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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –Valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu, patvirtintu įsakymu 2020 m. rugpjūčio  

17  d. Nr. V-1839 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, Lietuvos Respublikos civilinės 

saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų 

profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 

m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 4.2.1 

papunkčiu, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo 

plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 

„Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, bei atsižvelgdama 

į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, n u s p r e n d ž i u: 

1. Asmenys, atlydintys mokinius, mokyklos darbuotojai, tarp jų ir pedagogai, bendrose uždarose 

erdvėse (pvz., koridoriuose, valgykloje, mokytojų kambaryje ar pan.), klasės renginiuose uždarose erdvėse 

dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys (pvz., tėvai (globėjai, rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 

2 metrų atstumas, turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar 

kitas priemones) (toliau – kaukė). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl 

savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Kai 

pedagogas ar kitas mokyklos darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos 

veiklos specifikos, atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo išvadą, gali būti parenkamos kitos asmeninės 

apsaugos priemonės. 

2. Reikalavimas mokiniams dėvėti kaukes pamokos metu, esant šiandieninei epidemiologinei 

situacijai, nėra taikomas, tačiau, jis gali dėvėti asmeninę kaukę savo nuožiūra (už kaukės turėjimą yra 

atsakingi tėvai (globėjai, rūpintojai). Bendrose patalpose, kur nesilaikoma saugaus atstumo, asmeninių 

veido apsaugos priemonių dėvėjimas yra privalomas.  



 

 

3.  Maksimaliai riboti skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktus tiek pamokų metu, tiek po 

pamokų: 

3.1.  vienos klasės (grupės, srauto) mokiniams ugdymo veiklos visą dieną organizuojamos toje 

pačioje mokymo patalpoje (jei yra poreikis, skirtingi mokytojai atvyksta į klasei (grupei, srautui) priskirtą 

patalpą, o ne mokiniai vykti pas mokytoją);  

3.2. koreguojamas pamokų laikas: 

3.2.1. pamokų laikas 1 klasėje: 

1 pamoka- 8.00-8.35 val. 

2 pamoka- 9.00-9.35 val. 

3 pamoka- 9.55- 10.30 val. 

4 pamoka- 11.10- 11.45 val. 

5 pamoka- 12.25- 13.00 val. 

3.2.2. pamokų laikas 2-4 klasėse: 

1 pamoka- 8.00-8.45 val. 

2 pamoka- 9.00-9.45 val. 

3 pamoka- 9.55- 10.40 val. 

4 pamoka- 11.10- 11.55 val. 

5 pamoka- 12.25- 13.10 val. 

6 pamoka- 13.40- 14.25 val. 

3.3.  skirtingų klasių mokiniai atskiriami, kai jie atvyksta į ar išvyksta iš mokyklos, naudojasi 

bendromis mokyklos patalpomis, ilsisi pertraukų metu, valgo;  

3.4. priskiriami skirtingoms klasėms skirtingi įėjimai ir išėjimai: 

3.4.1.  Rugsėjo 1-osios šventės metu: 

3.4.1.1. pro centrinį įėjimą į mokyklą po šventės (10.30-10.45 val.) į klases įeina po vieną klasės 

tokiu eiliškumu: 1b, 1a, 1c, 1d; 

3.4.1.2. 2-3 klasių mokiniai renkasi mokyklos kiemelyje prie savo klasių mokytojų ir po vieną 

klasę sueina į mokyklą tokia tvarka: 

3.4.1.3. Pro centrinį įėjimą: 4c, 3c, 3a, 3a, 2b; 

3.4.1.4. Pro avarinį įėjimą:2b, 2a, 2c, 4d, 4b, 3d. 

3.4.2.  Ugdymosi proceso metu nuo rugsėjo 2-osios dienos: 

3.4.2.1. Pro centrinį įėjimą: 1a, 1c, 1d, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b, 4c, 4d. 

3.4.2.2. Pro avarinį įėjimą:1b, 2c, 2d. 

3.5. numatyti judėjimo iki klasės, valgyklos, specializuotų kabinetų (patalpų), sanitarinių mazgų 

maršrutai ir pažymėtos judėjimo kryptys dviejų spalvų rodyklėmis;  



 

 

3.6. 1b, 2d ir 2c klasių mokinių spintelės išdėstomos tame pačiame aukšte, kur vyksta pamokos, 

kitų klasių mokiniai naudojasi rūbinėmis po vieną patalpą vienos klasės mokiniams I a. rūbinėmis 1a, 1c, 

1d, 2a, 2b, 3a, 3c, 3d kl. (cokoliniame aukšte įrengtoje rūbinėje su ventiliacine sistema 4a, 4b, 4c, 4d, 3b). 

4. Pedagogai maksimaliai išnaudoja galimybes pamokas, grupines veiklas organizuoti lauke, 

lauko klasėse ir  numatyti savaitiniuose planuose. 

