
 

DUK DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO ATNAUJINIMO 

NUO 2020-05-18 
 

 

Eil. 

Nr. 
Klausimai Atsakymai 

Teisės aktas, kuriuo 

reikia vadovautis 

1.  

Ar galima atidaryti ikimokyklinio ir/ar 

priešmokyklinio ugdymo (toliau – IU ir/ar PU) grupes 

bendrojo ugdymo mokyklose (toliau – BUM) ar 

kitose įstaigose, kuriose prieš karantiną veikė tokios 

grupės? 

Taip, IU ir/ar PU grupės gali pradėti veikti visose ug. 
Įstaigose, kurios iki karantino vykdė IU ir/ar PU 
programas. 

https://sam.lrv.lt/uploads/
sam/documents/files/KOR
ONA/D%C4%96L%20IKIM
OKYKLINIO%20IR%20PRIE
%C5%A0MOKYKLINIO%20
UGDYMO%20ORGANIZAVI
MO%20B%C5%AATIN%C5
%B2%20S%C4%84LYG%C5
%B2%20(V-1116).pdf 

2.  Ar gali pradėti veikti jungtinės IU ir/ar PU grupės? 
Taip. Svarbu, kad skirtingų grupių vaikai nekontaktuotų 
tarpusavyje. 

https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAc
t/lt/TAD/d26e2590940611
eaa51db668f0092944?jfwi
d=p888eaf19 

3.  
Ar nėra nustatytas mažesnis vaikų skaičius ugdymo 

grupėse? 
Ne, reikia vadovautis Higienos norma (toliau – HN). 

www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TA
R.AF02472A1EBF/asr 

4.  

Ką daryti, jei daug darbuotojų yra vyresni nei 60 m. 

ar priklauso kitai rizikos grupe ir trūksta kvalifikuotų 

pedagogų, kurie gali dirbti ug. grupėse? 

Siūlome galvoti apie tai, kad gal šiuo laikotarpiu 
trumpinti: grupių darbo laiką, ugdymo laiką (bet ne 
mažiau kaip 4 val. per dieną ar 20 val. per savaitę), kad 
galėtų dalį vaiko buvimo įstaigoje laiko dirbti kiti 
darbuotojai. Bendradarbiauti su kitomis ug. įstaigomis, 
gal kai kur yra daugiau darbuotojų, kurie gali dirbti 
kontakte, bet yra mažiau vaikų ir galima juos laikinai 
įdarbinti kitoje ug. įstaigoje. 

 

5.  
Ar ug. įstaigos turi pasirengti atskiras tvarkas, darbui 

šiuo laikotarpiu? 
Taip, savivaldybės bei įstaigos turi rengti tokias tvarkas. 

Savivaldybių 

administracijų 

atsakingų asmenų 

tvirtinti teisės aktai. 
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6.  
Ar meninio ugdymo mokytojas gali dirbti ir toliau 

nuotolini būdu? 

Taip, jei tokį sprendimą priima ugdymo įstaiga pasitarusi 
su visa įstaigos bendruomene. Gali būti priimtas 
sprendimas, kad šis pedagogas dalį laiko dirba įstaigoje, o 
dalį nuotoliniu būdu. Jeigu dalį laiko meninio ugdymo 
mokytojas dirba įstaigoje, tai jis kaip ir kiti pedagoginiai 
darbuotojai turėtų dirbti tą pačią dieną tik su viena gr. 

 

7.  

Ar gali darbuotojas, kuris gyvena su rizikos gr. 

priklausančiu asmeniu ir toliau vykdyti nuotolinį 

ugdymo procesą? 

Kadangi OV sprendime tai nėra reglamentuota, tai 
galutinį sprendimą priima ug. įstaigos vadovas. 

https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAc
t/lt/TAD/d26e2590940611
eaa51db668f0092944?jfwi
d=p888eaf19 

8.  

Ar gali dirbti ug. gr. darbuotojai, kurie yra vyresni 

kaip 60 m. ir/ar priklauso kitai rizikos gr. –turi lėtinių 

ligų ar pan.? 

Taip, dirbti gali. Jie turi pateikti raštišką prašymą/sutikimą 
dirbti. 

Pakeitimas 2020 m. 

gegužės 13 d. Nr. V-

1143 
https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAc
t/lt/TAD/8ee02ad0954111
eaa51db668f0092944?posi
tionInSearchResults=0&se
archModelUUID=6873dd8
9-8281-45b6-b459-
ffc90238e1e5 

9.  

Ar gali ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo 

mokytojams dirbti keliose ugdymo įstaigose, ar yra 

leistina?  

