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Vilniaus Simono Daukanto gimnazija 
 

Informacija apie atvykimą į egzamino centrą ir priemones, kurias privalo 

turėti abiturientas, vykdamas į brandos egzaminą 2020 m. 
 

1. Abiturientai privalo: 

 atsinešti į egzaminą galiojantį, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, 

pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje ) ar vairuotojo pažymėjimą; 

 atsinešti nurodytas priemones, kuriomis galima naudotis egzamino metu (sąrašas pateiktas žemiau 

esančioje lentelėje; rekomenduojama turėti keletą vienodų rašiklių; priemonėmis negalima dalintis ar jų 

skolintis); 

 atvykti į egzamino centrą ne vėliau kaip 8. 30 val. 

 2. Abiturientas į egzamino centrą atvyksta savarankiškai, vėluojantis į egzaminą, neketinantis ar 

negalintis laikyti pasirinkto egzamino, informuoja klasės auklėtoją.  

3. Dėl ligos ar dėl kitų svarbių priežasčių negalintis laikyti egzamino, tą pačią dieną praneša 

gimnazijai tel. (85) 249 65 17, pateikia prašymą dėl egzamino atidėjimo pakartotinei sesijai bei 

dokumentus (pvz., gydytojo pažymą). 

4. Abiturientas prie įėjimų į dalyko brandos egzamino centrą esančiame sąraše sužino savo grupę, 

vietos numerį ir patalpą, kurioje vyks brandos egzaminas, pateikia pasirašytą deklaraciją apie sveikatos 

būklę, nebuvimą pareigos izoliuotis ar laikytis kitų Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 

nustatytų neleidžiančių dalyvauti egzamine įpareigojimų. Mokiniai vienas nuo kito išlaiko ne mažiau 

kaip dviejų metrų atstumus. 

5. Vykdytojui kilus abejonių dėl kandidato tapatybės ir jam paprašius, saugiu, ne mažiau kaip 

dviejų metrų atstumu trumpam nusiima nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. 

  6. Į brandos egzamino patalpą mobiliojo ryšio ir kitas informacijos perdavimo ar priėmimo 

priemones įsinešti draudžiama. 

 

Eil. 

Nr. 

Egzamino pavadinimas 

Egzamino centras 

Adresas 

Data ir trukmė 

2020 m. 

Priemonės, kuriomis galima 

naudotis egzamino metu 

Asmeninės priemonės 

 

1. 

Užsienio kalbos (anglų) 

kalbėjimo dalis 

 

 

 

Vilniaus Simono Daukanto 

progimnazija  

Adresas: Naugarduko g. 7 

2020-06-22 

2020-06-23 

2020-06-25 

nuo 09:00 val. 

 

Trukmė vienam 

kandidatui – iki 35 

min., iš jų 15 min. 

skiriama pasirengti 

užduočiai atlikti. 

Konkretus atvykimo 

laikas bus 

patikslintas vėliau. 


Juodai rašantis (-ys) tušinukas 

(-ai)  




 

Apsaugos priemonės: veido kaukės, 

respiratorius ar kitos priemonės ir 

vienkartinės pirštinės. 

Geriamas vanduo (asmeninio 

naudojimo stiklinaitė, buteliukas ar 

kt.). 

 

 

Vilniaus Sausio 13-osios 

progimnazija 

Adresas: Architektų g. 166 

 

Vilniaus licėjus 

Adresas: Širvintų g. 82 

2. 

Užsienio kalbos (rusų) 

kalbėjimo dalis 

 

Vilniaus Maironio 

progimnazija 

Adresas: Čiobiškio g. 1  

2020-06-23  

2020-06-25 

nuo 09:00 val. 

 

Trukmė vienam 

Juodai rašantis (-ys) tušinukas 

(-ai)  

 

Apsaugos priemonės: veido kaukės, 

respiratorius ar kitos priemonės ir 

vienkartinės pirštinės. 

Geriamas vanduo (asmeninio 

naudojimo stiklinaitė, buteliukas ar 

kt.). 
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kandidatui – iki 35 

min., iš jų 15 min. 

skiriama pasirengti 

užduočiai atlikti 

 

 

3. 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

valstybinis brandos egzaminas 

 

Vilniaus Levo Karsavino 

mokykla 

Adresas: Justiniškių g. 43 

 

Birželio 29 d. 

