
 

 

ŠVENČIONIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL UGDYMO PROCESO IR DARBO ORGANIZAVIMO 

2021 m. rugpjūčio 30 d. Nr. OV-54 

Cirkliškis 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 

V-1931 „Dėl LRV 2021  m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. 

rugpjūčio 20 d. nutarimu Nr. V-1908 „Dėl LRV 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2547 „Dėl 

formaliojo profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugpjūčio 20 d. nutarimu Nr. V-1907 „Dėl LRV 2020 m. 

gruodžio 25 d. sprendimo Nr. V-3002 „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo 

profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo“; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 

11 d. nutarimu Nr. 651 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 

152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“. 

1. L e i d ž i u  nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ugdymo procesą organizuoti laikantis valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų priemonėmis sąlygų: 

1.1.  organizuojant ugdymo procesą turi būti laikomasi grupių, klasių atskyrimo principo 

(maksimaliai ribojamas skirtingose grupėse, klasėse esančių mokinių kontaktas tiek pamokų metu, 

tiek pertraukų metu, tiek po pamokų); 

1.2. skirtingoms klasėms (grupėms) priskirti skirtingus įėjimus ir išėjimus; numatyti atskirus 

judėjimo maršrutus iki grupės, klasės, valgyklos, specializuotų kabinetų (patalpų), sanitarinių mazgų, 

persirengimo kambarių; 

1.3. organizuojant fizinio ugdymo pamokas persirengimo kambariais naudotųsi tik tos 

pačios klasės (grupės) mokiniai; 

1.4. mokyklos teritorijoje lauke numatomos erdvės, kuriose pertraukas galėtų leisti 

skirtingų klasių (grupių) mokiniai (lauko klasė, stadionas, parkas); 

1.5. pertraukų, kurių metu mokiniai maitinami, laikas sureguliuotas taip, kad būtų 

užtikrintas klasės (grupės) izoliacijos principo taikymas. Po kiekvienos klasės (grupės) valgymo salė 

išvėdinama ir išvaloma. 

1.6. mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi būti nedelsiant 

atskirtas nuo kitų mokinių, o apie mokinio sveikatos būklę informuoti jo tėvai (globėjai, rūpintojai). 

Pasireiškus COVID-19 ligos simptomams, nuvežti mokinius į namus mokyklos transportu. Mokinio 

tėvams (globėjams, rūpintojams) rekomenduoti jiems registruoti mokinį pasitikrinti dėl COVID-19 

ligos (koronaviruso infekcijos) Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę 

registracijos formą adresu www.1808.lt;“. 

http://www.1808.lt/
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1.7. darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų 

požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti 

švietimo įstaigos, vykdančios bendrąsias ugdymo programas, teritoriją ir patalpas. Darbuotojui 

rekomenduojama pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) registruojantis Karštąja 

koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt;“. 

2. L e i d ž i u  organizuoti pirminį profesinį mokymą laikantis šių reikalavimų: 

2.1. užtikrinti, kad asmenys mokymo vykdymo vietose uždarose patalpose dėvėtų nosį ir 

burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios 

priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukė). Kaukių leidžiama 

nedėvėti asmenims, kai jie sportuoja, veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu. 

Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų 

dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį). Jei 

darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl vykdomos veiklos pobūdžio (pvz. darbas su klausos negalią 

turinčiais asmenimis), gali būti naudojamos kitos riziką mažinančios priemonės (pvz., veido 

skydeliai). 

2.2. užtikrinti, kad asmenys, dalyvaujantys mokymo veiklose, neturėtų tiesioginio kontakto 

su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina mokymo veiklų vykdymas, ar kitais pašaliniais asmenimis 

(sąrašas pridedamas).  

2.3. tarp mokymo veiklose dalyvaujančių asmenų, kai tai leidžia veiklos organizavimo 

ypatumai, turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas. 

2.5. mokymo veiklose dalyvaujantiems asmenims, darbuotojams ir kitiems asmenims turi būti 

pateikiama informacija apie: 

2.5.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir 

kt.); 

2.5.2. apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo uždarose patalpose; 

2.5.3. draudimą kontaktinėse veiklose dalyvauti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas 

ir pan.). 

2.5.4. į mokymo vykdymo vietą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, 

izoliacijos laikotarpiu. 

2.6. Mokymo vykdymo vietoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos rankų higienai 

(praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai 

rankšluosčiai). Turi būti sudaryta galimybė veiklose dalyvaujančių asmenų ir darbuotojų rankų 

dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje prie įėjimo į mokymo veiklų vykdymo vietą, tualetuose 

pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės).  

2.7. Patalpos, kuriose vykdomos mokymo veiklos turi būti išvėdinamos prieš atvykstant jose 

dalyvaujantiems asmenims ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo 

priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros 

jungikliai ir kt.) turi būti valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei 

organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (salės ir pan.), po kiekvieno panaudojimo jos turi 

būti išvėdinamos ir išvalomos. Jei ugdymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas 

asmuo, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Kitas aplinkos valymas 

mokymo vykdymo vietose turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos 

parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu (https://bit.ly/3hGFqV4). 

