Geriausiai vidurinio ugdymo
programą baigusiųjų eilės
sudarymo 2014 metais
tvarkos aprašo 1 priedas
PAGRINDINIŲ KRITERIJŲ ĮTAKA GERIAUSIŲJŲ EILEI Į UNIVERSITETINES STUDIJAS
SUDARYTI PAGAL STUDIJŲ KRYPTIS AR KRYPČIŲ GRUPES
Konkursiniai dalykai
Studijų kryptis arba krypčių grupė

pirmasis
dalykas

svertinis
koef.

antrasis
dalykas

svertinis
koef.

trečiasis
dalykas

lietuvių
kalbos ir
svertinis literatūkoef.
ros
svertinis
koef.

I. HUMANITARINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
V100 istorija, V200 istorija pagal
teritoriją, V300 istorija pagal tematiką,
V400 archeologija, V600 teologija, V700
istorija
geografija
paveldo studijos, V800 religijos studijos,
U700 regiono kultūros studijos, U800
etnologija ir folkloristika, U900 menotyra
U000 baltų filologija, UI00 lietuvių
filologija, Q200 literatūrologija

lietuvių
kalba ir
literatūra

istorija

Q100 lingvistika, Q300 anglų filologija,
0,4
Q400 senovės kalbos, Q800 klasikinė
filologija, R100–600 prancūzų, vokiečių,
italų, ispanų, portugalų, skandinavų
filologija, T100 kinų filologija, T200
užsienio
japonų filologija, T300 Pietų Azijos kalbų
istorija
kalba
ir literatūrų studijos, T500 Afrikos kalbų
ir literatūrų studijos, T600 šiuolaikinių
Artimųjų Rytų kalbų ir literatūrų studijos,
U200–500 lenkų, rusų, hebrajų, jidiš
filologija, U600 vertimas, T900 filologija
V500 Filosofija
istorija
matematika
II. MENO STUDIJŲ SRITIS
W300 muzika, W100 dailė, W200
dizainas, W700 amatai, W600 fotografija
ir medijos, W800 rašytinė kūryba, W900
meno studijos, W400 teatras ir kinas,
W500 šokis

stojamasis egzaminas (muzikos
programoms egzamino dalimi gali
būti įskaitomas muzikologijos
egzamino įvertinimas)

K100 architektūra

stojamasis
egzaminas

1
2

Išskyrus filosofijos studijų kryptį.
Išskyrus architektūros studijų kryptį.

0,5

matematika

0,2

0,2

matematika1 /
biologija /
antroji (kita)
užsienio
kalba, o užsieniečiams –
gimtoji kalba /
informacinės
technologijos

pirmoji
užsienio
kalba –
0,2
0,2

0,2

0,7

0,2

istorija /
antroji (kita)
užsienio
kalba /
biologija /
matematika2 /
informacinės
technologijos

0,1
0,2

0,1

2
III. SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
L200 politikos mokslai, L300 sociologija,
L400 socialinė politika, L500 socialinis
darbas, L600 antropologija, M100 teisė
pagal galiojimo teritoriją, M200 teisė
pagal tematiką, M900 teisė, N700 viešasis
matematika
administravimas, N800 turizmas ir poilsis,
arba inforS200 visuomenės saugumas, X200
istorija
macinės
edukologija, X300 andragogika, X100
technologipedagogika: X110 ikimokyklinio ugdymo
jos
pedagogika, X120 pradinio ugdymo
pedagogika, X150 profesijos pedagogika,
X160 socialinė pedagogika, X170
specialioji pedagogika, X180 pedagoginė
pagalba; X900 švietimas ir ugdymas
L700 visuomeninė geografija, S300
teritorijų planavimas

geografija

matematika
0,4

0,2

N100 verslas, N200 vadyba, N300
finansai, N400 apskaita, N500 rinkodara,
N600 žmonių išteklių vadyba, N900
verslas ir vadyba, L100 ekonomika

matematika

istorija

S100 psichologija

matematika

biologija

P100 informacijos paslaugos, P200
viešieji ryšiai, P400 leidyba, P500
žurnalistika, P900 komunikacija

lietuvių
kalba ir
literatūra

informacinės
technologijos

X130 dalyko pedagogika

X140 meno pedagogika

G100 matematika, G300 statistika, I100
informatika, I200 informacijos sistemos,
I300 programų sistemos, I500 sveikatos
informatika
F600 geologija
F800 gamtinė geografija, F830
hidrometeorologija
F300 fizika, F500 astronomija
F100 chemija, F200medžiagotyra
F700 aplinkotyra, F770 geoaplinkotyra

