  -  70  6 (šeši) 

11. Pilietiškumo pagrindai  -  35  5 (penki) 

12. Geografija    -  35  3 (trys) 

13. Ekonomika ir verslumas  -  35  4 (keturi) 

14. Dailė  -  35  4 (keturi) 

15. Muzika  -  35  4 (keturi) 

16. Technologijos (elektronika)  -  35  5 (penki) 

17. Fizinis ugdymas  -  70  9 (devyni) 

18. Žmogaus sauga  -  17  Įskaityta 

19. Socialinė-pilietinė veikla  -  10  Įskaityta 
 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai: 
 

Dalykas  Tipas Įvertinimas  

Lietuvių kalba ir literatūra  - 5 (penki)  

Matematika  - 4 (keturi)  
 

Direktoriaus MMMM m. xxxx yy d. įsakymu Nr. 00 paliktas dešimtoje klasėje. 
 

Direktorius               A.V.   Vardis Pavardis 

 (parašas)  (vardas, pavardė) 

 
_________________ 



 

 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo 

10 priedas 

 

(Pažymėjimo pildymo pavyzdys) 
 

VILNIAUS VILNELĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA 

 

PAŽYMĖJIMAS 

 
MMMM m. xxxx yy d. 

Nr. 00 

 

 
Vardenis Pavardenis  (00000000000) 

(vardas, pavardė)  (asm. k. arba gimimo 

data) 

 
MMMM metais Vilniaus Vilnelės pagrindinėje mokykloje 

  (mokyklos pavadinimas vietininko forma) 

 
(000000000)  baigė  pagrindinio ugdymo individualizuotos  

(kodas)    (programos pavadinimas kilmininko forma) 

 

programos (0000000000) pirmąją dalį. Jo mokymosi rezultatai: 

 (kodas)  

 

Eil. 

Nr. 

 Dalyko pavadinimas    Įvertinimas 

1.  Dorinis ugdymas (tikyba)    Įskaityta 

2.  Lietuvių kalba ir literatūra     5 (penki) 
3.  Užsienio kalba (anglų)    5 (penki) 
4.  Užsienio kalba (rusų)    5 (penki) 
5.  Istorija    5 (penki) 
6.  Geografija    6 (šeši) 
7.  Informacinės technologijos    4 (keturi) 
8.  Matematika    4 (keturi) 
9.  Gamta ir žmogus    5 (penki) 
10.  Biologija    5 (penki) 
11.  Fizika    5 (penki) 
12.  Chemija    5 (penki) 
13.  Dailė    7 (septyni) 
14.  Muzika    6 (šeši) 
15.  Fizinis ugdymas    7 (septyni) 
16.  Technologijos     6 (šeši) 
17.  Žmogaus sauga    Įskaityta 

 
Direktoriaus MMMM m. xxxx yy d. įsakymu Nr. 00 perkeltas į devintą klasę. 

 

Direktorius      A.V.   Vardis Pavardis 
(pareigos) (parašas)  (vardas, pavardė) 

 

_________________ 



 

 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos 

aprašo 

11 priedas 
 

(Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo pavyzdinė forma)  
 

............................................................... 
(dokumento sudarytojo pavadinimas) 

 

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ 

PAŽYMĖJIMAS 
 

(registracijos / išdavimo / spausdinimo data) 

Nr.  
(pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo registracijos numeris) 

 

 

   
(vardas, pavardė)  (asm. k. arba gimimo data) 

 

 
(mokyklos pavadinimas vietininko forma) 

 

    metais baigė   
(kodas)      (programos pavadinimas kilmininko forma) 

 

programą  . Jo(s) mokymosi rezultatai: 

 (kodas)  
 

Eil. 

Nr. 

Dalyko pavadinimas Įvertinimas 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Direktorius       A.V.    
(pareigos) 

 
(parašas)  (vardas, pavardė) 

 

         

 

_________________ 

 



 

 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo 

11
1
 priedas 

 

(Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo pildymo pavyzdys) 

 

VILNIAUS VILNELĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA 

 

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ 

PAŽYMĖJIMAS 
 

MMMM m. xxxx yy d. 

