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P a k e i č i u  Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo 2022 m. egzaminų tvarkaraštį, 

patvirtintą Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2022 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. VK-109 

„Dėl Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo 2022 m. egzaminų tvarkaraščio patvirtinimo“, ir jį 

išdėstau nauja redakcija (pridedama). 
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PATVIRTINTA 

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus  

2022 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. VK-109 

(Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus  

2022 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. VK-265 redakcija) 

 

LIETUVIŲ KALBOS MOKĖJIMO LYGIO NUSTATYMO 2022 M. 

EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS 
 

 Egzaminai Data ir laikas Vykdymo būdas 

1. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo egzaminai 14–17 m. mokyklinio amžiaus 

asmenims (A1–A2 lygiai): 

1.1. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo 

egzaminas mokyklinio amžiaus asmenims, 14–17 

m. (A1–A2 lygis) (skaitymo ir rašymo dalis, 

klausymo dalis), I srautas 

Kovo 26 d. 

8 val. 

Nuotolinis 

elektroninis  

1.2.  Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo 

egzaminas mokyklinio amžiaus asmenims, 14–17 

m. (A1–A2 lygis) (kalbėjimo dalis), I srautas 

Kovo 26 d. 

11 val. 

Nuotolinis 

elektroninis 

1.3. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo 

egzaminas mokyklinio amžiaus asmenims, 14–17 

m. (A1–A2 lygis) (skaitymo ir rašymo dalis, 

klausymo dalis), II srautas 

Kovo 26 d. 

12 val. 

Nuotolinis 

elektroninis 

1.4. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo 

egzaminas mokyklinio amžiaus asmenims, 14–17 

m. (A1–A2 lygis) (kalbėjimo dalis), II srautas 

Kovo 26 d. 

15 val. 

Nuotolinis 

elektroninis 

1.5. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo 

egzaminas mokyklinio amžiaus asmenims, 14–17 

m. (A1–A2 lygis) (skaitymo ir rašymo dalis, 

klausymo dalis), III srautas 

Kovo 26 d. 

18 val. 

Nuotolinis 

elektroninis 

1.6. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo 

egzaminas mokyklinio amžiaus asmenims, 14–17 

m. (A1–A2 lygis) (kalbėjimo dalis), III srautas 

Kovo 26 d. 

21 val. 

Nuotolinis 

elektroninis 

2. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo egzaminai 14–17 m. mokyklinio amžiaus 

asmenims (B1 lygis): 

2.1. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo 

egzaminas mokyklinio amžiaus asmenims, 14–17 

m. (B1 lygis) (skaitymo ir rašymo dalis, klausymo 

dalis), I srautas 

Balandžio 9 d. 

8 val. 

Nuotolinis 

elektroninis 

2.2. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo 

egzaminas mokyklinio amžiaus asmenims, 14–17 

m. (B1 lygis) (kalbėjimo dalis), I srautas 

Balandžio 9 d. 

11 val. 

Nuotolinis 

elektroninis 

2.3. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo 

egzaminas mokyklinio amžiaus asmenims, 14–17 

m. (B1 lygis) (skaitymo ir rašymo dalis, klausymo 

dalis), II srautas 

Balandžio 9 d. 

12 val. 

Nuotolinis 

elektroninis 
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2.4. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo 

egzaminas mokyklinio amžiaus asmenims, 14–17 

m. (B1 lygis) (kalbėjimo dalis), II srautas 

Balandžio 9 d. 

15 val. 

Nuotolinis 

elektroninis 

2.5. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo 

egzaminas mokyklinio amžiaus asmenims, 14–17 

m. (B1 lygis) (skaitymo ir rašymo dalis, klausymo 

dalis), III srautas 

Balandžio 9 d. 

18 val. 

Nuotolinis 

elektroninis 

2.6. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo 

egzaminas mokyklinio amžiaus asmenims, 14–17 

m. (B1 lygis) (kalbėjimo dalis), III srautas 

Balandžio 9 d. 

21 val. 

Nuotolinis 

elektroninis 

3. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo egzaminai 14–17 m. mokyklinio amžiaus 

asmenims (B2 lygis) 

3.1. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo 

egzaminas mokyklinio amžiaus asmenims, 14–17 

m. (B2 lygis) (skaitymo ir rašymo dalis, klausymo 

dalis), I srautas 

Balandžio 30 d. 

8 val. 

Nuotolinis 

elektroninis 

3.2. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo 

egzaminas mokyklinio amžiaus asmenims, 14–17 

m. (B2 lygis) (kalbėjimo dalis), I srautas 

Balandžio 30 d. 

11.30 val. 

