
 
  

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL BRANDOS EGZAMINŲ IR ĮSKAITŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO 

 

2011 m. liepos   1    d.  Nr. V-1197 

Vilnius 

 

 

                  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Ţin.,1991, Nr. 23-593; 2011, 

Nr. 38-1804) 38 straipsnio 4 dalimi:  

                  1. T v i r t i n u  pridedamas: 

                  1.1. Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programą; 

                  1.2. Lietuvių kalbos ir literatūros kurtiesiems ir neprigirdintiesiems brandos egzamino 

programą; 

                  1.3. Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programą; 

                  1.4. Baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių gimtųjų kalbų brandos egzamino programą; 

                  1.5. Uţsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino programą; 

                  1.6. Uţsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) įskaitos programą; 

                  1.7. Biologijos brandos egzamino programą; 

                  1.8. Chemijos brandos egzamino programą; 

                  1.9. Fizikos brandos egzamino programą; 

                  1.10. Matematikos brandos egzamino programą; 

                  1.11. Istorijos brandos egzamino programą; 

                  1.12. Geografijos brandos egzamino programą; 

                  1.13. Informacinių technologijų brandos egzamino programą; 

                  1.14. Menų brandos egzamino programą; 

                  1.15. Technologijų brandos egzamino programą. 

                  2. P r i p a ţ į s t u  netekusiais galios: 

                  2.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. spalio 31 d. įsakymą Nr. 

1342 „Dėl brandos ir pagrindinės mokyklos baigiamųjų egzaminų programų ir reikalavimų 

patvirtinimo“ (Ţin., 2000, Nr. 96-3047); 

                  2.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. balandţio 14 d. įsakymą 

Nr. ISAK-496 „Dėl brandos egzaminų programų“ (Ţin., 2003, Nr. 40-1870); 

                  2.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. lapkričio 4 d. įsakymą 

Nr. ISAK-1545 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2003 m. balandţio 14 d. įsakymo Nr. ISAK- 496 

„Dėl brandos egzaminų programų“ pakeitimo“ (Ţin., 2003, Nr. 106-4770); 

                  2.4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. geguţės 17 d. įsakymo 

Nr. ISAK-751 „Dėl brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų programų“ 

(Ţin., 2004, Nr. 85-3100) 1.1, 1.2 ir 1.3 punktus; 

                  2.5. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. spalio 28 d. įsakymą Nr. 

ISAK-1695 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. geguţės 17 d. įsakymo Nr. ISAK-751 „Dėl 

brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programų“ pakeitimo“ (Ţin., 2004, 

Nr. 164-6023); 
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                 2.6. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymą Nr. 

ISAK-1365 „Dėl Uţsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino 

programos patvirtinimo“ (Ţin., 2005, Nr. 94-3517); 

                 2.7. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymą Nr. 

ISAK-1524 „Dėl Informacinių technologijų brandos egzaminų programos patvirtinimo“ (Ţin., 2005, 

Nr. 95-3539); 

                 2.8. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymą Nr. 

ISAK-2103 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2003 m. balandţio 14 d. įsakymo Nr. ISAK-496 „Dėl 

brandos egzaminų programų“ pakeitimo (Ţin., 2005, Nr. 127-4585); 

                 2.9. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 

ISAK-2100  „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. geguţės 17 d. įsakymo Nr. ISAK-751 „Dėl 

brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų programų” pakeitimo” (Ţin., 2005, 

Nr. 127-4582) 1 ir 2 punktus;  

                 2.10. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. lapkričio 14 d. įsakymą 

Nr. ISAK-2284 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2003 m. balandţio 14 d. įsakymo Nr. ISAK-496 

„Dėl brandos egzaminų programų“ pakeitimo“ (Ţin., 2005, Nr. 138-4992); 

                 2.11. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. balandţio 25 d. įsakymą 

Nr. ISAK-756 „Dėl Lietuvių gimtosios kalbos brandos egzaminų programos patvirtinimo“ (Ţin., 

2006, Nr. 50-1838);  

                 2.12. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 15 d. įsakymą Nr. 

ISAK-398 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. geguţės 17 d. įsakymo Nr. ISAK-751 „Dėl 

brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų programų“ pakeitimo“ (Ţin., 2007, 

Nr. 34-1259);  

                 2.13. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. sausio 14 d. įsakymą Nr. 

ISAK-85 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2003 m. balandţio 14 d. įsakymo Nr. ISAK-496 „Dėl 

brandos egzaminų programų“ pakeitimo“ (Ţin., 2009, Nr. 12-479); 

                 2.14. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. sausio 14 d. įsakymą Nr. 

ISAK-86 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. balandţio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-756 „Dėl 

Lietuvių gimtosios kalbos brandos egzaminų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Ţin., 2009, Nr. 

12-480); 

                 2.15. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugpjūčio 31 d. įsakymą 

Nr. ISAK-1774 „Dėl Technologijų mokyklinio brandos egzamino programos patvirtinimo“ (Ţin., 

2009, Nr. 107-4499); 

                 2.16. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugsėjo 3 d. įsakymą Nr. 

ISAK-1798 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. geguţės 17 d. įsakymo Nr. ISAK-751 „Dėl 

Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų programų“ pakeitimo“ (Ţin., 2009, 

Nr. 108-4558);  

                 2.17. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugsėjo 4 d. įsakymą Nr. 

ISAK-1801 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. ISAK-1524 „Dėl 

informacinių technologijų brandos egzaminų programų“ pakeitimo“ (Ţin., 2009, Nr. 108-4559); 

                 2.18. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugsėjo 17 d. įsakymą 

Nr. ISAK-1854 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2003 m. balandţio 14 d. įsakymo Nr. ISAK-496 

„Dėl brandos egzaminų programų“ pakeitimo“ (Ţin., 2009, Nr. 114-4872); 

                 2.19. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugsėjo 18 d. įsakymą 

Nr. ISAK-1862 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2003 m. balandţio 14 d. įsakymo Nr. ISAK-496 

„Dėl brandos egzaminų programų“ pakeitimo“ (Ţin., 2009, Nr. 114-4871); 

                 2.20. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugsėjo 28 d. įsakymą 

Nr. ISAK-1950 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. ISAK-1365 

„Dėl Uţsienio kalbos brandos egzaminų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Ţin., 2009, Nr. 119-

5128); 
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                  2.21. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymą 

Nr. V-81 „Dėl Geografijos valstybinio brandos egzamino programos patvirtinimo“ (Ţin., 2010, Nr. 

12-581); 

                 2.22. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. liepos 9 d. įsakymą Nr. 

V-1123 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2003 m. balandţio 14 d. įsakymo Nr. ISAK-496 „Dėl 

brandos egzaminų programų“ pakeitimo“ (Ţin., 2010, Nr. 85-4474); 

                 2.23. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gruodţio 13 d. įsakymą 

Nr. V-2309 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. ISAK-1524 „Dėl 

Informacinių technologijų brandos egzaminų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Ţin., 2010, Nr. 

149-7657). 

        3. N u s t a t a u brandos egzaminus ir įskaitas pagal šio įsakymo 1 punktu patvirtintas 

brandos egzaminų ir įskaitų programas organizuoti ir vykdyti nuo 2013 metų. 

                 4. Šio įsakymo 2 punktas įsigalioja 2012 metų  rugsėjo 1 d. 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                      Gintaras Steponavičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


