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2016 metų BE tvarkaraštis 

http://www.nec.lt/failai/5672_Tvarkarastis2016.pdf 

Egzaminas Egzamino tipas Pradžia Pabaiga 

2.1. Technologijos Mokyklinis Sausio 18 d. Gegužės 27 d. 

2.2. Menai Mokyklinis Sausio 18 d. Gegužės 27 d. 
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2016 metų menų ir technologijų MBE 
vykdymas ir vertinimas 

• Technologijų MBE vykdymo reikalavimai iš esmės 
nesikeitė nuo 2012 metų. 2016 metų egzamino 
vykdymo instrukcijos skelbiamos: 

• http://www.nec.lt/570/ 

• Menų MBE vykdymo instrukcijos skelbiamos 
http://www.nec.lt/failai/5731_2016-menai-
patvirtinta.pdf 

• Technologijų ir menų MBE vertinimo instrukcijos 
buvo atnaujintos 2014 metų pabaigoje. 
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Siūlymai dėl egzamino vykdymo 

• Po 2015 metų brandos egzaminų sesijos su 
technologijų dalyko specialistais dalijomės idėja 
apie elektroninių aplankų „EUfolio“  kūrimą. 

•  Ši platforma leidžia pagreitinti informacijos 
teikimą tarp mokinio, mokytojo ugdymo procese, 
brandos egzamino kandidato, kandidato vadovo, 
vertinimo komisijos narių. 

Švietimo informacinių technologijų centras 
http://www.itc.smm.lt/?page_id=5788  
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Dėl apmokėjimo už egzamino vykdymą ir vertinimą 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu (2014 m. spalio 2 d. Nr. V-872) 
patvirtinti REKOMENDACINIAI ĮKAINIAI UŽ PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ 
BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KANDIDATŲ DARBŲ 
VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ, PAKARTOTINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ 
BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ,  KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ 
NAGRINĖJIMĄ 

 
7. Už mokyklinius brandos egzaminus mokama mokyklinių brandos egzaminų 
centrų, vykdymo grupių vyresniesiems vykdytojams, administratoriams, 
vykdytojams, vertinimo, apeliacinių  komisijų pirmininkams, vertintojams, 
menų dalykų, technologijų ir profesijos mokytojams (darbų vadovams) ir 
apeliacinių komisijų nariams. 
11. Už vertintojo įvertintą kandidato ar apeliacinės komisijos  nario įvertintą 
apelianto darbą rekomenduojamas vidutiniškai 2,03 EUR įkainis (jei kandidato 
darbą vertina keli vertintojai, įkainis atitinkamai dalijamas).  
12. Už vertinimo komisijos pirmininko atliekamas funkcijas rekomenduojamas 
2,42 EUR/val.  įkainis. 
13. Už menų dalykų, technologijų ir profesijos mokytojo (darbo vadovo) 
atliekamas funkcijas rekomenduojamas 3,48 EUR/val. įkainis. 

 
 http://www.nec.lt/failai/4648_ikainiai.pdf 
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Ačiū 
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