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 VILNIAUS  KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ MOKYKLOS 

EKSTREMALIOS SITUACIJOS REŽIMO LAIKOTARPIO VALDYMO TVARKOS 

APRAŠAS  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos ekstremalios situacijos laikotarpio valdymo 

Tvarkos aprašas (toliau ‒ Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos  Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

sprendimu 2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V-1837 „Dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“   ir Lietuvos  Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

sprendimu 2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V-1838 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo 

būtinų sąlygų“. 

Siekiant užtikrinti mokinių, mokytojų ir kitų mokyklos bendruomenės narių saugumą 

mokykloje maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės 

kontaktai, laikomasi saugaus atstumo. Profesinis mokymas ir bendrasis ugdymas vykdomas pagal 

2020 m. rugsėjo 1 d.  direktoriaus įsakymu Nr. V-46 patvirtintą srautų valdymo planą. Mokykloje 

sudaryta COVID-19 situacijų valdymo grupė, kurios narių kontaktiniai duomenys talpinami 

mokyklos informaciniuose stenduose. 

 

 

II SKYRIUS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS 

 

1. Mokykla vykdydama pagrindinio, vidurinio ir profesinio ugdymo programas 

organizuoja mokyklos darbą laikantis šių reikalavimų: 

1.1. Mokyklos darbuotojai, tarp jų ir pedagogai, bendrose uždarose erdvėse (pvz., 

koridoriuose, valgykloje, mokytojų kambaryje, bibliotekoje, aktų salėje ar pan.), pedagogai klasėse, 

kai neišlaikomas 2 metrų atstumas nuo mokinių, grupės 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 (rekomenduojama dėvėti veido skydelį). 

1.2. maksimaliai ribojamas skirtingose grupėse (klasėse) ugdomų mokinių kontaktas 

tiek pamokų metu, tiek po pamokų: 

1.2.1. vienos  grupės, srauto mokiniams ugdymo veiklos, kurioms nereikia specializuotų 

patalpų, visą dieną organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje. Profesinis mokymas praktinio 



mokymo dirbtuvėse vykdomas kiekvienai specialybei skirtose patalpose, pagal srautų valdymo 

planą; 

1.2.2.  skirtingi mokytojai atvyksta į grupei priskirtą patalpą, o ne mokiniai vyksta pas 

mokytoją (detalus išdėstymas pateiktas srautų valdymo plane); 

1.2.3. jeigu susidarius tam tikrai situacijai atsirastų poreikis mokykla numačiusi koreguoti 

mokyklos darbo laiką, skirtingų grupių pamokų pradžios ir pabaigos, pertraukų laiką, kad būtų 

atskiriami skirtingose grupėse ugdomi mokiniai, kai jie atvyksta į ar išvyksta iš mokyklos, 

naudojasi bendromis mokyklos patalpomis, ilsisi pertraukų metu, valgo. Tvarkaraštyje trumpesnės 

kaip 10 min. pertraukos gali būti numatomos ar pamokos pirmoje pamainoje pradedamos anksčiau 

kaip 8 val. tik pritarus mokyklos tarybai (pertraukos trukmė negali būti trumpesnė kaip 5 min.); 

1.2.4. organizuojant fizinio ugdymo pamokas  persirengimo kambariais naudojasi tik tos 

pačios (grupės, srauto) mokiniai; 

1.2.5. mokyklos teritorijoje lauke numatytos erdvės, kuriose pertraukas gali leisti skirtingų 

(grupių, srauto) mokiniai; 

1.2.6. taikomos kitos organizacinės priemonės; 

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

sumažintas mokinių skaičius valgykloje, maksimaliai išnaudotas grupės, srauto izoliacijos principo 

taikymas: 

1.2.7.1. maitinimo grafikas Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Kaišiadorių 

skyriaus valgykloje: 

Maitinimo laikas Grupės 

9.35val. – 10.00 val. 9 kl.,10 kl., apd1- 20M, vir3- 20P, žūm4- 20M, 

žūm5- 20M  

11.35 val. – 11.50 val. apd24-19M, vir16- 19M, žūm11- 19M, pad9-

18M, apd23- 18M, žūm10- 18M,aps2- 20P. 

11.45 val. - 12.00 val. Mokytojai 

10.10 val. – 11.25 val. 

