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GIMNAZIJOS VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS REŽIMO IR/AR 

KARANTINO LAIKOTARPIO VALDYMO TVARKOS APRAŠAS   

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Šis Aprašas sudarytas vadovaujantis 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“ 4.2.1.1 

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“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

rekomendacijomis „Ugdymo proceso įgyvendinimo ypatumai 2020-2021 mokslo metais“. 

 2. Gimnazijoje maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami gimnazijos 

bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo. 

  3. Asmenys, atlydintys mokinius, gimnazijos darbuotojai, tarp jų ir pedagogai, bendrose 

uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgykloje, mokytojų darbui skirtoje patalpoje, bibliotekoje ar 

pan.), klasės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys (pvz., tėvai 

(globėjai, rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 1 metro atstumas, privalo dėvėti nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones – toliau vadinamas 

kaukėmis). Bendro naudojimo patalpose apsaugines kaukes privalo dėvėti ir mokiniai. Kai mokinys, 

pedagogas ar kitas gimnazijos 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. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems 

asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens 

sveikatos būklei - šie asmenys turi dėvėti veido skydelį.  

4. Maksimaliai ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas tiek 

užsiėmimų/pamokų metu, tiek po pamokų:  

4.1. Vienos klasės (grupės, srauto) mokiniams ugdymo veiklos visą dieną organizuojamos 

toje pačioje mokymo patalpoje (jei yra poreikis, skirtingi mokytojai atvyksta į klasei priskirtą 

patalpą, o ne mokiniai vyksta pas mokytoją). Kiekvienai klasei paskirta konkreti patalpa, t. y. klasė, 

kurioje vyksta užsiėmimai/pamokos. Skirstant mokiniams klases, užtikrinta, kad gretutinėse 

patalpose mokytųsi bendraamžiai, kiek įmanoma vengiama skirtingo amžiaus mokinių kontaktų: 

4.1.1. 3,4 klasės mokiniai mokosi gimnazijos pirmame aukšte; 

4.1.2. 1, 2 klasės mokiniai mokosi atskirame pastate; 

4.1.3. 5 kl. – 5 kl. kabinete, 6 kl. – menų, 7 kl. – istorijos, 8 kl. – lietuvių kalbos I, I G kl. – 

lietuvių kalbos II, II G kl. – fizikos kabinetuose; 

4.1.4. III G – informacinių technologijų – matematikos kabinetuose; IV G kl. – E. Ožeškovos 

gimnazijoje (istorijos kabinete); 

4.2. Gimnazijos  centrinis įėjimas skirtas 3,5 kl. ir mokyklos darbuotojams, 4, 6-8, I G klasių 

vakarinis įėjimas, III G klasei rytinis, II G kl. bibliotekos įėjimas. 3,5 kl. į valgyklą eina per šiaurinį 

įėjimą.   

4.3. Mokiniai į biologijos-chemijos, technologijų kabinetus ateina per centrinę laiptinę su 

kaukėm, IV G mokiniai į technologijų ir informacinių technologijų ateina per rytinę laiptinę. 
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4.3. Mokinių rūbinės išdėstytos pirmame aukšte prie atskiroms klasėms skirtų įėjimų į 

gimnaziją. 1 klasės mokinių rūbinei skirta atskira patalpa šalia klasės. 

4.4. Reguliuojamas mokinių srautų judėjimas gimnazijoje. Mokinių srautų judėjimas, 

nukreiptas taip, kad, kiek tai įmanoma, būtų išvengta sankirtų su kitais srautais. Parengtas mokinių 

judėjimo krypčių žemėlapis gimnazijos patalpose, kuris skelbiamas kiekviename aukšte (1 priedas). 

4.5. Mokinių judėjimo kryptys - link išėjimo, valgyklos, tualetų - pažymėtos nuorodomis ant 

sienų, laiptų turėklų. 

4.6. Uždarose erdvėse renginiai organizuojami laikantis klasių koncentrų izoliavimo principo. 

5. Maksimaliai išnaudojamos galimybės pamokas/užsiėmimus, grupines veiklas organizuoti 

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

metro atstumas. 

6. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (sporto salė, technologijų, chemijos 

kabinetai, gimnazijos fojė, pramogų centro patalpos), po kiekvienos pamokos jos išvėdinamos ir 

išvalomos. Atsakingi mokytojai, vedę pamoką (renginį), tech. personalas. 

7. Jei mokymo priemonėmis, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos 

išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Ribojamas dalijimasis ugdymo 

priemonėmis. 

8. Gimnazijoje leidžiama dirbti darbuotojams, neturintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas 

ir pan.).  

