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PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ 

UŽTIKRINIMO GENEROLO POVILO PLECHVIČIAUS KADETŲ LICĖJUJE TVARKOS 

APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus (toliau – Licėjus) pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo aprašas (toliau Aprašas) parengtas, vadovaujantis  Lietuvos 

respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės 

operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio  17  d. sprendimu Nr. V-1838 “Dėl pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo organizavimo būtinų sąlygų”. 

2. Šio Aprašo  paskirtis - apsaugoti Licėjaus bendruomenę nuo koronoviruso ir suvaldyti situaciją, 

susijusią su COVID-19 plitimu, sumažinti riziką ir kuo veiksmingiau panaudoti turimas pajėgas ir 

materialinius išteklius, užtikrinant mokinių, darbuotojų saugumą ir įstaigos funkcionalumą.  

3. Apraše vartojamos sąvokos: 

COVID-19 situacijų valdymo grupė – direktoriaus įsakymu patvirtinta Licėjaus bendruomenės narių 

grupė, atsakinga už mokinių srautų paskirstymą, licėjaus bendruomenės narių, pajutusių simptomus, 

izoliavimą Licėjaus patalpose, būtinos ir privalomos informacijos licėjaus bendruomenei apie situaciją 

licėjuje, susijusią su COVID – 19 teikimą. 

Kaukė - nosį ir burną dengianti apsaugos priemonė. 

Srautas – kelių klasių grupė. 

 

II. APSAUGOS PRIEMONIŲ DĖVĖJIMAS 

 

4. COVID-19 situacijų valdymo grupė užtikrina, kad: 

4.1. Licėjaus darbuotojai, tarp jų ir mokytojai, bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, 

valgyklose, mokytojų kambaryje ar pan.), mokytojai klasėse, kai neišlaikomas 2 metrų atstumas 

nuo mokinių, klasės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys (pvz., 

tėvai (globėjai, rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, dėvėtų nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau – kaukė).  
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4.2. Mokytojas pamokos metu turi laikytis 2 metrų atstumo iki mokinių, jei atstumas neišlaikomas - 

mokytojas turi dėvėti kaukę. Reikalavimas mokiniams dėvėti kaukes pamokos metu, nustatomas 

atskiru įsakymu.  Kaukės reikalingos bendrose erdvėse, koridoriuose, pertraukų metu. 

 4.3. Kaukių leidžiama nedėvėti asmenims, turintiems mediko rekomendaciją, kad  dėl savo 

sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Tokie 

asmenys pasirenka kitas apsaugos priemones.  

 

III. SRAUTŲ REGULIAVIMAS 

 

5. COVID-19 situacijų valdymo grupė užtikrina, kad: 

5.1.  Maksimaliai būtų ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas tiek 

pamokų metu, tiek po pamokų:  

5.1.1.  Licėjaus mokiniai skirstomi į tris srautus: 

5.1.1.1.  5a, 5b,  6, 7a, 7b klasių mokiniai – I srautas (I aukštas). Skiriamoji spalva – 

raudona. 

5.1.1.2. 8a, 8b, Ia, Ib, IIa klasių mokiniai – II srautas; (II aukštas). Skiriamoji spalva – žalia. 

5.1.1.3. IIb, IIIa, IIIb, IVa, IVb klasių mokiniai – III srautas (III aukštas). Skiriamoji spalva- 

geltona. 

5.1.2. Į Licėjų (Žeimenos g. 66) patenkama pro tris įėjimus: 

5.1.2.1. I srauto mokiniai į Licėjaus patalpas ir iš jo patenka pro vidinio kiemo kairįjį įėjimą; 

5.1.2.2. II srauto mokiniai  į Licėjaus patalpas ir iš jo patenka pro vidinio kiemo dešinįjį 

įėjimą; 

5.1.2.3. III srauto mokiniai  į Licėjaus patalpas ir iš jo patenka pro centrinį įėjimą; 

5.2. Kiekvienam mokinių srautui ugdymo veiklos visą dieną organizuojamos tame pačiame 

pastato aukšte, toje pačioje patalpoje, paskirtoje direktoriaus įsakymu patvirtintame srautų 

paskirstymo į patalpas grafike (1 priedas);  

5.3. Etikos, tikybos, teisės pagrindų, nacionalinio saugumo ir krašto gynybos modulio, 

lietuvių kalbos, anglų, rusų, vokiečių kalbų, matematikos, istorijos, geografijos mokytojai  atvyksta 

į klasei (grupei, srautui) priskirtą patalpą; 

5.4. Informacinių technologijų, biologijos, chemijos, fizikos, dailės, technologijų, muzikos, 

fizinio ugdymo, šokio pamokos vyksta specializuotuose kabinetuose, mokiniai atvyksta pas 

mokytoją; 

5.5. Anglų, rusų kalbų, matematikos, lietuvių kalbos, istorijos dalykų mokinių srautai 

paskirstomi dalyko mokytojo į dalykų kabinetus pagal reikalingą patalpų skaičių. 

5.6. Esant palankioms oro sąlygoms, pertraukų metu mokiniai ilsisi lauke. 

5.7. Sanitariniais mazgais mokiniai naudojasi tik srautui priskirtame aukšte. 
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5.8. Sureguliuotas pertraukų, kurių metu mokiniai valgo: 

5.8.1. 11.30 – 11.50 val. pietauja I srauto mokiniai; 

5.8.2. 12.35 – 12.55 val. pietauja II srauto mokiniai; 

5.8.3. 13.40 – 14.00 val. pietauja III srauto mokiniai. 