12.10 val. – 13.00 val. 

Kiti darbuotojai ir klientai  

  

1.2.8. maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys mokiniai, 

neorganizuojamas. 

1.2.9.  prie vieno stalo sodinami tik tos pačios grupės mokiniai; , o tarp mokinių, 

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

maitinimo organizavimo patalpa išvėdinama ir išvaloma; 

1.2.10.  eilėse prie kasos užtikrinamas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas tarp klientų; 

1.2.11. prie įėjimo į valgyklą lankytojams gerai matomoje vietoje pateikiama informacija 

apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.); 

1.2.12. mokinių iš namų atsineštas maistas valgomas klasėje, laikantis higienos taisyklių, 

arba valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams; 

1.2.13. nenaudojama daugkartinio naudojimo staltiesių, ar padėklų, kurių negalima 

nuvalyti (skalbti) dezinfekuoti po kiekvieno naudojimo; 

1.2.14. valgykloje užtikrinamas inventoriaus skirto aptarnavimui valymas ir 

dezinfekavimas; 

1.3. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos  teikiamos individualiai ar vienu metu 

dirbama tik su tos pačios grupės mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos turi būti 

išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės. 



1.4. Uždarose erdvėse renginiai organizuojami laikantis grupių izoliavimo principo. 

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

atstumas. 

1.5. Mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams prie įėjimo į 

mokyklą bei mokyklos koridoriuose, valgykloje, tualetuose, persirengimo kambariuose skelbiama 

informacija: 

1.5.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo 

etiketą ir kt.); 

1.5.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes; 

1.5.3. 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.); 

1.6. Mokykloje leidžiama dirbti darbuotojams, neturintiems ūmių viršutinių kvėpavimo 

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

kvėpavimas ir pan.). 

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

1.7.1. sudarytos sąlygos mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims 

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

1.7.2. į mokyklą 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.); 

1.7.3. 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; 

1.7.4. 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 mokyklos patalpas ir kreiptis 

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

1.7.5. jeigu mokykla 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; 

1.7.6. draudžiama į mokyklą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu, išskyrus mokyklos darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu. 

1.8. Užtikrinama, kad su  mokiniais tiesioginio kontakto neturėtų darbuotojai, į kurių 

pareigas neįeina tiesioginis darbas su jais. 

1.9. Vykstant ugdymo procesui pašaliniai asmenys į mokyklą nėra įleidžiami, išskyrus 

atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar vykdo valstybines 

funkcijas. Mokinius atlydinčių, pasitinkančių tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimas į mokyklos 

pastato vidų ugdymo proceso metu  ribojamas, nustatytos tam skirtos erdvės ar vietos. Jei 

nevykstant ugdymo procesui mokyklos patalpos yra panaudojamos kitoms reikmėms, turi būti 

užtikrinama, kad prieš prasidedant ugdymo procesui patalpos būtų išvėdintos, išvalytos ir 

dezinfekuotos, laikantis  1.11; 1.12 papunkčiuose nurodytų rekomendacijų. 



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

pastato vidų, nustatant tam skirtą vietą pirmo aukšto tambūre (prieangyje). 

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

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 paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. 

1.12. 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.  

1.13. Dalijimasis ugdymo priemonėmis yra ribojamas. Kitas aplinkos valymas mokykloje  

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). 

1.14. Apgyvendinant mokinius mokyklos bendrabutyje, turi būti laikomasi šioje Tvarkoje   

nustatytų reikalavimų. 

1.15. Mokykloje 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). 

1.16. Sudaryta galimybė darbuotojų rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje prie 

įėjimo į mokyklą, tualetuose pastatytos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). Viešinamos 

rekomendacijos dėl tinkamos rankų higienos 

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

). 

1.17. Mokykloje neformaliojo vaikų švietimo veiklos neorganizuojamos. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1.18. Tvarkos aprašas gali būti koreguojamas gavus naujus Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro ‒ valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 

sprendimus, ar kitas Lietuvos Respublikos švietimo, sporto ir mokslo ministerijos, Nacionalinio 

sveikatos centro rekomendacijas. 

1.19. Visi pataisymai ar papildymai tvarkoje tvirtinami mokyklos direktoriaus. 

 

_________________________ 
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