
PATVIRTINTA  

Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ 

direktoriaus 2020-10-01 įsakymu Nr. V-65 

 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO 

ORGANIZAVIMO ELEKTRĖNŲ VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „DRUGELIS“ 

EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS METU  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. V-1487 

„Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“,  Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1840 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – 

Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 22 d. 

sprendimo Nr. V-2090 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 

pakeitimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. V-2118 „Dėl 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimais, Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 

operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. V-1475 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo 

organizavimo būtinų sąlygų“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1841 

„Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimais, Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

2020 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. V-2088 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų 

sąlygų“ pakeitimais bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. V-2116 

„Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimais Elektrėnų vaikų lopšelio-

darželio „Drugelis“ (toliau – įstaiga) darbo grupė, paskirta 2020 m. rugsėjo 30 d. direktoriaus įsakymu 

Nr. V-64 parengė šį „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo organizavimo Elektrėnų 



vaikų lopšelyje-darželyje „Drugelis“ ekstremaliosios situacijos metu tvarkos aprašą“  (Toliau – 

Aprašas). 

Aprašas įsigalioja 2020 m. spalio 2 d. ir galioja iki pakeitimų nurodytuose teisės aktuose. 

 

II SKYRIUS 

TĖVŲ ATSAKOMYBĖ LEIDŽIANT VAIKĄ (VAIKUS) Į ĮSTAIGĄ 

 

1. Tėvai (globėjai) atvesdami vaiką į įstaigą nuo 2020 m. spalio 2 d. pasirašo deklaraciją (1 

priedas). Deklaracijos registruojamos „Vaikų, ekstremalios situacijos metu lankančių Elektrėnų vaikų 

lopšelį-darželį „Drugelis“, deklaracijų registracijos žurnale“ (2 priedas). 

2. Asmenys, atlydintys vaiką(-us) į įstaigą, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias 

priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). 

3. Asmenys, atlydintys vaiką(-us) į įstaigą, turi laikytis asmens higienos (rankų higienos, 

kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.). 

4. Prie įėjimo į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 

pateikiama informacija apie: 

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

kt.); 

4.2. apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo; 

4.3.  draudimą ugdyme dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo 

takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir 

pan.). 

5. Šalia įėjimo į įstaigą ir į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas, sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai (gerai matomoje, bet vaikams nepasiekiamoje 

vietoje, pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). 

6. Grupės darbuotojai nuolat stebi vaikų sveikatos būklę. Rytais grupės rūbinėlėse vaikams 

mokytojų padėjėjos matuoja temperatūrą.  

7. Vaikai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., 

karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ar kiti požymiai, nurodyti 

Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo 

bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ patvirtinimo“, 80 punkte, dalyvauti ugdymo veikloje nebus priimami. 

8. Tėvai (globėjai) įsipareigoja pasiimti vaiką iš įstaigos per 30 min. po to, kai Tėvams 

buvo pranešta apie pasireiškusius nurodytus ligos simptomus. 

 

III SKYRIUS  

SAUGIŲ DARBO SĄLYGŲ SUDARYMAS 

 

9. Įstaigoje ugdymo paslaugos organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos 

principo: 



9.1.  grupių veikla vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų 

kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos, tiek lauke; 

9.2.  skirtingose patalpose dirbančių darbuotojų kontaktai draudžiami, išskyrus išimtinius 

atvejus, jei to padaryti neįmanoma, ribojant kontakto laiką bei išlaikant saugų atstumą (trumpiau nei 15 

min. didesniu kaip 2 m. atstumu); 

9.3.  su vaikais negali turėti kontakto darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis 

darbas su vaikais; 

9.4.  vaikai maitinami tik grupės patalpose. Mokytojų padėjėjai maistą parsineša pagal 

sudarytą maisto atidavimo grafiką (nesibūriuojant prie maisto atidavimo langelio) ir privalo dėvėti nosį 

ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones); 

9.5.  meninio ugdymo užsiėmimai ir fizinio lavinimo užsiėmimai organizuojami tik 

atskirų grupių vaikams (pagal patvirtintą užsiėmimų grafiką). Po kiekvienos grupės užsiėmimo 

muzikos ar sporto salės patalpos išvėdinamos ir išvalomos, o panaudotas inventorius ir priemonės 

valomos ir dezinfekuojamos; 

9.6.  švietimo pagalbos specialistai gali dirbti su vaikais nuotoliniu būdu. Jei 

organizuojamos kontaktinės švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, jos teikiamos individualiai ar 

vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos 

ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai. 

10. Darbuotojai vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias 

apsaugos priemones. 

