
PATVIRTINTA 

Tauragės Tarailių progimnazijos direktoriaus  

2021 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. V-126 

 

UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO 

TAURAGĖS TARAILIŲ PROGIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

Tauragės Tarailių progimnazijoje (toliau – progimnazija) reglamentuoja Progimnazijos 

ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų 

užtikrinimo tvarką. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. 

sprendimu Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų 

sąlygų“,  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. V-2561 „Dėl 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“, Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 

operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. lapkričio 18 d. 

sprendimu Nr. V-2621 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 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. kovo 5 d. sprendimu Nr. V- 465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo 

organizavimo būtinų sąlygų“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. V-2560 

„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų 

švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“ ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 5-632 „Dėl ugdymo organizavimo, testavimo 



COVID-19 ligai įtarti ar diagnozuoti organizavimo, koordinavimo ir vykdymo Tauragės rajono 

savivaldybės ugdymo įstaigose“. 

3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir 

kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

 

II SKYRIUS 

         PROGIMNAZIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

4. Ugdymo procesas Tauragės Tarailių progimnazijoje (toliau – Progimnazija) 

organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos patvirtintus reikalavimus.  

5. Visi vyresni nei 6 metų asmenys progimnazijos uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, 

valgykloje, mokytojų kambaryje ar pan.) privalo dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius, 

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

nedėvėti vaikams, ugdomiems pagal pradinio ugdymo programą, jiems esant ugdymo įstaigoje, 

kitiems asmenims sportuojant, 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 (šiems asmenims rekomenduojama nešioti 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).  

6. Progimnazijoje maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami 

Progimnazijos  bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo. 

7. Organizuojant ugdymo procesą maksimaliai ribojamas skirtingose grupėse, klasėse esančių 

vaikų/mokinių kontaktas užsiėmimų, pamokų, pertraukų metu ir po užsiėmimų/pamokų. 

8.  Kiekvienai mokinių grupei/klasei paskirta konkreti patalpa, t. y. kabinetas/grupės patalpa, 

kur vyksta pamokos ar kita ugdomoji veikla. Skiriant vaikų grupėms/mokinių klasėms mokymosi 

patalpas, kiek leidžia galimybės užtikrinama, kad šalia esančiose patalpose mokytųsi bendraamžiai, 

vengiama skirtingo amžiaus vaikų/mokinių kontaktų: 

8.1. klasės suskirstytos į srautus, srautus žymi spalvos: 

 

 

 

 



Geltonoji zona 

Geltona spalva 

Centrinis įėjimas 

Mokyklos pastato I aukštas 

Mokyklos pastato II aukštas  

101 – 109 kabinetai  

206 kabinetas 

Mėlynoji zona 

Mėlyna spalva 

Įėjimas iš mašinų stovėjimo 

aikštelės pusės 

Mokyklos pastato II aukštas 

 

207 – 213 kabinetai 

 

 

8.2. priešmokyklinio ugdymo grupių PUG 1 ir PUG 2 vaikams ir 1-4 klasių vienos 

klasės mokiniams ugdymo veiklos, kurioms nereikia specializuotų patalpų (pvz., gamtos mokslų 

kabineto IT kabineto, sporto salės ir pan.) ar kitos patalpos dėl klasės dalijimo į grupes ar dėl 

neformalaus švietimo užsiėmimų, visą dieną organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje 

(priskirtoje geltonajai zonai), užtikrinant patalpų vėdinimą, atskirą įėjimą ir kitas saugumo 

priemones: 

8.2.1. PUG 1 grupė – 206 kabinete; 

8.2.2. PUG 2 grupė – 109 kabinete; 

8.2.3. 1 klasė – 101 kabinete; 

8.2.4. 2 klasė – 103 kabinete; 

8.2.5. 3 klasė – 104 kabinete; 