3
4

geografija /
antroji (kita)
užsienio kalba
/ informacinės
technologijos
arba
matematika3

istorija/
antroji (kita)
užsienio kalba
/ informacinės
technologijos
/ biologija
geografija /
antroji (kita)
užsienio kalba
/ informacinės
technologijos
/ biologija
geografija /
antroji (kita)
užsienio kalba
/ informacinės
technologijos
/ istorija
geografija /
antroji (kita)
užsienio kalba
/ matematika

0,2
0,2

istorija
0,2

konkursinis balas skaičiuojamas iš atitinkamo dalyko (matematikos, fizikos ir kt.)
studijų krypčiai nustatytų konkursinių dalykų įvertinimų
istorija /
geografija /
matematika /
stojamasis egzaminas
0,6
antroji (kita)
0,2
0,2
užsienio kalba
/ informacinės
technologijos
IV. FIZINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
informacinės
technologijos arba
matematika
Istorija /
fizika
geografija4/
fizika arba
informacinės
chemija
technologijos4
0,4
0,2
0,2
0,2
/ fizika4 /
geografija
4
chemija /
matematika
biologija4 /
fizika
matematika4
chemija
Chemija
matematika
arba
biologija

Jeigu nesikartoja su antruoju dalyku.
Jeigu nesikartoja su antruoju dalyku.

2

3
V. BIOMEDICINOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
C100 biologija, C200 botanika, C300
zoologija, C400 genetika, C500
mikrobiologija, C710 molekulinė
biologija, C740 medicininė ir veterinarinė
biochemija, C750 taikomoji molekulinė
biologija, D400 žemės ūkis, D500
miškininkystė, D700 žemės ūkio mokslai,
chemija arba
D200 veterinarinė medicina, D600 maisto
matematika
biologija
studijos, C900 gyvybės mokslai, A300
medicina, A400 odontologija, A500
burnos priežiūra, A600 visuomenės
0,4
0,2
sveikata, B200 farmacija, B300
reabilitacija, B400 mityba, B700 slauga,
B800 medicinos technologijos
C700 biofizika, C720 biofizika, C720
fizika
taikomoji biofizika
sporto
C600 sportas
biologija
pasiekimai6
matematika
C700 biochemija, C730 biochemija, C730
chemija
arba
taikomoji biochemija
biologija
VI. TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
H600 elektronikos ir elektros inžinerija,
H400 aeronautikos inžinerija, H500 jūrų
inžinerija, E200 sausumos transporto
inžinerija, E300 energijos inžinerija, J600
jūrų technologijos, J800 statybų
technologijos, J900 technologijos, H300
mechanikos inžinerija, H700 gamybos
inžinerija, H100 bendroji inžinerija, H110
fizika
integruota inžinerija, H130 inžinerinis
projektavimas, H140 matavimų inžinerija,
H150 biomechanikos inžinerija, H160
biomedicinos inžinerija, H200 statybos
inžinerija, H210 statinių konstrukcijų
inžinerija, H220 kelių inžinerija, H240
statinių inžinerinės sistemos, H260
geodezija, H270 urbanistinė inžinerija
matematika 0,4
0,2
H120 saugos inžinerija, H170 aplinkos
inžinerija, H250 geotechninė inžinerija,
H230 vandens inžinerija, H900 inžinerija,
chemija arba
H910 žemėtvarka, J170 biomasės
fizika
inžinerija, J400 polimerų ir tekstilės
technologijos, J500 medžiagų
technologijos
H800 chemijos ir procesų inžinerija, J100
gamtos išteklių technologijos, J300
keramikos ir silikatų technologijos, E400
chemija
maisto technologijos, J700
biotechnologijos
informacinės
E100 informatikos inžinerija
technologijos

