
PATVIRTINTA 

                                           Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos  

                                                                 direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VĮ-153 

 

UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO PANEVĖŽIO 

ALFONSO LIPNIŪNO PROGIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pradinio ir pagrindinio ugdymo  organizavimo  būtinų  sąlygų užtikrinimo tvarkos  aprašas  

(toliau – Aprašas) Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijoje (toliau – progimnazija) reglamentuoja 

Progimnazijos ugdymo organizavimo ir būtinų sąlygų užtikrinimo tvarką. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis 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.  rugpjūčio  25  d. sprendimu  Nr.  V-1931  „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.  rugpjūčio  20  d. sprendimu  Nr.  V-1904  „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“. 

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

kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

 

II. PROGIMNAZIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

4. Visi vyresni nei 6 metų asmenys progimnazijoje uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose,  

valgykloje,  mokytojų  kambaryje  ar pan.) privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai 

dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, ugdomiems pagal pradinio 

ugdymo programą, jiems esant progimnazijoje, kitiems asmenims sportuojant, veiklų, kurių negalima 

atlikti būnant su kauke, vykdymo metu, 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). 

5. Organizuojant ugdymo procesą maksimaliai ribojamas skirtingose grupėse, klasėse 

esančių mokinių kontaktas pamokų, pertraukų metu ir po pamokų: 

5.1. klasės suskirstytos į srautus, srautus žymi spalvos: 

III AUKŠTAS 

mėlyna spalva Pradinių klasių korpusas 1a klasė, 4a klasė, 2b klasė 



2a klasė 

raudona spalva 7-8 klasių korpusas 7a klasė, 7b klasė, 8a klasė, 

8b klasė 

II aukštas 

oranžinė spalva Pradinių klasių korpusas 4b klasė, 3b klasė, 1b klasė 

žalia spalva 5-6 klasių korpusas 5a klasė, 5b klasė, 6a klasė, 

6b klasė 

I aukštas 

geltona spalva Pradinių klasių korpusas 3a klasė, 3c klasė 

       ; 

5.2. vienos klasės (grupės) mokiniams ugdymo veiklos, kurioms nereikia specializuotų 

patalpų (pvz., laboratorijų ar kitų), visą dieną organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje: 

skirtingi mokytojai atvyksta į klasei (grupei) priskirtą patalpą: 1a klasė – 50 kabinetas, 1b klasė – 27 

kabinetas, 2a klasė – 47 kabinetas, 2b klasė – 46 kabinetas, 3a klasė – 12 kabinetas, 3b klasė – 26 

kabinetas, 3c klasė – 13 kabinetas, 4a klasė – 48 kabinetas, 4b klasė – 25 kabinetas, 5a klasė – 37 

kabinetas, 5b klasė – 33 kabinetas, 6a klasė – 34 kabinetas, 6b klasė – 43 kabinetas, 7a klasė – 55 

kabinetas, 7b klasė – 60 kabinetas, 8a klasė – 58 kabinetas, 8b klasė – 53 kabinetas; 

5.3. numatytos patalpos, kai klasė dalijama į grupes: viena iš jų mokosi kitame  priskirtame 

kabinete: 4a ir 4b klasės mokinių anglų kalbos grupė – 28 kabinetas, 6a ir 6b klasių mokinių anglų 

kalbos grupė – Samsung planšečių klasė, 7a ir 8b klasės mokinių anglų kalbos grupė – 51 kabinetas; 

vokiečių kalbos pamokos 6a6b ir 8a8b mokinių grupėms – skaitykla; 

5.4. specializuotose mokymo patalpose (fizinio ugdymo, technologijų, informacinių 

technologijų, dailės) vyksta tik tos pamokos, kurios negali vykti priskirtuose kabinetuose (būtina 

laboratorinė ar kita įranga / priemonės); 

5.5. koreguojamas  skirtingų klasių (grupių, srauto) pamokų pradžios ir pabaigos, pertraukų, 

laikas: atskiriami skirtingose klasėse (grupėse, sraute) ugdomi mokiniai, kai jie atvyksta į ar išvyksta 

iš progimnazijos, naudojasi bendromis progimnazijos patalpomis, ilsisi pertraukų metu, valgo; 

trumpesnės kaip 10 min pertraukos numatytos pritarus Progimnazijos tarybai (Progimnazijos tarybos 

2021 m. rugpjūčio 25 d. posėdžio protokolas Nr. PT-7): 

1-4 klasės: 

Pamoka Laikas Pertraukos 

trukmė 

1a, 2b, 2a klasės  

1 8.00-8.45 val. 

1a kl. 8.00-8.35 val. pamoka 8.35-8.45 val. laisvalaikis  

5 min 

2 8.50-9.35 val. 

1a kl. 8.50-9.25 val. pamoka 9.25-9.35 val. laisvalaikis  

10 min 

3 9.45-10.30 val. 

1a kl. 9.45-10.20 val. pamoka 10.20-10.30 val. laisvalaikis 

- 

Pietų 

pertrauka  

10.30-10.45 val. (valgykla – 15 min) 

10.45-11.00 val. (laisvalaikis - 15 min) 

30 min 

4 11.00-11.45 val. 