2.8. Pašaliniams asmenims atvykti į mokyklą draudžiama. 

http://www.1808.lt/
https://bit.ly/3hGFqV4
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3. L e i d ž i u  organizuoti kontaktinį ugdymą laikantis operacijų vadovo – sveikatos apsaugos 

ministro nustatytų saugumo reikalavimų: tęstiniam profesiniam mokymui kontaktiniai užsiėmimai 

galimi tik pasiskiepijusiems, persirgusiems arba periodiškai besitestuojantiems žmonėms: 

3.1. Kontaktiniu būdu teikti paslaugas: ūkinė veikla vykdoma, komerciniai ir nekomerciniai 

kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys 

organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku (toliau – renginiai) 

organizuojami, atsižvelgiant į rekomenduojamas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų 

vadovo nustatytas asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, asmenų 

srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas, užtikrinant kitus valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos operacijų vadovo nustatytus visuomenės sveikatos saugos ir higienos ir kitus susijusius 

reikalavimus, ir kai aptarnaujami ar paslaugomis naudojasi tik asmenys, atitinkantys vieną iš šių 

kriterijų (išskyrus šio nutarimo 31 punkte nurodytas išimtis): 

3.1.1. asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų: 

3.1.1.1. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės 

suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio nutarimo 3.1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį; 

3.1.1.2. praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo; 

3.1.1.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ 

vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šio nutarimo 3.1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį; 

3.1.1.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

3.1.1.5. praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos 

dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo 

patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu; 

3.1.1.6. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės 

suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ 

vakcina arba atvirkščiai; 

3.1.2. asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir: 

3.1.2.1. diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno 

testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, 

nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas), arba 

3.1.2.2. asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 

arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio 

imunologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina; 

3.1.2.3. asmeniui, kuriam atliktas COVID-19 tyrimas, nustatytas neigiamas rezultatas, - ne 

anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 

PGR tyrimą. 

4. L e i d ž i u  vykdyti tęstinis profesinį mokymą, atsižvelgiant į rekomenduojamas valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų aprūpinimo būtinosiomis 

asmeninėmis apsaugos priemonėmis, saugaus atstumo laikymosi sąlygas, užtikrinant kitus valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus visuomenės sveikatos saugos ir higienos 

ir kitus susijusius reikalavimus, ir kai dalyvauja asmenys, atitinkantys vieną iš šio nutarimo 3.1.1.–

3.1.2.3 papunkčiuose nurodytų kriterijų, arba nuotoliniu būdu. 

5. D r a u d ž i u  dėl COVID-19 ligos naudotis rūbine. 

6. Į s a k a u  neįgijusiems imuniteto darbuotojams Vyriausybės nustatyta tvarka privaloma 

reguliariai testuotis. Nepasiskiepiję ir nepersirgę darbuotojai, turės periodiškai kas 7 – 10 dienų 

testuotis. Testai privalomi darbuotojams, mokytojams ir darbuotojams, kurie teikia valymo, maisto 
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tiekimo ar kitas paslaugas. Imunitetą turintiems – pasiskiepijusiems ar persirgusiems mokiniams – 

testuotis nereikia. Rekomenduojama skiepytis visiems švietimo įstaigų darbuotojams, kurie nėra 

persirgę, taip pat mokiniams nuo 12 metų. 

7. Į s a k a u atvykusiems asmenims matuoti kūno temperatūrą paskirtiems centro 

darbuotojams (sąrašas pridedamas). 

8. P a v e d u  darbų ir civilinės saugos inžinieriui Romualdui Veikučiui tikrinti kūno 

temperatūrą darbuotojams ir mokiniams iki jiems patenkant į mokyklos pastatus. 

9. P a v e d u  personalo specialistei Dangutei Juodgudienei supažindinti darbuotojus su šiuo 

įsakymu elektroninėmis priemonėmis. 

 

 

Direktorė                  Milda Gustienė-Vilniškė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

 

Romualdas Veikutis 

2021-08-30 
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Darbuotojų sąrašas, kurie neturi kontakto su ugdymo procesu:  
    

 

Eil. 

Nr. 

Vardas Pavardė 
 

1. David Gembickij 
 

2. Viktor Kachkin 
 

3. Valentina Kibickienė 
 

4. Ana Maisejonok 
 

5. Rima Narkevič 
 

6. Laimutė Pauliukevičienė 
 

7. Liudmila Prokofjeva 
 

8. Mindaugas Rudžius 
 

9. Ernesta Rudžiuvienė 
 

10. Irena Ruseckaja 
 

11. Irena Varaneckienė 
 

12. Olegas Subačius 
 

13. Boris Mialik 
 

14. Valerij Markevič 
 

15. Giedrius Juodgudis 
 

16. Rimantas Bajarūnas 
 

17. Rolandas Veršelis 
 

18. Judita Nemeikienė 
 

19. Jonas Gutauskas 
 

20. Milda Kelpšienė 
 

21. Ivan Bryžuk 
 

22. Rimantas Kišonas 
 

23. Vladimiras Koira 
 

24. Juozas Vinikas 
 

25. Jonas Krinickas 
 

26. Tatyana Markevich 
 

 

 

_________________________ 
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Darbuotojų, matuojančių atvykusių į mokyklą asmenų kūno temperatūrą, sąrašas: 

 

Eil. 

Nr. 

Korpuso pavadinimas Darbuotojo vardas pavardė 

1. Laboratorinis Rūbininkė Valentina Petrova 

2. Statybos darbų mokomosios dirbtuvės I Profesijos mokytoja Janina Pauliukevičienė 

3. Statybos darbų mokomosios dirbtuvės II Profesijos mokytoja Valerija Radziulienė 

4. Automobilių remonto mokomosios 

dirbtuvės 

Profesijos mokytojai Antanas Veikutis ir 

Rimantas Dragūnas 

5. Administracinis Darbų ir civilinės saugos inžinierius 

Romualdas Veikutis 

6. Bendrabutis Budėtojos Danutė Petkūnienė, Danutė 

Damaškienė, Jolanta Jerofejeva, Regina 

Bartaševič 

7. Mechaninės dirbtuvės Dirbtuvių vedėjas Jonas Krinickas 

8. Vairavimo mokymas Vairavimo instruktorius Miroslav Iliuk 

 

____________________ 