Istorija /
geografija/
informacinės
technologijos
/ fizika5 /
chemija5 /
biologija5 /
matematika5

0,2

Istorija /
geografija/
informacinės
technologijos7
/ fizika7 /
0,2
chemija7 /
biologija /
kvalifikacinis
egzaminas8

0,2

0,2

________________

5

Jeigu nesikartoja su antruoju dalyku.
Sporto nacionaliniai ir tarptautiniai pasiekimai pagal dešimtbalę skalę vertinami pagal Švietimo ir mokslo ministerijos
patvirtintą tvarką, atsižvelgus į Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės siūlymus
7
Jeigu nesikartoja su antruoju dalyku.
8
Kvalifikacinio egzamino įvertinimai perskaičiuojami kaip valstybiniai brandos egzaminai pagal aprašo 12 punktą.
6
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Geriausiai vidurinio
ugdymo programą
baigusiųjų eilės
sudarymo 2014 metais
tvarkos aprašo 2 priedas
PAGRINDINIŲ KRITERIJŲ ĮTAKA GERIAUSIŲJŲ EILEI Į KOLEGINES STUDIJAS
SUDARYTI PAGAL STUDIJŲ KRYPTIS AR KRYPČIŲ GRUPES
Konkursiniai dalykai
Studijų kryptis arba krypčių grupė

pirmasis
dalykas

svertinis
koef.

antrasis
dalykas

svertinis
koef.

trečiasis
dalykas

lietuvių
kalbos ir
svertinis literatūkoef.
ros
svertinis
koef.

I. HUMANITARINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

Q300 anglų filologija, T900 filologija,
U600 vertimas

užsienio
kalba

0,4

istorija

0,2

antroji (kita)
užsienio kalba
arba gimtoji
kalba /
matematika /
biologija /
informacinės
technologijos

0,2

0,2

0,7

istorija /
antroji (kita)
užsienio kalba
/ informacinės
technologijos
/ matematika/
biologija

0,1

0,2

II. MENŲ STUDIJŲ SRITIS
W300 muzika, W100 dailė, W200
dizainas ,W400 teatras ir kinas, W500
šokis, W600 fotografija ir medijos, W900
meno studijos

stojamasis egzaminas

III. SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
M900 teisė, L500 socialinis darbas, N800
turizmas ir poilsis, X900 švietimas ir
ugdymas

X100 pedagogika

X130 dalyko pedagogika

X140 meno pedagogika

N100 verslas, N200 vadyba, N300
finansai, N400 apskaita, N500 rinkodara,
L100 ekonomika, N900 verslas ir vadyba

9

Jeigu nesikartoja su antruoju dalyku.

geografija /
antroji (kita)
istorija
0,4
matematika
0,2
užsienio kalba
0,2
0,2
/ informacinės
technologijos
antroji (kita)
užsienio kalba
istorija
0,4
matematika
0,2
/ geografija
0,2
0,2
/informacinės
technologijos
konkursinis balas skaičiuojamas iš atitinkamo dalyko (matematikos, fizikos ir kt.)
studijų krypčiai nustatytų konkursinių dalykų įvertinimų
antroji (kita)
užsienio kalba
istorija /
stojamasis egzaminas
0,6
geografija /
matematika /
informacinės
technologijos
0,2
0,2
antroji (kita)
užsienio kalba
/ informacinės
istorija arba
matematika
0,4
0,2
technologijos
geografija
/ biologija /
/geografija
arba istorija9

2
lietuvių
kalba

P100 informacijos paslaugos, P200
viešieji ryšiai, P900 komunikacija

antroji (kita)
užsienio kalba
/ geografija /
matematika

informacinės
technologijos

istorija
0,2

IV. FIZINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

I100 informatika, I300 programų
sistemos

matematika

0,4

informacinės
technologijos
arba fizika

0,2

fizika arba
informacinės
technologijos10 / istorija
/ geografija/
chemija /
biologija