1a kl. 11.00-11.35 val. pamoka 11.35-11.45 val.  laisvalaikis 

10 min 

5 11.55-12.40 val. 

1b kl. 11.55-12.30 val. pamoka 12.30-12.40 val. laisvalaikis  

- 

1b, 3b, 4b klasės 



1 8.00-8.45 val. 

1b kl. 8.00-8.35 val. pamoka 8.35-8.45 val. laisvalaikis 

10 min 

2 8.55-9.40 val. 

1b kl. 8.55-9.30 val. pamoka 9.30-9.40 val. laisvalaikis 

10 min 

3 9.50-10.35 val. 

1b kl. 9.50-10.25 val. pamoka 10.25-10.35 val. laisvalaikis 

- 

Pietų 

pertrauka  

10.35-10.50 val. (laisvalaikis - 15 min) 

10.50-11.05 val. (valgykla – 15 min) 

30 min 

4 11.05-11.50 val. 

1b kl. 11.05-11.40 val. pamoka 11.40-11.50 val. laisvalaikis 

10 min 

5 12.00-12.45 val. 

1b kl. 12.00-12.35 val. pamoka 12.35-12.45 val. laisvalaikis 

- 

3a, 3c, 4a klasės 

1 8.00-8.45 val. 5 min 

2 8.50-9.35 val. 5 min 

3 9.40-10.25 val. 5 min 

4 10.30-11.15 val. - 

Pietų 

pertrauka  

11.15-11.30 val. (valgykla - 15 min)  

11.30-11.45 val. (laisvalaikis – 15 min) 

30 min 

5 11.45-12.30 val. - 

5-8 klasės: 

Pamoka Laikas Pertraukos trukmė 

0 8.00-8.45 val. 10 min 

1 8.55-9.40 val. 10 min 

2 9.50-10.35 val. 10 min 

3 10.45-11.30 val. - 

Pietų 

pertrauka  

5-6 kl. 

11.30-11.35 val. (laisvalaikis - 5 min) 

11.35-11.45 val. (valgykla – 10 min) 

11.45-12.00 val. (laisvalaikis - 15 min)  

30 min 

7-8 kl. 

11.30-11.50 val. (laisvalaikis - 20 min)  

11.50-12.00 val. (valgykla – 10 min) 

4 12.00-12.45 val. 5 min 

5 12.50-13.35 val. 5 min 

6 13.40-14.25 val. 5 min 

7 14.30-15.15 val. - 

       ; 

5.6. skirtingoms klasėms (grupėms, srautui) priskirti skirtingi įėjimai ir išėjimai; numatyti 

atskiri judėjimo maršrutai iki grupės, kabineto (klasės), valgyklos, specializuotų kabinetų (patalpų), 

sanitarinių mazgų: 



 

 



 
 

5.7. organizuojant fizinio ugdymo pamokas, persirengimo kambariais naudojasi tik tos 

pačios klasės mokiniai; 

5.8. siekiant maksimaliai riboti skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktą, drabužinės 

(rūbinėlės) įrengtos prie mokymo patalpų ar jose arba numatytos kitos sudarytame sraute esančios 

patalpos; dalis klasių rūbinėmis naudojasi progimnazijos rūsyje įrengtose patalpose; 

5.9. pertraukas pradinių skirtingų klasių (grupių, srauto) mokiniai gali leisti progimnazijos 

vidiniame kiemelyje, 5-8 klasių mokiniai – kiemelyje prie progimnazijos centrinio įėjimo; pradinių 

klasių mokinius prižiūri ir už jų saugumą atsako pradinių klasių vadovai; 

5.10. pailgintos darbo dienos grupės veikloje leidžiama dalyvauti 1-4 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; 

5.11. švietimo pagalbos specialistų pratybos, konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu 

metu dirbama tik su tos pačios klasės (grupės, srauto) mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos švietimo 

pagalbos specialistas privalo išvėdinti patalpas ir nuvalyti liečiamus paviršius, naudotas priemones; 

5.12. mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams rekomenduojama maksimaliai 

išnaudoti galimybes  pamokas, grupines veiklas, suderinus su direktoriaus pavaduotoju ugdymui, 

organizuoti lauke; 

5.13. organizuojant neformaliojo vaikų švietimo, kitas popamokines veiklas užtikrinamas 

kaip įmanoma didesnis atskirų grupių / klasių / srautų atskyrimas. 

6. Darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais, įpareigojami vengti 

tiesioginio kontakto su mokiniais.  

7. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams užtikrina: 



7.1. informacijos mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams parengimą 

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

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

ir kt.); 

7.1.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes uždarose patalpose; 

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

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

7.2. kad būtų sudarytos  tinkamos  sąlygos ir galimybės: 

7.2.1.  mokinių  ir  darbuotojų  rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, 

prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai); 

7.2.2. 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); 

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

išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu; 

7.4. 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; 

7.5. organizuojant veiklą informacinių technologijų, technologijų kabinetuose, gamtos 

mokslų laboratorijoje, aktų salėje, sporto salėje, skaitykloje, Samsung planšečių klasėje ir pan., po 

kiekvienos pamokos jos būtų išvėdinamos ir išvalomos; 

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

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

7.7. po kiekvieno klasių srauto valgymo valgykloje salė būtų išvėdinama ir išvaloma; 

7.8. kitas aplinkos valymas progimnazijoje būtų atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos 

apsaugos  ministerijos  parengtas  rekomendacijas  patalpų  valymui  COVID-19  pandemijos  metu 

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

8. Mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims ar tretiesiems asmenims, 

kurie teikia paslaugas progimnazijoje, sudarytos sąlygos matuoti(s) kūno temperatūrą bekontakčiu 

termometru tik atvykus  į  progimnaziją  (prie centrinio įėjimo). 

9. Maksimaliai ribojamas pašalinių asmenų patekimas į progimnaziją, išskyrus atvejus, kai 

jie  teikia  paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas. 

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

pastato vidų. Tėvai  (globėjai,  rūpintojai) į  patalpas  įeina  tik išskirtiniais  atvejais,  iš anksto 

užsiregistravę ir suderinę savo atėjimo laiką su progimnazijos administracija, švietimo pagalbos 

specialistais bei privalo dėvėti kaukę. 

11. Draudžiama  į  progimnaziją  atvykti  asmenims,  kuriems  privaloma  izoliacija, 

izoliacijos laikotarpiu. 

12. Apie 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 (prie sveikatos priežiūros 

specialisto kabineto), apie mokinio sveikatos būklę informuojami jo tėvai (globėjai,  rūpintojai). 

Mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) atvykus pasiimti mokinio rekomenduojama jiems 

registruoti mokinį pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) Karštąja koronaviruso 

linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt. 

https://bit.ly/3f13Bf1
https://bit.ly/3hGFqV4
http://www.1808.lt/


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

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

progimnazijos direktorių, 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. 

14. 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. 

15. Laikoma, jog progimnazijoje įvestas infekcijų plitimą ribojantis režimas: 

15.1. kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir 

kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalimi, esant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) išplitimo 

pavojui, atsižvelgiant į NVSC teikimą raštu, savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu 

nustatomas savivaldybės teritorijoje esančios švietimo įstaigos (-ų) visos ar dalies veiklos ribojimas 

ir dėl to visa ar dalis švietimo įstaigos veiklos sustabdoma ir (ar) joje mokinių ugdymas 

organizuojamas nuotoliniu būdu; 

15.2. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu, esant COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) išplitimo pavojui, nustatomas visos ar dalies švietimo įstaigų veiklos 

ribojimas ir dėl to visa ar dalis švietimo įstaigų veiklos sustabdoma ir (ar) jose mokinių ugdymas 

organizuojamas nuotoliniu būdu. 

16. Už asmenų, dalyvaujančių neformaliojo  švietimo veikloje, saugumą nuomojamose 

patalpose (pvz., sporto salėje, aktų salėje ar kt.) atsako paslaugos tiekėjas. Prieš prasidedant ugdymo 

procesui patalpos privalo būti išvėdintos, išvalytos ir dezinfekuotos, laikantis nurodytų 

rekomendacijų. 

 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

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

18. Aprašas skelbiamas progimnazijos interneto svetainėje www.alipniunomokykla.lt. 

19. Su Aprašu progimnazijos darbuotojai susipažįsta pasirašytinai. 

20. Klasių vadovai  su Aprašu supažindina tėvus (globėjus, rūpintojus) pirmojo susitikimo 

metu. 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
PANEVĖŽIO ALFONSO LIPNIŪNO PROGIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO PANEVĖŽIO 

ALFONSO LIPNIŪNO PROGIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO 

PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. RUGPJŪČIO 31 D. ĮSAKYMU NR. VĮ-153, 4  

PUNKTO PAKEITIMO 

 

2022 m. kovo 4 d. Nr. VĮ-66 

Panevėžys 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2022 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. V-420 ,,Dėl 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. 

sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 

pakeitimo“, 

1 . P a k e i č i u  Ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Panevėžio Alfonso Lipniūno 

progimnazijoje tvarkos aprašo, patvirtinto progimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu 

Nr. VĮ-153 „Dėl ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Panevėžio Alfonso Lipniūno 

progimnazijoje“, 4 punktą ir išdėstau jį taip: 

„4. Visi vyresni nei 6 metų asmenys progimnazijoje 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 švietimo įstaigoje, kai patalpoje  

yra tik tos pačios klasės vaikai, kitiems asmenims sportuojant, veiklų, kurių negalima atlikti būnant su 

kauke, vykdymo metu, 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, gali būti 

naudojamos kitos riziką mažinančios priemonės (pvz., veido skydeliai).“. 

2. Pripažįstu netekusiu galios 2021 m. lapkričio 22 d.  direktoriaus įsakymą Nr. VĮ-289. 

3. N u s t a t a u , kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. kovo 2 d. 

    

Direktorė                                                                                                              Vilma Petrulevičienė

                           