Nr. 00 
 

Vardenis Pavardenis  (00000000000) 
(vardas, pavardė)  (asm. k. arba gimimo data) 

 

Vilniaus Vilnelės pagrindinėje mokykloje 
(mokyklos pavadinimas vietininko forma) 

 

(000000000)  MMMM  metais baigė  pagrindinio ugdymo individualizuotą  
(kodas)      (programos pavadinimas kilmininko forma) 

 

programą (000000000 ) . Jo mokymosi rezultatai: 

 (kodas)  
 

Eil. 

Nr. 

Dalyko pavadinimas Įvertinimas 

1. Dorinis ugdymas (tikyba) Įskaityta 

2. Lietuvių kalba ir literatūra 6 (šeši) 

3. Užsienio kalba (anglų) 5 (penki) 

4. Užsienio kalba (vokiečių) 5 (penki) 

5. Matematika 6 (šeši) 

6. Biologija 7 (septyni) 

7. Fizika  4 (keturi) 

8. Chemija 4 (keturi) 

9. Informacinės technologijos 5 (penki) 

10. Istorija 6 (šeši) 

11. Pilietiškumo pagrindai 6 (šeši) 

12. Geografija   8 (aštuoni) 

13. Ekonomika ir verslumas 7 (septyni) 

14. Dailė 9 (devyni) 

15. Muzika 10 (dešimt) 

16. Technologijos 10 (dešimt) 

17. Fizinis ugdymas Atleista 

18. Žmogaus sauga Įskaityta 

19. Projektinė veikla (dailė) 10 (dešimt) 
 

Direktorius       A.V.   Vardis Pavardis 
(pareigos) 

 
(parašas)  (vardas, pavardė) 

         

 

_________________ 



 

 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo 

12 priedas 
 

(Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo pavyzdinė forma) 
 

............................................................... 
(dokumento sudarytojo pavadinimas) 

 

PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO 

PAŽYMĖJIMAS 
 

(registracijos / išdavimo / spausdinimo data) 

Nr.  
(pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo registracijos numeris) 

 
 

   
(vardas, pavardė)    (asm. k. arba gimimo data) 

 

(mokyklos pavadinimas vietininko forma) 
 

    metais baigė   
(kodas)      (programos pavadinimas kilmininko forma) 

 

programą  ir įgijo p a g r i n d i n į   i š s i l a v i n i m ą.   

 (kodas)  

Jo(s) mokymosi rezultatai: 

Eil. 

Nr. 

Dalyko pavadinimas Įvertinimas 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai: 
 

Dalykas  Įvertinimas  

    

    
 

Direktorius               A.V.    
(pareigos) 

 
(parašas)  (vardas, pavardė) 

 

_________________ 



 

 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo 

12
1
 priedas 

 

(Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo pildymo pavyzdys) 

 

VILNIAUS VILNELĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA 

 

PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO 

PAŽYMĖJIMAS 
 

MMMM m. xxxx yy d. 

Nr. 00 
 

Vardenis Pavardenis  (00000000000) 
(vardas, pavardė)    (asm. k. arba gimimo data) 

 

Vilniaus Vilnelės pagrindinėje mokykloje 
(mokyklos pavadinimas vietininko forma) 

 

(000000000)  MMMM  metais baigė  pagrindinio ugdymo 
(kodas)      (programos pavadinimas kilmininko forma) 

 

programą (000000000) ir įgijo p a g r i n d i n į   i š s i l a v i n i m ą.   

 (kodas)  

Jo mokymosi rezultatai: 

Eil. 

Nr. 

Dalyko pavadinimas Įvertinimas 

1. Dorinis ugdymas (etika) Įskaityta 

2. Lietuvių kalba ir literatūra  10 (dešimt) 

3. Užsienio kalba (anglų) 7 (septyni) 

4. Užsienio kalba (vokiečių) 7 (septyni) 

5. Matematika 6 (šeši) 

6. Biologija 9 (devyni) 

7. Fizika  4 (keturi) 

8. Chemija 9 (devyni) 

9. Informacinės technologijos (programavimo pradmenys) 5 (penki) 

10. Istorija 8 (aštuoni) 

11. Pilietiškumo pagrindai 6 (šeši) 

12. Geografija   8 (aštuoni) 

13. Ekonomika ir verslumas 9 (devyni) 

14. Dailė 9 (devyni) 

15. Muzika 10 (dešimt) 

16. Technologijos (elektronika) 10 (dešimt) 

17. Fizinis ugdymas Atleista 

18. Žmogaus sauga Įskaityta 

19. Projektinė veikla (dailė) 10 (dešimt) 

20. Socialinė-pilietinė veikla Įskaityta 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai: 
 

Dalykas  Įvertinimas  

Lietuvių kalba ir literatūra   6 (šeši)  

