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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos ekstremalios situacijos laikotarpio 

formaliojo profesinio mokymo valdymo Tvarkos aprašas (toliau ‒ Aprašas) parengtas vadovaujantis 

Lietuvos  Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės operacijų vadovo 2021 metų gegužės 21 dienos sprendimu Nr. V-1174 „Dėl formaliojo 

profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų vykdymo būtinų sąlygų“. 

2. Siekiant užtikrinti mokinių, mokytojų ir kitų mokyklos bendruomenės narių saugumą 

mokykloje maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės 

kontaktai, laikomasi saugaus atstumo. Profesinis mokymas vykdomas pagal 2020 m. rugsėjo 1 d.  

direktoriaus įsakymu Nr. V-46 patvirtintą srautų valdymo planą. Mokykloje sudaryta COVID-19 

situacijų valdymo grupė, kurios narių kontaktiniai duomenys talpinami mokyklos informaciniuose 

stenduose. 

 

II SKYRIUS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS 

 

3. Profesinis mokymas organizuojamas mišriu būdu Nutarime numatytais atvejais, 

privalomąsias praktikas, praktinius mokymus ar kompetencijų vertinimą, kurių neįmanoma 

įgyvendinti nuotoliniu būdu (toliau – mokymas), laikantis šių reikalavimų: 

3.1.  Užtikrinti, kad asmenys mokymo vykdymo vietose dėvėtų nosį ir burną dengiančias 

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

visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukė). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems 

asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti 

asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais 

atvejais. 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). 

3.2. Užtikrinti, kad asmenys, dalyvaujantys mokymo veiklose, neturėtų tiesioginio 

kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina mokymo veiklų vykdymas, ar kitais pašaliniais 

asmenimis. 

3.3. Užtikrinti, kad: 



3.3.1. patalpose, kuriose vykdomi mokymai dalyvautų ne daugiau kaip 10 mokinių arba, jei 

dalyvauja 11–30 mokinių ar studentų, kiekvienam patalpoje esančiam asmeniui būtų skiriamas ne 

mažesnis kaip 10 m
2
 patalpos plotas; 

3.3.2. tarp mokymų patalpose esančių asmenų būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 2 m 

atstumas. 

3.4. Esant galimybei, rekomenduojama nevykdyti kontaktiniu būdu interaktyvių veiklų, 

kurių negalima atlikti dėvint kaukes (pvz., susijusių su sportu, dainavimu, šokimu ir pan.). 

3.5. Mokymo veiklose dalyvaujantiems asmenims, darbuotojams ir kitiems asmenims turi 

būti pateikiama informacija apie: 

3.5.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir 

kt.); 

3.5.2. apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo; 

3.5.3. draudimą kontaktinėse veiklose dalyvauti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas 

ir pan.). 

3.6. Darbuotojų, mokymo veiklose dalyvaujančių asmenų sveikatos būklė turi būti 

stebima: 

3.6.1. turi būti sudarytos sąlygos darbuotojams, mokymo veiklose dalyvaujantiems 

asmenims matuoti(s) kūno temperatūrą; 

3.6.2. asmuo, kuriam pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., 

karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) mokymo vykdymo vietoje, turi nedelsiant 

apleisti patalpas ir kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją; 

3.6.3. jeigu mokykla iš darbuotojo ar mokymo veiklose dalyvaujančio asmens gavo 

informaciją apie šiam asmeniui 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 izoliaciją; 

3.6.4. į mokymo vykdymo vietą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma 

izoliacija, izoliacijos laikotarpiu. 

3.7. Mokymo vykdymo vietoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos rankų higienai 

(praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai 

rankšluosčiai). Turi būti sudaryta galimybė veiklose dalyvaujančių asmenų ir darbuotojų rankų 

dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje prie įėjimo į mokymo veiklų vykdymo vietą, tualetuose 

pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės).  Taip pat paviešinti rekomendacijas dėl tinkamos 

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

3.8. Patalpos, kuriose vykdomos mokymo veiklos turi būti išvėdinamos prieš atvykstant 

jose dalyvaujantiems asmenims ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo 

priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros 

jungikliai ir kt.) turi būti valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. 

Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (salės ir pan.), po kiekvieno panaudojimo jos 

turi būti išvėdinamos ir išvalomos. Jei ugdymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip 

vienas asmuo, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Kitas aplinkos 

valymas mokymo vykdymo vietose turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos 

https://bit.ly/3f13Bf1


ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu 

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

4. Įpareigoti asmenis mokymo veiklų vykdymo vietose dėvėti kaukes. Kaukių 

leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti 

negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido 

skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais. 

5. Nustatyti, kad laikoma, jog švietimo įstaigoje (-ose) įvestas infekcijų plitimą 

ribojantis režimas: 

5.1. 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 ugdymas organizuojamas 

nuotoliniu būdu; 

5.2. 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 ugdymas 

organizuojamas nuotoliniu būdu.“ 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6. Už mokymo veiklose dalyvaujantiems asmenims, darbuotojams ir kitiems asmenims 

informacijos pateikimą Vilniaus mokykloje atsakingas direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai, 

Kaišiadorių skyriuje padėjėjas ūkio reikalams. 

7. Už mokymo vietoje tinkamų sąlygų sudarymą rankų dezinfekcijai Vilniaus 

mokykloje atsakingas direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai, Kaišiadorių skyriuje padėjėjas ūkio 

reikalams. 

8. Už patalpų vėdinimą, kuriose vykdomos mokymo veiklos atsakingi profesijos 

mokytojai vykdantys mokymo veiklas. 

9. Už paviršių dezinfekciją, kuriose vykdomos mokymo veiklos atsakingi profesijos 

mokytojai vykdantys mokymo veiklas ir mokyklos valytojos. 

10. Už kaukių dėvėjimą mokymo veiklų vykdymo vietoje atsakingi profesijos mokytojai 

vykdantys mokymo veiklas. 

11. Už galimybės sudarymą mokymo veiklose dalyvaujantiems asmenims matuotis 

temperatūrą atsakingas direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai.  

12. Už atstumų, plotų ir mokinių skaičiaus dalyvaujančių mokymo veiklose atsakingi 

skyrių vedėjai. 

13. Kad asmenys, dalyvaujantys mokymo veiklose, neturėtų tiesioginio kontakto su 

darbuotojais, į kurių pareigas neįeina mokymo veiklų vykdymas, ar kitais pašaliniais asmenimis 

atsakingi skyrių ir praktinio mokymo dirbtuvių vedėjai. 

14. Aprašas skelbiamas mokyklos internetinėje svetainėje www.vkpm.lt ir Kaišiadorių 

skyriaus internetinėje svetainėje www.kaisiadorys.zuum.lm.lt . 

https://bit.ly/3hGFqV4
http://www.vkpm.lt/
http://www.kaisiadorys.zuum.lm.lt/


15. Profesijos mokytojai ir kiti atsakingi už aprašo vykdymą darbuotojai su Aprašu 

supažindinami el. paštu.  

________________________ 

 

PRITARTA 

Mokyklos tarybos 

2021-05-26 protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. V1-4) 

 