11. Ugdymo paslaugų teikimo vietoje gali dirbti darbuotojai neturintys ūmių viršutinių  

kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių  (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan.). Darbuotojų sveikata nuolat stebima: 

11.1.  darbuotojai turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų 

užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) į darbą vykti 

negali. Apie tai nedelsiant darbuotojas uri informuoti tiesioginius vadovus; 

11.2. darbuotojams yra sudaromos sąlygos matuoti(s) kūno temperatūrą tiek atvykus į 

darbą, tiek darbo metu grupėse arba pas visuomenės sveikatos priežiūros specialistą; 

11.3. darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų 

požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi apleisti 

įstaigos patalpas ir nedelsiant informuoti tiesioginius vadovus. Darbuotojui rekomenduojama kreiptis 

konsultacijai į savo šeimos gydytoją; 

11.4.  darbuotojas privalo įstaigos administracijai pranešti apie jam nustatytą COVID-19 

ligą (koronoviruso infekciją). Jeigu darbuotojo administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją 

apie jam 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; 

11.5. darbuotojai, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu dirbti negali, 

išskyrus dirbančius nuotoliniu būdu. 

12. Ugdymo paslaugų teikimo patalpos išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau 

kaip 2 kartus per dieną, o aplinkos valymas ugdymo paslaugų teikimo vietoje atliekamas atsižvelgiant į 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui 



COVID-19 pandemijos metus 

(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327

%20(1).pdf).  

13. Laikomasi parengto „Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ aplinkos valymo ir 

dezinfekcijos darbų plano, esant nepalankiai COVID-19 situacijai“ (5 priedas). 

14. Įstaigoje sudarytas „Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ veiksmų ir priemonių 

planas įtarus arba patvirtinus COVID-19 virusu užsikrėtimo atvejį įstaigoje“ (6 priedas). 

 

IV SKYRIUS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 

 

15. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos vykdomos laikantis grupių izoliacijos principo: 

užtikrinama, kad vaikai nuolatos dalyvautų tos pačios grupės veiklose, neformaliojo vaikų švietimo 

veiklos vykdomos taip, kad būtų išvengta skirtingų grupių vaikų kontakto patalpose, kuriose vykdoma 

veikla. 

16. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizuojamos taip, kad būtų išvengta kontakto su 

pašaliniais, veiklose nedalyvaujančiais asmenimis. Jei to padaryti neįmanoma, ribojamas kontakto 

laikas. 

17. Pateikiama informacija veiklose dalyvaujantiems vaikams, jų tėvams (globėjams) apie: 

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

kt.); 

17.2. draudimą veiklose dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi 

ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz. karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir 

pan.). 

18. Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo vietoje gali dirbti darbuotojai neturintys 

ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Darbuotojų sveikata nuolat stebima: 

18.1. darbuotojams yra sudaromos sąlygos matuoti(s) kūno temperatūrą tiek atvykus į 

darbą, tiek darbo metu pas visuomenės sveikatos priežiūros specialistą; 

18.2. darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų 

požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi apleisti 

įstaigos patalpas ir nedelsiant informuoti įstaigos vadovą. Darbuotojui rekomenduojama kreiptis 

konsultacijai į savo šeimos gydytoją; 

19. Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo vietoje sudarytos tinkamos sąlygos vaikų ir 

darbuotojų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama 

skysto muilo, asmeniniai rankšluosčiai).  

20. Patalpos, kuriose vykdomos neformaliojo vaikų švietimo veiklos, vėdinamos prieš 

atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, 

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. Jei organizuojant veiklą 

naudojamos bendros patalpos (salės ir pan.), po kiekvienos vaikų grupės panaudojimo jos išvėdinamos 

ir išvalomos. Jei ugdymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas vaikas, jos išvalomos 

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)


ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Kitas aplinkos valymas neformaliojo vaikų švietimo 

paslaugų teikimo vietoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas 

rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu 

(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327

%20(1).pdf). 

21. Neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjams rekomenduojama, vykdant 

veiklas patalpose, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar 

kitas priemones). 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Aprašo nuostatos įsigalioja 2020 m. spalio 2 d. 

23. Aprašas skelbiamas įstaigos internetinėje svetainėje https://www.drugelis.tavodarzelis.lt/, 

supažindinami visi įstaigos darbuotojai pasirašydami deklaraciją (3 priedas). Deklaracijos 

registruojamos „Darbuotojų, ekstremalios situacijos metu dirbančių Elektrėnų vaikų lopšelyje-darželyje 

„Drugelis“, deklaracijų registracijos žurnale“ (4 priedas). 