Matematika  7 (septyni)  
 

Direktorė               A.V.   Vardė Pavardė 
(pareigos) 

 
(parašas)  (vardas, pavardė) 

 

_________________ 



 

 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo 

13 priedas 
 

(Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo pildymo pavyzdys)  

 

VILNIAUS VILNELĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA 
 

PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO 

PAŽYMĖJIMAS 
 

MMMM m. xxxx yy d. 

Nr. 00 
 

Vardenis Pavardenis  (00000000000) 
(vardas, pavardė)    (asm. k. arba  gimimo data) 

 

Vilniaus Vilnelės pagrindinėje mokykloje 
(mokyklos pavadinimas vietininko forma) 

 

(000000000)  MMMM  metais baigė  pagrindinio ugdymo 
(kodas)      (programos pavadinimas kilmininko forma) 

 

programą (000000000) ir įgijo p a g r i n d i n į  i š s i l a v i n i m ą.   

 (kodas)  

Jo mokymosi rezultatai: 

Eil. 

Nr. 

Dalyko pavadinimas Įvertinimas 

1. Dorinis ugdymas (etika) Įskaityta 

2. Lietuvių kalba ir literatūra  10 (dešimt) 

3. Užsienio kalba (anglų) 7 (septyni) 

4. Užsienio kalba (vokiečių) 7 (septyni) 

5. Matematika 6 (šeši) 

6. Biologija 9 (devyni) 

7. Fizika  4 (keturi) 

8. Chemija 9 (devyni) 

9. Informacinės technologijos (programavimo 

pradmenys) 

5 (penki) 

10. Istorija 8 (aštuoni) 

11. Pilietiškumo pagrindai 6 (šeši) 

12. Geografija   8 (aštuoni) 

13. Ekonomika ir verslumas 9 (devyni) 

14. Dailė 9 (devyni) 

15. Muzika 10 (dešimt) 

16. Technologijos (elektronika) 10 (dešimt) 

17. Fizinis ugdymas Atleista 

18. Žmogaus sauga Įskaityta 

19. Projektinė veikla (dailė) 10 (dešimt) 

20. Socialinė-pilietinė veikla Įskaityta 
 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai: 
 

Dalykas  Įvertinimas  

Lietuvių kalba ir literatūra  (atleistas)  -  

Matematika (atleistas)  -  
 

Direktorius           A.V.   Vardis Pavardis 
(pareigos) 

 
(parašas)  (vardas, pavardė) 

 

 

_________________ 



 

 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos 

aprašo 

15 priedas 

 

(Brandos atestato priedo pildymo pavyzdys) 

 
Kodas 3016                                                                                                           Be brandos atestato 

negalioja 

 

BRANDOS ATESTATO  Y Nr. 000000  PRIEDAS 
(serija, Nr.) 

XX Nr. 0000000 

 

Vardenis Pavardenis  (00000000000) 
(vardas, pavardė)                                                                                  (asm. k. arba gimimo 

data) 
 

Kauno „Nemuno“ gimnazijoje 
(mokyklos pavadinimas vietininko forma) 

 

(000000000)  MMMM metais baigė  vidurinio ugdymo 
(kodas) 

 

programą  (000000000) . Jo mokymosi rezultatai: 
(kodas) 

 
Eil. 
Nr. 