Kadangi OV sprendime tai nėra reglamentuota, vadinasi 
reiktų vadovautis panašiu ribojimu kaip ir dirbant toje 
pačioje įstaigoje, kad mažiausia vieną dieną dirbtų tik 
vienoje grupėje („2.1.2. ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, 
priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir auklėtojų padėjėjai 
tą pačią dieną dirbtų tik vienoje grupėje;“), taip pat ir 
skirtingose įstaigose. Bet, jei yra galimybė darbą atlikti 
kelias dienas iš eilės ar visą savaitę vienoje, o po to kitoje 
įstaigoje, tai darbą galima organizuoti ir taip. 

https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAc
t/lt/TAD/d26e2590940611
eaa51db668f0092944?jfwi
d=p888eaf19 

10.  

Lopšelių\darželių darbuotojai dirbs dažniausiai ne 

vienu etatu, o 1,5 etato, nes dalis priklauso rizikos 

grupei. Kaip bus su apmokėjimu? 

Darbuotojams turi būti apmokama už visą atliktą darbą. 
Jei negalima apmokėti pagal vieną sutartį, reikia sudaryti 
kelias darbo sutartis. 

 

11.  

Ar tėvai, kurie atlydės vaikus į ugdymo įstaigą vaikus 

nuo gegužės 18 d., privalės tikrai dėvėti nosį ir burną 

dengiančias priemones? 

Taip, vadovaujantis OV sprendimo punktais: „2.3. Prie 
įėjimo į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir (ar) 
priešmokyklinis ugdymas, pateikti informaciją: 
2.3.1. kad asmenys, atlydintys vaikus, privalo dėvėti nosį 
ir burną dengiančias priemones 

https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAc
t/lt/TAD/d26e2590940611
eaa51db668f0092944?jfwi
d=p888eaf19 
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(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);“. 

12.  

Ar gali dirbti darbuotojai, jei jie nėra pasitikrinę 

sveikatos ir šiuo metu negali atlikti privalomų 

sveikatos tikrinimų? 

Vadovaujantis OV sprendimo atsininkamais punktais 
darbuotojai gali nebūti pasitikrinę sveikatos: „1.3.7. 
Karantino režimo metu netaikomas reikalavimas 
įsidarbinantiems ir (ar) dirbantiems asmenims turėti 
galiojančią sveikatos patikrinimo pažymą.“ 
„2.4. Valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos netaikyti karantino režimo 
laikotarpiu įdarbintų ar dirbančių darbuotojų 
profilaktinio sveikatos tikrinimo kontrolės karantino 
režimo laikotarpiu ir 3 mėnesius po jo pabaigos.“  

 

Tai aktualu visoms švietimo įstaigoms, nepriklausomai 

nuo vykdomos ugdymo programos. 

www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/a0

936e80681511eabee4a33

6e7e6fdab/asr 

13.  
Ar vaikus į ugdymo įstaigas galima priimti be 

sveikatos pažymos? 

Taip. 
 

P. S. Teisės aktas bus pildomas ir dėl vaikų sveikatos 

profilaktinių tikrinimų atidėjimo. 

www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/a0
936e80681511eabee4a33
6e7e6fdab/asr 

14.  Kokie yra reikalavimai vaikų/mokinių vežiojimui? 

Reiktų vadovautis šiuo teisės akto punktu: „3.1.6. 

Ribojamas keliaujančiųjų tarpmiestinio ir priemiestinio 

reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais 

intensyvumas – leidžiama užimti tik sėdimas vietas ne 

mažesniu kaip 1 metro atstumu. Turi būti taikomos 

ypatingos saugos priemonės – transporto priemonės 

dezinfekuojamos kiekvieno maršruto pradinėje ir galinėje 

stotelėse. Šią nuostatą rekomenduojama taikyti ir vykdant 

keleivių vežimą viešuoju miesto transportu.“. 

https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAc
t/lt/TAD/deaf8694663011
eaa02cacf2a861120c/asr 

15.  
Ar privaloma, ar rekomenduojama matuoti 

temperatūrą vaikams atvykusiems į ugdymo įstaigą? 

Matuoti reikia, nes kitaip nebus galima įvertinti vaiko 

sveikatos būklės ir sužinoti ar jis nekarščiuoja? 

„2.5. Užtikrinti, kad būtų vertinama visų priimamų į 

įstaigą vaikų sveikatos būklė. Vaikai, kuriems pasireiškia 

karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, 

nurodytų Lietuvos higienos normos HN 75:2016 

https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAc
t/lt/TAD/d26e2590940611
eaa51db668f0092944?jfwi
d=p888eaf19 
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„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 nebūtų priimami.“. 

16.  

Ką reikia daryti, jei įstaigoje yra nustatytas 

darbuotojui ar kt. asmeniui COVID19 ir kaip tokiu 

atveju reikia elgtis? 