5. Sureguliuoti pertraukų, kurių metu mokiniai valgo, laiką, siekiant sumažinti mokinių skaičių 

valgykloje, maksimaliai išnaudojant klasės izoliacijos principo taikymą, kaimyninių klasių, 

besinaudojančių ta pačia koridoriaus erdve, maitinimo vienu metu galimybės pagal iš anksto parengtą 

grafiką: 

8.45-9.00 val.- pusryčių valgymas klasėse; 

10.40-11.10 val.- 1 klasių mokinių pietūs valgykloje; 

11.55-12.25 val.- 2 klasių mokinių pietūs valgykloje; 

13.10-13.40 val. – 3 ir 4 klasių mokinių pietūs valgykloje. 

6. Po kiekvienos valgymo pertraukos salė turi būti išvėdinama ir išvaloma. 

7. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikti individualiai ar vienu metu dirbti tik su tos 

pačios klasės mokiniais. Vengti, jei leidžia galimybės, dirbti vienu metu su skirtingų klasių mokiniais. Po 

kiekvienos konsultacijos švietimo pagalbos specialistas patalpas išvėdina ir nuvalo dažnai liečiamus 

paviršius, naudotas priemones. 

8. Uždarose erdvėse renginiai būtų organizuojami laikantis klasių izoliavimo principo. 

Organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas. 

Nesant galimybės užtikrinti ne mažesnio kaip 1 metras atstumo uždarose erdvėse, mokiniai, mokytojai, 

švietimo pagalbos specialistai, darbuotojai privalo dėvėti kaukes. 

9.  Pateikti informaciją mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams bei 

paskelbti prie įėjimo į mokyklą: 

9.1.  apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.); 

9.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes; 

9.3. apie draudimą į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C 

ir daugiau), ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

10. Mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklės stebėjimą: 

10.1. sudaryti sąlygas mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims matuoti(s) 

kūno temperatūrą tik atvykus į mokyklą; 

10.2. į mokyklą neįleisti asmenų, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar 

kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.); 



 

 

10.3. mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar 

ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan.), nedelsiant turi būti izoliuojamas, apie tai informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai) 

ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų; 

10.4. darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti švietimo įstaigos patalpas ir kreiptis konsultacijai 

Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju; 

10.5. jeigu mokykla iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo informaciją 

apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo 

informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), 

bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją; 

10.6. drausti į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu. 

11. Mokiniai neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina tiesioginis 

darbas su mokiniais. 

12. Neįleisti pašalinių asmenų į mokyklą, išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas 

ugdymo proceso organizavimui, riboti mokinius atlydinčių, pasitinkančių tėvų (globėjų, rūpintojų) 

patekimą į pastato vidų, nustatant tam skirtas erdves ar vietas. 

13. Sudaryti tinkamas sąlygas mokykloje mokinių ir darbuotojų rankų higienai (praustuvėse 

tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai). 

Sudaryti galimybę darbuotojų rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje prie įėjimo į švietimo įstaigą, 

tualetuose pakabinti rankų dezinfekcijai skirtas priemones). Paviešinti rekomendacijas dėl tinkamos rankų 

higienos 

(http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1).pdf ). 

14.  Apsaugos priemonėmis mokyklą aprūpina steigėjas, o priemones darbuotojams (kaukes ar 

apsauginius skydelius išduoda budintis darbuotojas), dezinfekavimo priemones – direktoriaus 

pavaduotojas ugdymo aplinkos aprūpinimui. Išduotą skydelį prižiūri, jo tinkamu naudojimu bei apsauga 

rūpinasi pats jį gavęs mokyklos darbuotojas. Rekomenduojama ant skydelio užsirašyti savo vardą ir 

pavardę, o juo nesinaudojant, dezinfekuoti bei laikyti saugiai uždaroje mokyklos spintoje ar namuose. 

15. Interesantai ar trečiųjų šalių asmenys bei mokiniai apsaugos priemonėmis (kaukėmis ar 

skydeliu ir pan.) rūpinasi patys (mokiniams parūpina jų tėvai (globėjai, rūpintojai).   

16. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos, būtų 

išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai (durų 

rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi 

http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1).pdf


 

 

paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei organizuojant veiklą naudojamos 

bendros patalpos (specializuoti kabinetai, salės ir pan.), po kiekvienos pamokos jos turi būti išvėdinamos ir 

išvalomos. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti 

išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Ribojamas dalijimasis ugdymo priemonėmis. 

Kitas aplinkos valymas švietimo įstaigoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos 

ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu 

(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%2

0(1).pdf). 

17.  Asmenys, atlydintys mokinius, mokyklos darbuotojai, tarp jų ir pedagogai, bendrose 

uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgyklose, mokytojų kambaryje ar pan.), klasės renginiuose 

uždarose erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys (pvz., tėvai (globėjai, rūpintojai), kai tarp 

dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas privalo dėvėti kaukes, išskyrus šio sprendimo 1.1 papunktyje 

numatytus atvejus. 

 

 

 

 

Direktorė                      Rosita Čiūrienė 