Dalyko pavadinimas  Programos 
kursas 

 Valandų 

skaičius 
 Įvertinimas 

1.  Dorinis ugdymas (etika)  B  70  Įskaityta 

2.  Lietuvių kalba ir literatūra  A  350  9 (devyni) 

3.  Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita)  –  –  10 (dešimt) 

4.  Užsienio kalba (anglų)  B2  210  10 (dešimt) 

5.  Istorija   A  210  9 (devyni) 

6.  Informacinės technologijos  B  70  7 (septyni) 

7.  Matematika  A  310  6 (šeši) 

8.  Biologija  B  140  5 (penki) 

9.  Technologijos (turizmas ir mityba)  B  140  10 (dešimt) 

10.  Fizinis ugdymas  B  140  9 (devyni) 

11.  Užsienio kalba (italų) (pasirenkamasis)  –  000  7 (septyni) 

12.  Projektinė veikla (istorija)  –  000  10 (dešimt) 

 

Išlaikyti egzaminai: 
 

Egzaminas  Tipas  Įvertinimas 

Lietuvių kalba ir literatūra  Valstybinis  79 (septyniasdešimt devyni) 

Užsienio kalba (anglų)  Valstybinis  78 (septyniasdešimt aštuoni) 

Technologijos  Mokyklinis  7 (septyni) 

Biologija  Valstybinis  90 (devyniasdešimt) 
 

Direktorius                 A.V.    Vardis Pavardis 

 
(parašas)                                      (vardas, pavardė) 

 

MMMM m.   xxxx  yy d.  Reg. Nr. 00 
 

__________________________________ 



 

 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo 

16 priedas 

 

(Brandos atestato priedo pildymo pavyzdys) 

 
Kodas 3016                                                                                                           Be brandos atestato 

negalioja 
 

BRANDOS ATESTATO  Y Nr. 000000  PRIEDAS 
(serija, Nr.) 

XX Nr. 0000000 

 

Vardenis Pavardenis  (00000000000) 
(vardas, pavardė)                                                                 (asm. k. arba 

gimimo data) 
 

Vilniaus konservatorijoje 

(mokyklos pavadinimas vietininko forma) 

 

(000000000)  MMMM metais baigė  vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu 
(kodas) 

 

programą (000000000) . Jo mokymosi rezultatai: 
(kodas) 

 

Eil. 
Nr. 

Dalyko pavadinimas  Programos 
kursas 

 Valandų 

skaičius 
 Įvertinimas 

1. Dorinis ugdymas (etika) B  70  Įskaityta 

2. Lietuvių kalba ir literatūra  A  350  8 (aštuoni) 

3. Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita) –  –  7 (septyni) 

4. Užsienio kalba (anglų) B1  210  8 (aštuoni) 

5. Istorija  B  140  9 (devyni) 

6. Matematika B  210  4 (keturi) 

7. Biologija B  140  6 (šeši) 

8. Fizinis ugdymas B  140  10 (dešimt) 

9. Atlikėjo raiška (akordeonas) –  000  10 (dešimt) 

10. Solfedžio –  000  10 (dešimt) 

11. Muzikos teorija ir harmonija –  000  10 (dešimt) 

12. Muzikos istorija –  000  8 (aštuoni) 

13. Bendrasis fortepijonas –  000  7 (septyni) 

14. Ansamblinis muzikavimas –  000  8 (aštuoni) 
 

Išlaikyti egzaminai: 
 

Egzaminas Tipas  Įvertinimas 

Lietuvių kalba ir literatūra Mokyklinis  8 (aštuoni) 

Užsienio kalba (anglų) Valstybinis   79 (septyniasdešimt 
devyni) 

Istorija Valstybinis  53 (penkiasdešimt trys) 

Muzikologija Mokyklinis  7 (septyni) 

 

Direktorius               A.V.    Vardis Pavardis 
 

(parašas)                                        (vardas, pavardė) 
 

MMMM m.  xxxx  yy  d.  Reg. Nr. 00 

 
__________________________________ 



 

 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos 

aprašo 

17 priedas 
 

(Brandos atestato priedo pildymo pavyzdys) 

 
Kodas 3016                                                                                                           Be brandos atestato 

negalioja 

 

BRANDOS ATESTATO  Y Nr. 000000  PRIEDAS 
(serija, Nr.) 