Reikia vadovautais šiuo dokumentu „Rekomendacijos 
darbdaviams, kai įmonės darbuotojui yra nustatytas 
COVID-19 atvejis“. 

https://www.vdi.lt/AtmUp
loads/NustatytasCOVID.pd
f 

17.  
Ar darbuotojai prieš pradėdami dirbti ugdymo 

įstaigose privalo būti patikrinti dėl COVID19? 

Tai daryti nėra privaloma. 
Prevencinių tyrimų ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo darbuotojams organizavimą reglamentuoja OV 
2020 m. gegužės 8 d. sprendimas Nr. V-1104 „Dėl 
prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai 
(koronaviruso infekcijai) diagnozuoti ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojams“. 
Vadovaujantis sprendimu, prevenciniai laboratoriniai 
tyrimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) 
diagnozuoti atliekami ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo įstaigų darbuotojams, tiesiogiai dirbantiems su 
vaikais, šia prioriteto tvarka: 
1.1. teikusiems vaikų priežiūros paslaugas karantino 
metu; 
1.2. dirbantiems įstaigose, kuriose pagal ikimokyklinio ir 
(ar) priešmokyklinio ugdymo programą ugdoma 150 ar 
daugiau vaikų; 
1.3. visiems kitiems. 
Sprendimu ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo 
įstaigų vadovai įpareigoti identifikuoti darbuotojus pagal 
šio sprendimo 1 punkte nustatytus kriterijus ir apie tai 
pranešti atitinkamos savivaldybės administracijai, taip 
pat teikti kitą savivaldybės administracijos prašomą 
informaciją, reikalingą ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo įstaigų darbuotojų prevenciniam laboratoriniam 

https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAc
t/lt/TAD/0f2fd411912d11e
aa51db668f0092944?jfwid
=-tv6v5q831 
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ištyrimui dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 
organizuoti, savivaldybės administracijos nustatyta 
tvarka. Savivaldybei turėtų būti teikiami ne darbuotojų 
sąrašai su asmens duomenimis, o bendras tirtinų 
darbuotojų skaičius pagal prioritetines grupes. Tuo tarpu 
savivaldybės administracija turi organizuoti tokių tyrimų 
atlikimą ir pateikti informaciją ugdymo įstaigos vadovui, 
kada ir kaip darbuotojai turi registruotis ištyrimui. 
Atkreipiame dėmesį, kad šiame sprendime nėra 
reikalavimo tyrimus atlikti privalomai. Savivaldybių 
administracijos įpareigotos užtikrinti galimybę minėtoms 
grupėms asmenų prevenciškai išsitirti. Tyrimai atliekami 
savanoriškumo principu. Galima darbuotojus nebent 
motyvuoti, apeliuoti į darbuotojų sąmoningumą – laiku 
nenustačius ligos, didėja rizika užsikėsti visam kolektyvui 
ir pan. 
Prevenciniai tyrimai nustatytų grupių darbuotojams 
atliekami nemokamai. 

18.  

Ar gali ugdymo įstaigų savininkas ar pati ugdymo 

įstaiga nustatyti kitus vaikų priėmimo į įstaigą 

kriterijus (pirmumo teise priimti tik tam tikrų šeimų 

vaikus, ar tik kai dirba abu tėvai ir pan.) ar nustatyti 

mažesnį vaikų sk. ugdymo grupėse? 

Operacijų vadovas nustato tik būtinąsias sąlygas „kaip 

gali vykdyti veiklą“. Kas vykdo veiklą nustato 

Vyriausybės nutarimas Nr. 207. Taip pat yra numatyta 

savivaldybių prievolė organizuoti ikimokyklinį ugdymą. 

Taigi, reikėtų svarstyti ar nepažeidžiami būtent pastarasis 

teisės aktas, o ne OV sprendimas. 

https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAc
t/lt/TAD/deaf8694663011
eaa02cacf2a861120c/asr 

19.  

Ar visuomenės sveikatos specialistas turi vaikščioti 

per gr. ir tikrinti kaip laikomasi higienos reikalavimų 

karantino metu ir pan.? 

Ne. Vaikščioti per grupes, kai jose yra vaikai, negalima 

niekam kas nesusijęs su vaikų ugdymu būtent toje grupėje. 

Reiktų vengti bet kokio nereikalingo kontakto su kitais 

asmenimis ar darbuotojais. Toks specialistas gali grupes 

apžiūrėti prieš vaikams susirenkant ar kitu metu, kai nėra 

gr. vaikų ir darbuotojų. 
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Parengė  

ŠMSM IPUS vyr. specialistė Ilona Grigaravičienė, tel. 852191177, el. p. ilona.grigaraviciene@smm.lt 
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