 

_________________  

 

 

 

 

   

  

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)
https://www.drugelis.tavodarzelis.lt/


Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų  

ugdymo organizavimo Elektrėnų vaikų lopšelyje-darželyje  

„Drugelis“ ekstremaliosios situacijos metu tvarkos aprašo 

1 priedas  

 

VAIKO, EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU LANKANČIO  

ELEKTRĖNŲ VAIKŲ LOPŠELĮ-DARŽELĮ „DRUGELIS“,  

DEKLARACIJA 

 

________________________ 

                  (data) 

Elektrėnai 

 

 

Aš__________________________________________________________, patvirtinu, kad 

  (tėvo (globėjo) vardas, pavardė) 

mano vaikas (globotinis) _________________________________________________________, 

  (vaiko (globotinio) vardas, pavardė) 

lankantis _____________________________ grupę: 

 

• Per pastarąsias 14 dienų nebendravo su COVID-19 infekcija paveiktais ir iš  užsienio šalių 

grįžusiais ar galimai užsikrėtusiais COVID-19 infekcija asmenimis; 

•  Aš ir mano šeimos nariai nėra grįžę iš COVID-19 paveiktų užsienio šalių per pastarąsias 14 

dienų; 

•  Vaikas yra sveikas: nekarščiuoja, nekosti, neturi kitų viruso požymių. 

 

Įsipareigoju į ikimokyklinio ugdymo įstaigą  vaiką vesti tik sveiką:  nekarščiuojantį, nekosintį, 

neturintį kitų viruso požymių. 

Pasižadu, jog, išaiškėjus faktui, kad vaikas yra užsikrėtęs COVID-19 ar jam teko bendrauti su 

užsikrėtusiais ar iš užsienio grįžusiais asmenimis, tuoj pat informuosiu Elektrėnų vaikų lopšelio-

darželio „Drugelis“  grupės, kurią lanko vaikas, mokytoją ir nutrauksiu vaiko (-ų)  lankymąsi įstaigoje. 

Suprantu, jog, išaiškėjus faktui, kad pateikiau klaidingus duomenis ir faktus, gresia administracinė 

arba baudžiamoji atsakomybė už ekstremalios situacijos sąlygų pažeidimą. 

Užtikrinu tėvų (globėjų) pasiekiamumą bet kuriuo vaiko buvimo įstaigoje metu. Patikslintas 

kontaktinis telefono numeris (-iai) ___________________________________________. 

  

 

 

_____________                                    __________________________________________ 

    (parašas)                                                               tėvo (globėjo)vardas, pavardė) 

  

 



Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų  

ugdymo organizavimo Elektrėnų vaikų lopšelyje-darželyje  

„Drugelis“ ekstremaliosios situacijos metu tvarkos aprašo 

2 priedas  

 

VAIKŲ, EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU LANKANČIŲ  

ELEKTRĖNŲ VAIKŲ LOPŠELĮ-DARŽELĮ „DRUGELIS“,  

DEKLARACIJŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS 

 

Eil. 

Nr. 
Vaiko vardas, pavardė 

Lankoma 

grupė 

Pasirašymo 

data 
Pastabos  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

 



Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų  

ugdymo organizavimo Elektrėnų vaikų lopšelyje-darželyje  

„Drugelis“ ekstremaliosios situacijos metu tvarkos aprašo 

3 priedas  

 

DARBUOTOJO, EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU DIRBANČIO  

ELEKTRĖNŲ VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „DRUGELIS“,  

DEKLARACIJA 

 

________________________ 

                  (data) 

Elektrėnai 

 

 

Aš____________________________________________________________________________ 

   (darbuotojo pareigybė, vardas, pavardė) 

 

________________________________________________________________________,  

 

patvirtinu, kad: 

• Per pastarąsias 14 dienų nebendravo su COVID-19 infekcija paveiktais ir iš  užsienio šalių 

grįžusiais ar galimai užsikrėtusiais COVID-19 infekcija asmenimis; 

•  Aš ir mano šeimos nariai nėra grįžę iš COVID-19 paveiktų užsienio šalių per pastarąsias 14 

dienų; 

• Esu susipažinęs (-usi) ir sutinku su „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo 

organizavimo Elektrėnų vaikų lopšelyje-darželyje „Drugelis“ ekstremaliosios situacijos metu 

tvarkos aprašu“ patvirtintu Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ direktoriaus 2020-10-

01 įsakymu Nr. V-65. 

 

Pasižadu, jog, išaiškėjus faktui, kad esu užsikrėtęs(-usi) COVID-19 ar man teko bendrauti su 

galimai užsikrėtusiais ar iš užsienio grįžusiais asmenimis, tuoj pat imsiuosi veiksmų pagal „Elektrėnų 

vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ veiksmų ir priemonių planą įtarus arba patvirtinus COVID-19 

virusu užsikrėtimo atvejį įstaigoje“ patvirtintą Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ 

direktoriaus 2020-10-01 įsakymu Nr. V-65. 

Suprantu, jog, išaiškėjus faktui, kad pateikiau klaidingus duomenis ir faktus, gresia administracinė 

arba baudžiamoji atsakomybė už ekstremalios situacijos sąlygų pažeidimą. 

