
   PATVIRTINTA 

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus  

   2021 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VK-751 

 

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS  

RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ 2022 M. EGZAMINŲ 

TVARKARAŠTIS 

 Egzaminai Data ir laikas Vykdymo būdas 

1. Valstybinės kalbos egzaminai1 

1.1. Valstybinės kalbos egzaminas (skaitymo ir rašymo 

dalis, klausymo dalis) 

Sausio 20 d. 

10 val. 

Tradicinis 

1.2. Valstybinės kalbos egzaminas (kalbėjimo dalis) Sausio 20 d. 

13 val. 

Tradicinis 

1.3. Valstybinės kalbos egzaminas (skaitymo ir rašymo 

dalis, klausymo dalis) 

Kovo 17 d. 

10 val. 

Tradicinis 

1.4. Valstybinės kalbos egzaminas (kalbėjimo dalis) Kovo 17 d. 

13 val. 

Tradicinis 

1.5. Valstybinės kalbos egzaminas (skaitymo ir rašymo 

dalis, klausymo dalis) 

Gegužės 18 d.  

10 val. 

Tradicinis 

1.6. Valstybinės kalbos egzaminas (kalbėjimo dalis) Gegužės 18 d. 

13 val. 

Tradicinis 

1.7. Valstybinės kalbos egzaminas (skaitymo ir rašymo 

dalis, klausymo dalis) 

Liepos 21 d. 

10 val. 

Elektroninis 

1.8. Valstybinės kalbos egzaminas (kalbėjimo dalis) Liepos 21 d. 

13 val. 

Tradicinis 

1.9. Valstybinės kalbos egzaminas (skaitymo ir rašymo 

dalis, klausymo dalis) 

Rugsėjo 22 d. 

10 val. 

Elektroninis 

1.10. Valstybinės kalbos egzaminas (kalbėjimo dalis) Rugsėjo 22 d. 

13 val. 

Tradicinis 

1.11. Valstybinės kalbos egzaminas (skaitymo ir rašymo 

dalis, klausymo dalis) 

Lapkričio 24 d. 

10 val. 

Elektroninis 

1.12 Valstybinės kalbos egzaminas (kalbėjimo dalis) Lapkričio 24 d. 

13 val. 

Tradicinis 

2. Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminai 

2.1. Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų 

egzaminas 

Vasario 3 d. 

12 val. 

Tradicinis 

2.2. Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų 

egzaminas 

Kovo 31 d. 

12 val. 

Elektroninis 

                                                           
1 Šį egzaminą laiko kandidatai, norintys gauti nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje, taip pat siekiantys įgyti Lietuvos 

Respublikos pilietybę. 
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2.3. Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų 

egzaminas 

Birželio 2 d. 

12 val.  

Elektroninis 

2.4. Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų 

egzaminas 

Rugpjūčio 4 d. 

12 val. 

Elektroninis 

2.5. Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų 

egzaminas 

Spalio 6 d. 

12 val. 

Elektroninis 

2.6. Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų 

egzaminas 

Gruodžio 8 d. 

12 val. 

Elektroninis 

3. I kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminai 

3.1. I kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo 

egzaminas (skaitymo ir rašymo dalis, klausymo 

dalis) 

Sausio 20 d. 

10 val. 

Tradicinis 

3.2. I kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo 

egzaminas (kalbėjimo dalis) 

Sausio 20 d. 

13 val. 

Tradicinis 

3.3. I kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo 

egzaminas (skaitymo ir rašymo dalis, klausymo 

dalis) 

Kovo 17 d. 

10 val. 

Tradicinis 

3.4. I kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo 

egzaminas (kalbėjimo dalis) 

Kovo 17 d. 

13 val. 

Tradicinis 

3.5. I kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo 

egzaminas (skaitymo ir rašymo dalis, klausymo 

dalis) 

Gegužės 18 d. 

10 val. 

Tradicinis 

3.6. I kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo 

egzaminas (kalbėjimo dalis) 

Gegužės 18 d. 

13 val. 

Tradicinis 

3.7. I kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo 

egzaminas (skaitymo ir rašymo dalis, klausymo 

dalis) 

Liepos 21 d. 

10 val. 

Elektroninis 

3.8. I kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo 

egzaminas (kalbėjimo dalis) 

Liepos 21 d. 

13 val. 

Tradicinis 

3.9. I kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo 

egzaminas (skaitymo ir rašymo dalis, klausymo 

dalis) 

Rugsėjo 22 d. 

10 val. 

Elektroninis 

3.10. I kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo 

egzaminas (kalbėjimo dalis) 

Rugsėjo 22 d. 

13 val. 

Tradicinis 

3.11. I kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo 

egzaminas (skaitymo ir rašymo dalis, klausymo 

dalis) 

Lapkričio 24 d. 

10 val. 

Elektroninis 

3.12. I kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo 

egzaminas (kalbėjimo dalis) 

Lapkričio 24 d. 

13 val. 
Tradicinis 

4. II kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminai 

4.1. II kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo 

egzaminas (skaitymo, kalbos vartojimo ir rašymo 

dalis, klausymo dalis) 

Sausio 21 d. 

10 val. 

Tradicinis 
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4.2. II kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo 

egzaminas (kalbėjimo dalis) 

Sausio 21 d. 

14 val. 

Tradicinis 

4.3. II kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo 

egzaminas (skaitymo, kalbos vartojimo ir rašymo 

dalis, klausymo dalis) 

Balandžio 28 d. 

10 val. 

Tradicinis 

4.4. II kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo 

egzaminas (kalbėjimo dalis) 

Balandžio 28 d. 

14 val. 

Tradicinis 

4.5. II kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo 

egzaminas (skaitymo, kalbos vartojimo ir rašymo 

dalis, klausymo dalis) 

Liepos 22 d. 

10 val. 

Elektroninis 

4.6. II kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo 

egzaminas (kalbėjimo dalis) 

Liepos 22 d. 

14 val. 

Tradicinis 

4.7. II kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo 

egzaminas (skaitymo, kalbos vartojimo ir rašymo 

dalis, klausymo dalis) 

Spalio 27 d. 

10 val. 

Elektroninis 

4.8. II kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo 

egzaminas (kalbėjimo dalis) 

Spalio 27 d. 

14 val. 

Tradicinis 

5. III kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminai 

5.1. III kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo 

egzaminas (skaitymo, kalbos vartojimo ir rašymo 

dalis, klausymo dalis) 

Kovo 18 d. 

10 val. 

Tradicinis 

5.2. III kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo 

egzaminas (kalbėjimo dalis) 

Kovo 18 d. 

14 val. 

Tradicinis 

5.3. III kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo 

egzaminas (skaitymo, kalbos vartojimo ir rašymo 

dalis, klausymo dalis) 

Rugsėjo 23 d. 

10 val. 

Elektroninis 

5.4. III kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo 

egzaminas (kalbėjimo dalis) 

Rugsėjo 23 d. 

14 val. 

Tradicinis 

 
PASTABA. Tradiciniu vykdymo būdu kandidatai laiko egzaminą nustatytu metu bazinėje 

mokykloje. Elektroniniu vykdymo būdu kandidatai laiko egzaminą nustatytu metu bazinėje 

mokykloje naudodami informacines komunikacijos technologijas. 

 
         _______________________________________ 