0,2

0,2

matematika
arba chemija11
/ istorija /
geografija/
informacinės
technologijos
/ fizika

0,2

0,2

0,2

0,2

V. BIOMEDICINOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
D400 žemės ūkis, D600 maisto studijos,
D700 žemės ūkio mokslai D500
miškininkystė, B800 medicinos
technologijos, A500 burnos priežiūra,
A600 visuomenės sveikata, B200
farmacija, B400 mityba, B700 slauga,
B300 reabilitacija, B900 medicina ir
sveikata, D100 ikiklinikinė veterinarinė
medicina

biologija

0,4

chemija arba
matematika

0,2

VI. TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
H600 elektronikos ir elektros inžinerija,
H200 statybos inžinerija, H500 jūrų
inžinerija, E200 sausumos transporto
inžinerija, E300 energijos inžinerija, J500
istorija /
fizika
medžiagų technologijos, J600 jūrų
geografija/
technologijos, J800 statybų technologijos,
informacinės
J900 technologijos, H300 mechanikos
technologiinžinerija, H900 inžinerija
matematika
0,4
0,2
jos12 / fizika12
J400 polimerų ir tekstilės technologijos,
chemija arba
/ chemija12 /
H100 bendroji inžinerija
fizika
biologija
kvalifikacinis
H800 chemijos ir procesų inžinerija, E400
chemija
egzaminas13
maisto technologijos
informacinės
E100 informatikos inžinerija
technologijos
arba fizika

________________

10

Jeigu nesikartoja su antruoju dalyku.
Jeigu nesikartoja su antruoju dalyku.
12
Jeigu nesikartoja su antruoju dalyku.
13
Profesines mokyklas baigusių asmenų kvalifikacinio egzamino įvertinimai perskaičiuojami kaip valstybiniai brandos egzaminai
pagal aprašo 12 punktą.
11
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Geriausiai vidurinio ugdymo
programą baigusiųjų eilės
sudarymo 2014 metais
tvarkos aprašo 3 priedas

METINIŲ IR BRANDOS (IŠSKYRUS VALSTYBINIŲ) EGZAMINŲ ĮVERTINIMŲ
PERSKAIČIAVIMAS

Įvertinimų skalės
Mokyklinė dešimtbalė skalė
Priėmimo dešimtbalė skalė*

4
1,43

5
2,86

Patenkinami įvertinimai
6
7
8
4,29
5,72
7,15

9
8,57

10
10,00

* metiniai (tikslinio (T) kurso arba S lygio, išplėstinio (A) kurso arba A lygio), (brandos egzaminų
(mokykliniai, A lygio, S lygio, be lygio) įvertinimai mažinami 50 procentų, metiniai (B kurso, B
lygio), (brandos egzaminų (bendrojo (B) kurso arba B lygio) įvertinimai mažinami 70 procentų
(atliekamuose skaičiavimuose rezultatas apvalinamas iki dviejų reikšminių ženklų po kablelio).