8.2.6. 4 klasė – 102 kabinete  

8.3. 5 - 8 klasių vienos klasės mokiniams ugdymo veiklos, kurioms nereikia specializuotų 

patalpų (pvz., gamtos mokslų kabineto, IT kabineto ir pan.) ar kitos patalpos dėl klasės dalijimo į 

grupes ar dėl neformalaus švietimo užsiėmimų, visą dieną organizuojamos toje pačioje mokymo 

patalpoje (priskirtoje mėlynajai zonai) (skirtingi mokytojai atvyksta į klasei paskirtą patalpą, o ne 

mokiniai vyksta pas mokytoją), užtikrinant patalpų vėdinimą, atskirą įėjimą ir kitas saugumo 

priemones: 

8.3.1.  5 klasė – 209 kabinete; 

8.3.2.  6 klasė – 210 kabinete; 

8.3.3.  7 klasė – 211 kabinete; 

8.3.4.  8 klasė – 212 kabinete. 

8.4. ikimokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ugdomi ikimokyklinio ugdymo grupių pastate 

kiekvienai grupei paskirtoje patalpoje; 

8.5. pailgintos darbo dienos grupės veikloje leidžiama dalyvauti 1-3 klasių mokiniams, 

užtikrinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios 



situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. V-465 „Dėl neformaliojo 

vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ numatytų reikalavimų vykdymą; 

8.6. organizuojant neformaliojo vaikų švietimo, kitas popamokines veiklas užtikrinamas kaip 

įmanoma didesnis atskirų grupių/klasių/srautų atskyrimas. 

8.7. srautų judėjimas įeinant ir išeinant iš Progimnazijos vykdomas per skirtingus įėjimus: 

8.7.1. ikimokyklinio ugdymo grupių pastate - per du priekinius (dešinįjį ir kairįjį) įėjimus ir 

vieną galinį įėjimą, mokyklos pastate - per centrinį įėjimą ir per šoninį įėjimą iš mašinų stovėjimo 

aikštelės pusės:  

8.7.1.1. ikimokyklinio ugdymo grupių pastato dešiniuoju priekiniu įėjimu naudojasi 

„Ežiukų“ grupės ugdytiniai; 

8.7.1.2. ikimokyklinio ugdymo grupių pastato kairiuoju priekiniu įėjimu naudojasi 

„Voveraičių“ ir „Meškiukų“ grupių ugdytiniai; 

8.7.1.3. ikimokyklinio ugdymo grupių pastato galiniu įėjimu naudojasi „Boružiukų“ grupės 

ugdytiniai; 

8.7.1.4. mokyklos pastato centriniu įėjimu naudojasi priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai, 

1-4 klasių mokiniai, Progimnazijos mokytojai ir kiti darbuotojai; 

8.7.1.5. mokyklos pastato šoniniu įėjimu iš mašinų stovėjimo aikštelės pusės naudojasi 5-8 

klasių mokiniai, Progimnazijos mokytojai ir kiti darbuotojai. 

9. Asmenys, atlydintys ikimokyklinio amžiaus ugdytinius, įleidžiami į ikimokyklinio 

ugdymo grupių pastato grupės rūbinę tik jiems dėvint nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. 

Yra sudarytos sąlygos matuoti(s) kūno temperatūrą. 

10. Asmenys, atlydintys priešmokyklinio ugdymo programos vaikus/mokinius, į 

Progimnazijos mokyklos patalpas neįleidžiami. 

11. Jei yra būtinybė susitikti su administracija, specialistais ar pedagogais, tėvai (globėjai, 

rūpintojai) susitikimo datą, laiką telefonu suderina su asmeniu, su kuriuo nori susitikti. Jei 

administracijai, specialistams ar pedagogams reikalingas susitikimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), 

apie tai tėvai informuojami TAMO dienyne/el. paštu/telefonu ir apie  suderinama vizito data ir laikas.  