Nuotolinis 

elektroninis 

3.3. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo 

egzaminas mokyklinio amžiaus asmenims, 14–17 

m. (B2 lygis) (skaitymo ir rašymo dalis, klausymo 

dalis), II srautas 

Balandžio 30 d. 

12 val. 

Nuotolinis 

elektroninis 

3.4. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo 

egzaminas mokyklinio amžiaus asmenims, 14–17 

m. (B2 lygis) (kalbėjimo dalis), II srautas 

Balandžio 30 d. 

15.30 val. 

Nuotolinis 

elektroninis 

3.5. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo 

egzaminas mokyklinio amžiaus asmenims, 14–17 

m. (B2 lygis) (skaitymo ir rašymo dalis, klausymo 

dalis), III srautas 

Gegužės 7 d. 

18 val. 

Nuotolinis 

elektroninis 

3.6. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo 

egzaminas mokyklinio amžiaus asmenims, 14–17 

m. (B2 lygis) (kalbėjimo dalis), III srautas 

Gegužės 7 d. 

21.30 val. 

Nuotolinis 

elektroninis 

4. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo egzaminai suaugusiesiems 

(A2 lygis) 

4.1. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo 

egzaminas suaugusiesiems (A2 lygis) (skaitymo ir 

rašymo dalis, klausymo dalis) 

Liepos 21 d. 

10 val. 

Nuotolinis 

elektroninis / 

Elektroninis 

4.2. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo 

egzaminas suaugusiesiems (A2 lygis) (kalbėjimo 

dalis) 

Liepos 21 d. 

13 val. 

Nuotolinis 

elektroninis / 

Tradicinis 

5. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo egzaminai suaugusiesiems 

(B1 lygis) 

5.1. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo 

egzaminas suaugusiesiems (B1 lygis) (skaitymo ir 

rašymo dalis, klausymo dalis) 

Liepos 22 d. 

10 val. 

Nuotolinis 

elektroninis / 

Elektroninis 
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5.2. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo 

egzaminas suaugusiesiems (B1 lygis) (kalbėjimo 

dalis) 

Liepos 22 d. 

14 val. 

Nuotolinis 

elektroninis / 

Tradicinis 

6. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo egzaminai suaugusiesiems 

(B2 lygis) 

6.1. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo 

egzaminas suaugusiesiems (B2 lygis) (skaitymo, 

kalbos vartojimo ir rašymo dalis, klausymo dalis) 

Rugsėjo 23 d. 

10 val. 

Nuotolinis 

elektroninis / 

Elektroninis 

6.2. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo 

egzaminas suaugusiesiems (B2 lygis) (kalbėjimo 

dalis) 

Rugsėjo 23 d. 

14 val. 

Nuotolinis 

elektroninis / 

Tradicinis 

7. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo egzaminai suaugusiesiems 

(C1 lygis) 

7.1. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo 

egzaminas suaugusiesiems (C1 lygis) (skaitymo, 

kalbos vartojimo ir rašymo dalis, klausymo dalis), 

I srautas 

Gegužės 25 d. 

8 val.* 

Nuotolinis 

elektroninis / 

Elektroninis 

7.2. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo 

egzaminas suaugusiesiems (C1 lygis) (kalbėjimo 

dalis), I srautas 

Gegužės 25 d. 

12 val.* 

Nuotolinis 

elektroninis / 

Tradicinis 

7.3. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo 

egzaminas suaugusiesiems (C1 lygis) (skaitymo, 

kalbos vartojimo ir rašymo dalis, klausymo dalis), 

II srautas 

Gegužės 27 d. 

12 val. 

Nuotolinis 

elektroninis   

7.4. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo 

egzaminas suaugusiesiems (C1 lygis) (kalbėjimo 

dalis), II srautas 

Gegužės 27 d. 

16 val. 

Nuotolinis 

elektroninis  

7.5. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo 

egzaminas suaugusiesiems (C1 lygis) (skaitymo, 

kalbos vartojimo ir rašymo dalis, klausymo dalis), 

III srautas 

Gegužės 27 d. 

18 val. 

Nuotolinis 

elektroninis 

7.6. Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo 

egzaminas suaugusiesiems (C1 lygis) (kalbėjimo 

dalis), III srautas 

Gegužės 27 d. 

22 val. 

Nuotolinis 

elektroninis 
 

Pastaba. Nuotolinis elektroninis vykdymo būdas gali būti taikomas tik užsienio lietuviams ir 

užsieniečiams, besimokantiems lituanistinio švietimo ar kitose švietimo įstaigose užsienyje. 

         _______________________________________ 

 

*Egzaminas skirtas kandidatams iš Australijos. 


