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Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 
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2022–2023 MOKSLO METŲ MUZIKOLOGIJOS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO 

(I DALIES) VYKDYMO INSTRUKCIJA 

 

EGZAMINO DATA* 

Pagrindinė sesija 

2023 m. birželio 13 d. 

9 val. 

Pakartotinė sesija 

2023 m. liepos 5 d. 

13 val. 

Egzamino trukmė priklauso nuo kandidatų skaičiaus: vienas kandidatas ruošiasi 40 min., 

atsakinėja iki 25 min. ir iki 5 min. atsako į egzaminuotojo klausimus. 

EGZAMINO MEDŽIAGA 

Kandidatui 

 Egzamino užduočių bilietai; 

 mokyklos spaudu pažymėti du A4 formato lapai: lapas su penklinėmis, skirtas solfedžio 

ir harmonijos juodraščiui, tuščias (be penklinių) lapas – muzikos istorijos juodraščiui. 

Per egzaminą visi egzamino užduočių bilietai turi būti egzamino patalpose. Bilietuose 

pateikiami keli kiekvienos užduoties skirtingo sudėtingumo variantai. Kandidatas iš jų renkasi vieną. 

Egzamino vykdytojui 

 Vokas su egzamino užduočių bilietais; 

 egzamino vykdymo protokolas (iš duomenų perdavimo sistemos KELTAS); 

 kandidatų sąrašas ir egzamino laikymo grafikas. 

Prie / ant ruošimosi patalpos durų iškabintame sąraše kandidatai turi būti surašyti tokia 

tvarka, kokia jie bus kviečiami ruoštis. Sąraše turi būti nurodytas ruošimosi ir atsakinėjimo laikas, 

ruošimosi ir egzamino patalpos numeris, egzamino pertraukos laikas (jeigu ji yra numatyta). Šis 

sąrašas kandidatams turi būti paskelbtas iš anksto (ne vėliau kaip prieš dieną iki egzamino); 

 egzamino vykdymo reikalavimai. 

Egzamino vertinimo komisijai** 

 3 egzamino užduočių bilietų sąsiuviniai; 

 vertinimo kriterijai ir vertinimo lapai (kiekvienam vertintojui). 

Egzamino kūrybinės užduoties vertinimo kriterijai ir vertinimo lapai skelbiami Nacionalinės 

švietimo agentūros interneto svetainėje. Vertinimo komisijos nariai su šiais kriterijais turėtų 

susipažinti iš anksto (iki kūrybinės užduoties vertinimo dienos); 

 kandidatų gautų taškų suvestinė (iš duomenų perdavimo sistemos KELTAS). 

EGZAMINO PATALPOS 

 Ruošimosi patalpa; 

 egzamino patalpa (-os). 

Ruošimosi patalpa turi būti šalia egzamino patalpos (-ų). Egzamino patalpoje yra 

egzaminuotojų ir vertintojų grupė (2 arba 3 asmenys); jei egzamino centre yra daugiau kaip 

                                                           
* Brandos egzamino data ir laikas gali būti pakeisti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu 

(žr. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 24 punktą). 
** Vertinimo komisijos pirmininkas vieną iš vertintojų kiekvienoje vertinimo grupėje skiria atlikti ir egzaminuotojo, kuris 

organizuoja ir kontroliuoja kandidatų atsakinėjimą, funkcijas. 
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*** Skliaustuose nurodytas pakartotinės sesijos egzamino laikas. 

9 kandidatai, sudaroma daugiau egzaminuotojų ir vertintojų grupių ir parengiama atitinkamai daugiau 

egzamino patalpų. 

EGZAMINUI REIKALINGOS PRIEMONĖS 

 Fortepijonas (pianinas); 

 kamertonas (egzamino patalpoje). 

Fortepijonas egzamino patalpoje turi būti pastatytas taip, kad kandidatui atliekant 

harmonijos užduotis, vertintojui būtų gerai matoma klaviatūra. 

PRIEMONĖS, KURIOMIS GALI NAUDOTIS KANDIDATAI 

 Rašymo priemonės (juodai rašantis (-ys) tušinukas (-ai), pieštukas), trintukas, liniuotė; 

 mokyklos paruošti juodraščiai (2 lapai: tuščias ir su penklinėmis). 

EGZAMINO EIGA 

8.30–9 val. 

(12.30–13 val.)*** 

Vertinimo komisijos pirmininkas, dalyvaujant vertinimo komisijos nariams ir 

vykdytojams, pažymėtoje vietoje prakerpa voką su egzamino užduotimis –  

4 egzamino užduočių bilietų sąsiuviniais. Iš vieno sąsiuvinio parengiami 

bilietai kandidatams, perkerpant jį nurodytoje vietoje. Kiti 3 sąsiuviniai 

skiriami vertinimo komisijai, todėl jie turi būti egzamino patalpoje. 

Vykdytojai ruošimosi patalpoje parengia korteles su bilietų numeriais 

(kortelių skaičius turi atitikti bilietų skaičių); išdėlioja ant stalo paruoštas 

korteles, egzamino užduočių bilietus padeda taip, kad jų turinys kandidatui 

būtų nematomas. 

Vertinimo komisijos nariai pasiruošia darbui egzamino patalpoje (susipažįsta 

su užduočių turiniu, vertinimo kriterijais, išsidėlioja visą vertinimui 

reikalingą medžiagą savo darbo vietoje). 

9 val. 

(13 val.) 

Vykdytojas kviečia pirmąjį pagal sąrašą kandidatą ruoštis. Kandidatui 

ištraukus kortelę su bilieto numeriu, vykdytojas paduoda jam užduotį, du A4 

formato popieriaus lapus juodraščiams (vienas – lapas su penklinėmis, kitas 

– tuščias, be penklinių), primena kandidatui ruošimosi trukmę (40 min.) ir 

informuoja, kad ruošiantis reikia naudoti tam skirtus lapus, bet nieko nerašyti 

užduotyje. 

Kandidatas pradeda ruoštis atsakinėti. 

9.30 val. (10 val., 

10.30 val. ir t. t.) 

(13.30 val. (14 val., 

14.30 val. ir t. t.) 

Vykdytojas primena pirmajam kandidatui, kad jam liko 10 min. iki ruošimosi 

pabaigos ir į ruošimosi patalpą kviečia antrąjį kandidatą (pagal sąrašą). 

(Kartojama anksčiau aprašyta procedūra.) 

Kandidatai kviečiami ruoštis kas 30 min. pagal sąrašą. 10 min. du kandidatai 

ruošiasi kartu. 

9.40 val. 

(10.10 val., 

10.40 val., 

11.10 val. 

ir t. t.) 

(13.40 val. 

(14.10 val., 

14.40 val., 

15.10 val. ir t. t.) 

Vykdytojas informuoja pirmąjį kandidatą, kad jo ruošimosi laikas baigėsi ir 

palydi jį į egzamino patalpą. Kandidatas pasiima egzamino užduotį ir 

ruošimosi lapus (juodraščius). 

 

Egzamino 

pabaiga 

Vertinimo komisijos pirmininkas surenka iš vertintojų užpildytus kūrybinės 

užduoties vertinimo lapus ir užpildo kandidatų gautų taškų suvestinę 

(išspausdintą iš duomenų perdavimo sistemos KELTAS).                                     

Jei kyla neaiškumų dėl kandidatų įvertinimo, galutinį sprendimą priima 

vertinimo komisijos pirmininkas. 

____________________ 