 

 

 

_____________                                    __________________________________________ 

    (parašas)                                                               (darbuotojo vardas, pavardė) 

  

 

  



Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų  

ugdymo organizavimo Elektrėnų vaikų lopšelyje-darželyje  

„Drugelis“ ekstremaliosios situacijos metu tvarkos aprašo 

4 priedas  

 

DARBUOTOJŲ, EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU DIRBANČIŲ  

ELEKTRĖNŲ VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „DRUGELIS“,  

DEKLARACIJŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS 

 

Eil. 

Nr. 
Darbuotojo vardas, pavardė Pareigybė 

Pasirašymo 

data 
Pastabos  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

 

  



Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų  

ugdymo organizavimo Elektrėnų vaikų lopšelyje-darželyje  

„Drugelis“ ekstremaliosios situacijos metu tvarkos aprašo 

5 priedas  

 

ELEKTRĖNŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ 

APLINKOS VALYMO IR DEZINFEKCIJOS 

DARBŲ PLANAS, ESANT NEPALANKIAI COVID-19 SITUACIJAI 

 

Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ aplinkos valymo ir dezinfekcijos darbų planas 

parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. 

įsakymu Nr. V-946 „Dėl užkrečiamųjų ligų židinių privalomojo aplinkos kenksmingumo pašalinimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.267790/asr),  UAB 

„Koslita“ plovimo ir dezinfekavimo programa, „Geros higienos praktikos taisyklėmis viešojo 

maitinimo įmonėse“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis „Dėl 

aplinkos valymo ir dezinfekcijos, esant nepalankiai Covid-19 situacijai.   

Šis planas skirtas valymui tose vietose, kur Covid-19 susirgę asmenys dirbo, lankėsi, tačiau 

valymui rekomenduojamos naudoti priemonės gali būti taikomos ir profilaktiškai, Covid-19 plitimo 

prevencijai. Nors trūksta specifinių duomenų apie priemonių veiksmingumą prieš koronovirusą, 

aplinkos valymas naudojant vandenį, buitinius ploviklius bei įprastas dezinfekcijos priemones yra 

pakankamas. 

Visi Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ darbuotojai pasirašytinai supažindinami su 

Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ aplinkos valymo ir dezinfekavimo darbų planu, esant 

nepalankiai Covid-19 situacijai ir priemonių naudojimo instrukcijomis (1 priedas). 

Dirbant su cheminėmis medžiagomis reikia laikytis gamintojų nurodymų. Visi darbuotojai 

dirbantys su šarminėmis ir rūgštinėmis medžiagomis privalo dėvėti kūno apsaugos priemones. Visos 

priemonės turi būti su etiketėmis ir laikomos atskirai, vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

•  Stalo indų plovimo taisyklės: 

Pirmiausia šepetėliu ar mentele išvalomos maisto atliekos į tam skirtą tarą. 

Plautuvė Valymo būdas Vandens 

temp. 

Preparatas Dozuotė Panaudojimo 

dažnumas 

I Riebalų 

pašalinimas   

 

 

  50 ºC 

Indų ploviklis su 

dezinfekuojančiais 

priedais 

30g/10l Indus tirpale išplauti 

su šepečiais ar 

kempinėlėmis 

II Skalavimas Tekantis vanduo Indus skalauti po 

tekančiu vandeniu. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.267790/asr


• Šepečių, kempinėlių, pašluosčių priežiūra: 

Plovimo objektas Valymo būdas Preparatas Dozuotė Panaudojimo 

dažnumas 

1.Šepečiai 

2.Kempinėlės 

3.Pašluostės 

Plovimas - 

dezinfekavimas 

Jėga- 5U 200g/10 l Mirkyti 15 – 

30min.paruoštame 

tirpale. Po to gerai 

išplauti tame 

pačiame tirpale. 

Skalavimas Skalauti 35 – 40 ºC temperatūros vandenyje. 

Šepečiai, kempinėlės, pašluostės nakčiai nemerkiami į dezinfekcinį tirpalą, o paliekami tam skirtose 

vietose švarūs ir išdezinfekuoti. 

Plovimo dezinfekavimo tirpalas keičiamas vieną kartą per dieną arba pagal poreikį. 

• Patalpų valymas: 

Plovimo 

objektas 

Valymo būdas Preparatas Dozuotė Panaudojimo dažnumas 

1.Grindys Plovimas - 

dezinfekavimas 

Jėga - 5U 200g/10 l iki 30 – 

40 ºC 

Kasdien. Nuskalauti nereikia, 

tik nusausinti. 

2. Durys Durų rankenos 2 karus per 

dieną, nuskalauti nereikia, tik 

nusausinti. 