9. Nuolat stebima mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklė: 

9.1. sudaromos sąlygos mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims 

matuoti(s) kūno temperatūrą bekontakčiu termometru atvykus į gimnaziją; 

9.2. į gimnaziją neįleidžiami asmenys, 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.); 

9.3. 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 izoliuojamas, apie tai informuojami jo tėvai (globėjai, 

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

9.4. 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 gimnazijos patalpas ir kreiptis 

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

9. 5. jeigu gimnazija iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo informaciją 

apie darbuotojui ar mokiniui (jo artimiesiems) nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), 

apie tai nedelsiant informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauja su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems 

taikant 14 dienų izoliaciją; 

9.6. draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu. 

10. Darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais, stengiasi neturėti 

tiesioginio kontakto su mokiniais.  

11. Pašaliniams asmenims draudžiama patekti į gimnaziją, išskyrus atvejus, kai jie teikia 

paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui. 

12. Ribojamas mokinius atlydinčių, pasitinkančių tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimas į pastato 

vidų, nustatant tam skirtą vietą pirmo aukšto prieangyje. 

13. Gimnazijoje sudarytos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai (valgyklos, tualetų, 

persirengimo kambarių praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, kitose patalpose – šaltas 

vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai). 
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14. Sudaryta galimybė darbuotojų, mokinių, pašalinių asmenų rankų dezinfekcijai (gerai 

matomoje vietoje prie įėjimo į gimnaziją, klasėse, tualetuose pastatytos rankų dezinfekcijai skirtos 

priemonės).  

15. Mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams prie įėjimo į gimnaziją bei 

gimnazijos koridoriuose, valgykloje, tualetuose, persirengimo kambariuose skelbiama ir nuolat 

atnaujinama informacija. Atsakinga sveikatos priežiūros specialistė. (2 priedas): 

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

kt.); 

15.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti apsaugines kaukes; 

15.3. draudimą į švietimo įstaigą atvykti asmenims (mokiniams, darbuotojams, tėvams 

(globėjams, rūpintojams), tretiesiems 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.). 

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

išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams. Atsakingas tech. personalas. 

17. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vėdinamos kiekvienos pertraukos 

metu. Po dalyko pamokų  nuvalomi mokytojo darbo vietoje esantys liečiami paviršiai, naudotos 

priemonės. Atsakingi dirbantys klasėje mokytojai. 

18. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, išvėdinamos prieš pamokas. Dažnai 

liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, 

elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną (1 

kartą 1 – 4 kl. Išėjus į valgyklą,  5 – 8 kl., I - III G kl. – išėjus į fizinio ugdymo, technologijų, IT, 

chemijos, teatro, šokio pamokas ). Kitas aplinkos valymas gimnazijoje atliekamas atsižvelgiant į 

Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos 

metu 

(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%20202003

27%20(1).pdf). Atsakingas tech. personalas. 

19. Mokinių vykimas į renginius už gimnazijos ribų: 

19.1. renginiai už gimnazijos ribų organizuojami tik pagal direktoriaus patvirtintą mėnesio 

veiklos planą; 

19.2. mokiniai gali vykti tik turėdami rašytinį tėvų sutikimą kiekvienam renginiui; 

19.3. renginį už gimnazijos ribų organizuojantis mokytojas privalo pateikti išvykos 

dokumentus ir tėvų raštiškus sutikimus raštinės vedėjui prieš tris darbo dienas iki renginio. Vėliau 

pateikti dokumentai priimami tik pateikus organizatorių, organizuojančių renginius už gimnazijos 

ribų, raštiškus kvietimus. 

 

 

II. PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

20. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programoms įgyvendinti gimnazija skiria tiek 

pamokų, kiek numatyta pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendruosiuose planuose. 

21. Organizuojamos po dvi to paties dalyko pamokos iš eilės. 

22. Skiriamos dvi pietų pertraukos po 30 minučių, kad mokiniai ne tik pavalgytų, bet ir galėtų 

pasivaikščioti lauke bei pailsėti. 

23. Jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir gimnazijos aplinka, oro temperatūros sąlygos, 

įvairių dalykų pamokos organizuojamos lauke.  

24. Mokiniams teikiama reikalinga švietimo ir mokymosi pagalb: 

24.1. dalykų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos nuotoliniu 

būdu arba, esant poreikiui, individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės mokiniai; 

24.2. po kiekvienos kontaktinės konsultacijos patalpa išvėdinama ir nuvalomi dažnai liečiami 

paviršiai, naudotos priemonės; 

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf)
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf)
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24.3. klasės valandėlės pagal klasės auklėtojo plane numatytas temas gali būti organizuojamos  

nuotoliniu būdu arba gimnazijos teritorijoje ir kitose lauko erdvėse. 

 

 

III. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 

 

25. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos vykdomos laikantis klasių koncentrų izoliacijos 

principo: užtikrinama, kad vaikai nuolatos dalyvautų tos pačios grupės veiklose, neformaliojo vaikų 

švietimo veiklos būtų vykdomos taip, kad būtų išvengta skirtingų grupių vaikų kontakto patalpose, 

kuriose vykdoma veikla. 

26. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizuojamos taip, kad būtų išvengta kontakto su 

pašaliniais, veiklose nedalyvaujančiais asmenimis. Jei to padaryti neįmanoma - ribojamas kontakto 

laikas. 

27. Draudžiama veiklose dalyvauti mokiniams, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi 

ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas). 

 

IV. MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

28. Valgykloje užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: 

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

priemonės rankoms nusišluostyti. 

29. Mokinių maitinimas organizuojamas maksimaliai laikantis higienos ir saugumo principų, 

sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais (galimybė pasiimti įrankius nepaliečiant kitų 

įrankių).  

30. Siekiant sumažinti mokinių skaičių valgykloje, sureguliuotas pertraukų, kurių metu 

mokiniai valgo, laikas. Pietų pertrauka 1-4 kl. mokiniams - 11:05 – 11:50, 5 – 8 kl., I-IV G. kl. -

mokiniams – 11:50 – 12:20. Prie vieno stalo valgyti sėda tik tos pačios klasės mokiniai, o tarp 

mokinių, sėdinčių prie skirtingų stalų, užtikrinamas 2 metrų atstumas. Po kiekvieno maitinimo 

bendra maitinimo organizavimo patalpa išvėdinama ir išvaloma.  

31. Mokinių iš namų atsineštas maistas valgomas valgykloje, prie tos pačios klasės 

mokiniams skirto stalo.  

32. Gimnazijos valgykloje aptarnaujami tik gimnazijos bendruomenės nariai. 

33. Mokinių nemokamas maitinimas ekstremalios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) 

karantino metu taikant nuotolinį mokymą organizuojamas suruošiant ir dalijant maisto davinius 

vieną kartą per savaitę (penktadieniais): 

33.1. maisto daviniai iš anksto supakuoti ir paruošti išsinešti; 

33.2. dalijimo vietoje dažniausiai liečiami paviršiai (durų rankenos, paviršiai, ant kurių 

dedami maisto produktai, ir t.t.) dažniau nei įprastai valomi drėgnu būdu, dezinfekcinėmis 

priemonėmis. Atsakingas tech. personalas; 

33.3. maisto davinius iš gimnazijos atsiima mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai).  

 

V. MOKINIŲ IŠVYKŲ ORGANIZAVIMAS 

 

34. Mokinių vežimas organizuojamas laikantis būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos 

reikalavimų vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio – 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais. 

35. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo užtikrinti, kad mokiniai, vykstantys į 

edukacines išvykas, turėtų nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių 

ar kitų priemonių). Specialaus reiso autobusų vairuotojai gali atsisakyti vežti mokinius, kurie nedėvi 

kaukių. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) 

leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną 
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dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) dėvėti negali ar jų 

dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei, šie asmenys turi dėvėti veido skydelį.  

36. Nuo mokyklinio bei specialaus reiso autobuso vairuotojo iki mokinių sėdėjimo vietų 

išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas. 

37. Specialaus reiso autobuse, gerai matomoje ir naudoti patogioje vietoje, įrengtos rankų 

dezinfekavimo priemonės. 

38. Specialaus reiso autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai 

dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę. Dezinfekcija atliekama 

vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos 

priežiūros patalpose (kai galima užteršimas SARS-CoV-2 virusu) 

http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%202020032

7%20(1).pdf. 

39. Specialaus reiso autobuse yra aiškiai matoma informacija apie prevencines COVID-19 

ligos (koronavirusinės infekcijos) priemones – saugų atstumą, rankų ir kosėjimo bei čiaudėjimo 

higieną, privalomą nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėjimą (veido kaukių, 

respiratorių ar kitų priemonių), rekomendacija nesilankyti viešose vietose, jei pasireiškia ūmios 

kvėpavimo takų infekcijos simptomai, informacija, kad pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

ligų susirgimų požymiams (karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), 

rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos 

gydytoju konsultacijai  (4 priedas). 

40. Mokiniai, važiuojantys maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos 

reikalavimų, taikomų keleiviams. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

41. Už mokinių, atvykstančių į gimnaziją, sveikatos būklę bei aprūpinimą  nosį ir burną 

dengiančiomis apsaugos priemonėmis atsako jų tėvai (globėjai, rūpintojai). 

42. Jei gimnazijos darbuotojui ar mokiniui yra nustatoma COVID-19 liga, gimnazijos 

mokiniams ugdymas toliau tęsiamas nuotoliniu būdu: ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui 

43. Ugdymo proceso metu (pagal pamokų tvarkaraštį)  mokiniams draudžiama išeiti iš 

gimnazijos teritorijos.  

44. Už mokinio, pažeidusio 6.3. punktą, saugumą gimnazija neatsako.  

 

_________________ 
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