9.00 – 13.00 val. 

 

Rašymo priemonės: 

pieštukas, juodai rašantis(-ys) 

tušinukas (-ai), trintukas. 

Apsaugos priemonės: veido kaukės, 

respiratorius ar kitos priemonės ir 

vienkartinės pirštinės. 

Geriamas vanduo (asmeninio 

naudojimo stiklinaitė, buteliukas ar 

kt.). 
Vilniaus Žygimanto Augusto 

pagrindinė mokykla 

Adresas: Šeškinės g. 25 

 

4. 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

mokyklinis brandos 

egzaminas 
 

Vilniaus Viršuliškių mokykla 

Adresas: Viršuliškių g. 7 

Birželio 29 d. 

9.00 – 12.30 val. 

 

Rašymo priemonės: 

pieštukas, juodai rašantis(-ys) 

tušinukas (-ai), trintukas. 

Apsaugos priemonės: veido kaukės, 

respiratorius ar kitos priemonės ir 

vienkartinės pirštinės. 

Geriamas vanduo (asmeninio 

naudojimo stiklinaitė, buteliukas ar 

kt.). 

5. 

Užsienio kalbos (anglų) 

valstybinis brandos egzaminas 
 

Vilniaus Simono Daukanto 

progimnazija  

Adresas: Naugarduko g. 7 Liepos 1d.  

09:00 – 12.00 val. 

Rašymo priemonės: 

pieštukas, juodai rašantis (-ys) 

tušinukas (-ai), trintukas. 

Apsaugos priemonės: veido kaukės, 

respiratorius ar kitos priemonės ir 

vienkartinės pirštinės. 

Geriamas vanduo (asmeninio 

naudojimo stiklinaitė, buteliukas ar 

kt.). 

 

Vilniaus Sausio 13-osios 

progimnazija 

Adresas: Architektų g. 166 

 

Vilniaus licėjus 

Adresas: Širvintų g. 82 

6. 

Matematikos valstybinis 

brandos egzaminas 
 

Vilniaus Aleksandro Puškino 

gimnazija 

Adresas: Gabijos g. 8 

Liepos 3 d. 

9.00 – 12.00 val. 

Rašymo priemonės: 

pieštukas, juodai rašantis(-ys) 

tušinukas (-ai), trintukas, 

braižybos ir matavimo 

įrankiai, skaičiuotuvas be 

tekstinės atmi 

nties. 

Apsaugos priemonės: veido kaukės, 

respiratorius ar kitos priemonės ir 

vienkartinės pirštinės. 

Geriamas vanduo (asmeninio 

naudojimo stiklinaitė, buteliukas ar 

kt.). 

 

Vilniaus Šolomo Aleichemo 

ORT gimnazija 

Adresas: J. I. Kraševskio g. 5 

7. 

Istorijos valstybinis brandos 

egzaminas 
 

Vilniaus Lazdynų mokykla 

Adresas: Žėručio g. 4 

Liepos 7 d. 

9.00 – 12.00 val. 

Rašymo priemonės: 

pieštukas, juodai rašantis(-ys) 

tušinukas (-ai), trintukas. 

Apsaugos priemonės: veido kaukės, 

respiratorius ar kitos priemonės ir 

vienkartinės pirštinės. 

Geriamas vanduo (asmeninio 

naudojimo stiklinaitė, buteliukas ar 

kt.). 

8. 

Muzikologijos mokyklinis 

brandos egzaminas 
 

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos 

konservatorija 

Adresas: Gerosios Vilties g. 19 

Liepos 8 d. 

nuo 09:00 val.  

(I dalis) 

 

Liepos 16 d. 

09:00 – 13 30val.  

Rašymo priemonės: 

pieštukas, juodai rašantis(-ys) 

tušinukas (-ai), trintukas, 

liniuotė. 

Apsaugos priemonės: veido kaukės, 

respiratorius ar kitos priemonės ir 

vienkartinės pirštinės. 

Geriamas vanduo (asmeninio 

naudojimo stiklinaitė, buteliukas ar 

kt.). 
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(II dalis) 

9. 

Biologijos valstybinis brandos 

egzaminas 

Vilniaus Radvilų gimnazija 

Adresas: Gelvonų g. 55 

Liepos 9d. 

9.00 – 12.00 val. 