3. Langai Plovimas Ūla arba 

universalus 

valiklis 

Paruošta naudoti 

10g/10l 

Du kartus per metus plauti ir 

nublizginti 

4.Palangės Drėgnas 

valymas 

Universalus 

valiklis 

10g/10 l iki 30 – 

40 ºC 

Kartą per dieną drėgnai 

nuvalyti 

5. Šviestuvai Drėgnas 

valymas 

Universalus 

valiklis 

10g/10 l iki 30 – 

40 ºC 

Du kartus per metus nuvalyti 

drėgnai. 

Dėmesio! Atsargiai su 

elektrinėmis dalimis. 

6.Stalas Plovimas - 

dezinfekavimas 

Jėga – 5U 

ir 
2 proc. 

geriamosios 

sodos, muilo 

tirpalas 
 

200g/10 l iki 30 – 

40 ºC 
2 g sodos 100 ml 

vandens 

 

 

Prieš kiekvieną valgymą ir po 

to drėgnai valyti, nusausinti 2 

proc. geriamosios sodos, muilo 

tirpalu. 

7.Kėdės Kartą per dieną arba pagal 

poreikį drėgnai valyti, 

nuskalauti, nusausinti su Jėga – 

5U. 

8. Klozetas Plovimas WC valiklis Paruošta naudoti Kasdien arba pagal poreikį, 

užpilti priemonės po klozeto 

briauna ir po 5-15 min. nuplauti 

vandeniu. 



Kalkių, rūdžių 

pašalinimui 

Koncentr. 

rūgštinis 

valiklis arba 

WC valiklis 

Paruošta naudoti Esant būtinumui užpilti 

priemonę ir po 5 – 15 min. 

nuplauti. 

9.Dozatoriai Drėgnas 

valymas 

Universalus 

valiklis 

10g/10 l Kartą per savaitę, o esant 

reikalui ir dažniau, drėgnai 

nuvalyti. 

10. Šiukšlių 

dėžė 

Plovimas - 

dezinfekavimas 

Jėga - 5U 200g/10l Kartą per dieną plauti, po 25 

min. išskalauti, išdžiovinti. 

11.Sanitariniai 

įrenginiai(von

ios, plautuvės, 

unitazai) 

Valyti 2 kartus per dieną su sanitarinių įrenginių valymo arba dezinfekuojančiomis 

valymo priemonėmis. 

12. Durų 

rankenos, 

vandens 

čiaupai, turėklai 

ir kt. paviršiai 

2 kartus per dieną plauti arba šluostyti šiltais muilo, sodos tirpalais arba naudojant 

paviršius dezinfekuojančias valymo priemones. 
Paviršius, užterštus sekretais, šluostyti muilo, sodos arba kitais valymo priemonės 

tirpalais, po to šluostyti su dezinfekuojančiu valančiu tirpalu. 

 

______________ 

 

 

 

 

  



Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų  

ugdymo organizavimo Elektrėnų vaikų lopšelyje-darželyje  

„Drugelis“ ekstremaliosios situacijos metu tvarkos aprašo 

6 priedas  

 

ELEKTRĖNŲ VAIKŲ LOPŠELIO -DARŽELIO „DRUGELIS“ 

VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS ĮTARUS ARBA PATVIRTINUS COVID-19 VIRUSU 

UŽSIKRĖTIMO ATVEJĮ ĮSTAIGOJE 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Elgesys Atsakingi 

vykdytojai 

1. Sudaryta COVID-19 

situacijų valdymo grupė. 

(2020-10-01 įsak. Nr. V-

66)  

Numatyta grupės susirinkimus organizuoti 1 

kartą per savaitę. 

Įstaigoje nustačius darbuotojo užsikrėtimą 

koronaviruso infekcija, susirinkimus 

numatyta organizuoti 1 kartą per dieną 

(susirinkimas gali būti organizuojamas 

nuotoliniu būdu). 

 

COVID-19 

situacijų 

valdymo 

grupė 

2. VEIKSMŲ PLANAS: 

2.1. KAI SIMPTOMAI 

NEPASIREIŠKĖ (jei 

darbuotojas lankėsi 

paveiktose teritorijose, 

turėjo sąlytį su iš paveiktų 

teritorijų 

grįžusiais/atvykstančiais 

asmenimis arba bendravo 

su žmogumi, kuriam buvo  

patvirtinta koronaviruso 

liga, tačiau jam simptomai 

nepasireiškė). 

1. Informuoja NVSC ir toliau vykdo jų 

nurodymus (tel. + 370 618 79984 arba +370 

616 94562). 

2.  Apie NVSC nurodymus darbuotojas 

praneša savo tiesioginiam vadovui 

(direktoriaus pavaduotojai ugdymui I. 

Kontrimienei arba direktoriaus 

pavaduotojai ūkio reikalams I. 