________________

Geriausiai vidurinio ugdymo
programą baigusiųjų eilės
sudarymo 2014 metais
tvarkos aprašo 4 priedas
ASMENŲ, BAIGUSIŲ VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ, DALYKŲ PAŽYMIŲ ĮSKAITYMO
IR PERSKAIČIAVIMO PRINCIPAI
1. Rusų, vokiečių ir kita kalba įskaitoma kaip užsienio kalba, jei brandos atestate ji nėra įrašyta
kaip gimtoji arba mokymosi kalba.
2. Jeigu vidurinį išsilavinimą patvirtinančiame dokumente, išduotame iki 1993 metų įskaitytinai,
nėra įrašytų brandos egzaminų, numatyto dalyko brandos egzamino ir jo metiniu pažymiu įskaitomas to
dalyko metinis (galutinis) pažymys. Jeigu vidurinį išsilavinimą patvirtinančiame dokumente nurodyti
išlaikyti brandos egzaminai, bet neįrašyti pažymiai, išlaikytų dalykų brandos egzaminų pažymiais įskaitomi
tų dalykų metiniai (galutiniai) pažymiai.
3. Jeigu išlaikytų mokomųjų dalykų brandos egzaminų pažymiais įskaitomi tų dalykų metiniai
(galutiniai) pažymiai, nurodyti šio priedo 2 punkte, tai lietuvių kalbos pažymiu laikomas lietuvių kalbos
metinis (galutinis) pažymys, apskaičiuotas šio priedo 11 punkte nustatyta tvarka.
4. Jeigu vidurinį išsilavinimą liudijančiame dokumente, išduotame 2002–2007 metais įskaitytinai,
įrašyti lietuvių kalbos testo ir lietuvių kalbos teksto interpretacijos brandos egzaminų pažymiai arba lietuvių
valstybinės kalbos ir lietuvių kalbos teksto interpretacijos brandos egzaminų pažymiai, stojančiajam į
filologijos krypties studijų programas formuojant konkursinį balą imamas šių abiejų pažymių aritmetinis
vidurkis, stojantiesiems į visas kitas studijų programas – lietuvių kalbos testo brandos egzamino pažymys
arba lietuvių valstybinės kalbos egzamino pažymys. Jeigu lietuvių gimtosios kalbos (testo) ir lietuvių gimtosios
kalbos (teksto interpretacijos) vienas įvertinimas yra valstybinio egzamino (perskaičiuojamas pagal aprašo 12
punktą), o kitas – mokyklinio (perskaičiuojamas pagal 3 priedą), apskaičiuojamas jų aritmetinis vidurkis.
5. Vidurinį išsilavinimą įgijusių iki 1993 metų (įskaitytinai) bendrojo lavinimo vidurinėse
mokyklose, metiniai (galutiniai) įvertinimai prilyginami A lygio pažymiams, o vidurinį išsilavinimą
įgijusiųjų profesinėse, specialiosiose vidurinėse ir aukštesniosiose mokyklose metiniai (galutiniai) pažymiai
prilyginami B lygio pažymiams ir perskaičiuojami pagal 3 priedą.
6. Jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas 1993 metais arba anksčiau, dalykų, baigtų pagal sustiprintas
programas, pažymiai perskaičiuojami pagal 3 priedą mažinant juos 50 procentų.
7. Jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas 1994–1999 metais bendrojo lavinimo vidurinėse
mokyklose, lietuvių (gimtosios) kalbos (raštu) brandos egzamino pažymiai įskaitomi kaip išplėstinio kurso
(A) arba A lygio, o profesinėse ir aukštesniosiose – B lygio perskaičiuojami pagal 3 priedą.
8. Jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas ne bendrojo lavinimo mokykloje, pažymiai įskaitomi iš
mokyklos, kurioje įgytas vidurinis išsilavinimas, baigimo dokumento (diplomo ir (arba) jo priedo).
9. Brandos atestato penkių balų sistemos pažymiai dvigubinami ir perskaičiuojami pagal aprašo 3
priedą.
10. Penkiabalės vertinimo sistemos pažymiai pirmiausia pervedami į dešimtbalę ir tik paskui atliekami
aritmetiniai veiksmai su jais.
11. Jeigu brandos atestate yra keli matematikos (pavyzdžiui, algebros ir analizės pagrindų bei
geometrijos), istorijos (pavyzdžiui, istorijos ir visuotinės istorijos), lietuvių kalbos (pavyzdžiui, lietuvių kalba
(raštu), lietuvių kalba (žodžiu), lietuvių literatūra (raštu), lietuvių literatūra (žodžiu) ir panašiai) pažymiai,
tai apskaičiuotas jų aritmetinis vidurkis šimtųjų dalių tikslumu laikomas atitinkamai brandos egzamino ir (arba)
metiniu pažymiu.
12. Jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas 1993 metais ir anksčiau bendrojo lavinimo vidurinėse
mokyklose, valstybinio egzamino įvertinimu imamas brandos egzamino pažymys, pervestas į šimtabalę vertinimo
sistemą tokia tvarka (pažymys – balai): 10 – 84; 9 – 70; 8 – 56; 7 – 42; 6 – 28.
13. Jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas 1993 metais ir anksčiau profesinėse, specialiosiose