5.9. Po kiekvieno klasių srauto valgymo salė išvėdinama ir išvaloma. 

5.10. Maksimaliai išnaudojamos galimybės gamta ir žmogus, biologijos, fizinis ugdymas, 

dailės, karybos pagrindų dalykų  pamokas, grupines veiklas organizuoti lauke, lauko klasėse. 

5.11. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos būtų teikiamos individualiai ar vienu metu 

dirbama tik su tos pačios klasės mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos ir 

nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės. 

5.12. Uždarose erdvėse renginiai organizuojami laikantis klasių izoliavimo principo. 

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

atstumas. 

5.13. Klasės mokinių tėvų susirinkimai, individualūs pokalbiai (administracijos atstovų, 

švietimo pagalbos specialistų, mokytojų) būtų organizuojami nuotoliniu būdu. Klasės mokinių tėvų 

susirinkimus, individualius pokalbius organizuoti Licėjuje tik išimties atvejais ir iš anksto 

užsiregistravus bei suderinus savo atėjimo laiką, dėvėti kaukę. 

 

 

 

 

IV. INFORMACIJOS PATEIKIMAS 

 

6. COVID-19 situacijų valdymo grupė užtikrina, kad laiku ir teisingai būtų pateikiama 

informacija mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams, paskelbta prie įėjimo į 

Licėjų bei internetinėje erdvėje: 

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

ir kt.); 

6.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes; 

6.3. apie draudimą į Licėjų atvykti 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.); 

6.4. apie srautų judėjimo Licėjaus patalpose žemėlapius. 
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V. SVEIKATOS BŪKLĖS STEBĖJIMAS 

 

7. COVID-19 situacijų valdymo grupė užtikrina mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių 

asmenų sveikatos būklės stebėjimą: 

7.1. sudaro sąlygas mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims matuoti(s) 

kūno temperatūrą tik atvykus į Licėjų; 

7.2. į Licėjų neįleidžia asmenų, 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.); 

7.3. mokinį, 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 izoliuoja 103 kabinete, apie tai informuoja jo tėvus 

(globėjus, rūpintojus) ir konsultuojasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų. 

8. 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 Licėjaus patalpas ir kreiptis 

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

 

VI. BŪTINI SAUGOS VEIKSMAI 

 

9. Mokiniai, atvykdami į Licėjų, turi turėti apsauginę kaukę (rekomenduojama turėti 

vienkartinių drėgnų servetėlių). 

10. Mokiniams,  nesilaikantiems būtinos tvarkos, užtikrinančios sveiką ir saugią aplinką 

Licėjuje (kaukių dėvėjimas, rankų dezinfekavimas, saugaus atstumo laikymasis, kito asmens daiktų 

nelietimas, buvimas tik savo klasėje ir t.t), ugdymo procesas  stabdomas, informuojami tėvai. Tėvai 

privalo vaiką pasiimti iš Licėjaus. 

11. Jeigu Licėjus iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo informaciją 

apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant 

privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

(toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 

dienų izoliaciją. 

12. Į Licėjų draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu. 

13. Mokiniams draudžiamas tiesioginis kontaktas su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina 

tiesioginis darbas su mokiniais. 
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14.  Maksimaliai riboti pašalinių asmenų patekimą į švietimo įstaigą, išskyrus atvejus, kai 

jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui.  

15.  Riboti mokinius atlydinčių, pasitinkančių tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimą į pastato 

vidų, nustatant tam skirtas erdves ar vietas. 

16. Parengti mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) lankymosi Licėjuje taisykles, kuriose 

numatyti, kad tėvai (globėjai, rūpintojai) į patalpas įeina tik išskirtiniais atvejais, iš anksto 

užsiregistravę ir suderinę savo atėjimo laiką bei dėvėti kaukę. 

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

išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. 

18. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (specializuoti kabinetai, salės ir 

pan.), po kiekvienos pamokos jos  išvėdinamos ir išvalomos. 

19. Ribojamas dalijimasis ugdymo priemonėmis. Jei mokymo priemone, inventoriumi 

naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno 

panaudojimo. 

20. Tęsti neformalų ugdymą, taikant Sausumos kadetų sampratos elementus ir popamokinę 

veiklą užtikrinant kaip įmanoma didesnį atskirų grupių / klasių / srautų atskyrimą. 

21. 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. 

22. Sudarytos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas 

šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai). 

23. Sudarytos galimybės darbuotojų rankų dezinfekcijai, gerai matomoje vietoje prie 

centrinio įėjimo į Licėjų, tualetuose pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės. 

24. Per TaMo dienyną ir internetinėje erdvėje paviešintos rekomendacijos dėl tinkamos 

rankų higienos: 

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

.pdf). 

25. Aplinkos valymas Licėjuje 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). 

26. Apgyvendinant mokinius Licėjaus bendrabutyje, laikomasi šiame Apraše nustatytų reikalavimų. 

 

 

MOKINIŲ PAVEŽĖJIMAS 

 

  27. Mokiniai mokykliniame autobuse turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo,  

http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1).pdf
http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1).pdf
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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turi dėvėti kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba 

kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma.  

 28. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai turi būti 

dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę.  

29. Mokiniai, važiuojantys viešuoju transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, 

taikomų keleiviams.  

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

30. Pasikeitus teisės aktams, keičiami ir šio Aprašo atitinkami punktai. 

31. Tvarkos aprašo įgyvendinimą bei priežiūrą vykdo sudaryta darbo grupė 

 

 