Kvetkauskienei). O tiesioginiai vadovai 

praneša COVID-19 situacijų valdymo 

grupės vadovei sveikatos priežiūros 

specialistei R. Šumskienei tel. nr. 

+37067487273. 

COVID-19 situacijų valdymo grupės 

vadovė sveikatos priežiūros specialistė R. 

Šumskienė praneša įstaigos direktorei J. 

Zaleckienei tel. nr. +37068338014. 

Visi 

darbuotojai 

2.2. KAI SIMPTOMAI 

PASIREIŠKĖ (jei 

darbuotojas turėjo sąlytį 

su iš paveiktų teritorijų 

grįžusiais / atvykstančiais 

asmenimis arba bendravo 

su žmogumi, kuriam buvo 

įtariama arba patvirtinta 

koronaviruso infekcija ir 

jam pasireiškė 

1. Susisiekia su savo šeimos gydytoju, 

vykdo jo nurodymus. Praneša apie susirgimą 

savo tiesioginiam vadovui (direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui I. Kontrimienei arba 

direktoriaus pavaduotojai ūkio reikalams I. 

Kvetkauskienei), o tiesioginis vadovas 

informuoja COVID-19 situacijų valdymo 

grupės vadovę sveikatos priežiūros 

specialistę R. Šumskienę tel. nr. +370 

67487273 

Visi 

darbuotojai, 

COVID-19 

situacijų 

valdymo 

grupė 



simptomai). 2. COVID-19 situacijų valdymo grupės 

vadovė sveikatos priežiūros specialistė R. 

Šumskienė informuoja NVSC (tel. +370 618 

79984 arba +370 616 94562) ir vykdo jų 

nurodymus. 

3. COVID-19 situacijų valdymo grupės 

vadovė sveikatos priežiūros specialistė R. 

Šumskienė nurodo už patalpų valymą 

atsakingam asmeniui papildomai išvalyti ir 

išvėdinti bei dezinfekuoti patalpas, kuriose 

prieš tai dirbo ar lankėsi darbuotojas. 

Darbuotojas valantis patalpas privalo naudoti  

AAP – respiratorių, veido skydelį, 

vienkartines pirštines, darbo chalatą ar 

kostiumą). 

4. COVID-19 situacijų valdymo grupės 

vadovė sveikatos priežiūros specialistė R. 

Šumskienė arba už komunikacijas atsakingi 

grupės nariai (direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui I. Kontrimienė arba direktoriaus 

pavaduotoja ūkio reikalams I. 

Kvetkauskienė) paruošia sąrašus asmenų, 

kurie turėjo sąlytį su sergančiuoju. Sąrašus 

perduoda NVSC COVID-19 situacijų 

valdymo grupės vadovė sveikatos priežiūros 

specialistė R. Šumskienė (tel. +370 618 

79984 arba +370 616 94562) ir vykdo 

nurodymus. 

5. COVID-19 situacijų valdymo grupės 

vadovė sveikatos priežiūros specialistė R. 

Šumskienė įpareigoja už komunikaciją 

atsakingus grupės narius (direktoriaus 

pavaduotoją ugdymui I. Kontrimienę arba 

direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams I. 

Kvetkauskienę) informuoti darbuotojus apie 

situacijos pasikeitimus įvairiais galimais 

komunikacijos būdais. 

3. COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖS VADOVO VEIKSMAI, JEI: 

3.1. Simptomai 

pasireiškė darbuotojui 

esant namuose: 

1. Darbuotojas susisiekia (su savo šeimos 

gydytoju, informuoja tiesioginį vadovą apie 

savo sveikatos būklę. 

2. Jeigu darbuotojui patvirtinta COVID-19 

liga, COVID-19 situacijų valdymo grupės 

vadovė sveikatos priežiūros specialistė R. 

Šumskienė informuoja NVSC (tel. +370 618 

79984 arba +370 616 94562) ir vykdo jų 

nurodymus. 

3. COVID-19 situacijų valdymo grupės 

vadovė sveikatos priežiūros specialistė R. 

Visi 

darbuotojai, 

COVID-19 

situacijų 

valdymo 

grupė 



Šumskienė nurodo už patalpų valymą 

atsakingam asmeniui papildomai išvalyti ir 

išvėdinti bei dezinfekuoti patalpas, kuriose 

prieš tai dirbo ar lankėsi darbuotojas. 

(Darbuotojas valantis patalpas privalo 

naudoti AAP – respiratorių, veido skydelį, 

vienkartines pirštines, darbo chalatą ar 

kostiumą). 

4. COVID-19 situacijų valdymo grupės 

vadovė sveikatos priežiūros specialistė R. 

Šumskienė ir už komunikacijas atsakingi 

grupės nariai (direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui I. Kontrimienė arba direktoriaus 

pavaduotoja ūkio reikalams I. 