12. Visi asmenys Progimnazijos bendrose patalpose, bendrose uždarose erdvėse (pvz., 

koridoriuose, valgykloje, bibliotekoje, mokytojų kambaryje ir pan.) privalo dėvėti nosį ir burną 

dengiančias medicinines veido kaukes ar respiratorius. 

13. Visi Progimnazijos darbuotojai, pedagogai aprūpinami medicininėmis veido kaukėmis. 

14. Kaukių/respiratorių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl 

sveikatos būklės kaukių/respiratorių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos 

būklei. Kai pedagogas ar kitas Progimnazijos darbuotojas negali dėvėti kaukės/respiratoriaus dėl savo 



sveikatos būklės, ar vykdomos veiklos specifikos, atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo išvadą, 

gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės. 

15. Ikimokyklinio ugdymo grupių vaikai viršutinius drabužius palieka savo rūbinėse esančiose 

asmeninėse spintelėse, priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir 1-8 klasių mokiniai viršutinius 

drabužius palieka savo spintelėse. 

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

lauke. Rekomenduojamos aktyvios mokinių veiklos lauke pertraukų metu.  

17. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (kabinetai, salės ir pan.), po 

kiekvienos pamokos/užsiėmimo jos išvėdinamos ir dezinfekuojamos. 

18. Mokytojas mokymo priemones, inventorių dezinfekuoja po kiekvieno panaudojimo, jei 

jomis naudosis kitos klasės mokiniai. Ribojamas dalijimasis ugdymo priemonėmis. 

19. Pagal galimybes švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar 

vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės mokiniais. Konsultacijų metu vengiama fizinio kontakto. 

Po kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos 

priemonės. 

20. Mokiniams išeiti iš mokyklos teritorijos ugdymo proceso metu draudžiama, išskyrus 

atvejus, kai ugdytinis privalo grįžti namo dėl gydytojo rekomendacijų valgyti tam tikrą maistą ir 

vartoti paskirtus vaistus tam tikru metu, kai to negalima padaryti Progimnazijoje. 

21. Vaikų poilsis lauke ikimokyklinio ugdymo grupių ugdytiniams organizuojamas prižiūrinti 

grupių mokytojams ir mokytojų padėjėjams, o mokyklos mokiniams - ilgosios pertraukos metu 

prižiūrint pradinių klasių mokytojoms ir Progimnazijos kiemsargei/vairuotojui. 

22. Vaikai/mokiniai naudojasi jiems paskirtais tualetais. 

23. Bibliotekos paslaugomis gali naudotis tik vienos klasės/vieno srauto mokiniai vienu metu. 

24. Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams užtikrina: 

24.1. informacijos mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams  

parengimą ir paskelbimą prie įėjimo į progimnaziją, mokymo patalpose, valgykloje: 

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

ir kt.); 

24.1.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti  kaukes  uždarose patalpose; 

24.1.3. apie draudimą į progimnaziją atvykti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.); 

24.2. kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos ir galimybės: 

24.2.1. vaikų/mokinių ir darbuotojų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas 

vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai); 



24.2.2. darbuotojų rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje prie įėjimų į progimnaziją, 

valgyklą, tualetuose pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės); paviešintos rekomendacijos 

dėl tinkamos rankų higienos (https://bit.ly/3f13Bf1); 

24.2.3. patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos, būtų 

išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu; 

24.3.  dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, 

laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) būtų valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 

2 kartus per dieną; 

24.4. organizuojant veiklą informacinių technologijų, technologijų kabinetuose, gamtos 

mokslų kabinete, aktų salėje, sporto salėje, bibliotekoje ir pan., po kiekvienos pamokos jos būtų 

išvėdinamos ir išvalomos; 

24.5. jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, mokytojas 

ar švietimo pagalbos specialistas privalo išvalyti ir dezinfekuoti po kiekvieno naudojimo; 

24.6. po kiekvieno klasių srauto valgymo valgykloje patalpa turi būtų išvėdinama ir išvaloma. 

25. Kitos aplinkos valymas progimnazijoje atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos 

ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu 

(https://bit.ly/3hGFqV4).  