vidurinėse ir aukštesniosiose mokyklose, valstybinio egzamino įvertinimu imamas B lygio brandos egzamino
pažymys, pervestas į šimtabalę vertinimo sistemą tokia tvarka (pažymys – balai): 10 – 77; 9 – 65; 8 – 52; 7 –
39; 6 – 26.
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14. Jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas nuo 1994 iki 1998 metų įskaitytinai, istorijos, matematikos,
biologijos, chemijos, fizikos, užsienio (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbos, lietuvių valstybinės kalbos, lietuvių
gimtosios kalbos valstybinio egzamino įvertinimu imamas atitinkamo laikyto S arba A lygio brandos egzamino
pažymys, pervestas į šimtabalę vertinimo sistemą tokia tvarka: (S arba A lygio pažymys – balai): 10 – 84; 9 –
70; 8 – 56; 7 – 42; 6 – 28; 5 – 14; 4 – 1; (B lygio pažymys – balai): 10 – 77; 9 – 65; 8 – 52; 7 – 39; 6 – 26; 5
– 14; 4 – 1.
15. Jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas 1999 metais, biologijos, chemijos, fizikos, užsienio (anglų,
prancūzų, rusų, vokiečių) kalbos, lietuvių valstybinės kalbos, lietuvių gimtosios kalbos valstybinio egzamino
įvertinimu imamas atitinkamo laikyto A lygio brandos egzamino pažymys, pervestas į šimtabalę vertinimo sistemą
tokia tvarka: (A lygio pažymys – balai): 10 – 84; 9 – 70; 8 – 56; 7 – 42; 6 – 28; 5 – 14; 4 – 1; (B lygio
pažymys – balai): 10 – 77, 9 – 65; 8 – 52; 7 – 39; 6 – 26; 5 – 14; 4 – 1.
16. Jeigu nepateikta Nacionalinio egzaminų centro pažyma apie 1999 metais laikytus valstybinius
brandos egzaminus su jų įvertinimais pagal šimtabalę sistemą arba notaro patvirtinta šio pažymėjimo kopija,
balai skaičiuojami tokia tvarka:
16.1. valstybinio matematikos brandos egzamino (pažymys – balai): 10 – 91; 9 – 79; 8 – 66; 7 –
51; 6 – 35; 5 – 18; 4 – 2;
16.2. valstybinio istorijos brandos egzamino (pažymys – balai): 10 – 90; 9 – 78; 8 – 64; 7 – 49; 6
– 33; 5 – 17; 4 – 1.
17. Jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas 2000 metais, užsienio (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbos,
lietuvių valstybinės kalbos, lietuvių gimtosios kalbos valstybinio egzamino įvertinimu imamas atitinkamo laikyto
A lygio brandos egzamino pažymys, pervestas į šimtabalę vertinimo sistemą tokia tvarka: (A lygio pažymys –
balai): 10 – 84; 9 – 70; 8 – 56; 7 – 42; 6 – 28; 5 – 14; 4 – 1; (B lygio pažymys – balai): 10 – 77, 9 – 65; 8 –
52; 7 – 39; 6 – 26; 5 – 14; 4 – 1.
18. Jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas 2001 metais, užsienio (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbos
valstybinio egzamino įvertinimu imamas atitinkamo laikyto A lygio brandos egzamino pažymys, pervestas į
šimtabalę vertinimo sistemą tokia tvarka: (A lygio pažymys – balai): 10 – 84; 9 – 70; 8 – 56; 7 – 42; 6 – 28; 5
– 14; 4 – 1; (B lygio pažymys – balai): 10 – 77, 9 – 65; 8 – 52; 7 – 39; 6 – 26; 5 – 14; 4 – 1.
18.1. Jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas nuo 1994 iki 2011 metų įskaitytinai, geografijos valstybinio
egzamino įvertinimu imamas atitinkamo laikyto S arba A lygio brandos egzamino pažymys, pervestas į šimtabalę
vertinimo sistemą tokia tvarka: (S arba A lygio pažymys – balai): 10 – 84; 9 – 70; 8 – 56; 7 – 42; 6 – 28; 5 –
14; 4 – 1; (B lygio pažymys – balai): 10 – 77; 9 – 65; 8 – 52; 7 – 39; 6 – 26; 5 – 14; 4 – 1.
19. Jeigu brandos egzamino pažymys yra kelių pažymių aritmetinis vidurkis, apskaičiuotas šimtųjų dalių
tikslumu, perskaičiavimas į šimtabalę vertinimo sistemą atliekamas prieš tai apskaičiuotą brandos egzamino
pažymį suapvalinant iki sveiko skaičiaus pagal matematines apvalinimo taisykles.
20. Kurtiesiems ir neprigirdintiesiems, turintiems vidutinį, žymų arba labai žymų klausos
sutrikimo laipsnį ir išlaikiusiems mokyklinį lietuvių (gimtosios) kalbos arba lietuvių (valstybinės) kalbos
egzaminą iki 2012 metų įskaitytinai, įvertinimas įskaitomas ir perskaičiuojamas kaip valstybinio brandos
egzamino įvertinimas pagal aprašo 12 punktą.
______________________
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Geriausiai vidurinio
ugdymo programą
baigusiųjų eilės sudarymo
2014 metais tvarkos aprašo
5 priedas

