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PATVIRTINTA 

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 

2022 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. VK-145 

 

 

PIRMOSIOS KATEGORIJOS VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO EGZAMINO 

SKAITYMO IR RAŠYMO DALIES, KLAUSYMO DALIES TRADICINIU BŪDU VYKDYMO 

INSTRUKCIJA  

 

 

EGZAMINO DATA 

2022 m. kovo 17 d. 

 

EGZAMINO LAIKAS 

10.00–12.00 val.  

 

EGZAMINO TRUKMĖ 

Skaitymo ir rašymo dalys – 1 val. 30 min. 

Klausymo dalis –  30 min. 

 

EGZAMINO MEDŽIAGA 

Kandidatui 

 Egzamino užduotys (skaitymo ir rašymo dalies, klausymo dalies užduotys).  

 Atsakymų lapas (A3 formatas). 

Egzamino metu visos egzamino užduotys ir atsakymų lapai turi būti egzamino patalpoje. 

Vyresniajam vykdytojui-vykdytojui 

 Vokai su egzamino užduotimis (skaitymo ir rašymo dalies, klausymo dalies užduotys 

kiekvienam kandidatui). 

 Klausymo dalies įrašas (duomenų laikmena, kurioje yra įrašyti klausymui skirti tekstai, 

instrukcijos ir nurodytos trukmės pauzės, per kurias kandidatas turi atlikti užduotis). 

 Atsakymų lapai ir tuščias vokas. 

 Egzamino vykdymo protokolas 9 kandidatų grupei, kuriame prie kandidato pavardės nurodamas 

kandidato darbo kodas (2 egz.). 

 9 kandidatų grupės sąrašas. 

 

EGZAMINUI REIKALINGOS PRIEMONĖS 

 Kompiuteris, turintis bent vieną laisvą USB jungtį duomenų laikmenai prijungti, ir garso 

kolonėlės. Kompiuteryje turi būti įdiegta programa, gebanti atkurti garso failus MP3 formatu. 

 CD grotuvas. 

 

PRIEMONĖS, KURIOMIS GALI NAUDOTIS KANDIDATAI  

 Rašymo priemonės (juodai rašantis rašiklis, pieštukas), trintukas. 

EGZAMINO EIGA 

9.45–10.00 val. Kandidatai įleidžiami į patalpą ir susodinami į nurodytas vietas. 

Vykdytojas lentoje užrašo egzamino skaitymo ir rašymo dalies, klausymo dalies 
pradžios ir pabaigos laiką, egzamino pradžios ir pabaigos laiką. 



Vykdytojas pakviečia pirmąjį egzamino vykdymo protokole įrašytą kandidatą 
patvirtinti, kad vokas su egzamino užduotimis nepažeistas (nėra kirpimo ar plėšimo 
žymių, apsauginė klijavimo juosta vientisos spalvos, be matomų simbolių). Jeigu 
vokas nepažeistas, kandidatas pasirašo egzamino vykdymo protokole nurodytoje 
vietoje; jei pažeistas, kviečiamas vyresnysis vykdytojas.  

Vykdytojas pažymėtoje vietoje prakerpa voką, išima duomenų laikmeną, užduotis, 

atsakymų lapus ir tuščią voką atliktoms užduotims sudėti. 
Vykdytojas ant atsakymų lapų užrašo kiekvieno kandidato darbo kodus, išdalija 
užduotis ir atsakymų lapus protokole įrašytiems kandidatams. Kandidatas, gavęs 
egzamino užduotis ir jam skirtą atsakymų lapą, įsitikina, ar ant atsakymų lapo 
užrašytas kodo numeris atitinka jo darbo kodo numerį, nurodytą protokole, ir, 
patikrinęs protokole įrašytą jo asmens kodą, pasirašo ant protokolo abiejų 
egzempliorių skiltyje šalia savo vardo ir pavardės. 
Vykdytojas nurodo kandidatams pasitikrinti, ar egzamino užduotyse ir atsakymų 
lapuose nėra tuščių lapų ar kito aiškiai matomo spausdinimo broko. Esant brokui, 
vykdytojas pakeičia užduotis arba atsakymų lapą kitu, nurodytoje vietoje 
užrašydamas kandidato kodą.  
Vykdytojas įdeda duomenų laikmeną į kompiuterį ar CD grotuvą, nustato tinkamą 
garsą. 
Vykdytojas kandidatams perskaito egzamino vykdymo reikalavimus, egzamino 
trukmę. 

10.00–11.30 val. 

 

 

Vykdytojas paprašo kandidatus pasiruošti atlikti egzamino skaitymo ir rašymo dalies 

užduotis. 

Kandidatai atlieka egzamino skaitymo ir rašymo dalies užduotis.  

Kandidatai, pavėlavę ne daugiau kaip 20 min., įleidžiami į egzamino patalpą, tačiau 

užduoties atlikimo laikas jiems nepratęsiamas. Vėlavimo faktas žymimas egzamino 

vykdymo protokole.  

Vykdymo protokolų dalyje „Kodai“ vykdytojas fiksuoja egzamino eigos faktus ir 

pažeidimus: atvykimą, neatvykimą ir kandidato šalinimą; vykdymo protokolų dalyje 

„Pastabos“ – vėlavimo, laikino išėjimo ir grįžimo laiką, įspėjimą ir kt. 

Vykdytojas ant kiekvieno nepanaudoto atsakymų lapo ir nepanaudotos egzamino 

užduoties puslapio užrašo Nepanaudota. 

11.30–12.00 val. 

 

 

 

Vykdytojas paleidžia egzamino klausymo dalies garso įrašą iš duomenų laikmenos. 

Kandidatai atlieka egzamino klausymo dalies užduotis. 

Vykdytojai elgiasi ypač tyliai, kad netrukdytų kandidatams klausyti įrašo.  

Pasibaigus egzamino klausymo daliai, vykdytojas išjungia (sustabdo) įrašą. 

12.00 val. 

 

Vykdytojas praneša kandidatams, kad egzaminas baigėsi, paprašo juos likti savo 

vietose. Surenka užduočių ir atsakymų lapus, užpildo abu egzamino vykdymo 

protokolo egzempliorius. Į tuščią voką įdeda kandidatų užduočių ir atsakymų lapus, 

egzamino vykdymo protokolo vieną egzempliorių, nepanaudotus užduoties 

sąsiuvinius, nepanaudotus atsakymų lapus, kodų lapą, duomenų laikmeną. 

Kandidatus išleidžia iš egzamino patalpos, atiduoda vyresniajam vykdytojui voką ir 

antrą egzamino vykdymo protokolo egzempliorių, išeina iš patalpos. 

 

EGZAMINO EIGA, ATSIRADUS TECHNINIAMS NESKLANDUMAMS 

Atsiradus garso įrašo 

(kompiuterio) trikdžių 

Vykdytojas trumpam stabdo egzamino eigą, fiksuoja laiką egzamino vykdymo 

protokole ir priima sprendimą dėl atsarginio kompiuterio ar CD grotuvo 

panaudojimo. Priėmęs sprendimą tęsti klausymo dalį, fiksuoja laiką vykdymo 

protokole ir informuoja kandidatus, kiek laiko ši dalis bus pratęsta. Egzaminas 

tęsiamas – kandidatai toliau atlieka klausymo užduotis.  

Surašomas aktas. Jį pasirašo vyresnysis vykdytojas ir vykdytojas. Aktas 

perduodamas Nacionalinei švietimo agentūrai voke kartu su atsakymų lapais.   

______________________ 