Rašymo priemonės:  

pieštukas, juodai rašantis(-ys) 

tušinukas (-ai), trintukas, 

liniuotė, skaičiuotuvas be 

tekstinės atminties. 

Apsaugos priemonės: veido kaukės, 

respiratorius ar kitos priemonės ir 

vienkartinės pirštinės. 

Geriamas vanduo (asmeninio 

naudojimo stiklinaitė, buteliukas ar 

kt.). 

10. 

Informacinių technologijų 

valstybinis brandos egzaminas 
 

Vilniaus Jono Basanavičiaus 

progimnazija 

Adresas: S. Konarskio g. 27 Liepos 13d. 

9.00 – 12.00 val. 

 

 

 

Rašymo priemonės: 

pieštukas, juodai rašantis(-ys) 

tušinukas (-ai), trintukas. 

 

Apsaugos priemonės: veido kaukės, 

respiratorius ar kitos priemonės ir 

vienkartinės pirštinės. 

Geriamas vanduo (asmeninio 

naudojimo stiklinaitė, buteliukas ar 

kt.). 

 

Vilniaus technologijų mokymo 

centro Informacinių ir 

vizualinių technologijų 

skyrius 

Adresas: Pamėnkalnio g. 11 

11. 

Geografijos valstybinis 

brandos egzaminas 

 

Vilniaus karaliaus Mindaugo 

mokykla 

Adresas: Mindaugo g. 9 

Liepos 15 d. 

9.00 – 12.00 val. 

Rašymo priemonės: 

pieštukas, juodai rašantis (-ys) 

tušinukas (-ai), trintukas, 

liniuotė, matlankis, 

skaičiuotuvas be tekstinės 

atminties. 

Apsaugos priemonės: veido kaukės, 

respiratorius ar kitos priemonės ir 

vienkartinės pirštinės. 

Geriamas vanduo (asmeninio 

naudojimo stiklinaitė, buteliuks ar 

kt.). 

12. 

Užsienio kalbos (rusų k.) 

valstybinis brandos egzaminas 

 

Vilniaus Maironio 

progimnazija 

Adresas: Čiobiškio g. 1 

Liepos 17 d.  

9.00 – 12.00 val. 

Rašymo priemonės: 

pieštukas, juodai rašantis (-ys) 

tušinukas (-ai), trintukas. 

Apsaugos priemonės: veido kaukės, 

respiratorius ar kitos priemonės ir 

vienkartinės pirštinės. 

Geriamas vanduo (asmeninio 

naudojimo stiklinaitė, buteliukas ar 

kt.). 

13. 

Chemijos valstybinis brandos 

egzaminas 

 

Vilniaus Fabijoniškių 

gimnazija 

Adresas: P. Žadeikos g. 2 

Liepos 20 d. 

9.00 – 12.00 val. 

Rašymo priemonės: 

pieštukas, juodai rašantis(-ys) 

tušinukas (-ai), trintukas, 

liniuotė, skaičiuotuvas be 

tekstinės atminties. 

Apsaugos priemonės: veido kaukės, 

respiratorius ar kitos priemonės ir 

vienkartinės pirštinės. 

Geriamas vanduo (asmeninio 

naudojimo stiklinaitė, buteliukas ar 

kt.). 

14. 

Fizikos valstybinis brandos 

egzaminas 

 

Vilniaus Simono Stanevičiaus 

progimnazija 

Adresas: S. Stanevičiaus g. 25 

Liepos 21 d. 

9.00 – 12.00 val. 

Rašymo priemonės: 

pieštukas, juodai rašantis(-ys) 

tušinukas (-ai), trintukas, 

liniuotė, skaičiuotuvas be 

tekstinės atminties. 

Apsaugos priemonės: veido kaukės, 

respiratorius ar kitos priemonės ir 

vienkartinės pirštinės. 

Geriamas vanduo (asmeninio 

naudojimo stiklinaitė, buteliukas ar 

kt.). 

 

Pastaba. Kai egzaminas laikomas keliuose centruose, svarbu pasitikslinti, kuriame centre egzaminą 

laiko konkretus kandidatas. Sąrašai išsiųsti per TAMO. 

Jei turite klausimų, teiraukitės klasių auklėtojų ar skambinkite į raštinę (85) 249 6517. 

 

 

Sėkmingos brandos egzaminų sesijos!  

                

  