ŠALIES IR TARPTAUTINIŲ OLIMPIADŲ IR KONKURSŲ, KURIŲ LAIMĖTOJAMS
PRIDEDAMA PAPILDOMŲ BALŲ, SĄRAŠAS
I. TARPTAUTINĖS OLIMPIADOS IR KONKURSAI
1. Tarptautinė biologijos olimpiada
2. Tarptautinė chemijos olimpiada
3. Tarptautinė fizikos olimpiada
4. Tarptautinė astronomijos olimpiada
5. Tarptautinė astronomijos ir astrofizikos olimpiada
6. Tarptautinė matematikos olimpiada
7. Tarptautinė lenkų kalbos olimpiada
8. Tarptautinė rusų kalbos olimpiada
9. Tarptautinė filosofijos olimpiada
10. Tarptautinė vokiečių kalbos olimpiada
11. Tarptautinė informatikos olimpiada
12. Tarptautinė geografijos olimpiada
13. Baltijos šalių chemijos olimpiada
14. Baltijos šalių informatikos olimpiada
15. Baltijos šalių vokiečių kalbos olimpiada
16. Baltijos šalių biologijos olimpiada
17. Baltijos šalių geografijos olimpiada
18. Vidurio Europos geografijos olimpiada
19. Vidurio Europos matematikos olimpiada
20. ES jaunųjų mokslininkų konkursas
II. ŠALIES OLIMPIADOS IR KONKURSAI
1. ES jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinis etapas
2. Lietuvos mokinių biologijos olimpiada
3. Lietuvos mokinių lenkų kalbos olimpiada
4. Lietuvos mokinių prancūzų kalbos olimpiada
5. Lietuvos mokinių fizikos olimpiada
6. Lietuvos mokinių chemijos olimpiada
7. Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada
8. Lietuvos mokinių lietuvių valstybinės kalbos olimpiada
9. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams
10. Lietuvos mokinių technologijų olimpiada
11. Lietuvos mokinių filosofijos olimpiada
12. Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada
13. Lietuvos mokinių vokiečių kalbos (užsienio) olimpiada
14. Lietuvos mokinių matematikos olimpiada
15. Lietuvos mokinių informatikos olimpiada
16. Lietuvos mokinių astronomijos olimpiada
17. Lietuvos mokinių istorijos olimpiada
18. Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada
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19. Lietuvos mokinių geografijos olimpiada
20. Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas
21. Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada
Pastaba. Mokiniams, įgijusiems vidurinį išsilavinimą iki 2014 m. įskaitytinai, pridedama balų
už tas olimpiadas, kurios tais metais, kuriais mokinys įgijo vidurinį išsilavinimą, buvo įrašytos
Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašo priede.
________________________

2