Kvetkauskienė) paruošia sąrašus asmenų, 

kurie turėjo sąlytį su sergančiuoju. Sąrašus 

perduoda NVSC COVID-19 situacijų 

valdymo grupės vadovė sveikatos priežiūros 

specialistė R. Šumskienė (tel. +370 618 

79984 arba +370 616 94562) ir vykdo 

nurodymus. 

5. COVID-19 situacijų valdymo grupės 

vadovė sveikatos priežiūros specialistė R. 

Šumskienė įpareigoja už komunikaciją 

atsakingus grupės narius (direktoriaus 

pavaduotoją ugdymui I. Kontrimienę arba 

direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams I. 

Kvetkauskienę) informuoti darbuotojus apie 

situacijos pasikeitimus įvairiais galimais 

komunikacijos būdais. 

3.2. 

 

Simptomai 

pasireiškė darbuotojui 

esant darbe: 

 

1. Darbuotojas, kuriam darbo metu 

pasireiškia karščiavimas (37,3⁰C ir daugiau) 

ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų 

užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., 

karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti 

švietimo įstaigos patalpas ir informuoti savo 

tiesioginį vadovą bei susiekti su savo šeimos 

gydytoju. 

2. Darbuotojui kuriam nustatoma COVID-

19 liga, iškarto praneša savo tiesioginiam 

vadovui (direktoriaus pavaduotojai ugdymui 

I. Kontrimienei arba direktoriaus 

pavaduotojai ūkio reikalams I. 

Kvetkauskienei). O tiesioginiai vadovai 

praneša COVID-19 situacijų valdymo grupės 

vadovei sveikatos priežiūros specialistei R. 

Šumskienei tel. nr. +37067487273. 

3. COVID-19 situacijų valdymo grupės 

Visi 

darbuotojai, 

COVID-19 

situacijų 

valdymo 

grupė 



vadovė sveikatos priežiūros specialistė R. 

Šumskienė informuoja NVSC (tel. +370 618 

79984 arba +370 616 94562) ir vykdo jų 

nurodymus. 

4. COVID-19 situacijų valdymo grupės 

vadovė sveikatos priežiūros specialistė R. 

Šumskienė nedelsiant įpareigoja už patalpų 

valymą atsakingą asmenį papildomai 

išvėdinti, išvalyti bei dezinfekuoti ugdymo 

įstaigos patalpas (jis privalo naudoti AAP – 

respiratorių, veido skydelį, vienkartines 

pirštines, darbo chalatą ar kostiumą). 

5. COVID-19 situacijų valdymo grupės 

vadovė sveikatos priežiūros specialistė R. 

Šumskienė ir už komunikacijas atsakingi 

grupės nariai (direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui I. Kontrimienė arba direktoriaus 

pavaduotoja ūkio reikalams I. 

Kvetkauskienė) paruošia sąrašus asmenų, 

kurie turėjo sąlyti su sergančiuoju. Sąrašus 

perduoda NVSC COVID-19 situacijų 

valdymo grupės vadovė sveikatos priežiūros 

specialistė R. Šumskienė (tel. +370 618 

79984 arba +370 616 94562) ir vykdo 

nurodymus. 

6. COVID-19 situacijų valdymo grupės 

vadovė sveikatos priežiūros specialistė R. 

Šumskienė įpareigoja už komunikaciją 

atsakingus grupės narius (direktoriaus 

pavaduotoją ugdymui I. Kontrimienę arba 

direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams I. 

Kvetkauskienę) informuoti darbuotojus apie 

situacijos pasikeitimus įvairiais galimais 

komunikacijos būdais. 

4. COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖS VADOVO VEIKSMAI, JEI: 

4.1 

 

Simptomai 

pasireiškė ugdytiniui  

esant namuose: 

 

1. Ugdytinio tėvai (globėjai) susisiekia su 

savo šeimos gydytoju ir toliau vykdo jo 

nurodymus. Praneša grupės, kurią lanko 

vaikas, mokytojai. 

2. Jeigu ugdytiniui nustatyta COVID-19 

liga, ugdytinio tėvai (globėjai) iškarto 

praneša grupės, kurią lanko vaikas, 

mokytojai, o mokytoja – COVID-19 

situacijų valdymo grupės vadovei sveikatos 

priežiūros specialistei R. Šumskienei tel. nr. 

+370 67487273. 

3. COVID-19 situacijų valdymo grupės 

vadovė sveikatos priežiūros specialistė R. 

Šumskienė informuoja NVSC (tel. +370 618 

Ugdytinio 

tėvai(globėjai

), COVID-19 

situacijų 

valdymo 

grupė 

 



79984 arba +370 616 94562) ir vykdo jų 

nurodymus. 

4. COVID-19 situacijų valdymo grupės 

vadovė sveikatos priežiūros specialistė R. 