XX Nr. 0000000 

 

Vardenis Pavardenis  (00000000000) 
(vardas, pavardė)                                                                                        (asm. k. arba 

gimimo data) 
 

Kauno profesinėje mokykloje 
(mokyklos pavadinimas vietininko forma) 

 

(000000000)  MMMM metais baigė  vidurinio ugdymo 
(kodas) 

 

programą (000000000) . Jo mokymosi rezultatai: 
(kodas) 

 
Eil. 
Nr. 

 Dalyko pavadinimas  Programos 
kursas 

 Valandų 
skaičius 

 Įvertinimas 

1.   Dorinis ugdymas (etika)  B  70  Įskaityta 

2.   Lietuvių kalba ir literatūra   B  280  9 (devyni) 

3.   Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita)  –  –  10 (dešimt) 

4.   Užsienio kalba (anglų)  B2  210  10 (dešimt) 

5.   Istorija   B  140  9 (devyni) 

6.   Matematika  A  310  6 (šeši) 

7.   Biologija  B  140  5 (penki) 

8.   Dailė  B  70  10 (dešimt) 

9.   Fizinis ugdymas  B  140  9 (devyni) 

10.   Medžio technologija   –  000  7 (septyni) 
 

Išlaikyti egzaminai: 
 

Egzaminas  Tipas  Įvertinimas 
 

Lietuvių kalba ir literatūra  Valstybinis  59 (penkiasdešimt devyni) 

Užsienio kalba (anglų)  Valstybinis   60 (šešiasdešimt) 

Matematika  Valstybinis   79 (septyniasdešimt devyni) 

Biologija  Valstybinis (2002 m.)  60 (šešiasdešimt) 

 

Direktorius               A.V.    Vardis Pavardis 

 
(parašas)                                           (vardas, pavardė) 

 

MMMM m. xxxx  yy d. Reg. Nr. 00 

 
__________________________________ 



 

 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos 

aprašo 

19 priedas 
 

(Brandos atestato priedo pildymo pavyzdys) 

 
Kodas 3016  Be brandos atestato 
negalioja 

 

BRANDOS ATESTATO  Y Nr. 000000  PRIEDAS 
(serija, Nr.) 

XX Nr. 0000000 

 

Vardenis Pavardenis  (00000000000) 
(vardas, pavardė)                                                                                 (asm. k. arba gimimo 

data) 
 

Šiaulių suaugusiųjų gimnazijoje 
(mokyklos pavadinimas vietininko forma) 

 

(000000000)  MMMM metais baigė  suaugusiųjų vidurinio ugdymo 

(kodas) 

 

programą (000000000) . Jo mokymosi rezultatai: 
(kodas) 

 

Eil. 
Nr. 

 Dalyko pavadinimas  Programos 
kursas 

 Valandų 
skaičius 

 Įvertinimas 

1.  Dorinis ugdymas (etika)  B  70  Įskaityta 

2.  Lietuvių kalba ir literatūra   B  280  9 (devyni) 

3.  Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita)  –  –  10 (dešimt) 

4.  Užsienio kalba (anglų)  B2  210  10 (dešimt) 

5.  Užsienio kalba (vokiečių)  B1  210  8 (aštuoni) 

6.  Istorija   B  140  9 (devyni) 

7.  Informacinės technologijos (programavimas)  A  140  7 (septyni) 

8.  Matematika  A  310  6 (šeši) 

9.  Biologija  B  140  5 (penki) 

10.  Dailė  B  70  10 (dešimt) 

11.  Fizinis ugdymas  B  140  9 (devyni) 

12.  Braižyba (pasirenkamasis)  –  000  7 (septyni) 

13.  Brandos darbas (istorija)  –  000  Įskaityta 

 

Išlaikyti egzaminai: 
 

Egzaminas  Tipas  Įvertinimas 

 
Lietuvių kalba ir literatūra  Valstybinis  79 (septyniasdešimt devyni) 

Užsienio kalba (anglų) (atleistas)  –  – 

Biologija (atleistas)  –  – 

Matematika (atleistas)  –  – 

Brandos darbas (istorija)  Mokyklinis  8 (aštuoni) 
 

Direktorius      A.V.    Vardis Pavardis 

 
(parašas)                                          (vardas, pavardė) 

 

MMMM m. xxxx  yy d.  Reg. Nr. 00 

 



2 

 

 

 

__________________________________ 
 

 