26. Nuolat stebima  vaikų, mokinių, darbuotojų, vaikus/mokinius atlydinčių asmenų sveikatos 

būklė: 

26.1. vaikams, mokiniams, darbuotojams, vaikus ir mokinius atlydintiems asmenims 

sudaromos sąlygos, jei yra poreikis, atvykus į Progimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupių pastatą 

ar į mokyklos pastatą matuoti(s) kūno temperatūrą bekontakčiais termometrais, kurie ikimokyklinio 

ugdymo grupių pastate yra pas ugdytinius pasitinkančius asmenis, o mokyklos pastate šie 

termometrai yra laikomi budėtojo poste, priešmokyklinio ugdymo grupės kabinete (109 kab.) ir 

direktoriaus pavaduotojų kabinete; 

26.2. į Progimnaziją neįleidžiami asmenys, kuriems pastebimi karščiavimo ar kitų viršutinių  

kvėpavimo takų, užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

27. Apie vaiką/mokinį, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo 

takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.),  mokytojas, 

švietimo pagalbos specialistas nedelsiant informuoja visuomenės sveikatos priežiūros specialistą/ 

socialinį pedagogą; mokinys atskiriamas nuo kitų mokinių Izoliavimosi patalpoje (aktų salėje arba 

technologijų kabinete I aukšte), apie vaiko/mokinio sveikatos būklę informuojami jo tėvai (globėjai, 

rūpintojai). Vaiko/mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) atvykus pasiimti vaiko/mokinio 

rekomenduojama jiems registruoti vaiką/mokinį pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 

https://bit.ly/3f13Bf1
https://bit.ly/3hGFqV4


infekcijos) Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu 

www.1808.lt. 

28. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų 

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

progimnazijos direktorių ir apleisti progimnazijos 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. 

29. Gavus iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) informaciją apie darbuotojui 

ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), progimnazijos direktorius apie tai 

nedelsiant informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

(toliau - NVSC), bendradarbiauja su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 

izoliaciją. 

30. Infekcijos plitimą ribojantis režimas įvedamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

2021 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. V-2273 „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo 

teikėjuose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, skelbimo tvarkos“ 

nustatyta tvarka. 

31. Mokinių savanoriškas testavimas greitaisiais antigeno testais vykdomas nustatytu 

reguliarumu mokyklos aktų salėje. Šį procesą organizuoja visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas ir direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams. 

 

III SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

32. Ugdymo programoms įgyvendinti Progimnazija skiria tiek pamokų, kiek numatyta 

bendruosiuose ugdymo planuose. 

33. Pagal galimybes organizuojamos po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės. 

34. Jei leidžia dalyko turinio ypatumai, oro temperatūros sąlygos, galima pamokas organizuoti 

lauke. Fizinio ugdymo pamokas, jei leidžia oro sąlygos, būtina organizuoti lauke. 

 

IV SKYRIUS 

MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

35. Vaikų/mokinių maitinimas organizuojamas maksimaliai laikantis higienos ir saugumo 

principų. 

http://www.1808.lt/
http://www.1808.lt/


36. Ugdytiniai valgo jiems paskirtoje patalpoje laikantis grupės/klasės izoliacijos principo, kai 

vienoje patalpoje valgo tik vienos grupės/klasės ugdytiniai. 

37. Po kiekvienos grupės/klasės maitinimo patalpa išvėdinama, išvaloma ir dezinfekuojama. 

38. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys vaikai/mokiniai, 

neorganizuojamas. 

39. Vaikų/mokinių iš namų atsineštas maistas valgomas grupės/klasės kabinete/patalpoje 

laikantis higienos taisyklių. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

40. Šis tvarkos aprašas keičiamas pasikeitus teisės aktams. 

41. Šis aprašas skelbiamas Progimnazijos interneto svetainėje, TAMO dienyne. 

 

 

_________________________________ 