Šumskienė nedelsiant įpareigoja už patalpų 

valymą atsakingą asmenį papildomai 

išvėdinti, išvalyti bei dezinfekuoti ugdymo 

įstaigos patalpas (jis privalo naudoti AAP – 

respiratorių, veido skydelį, vienkartines 

pirštines, darbo chalatą ar kostiumą). 

5. COVID-19 situacijų valdymo grupės 

vadovė sveikatos priežiūros specialistė R. 

Šumskienė ir už komunikacijas atsakingi 

grupės nariai (direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui I. Kontrimienė arba direktoriaus 

pavaduotoja ūkio reikalams I. 

Kvetkauskienė)  paruošia sąrašus asmenų, 

kurie turėjo sąlyti su sergančiuoju. Sąrašus 

perduoda NVSC COVID-19 situacijų 

valdymo grupės vadovė sveikatos priežiūros 

specialistė R. Šumskienė (tel. +370 618 

79984 arba +370 616 94562) ir vykdo 

nurodymus. 

6. COVID-19 situacijų valdymo grupės 

vadovė sveikatos priežiūros specialistė R. 

Šumskienė įpareigoja už komunikaciją 

atsakingą grupės narį (direktoriaus 

pavaduotoją ugdymui I. Kontrimienę) 

informuoti grupės ugdytinių tėvus (globėjus) 

ir grupės mokytojas apie situaciją įvairiais 

galimais komunikacijos būdais. 

4.2. Simptomai pasireiškė 

ugdytiniui esant įstaigoje: 

1. Ugdytinis, kuriam ugdymo proceso metu 

pasireiškia karščiavimas (37,3⁰C ir daugiau) 

ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų 

užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., 

karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant būti 

izoliuojamas socialinės 

pedagogės/psichologės kabinete, apie tai 

informuojami tėvai (globėjai). Pasiimti vaiką 

iš įstaigos tėvai turi per 30 min. po to, kai 

tėvams (globėjams) buvo pranešta apie 

pasireiškusius nurodytus ligos simptomus. 

2. Ugdytinio tėvai (globėjai) susisiekia su 

savo šeimos gydytoju ir toliau vykdo jo 

nurodymus. Praneša grupės, kurią lanko 

vaikas, mokytojai, o mokytoja - COVID-19 

situacijų valdymo grupės vadovei sveikatos 

priežiūros specialistei Ramunei Šumskienei 

Ugdytinio 

tėvai(globėjai

), COVID-19 

situacijų 

valdymo 

grupė 



tel. nr. +370 67487273. 

3. Jeigu ugdytiniui nustatyta COVID-19 

liga, ugdytinio tėvai (globėjai) iškarto 

praneša grupės, kurią lanko vaikas,  

mokytojai, o mokytoja - COVID-19 situacijų 

valdymo grupės vadovei sveikatos priežiūros 

specialistei Ramunei Šumskienei tel. nr. 

+370 67487273. 

4. COVID-19 situacijų valdymo grupės 

vadovė sveikatos priežiūros specialistė R. 

Šumskienė informuoja NVSC (tel. +370 618 

79984 arba +370 616 94562) ir vykdo jų 

nurodymus. 

5. COVID-19 situacijų valdymo grupės 

vadovė sveikatos priežiūros specialistė R. 

Šumskienė nedelsiant įpareigoja už patalpų 

valymą atsakingą asmenį papildomai 

išvėdinti, išvalyti bei dezinfekuoti ugdymo 

įstaigos patalpas (jis privalo naudoti AAP – 

respiratorių, veido skydelį, vienkartines 

pirštines, darbo chalatą ar kostiumą). 

6. COVID-19 situacijų valdymo grupės 

vadovė sveikatos priežiūros specialistė R. 

Šumskienė ir už komunikacijas atsakingi 

grupės nariai (direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui I. Kontrimienė arba direktoriaus 

pavaduotoja ūkio reikalams I. 

Kvetkauskienė) paruošia sąrašus asmenų, 

kurie turėjo sąlyti su sergančiuoju. Sąrašus 

perduoda NVSC COVID-19 situacijų 

valdymo grupės vadovė sveikatos priežiūros 

specialistė R. Šumskienė (tel. +370 618 

79984 arba +370 616 94562) ir vykdo 

nurodymus. 

7. COVID-19 situacijų valdymo grupės 

vadovė sveikatos priežiūros specialistė R. 

Šumskienė įpareigoja už komunikaciją 

atsakingą grupės narį (direktoriaus 

pavaduotoją ugdymui I. Kontrimienę) 

informuoti grupės ugdytinių tėvus (globėjus) 

ir grupės mokytojas apie situaciją įvairiais 

galimais komunikacijos būdais. 

 

_________________ 


