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TAURAGĖS TARAILIŲ PROGIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO  

BŪTINŲ SĄLYGŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ikimokyklinio ugdymo būtinų sąlygų organizavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) 

reglamentuoja ikimokyklinio ugdymo būtinų sąlygų organizavimą ir atsakomybę Tauragės Tarailių 

progimnazijoje COVID-19 ligos suvaldymo metu. 

2. Aprašą įgyvendina progimnazijos darbuotojai ir kiti teisės aktais numatyti darbuotojai. 

3. Tarailių progimnazijos (toliau – progimnazija) ikimokyklinio ugdymo būtinų sąlygų 

organizavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

(toliau – LR) sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 11 d. Nr. V-1116 sprendimo „Dėl 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimu (redakcija 2020-

05-13). LR sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr.V-93 „Dėl Lietuvos 

higienos normos HN 75:2016 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo 

programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.  

4. Vadovaujantis LR civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, LR 

žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, LR 

Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos paskelbimo“ , Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu LR 

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

valdymo plano patvirtinimo“, LR Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 

„Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ , LR 

Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje 

paskelbimo“ 3.3 ir 3.2.82 papunkčiu bei atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos 

rekomendacijas, rekomenduojame vaiko (-ų) tėvams (globėjams) ugdyti vaikus (-us) namuose: 

4.1. kai vaikas (-ai) serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių 

ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, 

sąraše, patvirtintame LR sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl 

Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui 

išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo  patvirtinimo“ (toliau - Įsakymas Nr. V-483); 



4.2. kai vaikas (-ai) gyvena kartu su asmenimis, priskirtinais rizikos grupėms (vyresniais nei 

60 m. amžiaus asmenimis ir (arba) sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis Įsakyme Nr. V-483: 

žmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir 

jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai); cukrinis diabetas; širdies ir kraujagyslių ligos su 

lėtiniu širdies nepakankamumu 2-4 laipsnio; lėtinės kvėpavimo organų ligos su kvėpavimo 

nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė po autologinės kaulų čiulpų ir 

organų transplantacijos; ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapija ar 

radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai; ligos, kurios šiuo 

metu gydomos imunosepresija atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo kurių 

gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai; įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, 

kai taikomas imunosupresinis gydymas). 

 

II SKYRIUS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO EIGA 

 

5. Asmenys, atlydintys vaikus, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones 

(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). 

6. Mokytojo padėjėjas prieš priimant vaikus į įstaigą matuoja jų kūno temperatūrą. Vaikai, 

kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų, ugdymo procese dalyvauti negali. 

7. Mokytojo padėjėjas, vykdantis vaikų priėmimą į įstaigą, dėvi nosį ir burną dengiančias 

apsaugos priemones. 

8. Vaikų priėmimas ir pasiėmimas vykdomas vaikų persirengimo patalpose. 

9. Vaikui sunegalavus įstaigoje nedelsiant informuojami jo tėvai (globėjai). Jei vaikui 

pasireiškė užkrečiamųjų ligų požymiai, jis izoliuojamas, kol jo tėvai (globėjai, rūpintojai) atvyks. 

Vaikų, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), tėvams (globėjams) rekomenduojama 

konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su vaiko šeimos gydytoju 

konsultacijai nuotoliniu būdu. 

10. Ugdymo įstaigoje gali dirbti tik tie darbuotojai, kurie neturi ūmių viršutinių kvėpavimo 

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

kvėpavimas ir pan.).  

11. Tik atvykus į darbą darbuotojai privalo pasimatuoti kūno temperatūrą. Darbuotojams, 

kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), dirbti ugdymo įstaigoje draudžiama. Jiems 

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

gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu. 



12. Darbuotojams, priklausantiems rizikos grupei (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenys ir 

(arba) sergantys lėtinėmis ligomis, nurodytomis įsakyme Nr. V-483), teikti ugdymo paslaugas 

ugdymo įstaigoje nerekomenduojama. 

13. Grupių mokytojos veiklą vykdo savo grupėse taip, kad būtų išvengta kontakto su kitos 

grupės vaikais, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos. 

14. Mokytojai, mokytojų padėjėjai tą pačią dieną dirba tik vienoje grupėje. 

15. Skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktas yra ribojamas. Jei to padaryti 

neįmanoma, ribojamas kontakto laikas išlaikant saugų atstumą (trumpiau nei 15 min. didesniu kaip 2 

m. atstumu). 

16. Vaikai maitinami savo grupės patalpose. 

17. Atvežtą maistą grupėms dalina ,,Boružiukų‘‘ grupės mokytojo padėjėjas. 

18. Veiklos lauke organizuojamos tik tos grupės vaikams. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Ugdymo įstaiga įsipareigoja: 

19.1. užtikrinti, kad šalia ėjimo į patalpą, būtų sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai (gerai 

matomoje, bet vaikams nepasiekiamoje vietoje pakabintas rankų dezinfekcijai skirtos priemonės); 

19.2. užtikrinti, kad praustuvėse būtų tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių 

patiekiama skysto muilo; 

19.3. jeigu darbuotojo administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą 

COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos 

centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant 

sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją; 

20. Mokytojo padėjėjas įsipareigoja: 

20.1. užtikrina, kad kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai, kuriais naudojasi kelios vaikų grupės, 

būtų dezinfekuojami kiekvieną kartą jais pasinaudojus vienam vaikui. 

20.2. užtikrina, kad grupių patalpos būtų išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau 

kaip 2 kartus per dieną, o grupės valomos atsižvelgiant LR  sveikatos apsaugos ministerijos 

parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu. 
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