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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos Valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. V-2545 

„Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ ir Lietuvos Respublikos Sveikatos 

apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos Valstybės operacijų vadovo 2020 m. 

lapkričio 6 d. sprendimu Nr. V-2547 „Dėl  aukštojo mokslo studijų, formaliojo profesinio mokymo ir 

neformaliojo profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“: 

 1. Į p a r e i g o j u padalinių vadovus, darbuotojams ir mokiniams sudaryti darbo ir mokymosi 

sąlygas vadovaujantis šio įsakymo reikalavimais: 

1.1. Užtikrinti, kad mokiniai neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais ar kitais asmenimis, į 

kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais. 

1.2. Įrengti darbo vietas, klases, kad tarp sėdimų vietų būtų ne mažesnis 2 metrų atstumas.  

1.3. Neformaliojo profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklose 

dalyvaujantiems asmenims  patalpose turi būti užtikrinamas vienam besimokančiajam asmeniui ne 

mažesnis nei 10 kv.m. plotas, veiklos organizuojamos ne didesnėmis kaip 5 žmonių grupėmis. 

1.4. Valgykloje mokinių maitinimui parengti grafiką dėl srautų sumažinimo. Privaloma dėvėti 

kaukes, laikytis atstumo. Tarp valgomų stalų ne mažesnis 2 metrų atstumas. Kaukes nusiimti galima tik 

valgant ir geriant. Po kiekvieno papietavusio mokinio stalai turi būti nuvalomi ir dezinfekuojami. Stalo 

įrankiai turi būti pateikti suvyniojant į servetėlę. 

1.5. Mokyklos bendrabutyje gyvenantiems paruošti patalpas atitinkančius reikalavimus: 

apgyvendinti kambariuose po vieną mokinį, išskyrus šeimos narius, bendrabučio bendrose patalpose 

laikytis atstumo ne mažesnio 2 metrų, dėvėti kaukes, laikytis higienos reikalavimų. Pasinaudojus 

mokiniui dušu ir virtuve atlikti dezinfekavimą.  

1.6. Vykstant ugdymo procesui pašaliniai asmenys į mokyklą neįleidžiami, išskyrus atvejus, kai 

jie teikia paslaugas. 

1.7. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos, turi būti 

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



(ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinėse turėklai, 

elektros jungikliai ir kita) valyti skirtu valikliu ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. 

2. Į p a r e  i g o j u darbų ir civilinės saugos inžinierių Romualdą Veikutį prie įėjimo į mokymo 

veiklų vykdymo vietas pakabinti informaciją dėl kaukių dėvėjimo, higienos reikalavimų ir pan. 

3. P a v e d u padalinių vadovams ir mokytojams  informuoti darbuotojus ir mokinius, kad turint 

ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. karščiavimas,  

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) į darbą ir į pamokas vykti draudžiama. Drausti dirbti ir mokytis 

asmenims, kuriems privaloma izoliacija. 

4. Į p a r e i g o j u direktoriaus pavaduotoją infrastruktūrai Romualdą Ankėną mokykloje sudaryti 

tinkamas sąlygas rankų higienai (muilas, vienkartiniai rankšluosčiai, dezinfekavimo priemonės). 

5.  Į p a r e i g o j u  visą mokyklos bendruomenę  dėvėti kaukes. 

6. P a v e d u gimnazijos skyriaus vedėjai Vilhelminai Dragūnienei sudaryti ugdymo proceso 

organizavimo tvarkaraštį organizuojant ugdymą mišriu būdu. 

7. P a v e d u  padalinių vadovams  supažindinti su šiuo įsakymu elektroninėmis priemonėmis 

visus mokyklos darbuotojus ir mokinius. 

8. P r i p ž į s t u netekusiu galios 2020 m. rugpjūčio 27 d. direktoriaus įsakymą OV-54 „Dėl  

profesinio mokymo švietimo vykdymo būtinų sąlygų“. 

 

Direktorė     Milda Gustienė-Vilniškė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

 

Dangutė Juodgudienė 

2020-11-12 


