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1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. V-1552

„Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“:

1.1. Pakeičiu 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1. Kad vyresni nei 6 metų asmenys švietimo įstaigoje uždarose patalpose dėvėtų

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,

pamokų, pasiekimų patikrinimo metu, taip pat jiems esant švietimo įstaigoje, kai patalpoje yra tik tos

pačios klasės vaikai, kitiems asmenims sportuojant, veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke,

vykdymo metu (pvz., maudantis, dainuojant ir pan.), 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).“

1.2. Pripažįstu netekusiu galios 1.1 papunktį.

1.3. Pakeičiu 1.2 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„1.2. Organizuojant ugdymo procesą turi būti laikomasi grupių, klasių atskyrimo principo

(ribojamas skirtingose grupėse, klasėse esančių mokinių kontaktas tiek pamokų metu, tiek pertraukų

metu, tiek po pamokų, o jei nėra galimybės užtikrinti kiekvienos konkrečios grupės, klasės mokinių

atskyrimo, atskiriamos kelios grupės, klasės (toliau – srautas)):“.

1.4. Pakeičiu 1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.5. Pertraukų, kurių metu mokiniai maitinami, laikas turi būti sureguliuotas taip, kad būtų

užtikrintas klasės (grupės, srauto) izoliacijos principo taikymas. Maitinimas švediško stalo principu,

kai maistą įsideda patys mokiniai, neturi būti organizuojamas, išskyrus atvejus, kai maitinimo

patalpoje yra organizuojamas maitinimas tik vienai klasei, grupei. Po kiekvienos klasės (grupės,

srauto) valgymo salė turi būti išvėdinama ir išvaloma.“

1.5. Pakeičiu 1.7.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.7.2. apie rekomendaciją uždarose patalpose dėvėti medicinines veido kaukes arba

respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės);“.

1.6. Pakeičiu 1.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.9. Mokiniai neturėtų turėti tiesioginio kontakto su darbuotojais ar kitais asmenimis, į kurių

pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais.“

1.7. Pakeičiu 1.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.10. Vykstant ugdymo procesui rekomenduojama pašalinių asmenų į švietimo įstaigą

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

valstybines funkcijas. Jei ugdymo veiklose dalyvauja vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai), ar kiti ugdymo

veiklose įprastai nedalyvaujantys asmenys, turi būti užtikrinama, kad tarp šių asmenų ir vaikų būtų

išlaikomas saugus ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas (ribojimas nėra taikomas vaiko ir jo tėvų
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(globėjų, rūpintojų) kontaktams). Jei nevykstant ugdymo procesui švietimo įstaigos patalpos yra

panaudojamos kitoms reikmėms, ar ugdymo veiklose dalyvauja įprastai jose nedalyvaujantys

asmenys, turi būti užtikrinama, kad prieš prasidedant ugdymo procesui patalpos būtų išvėdintos,

išvalytos ir dezinfekuotos, laikantis šio sprendimo 1.12 papunktyje nurodytų rekomendacijų.“

1.8. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3. Įpareigoti vyresnius nei 6 metų asmenis švietimo įstaigoje uždarose patalpose dėvėti

kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, ugdomiems pagal pradinio ugdymo programą, pamokų,

pasiekimų patikrinimo metu, taip pat jiems esant švietimo įstaigoje, kai patalpoje yra tik vienos klasės

vaikai, kitiems asmenims sportuojant, veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu

(pvz., maudantis, dainuojant ir pan.), 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).“

1.9. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3. Rekomenduoti vyresniems nei 6 metų asmenims švietimo įstaigoje uždarose patalpose

dėvėti kaukes.“

2. N u s t a t a u, kad šio sprendimo 1.2, 1.5 ir 1.9 papunkčiai įsigalioja 2022 m. balandžio

4 d.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė,

pavaduojanti sveikatos apsaugos ministrą,

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovą                  Monika Navickienė
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