
 

 
 

MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELIS „GILIUKAS“ 

 DIREKTORIUS   

 

ĮSAKYMAS 

 

DARBO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU 

 

2020 m. gegužės 14 d. Nr. V- 

Tirkšliai 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-

1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“,  

n u s p r e n d ž i u: 

1. Patvirtinti darbo organizavimo Mažeikių r. Tirkšlių darželyje „Giliukas“ 

karantino metu tvarkos aprašą (pridedama); 

2. Skirti Laimą Zubavičienę,  maitinimo organizatorę, atsakingą už darbuotojų ir 

vaikų sveikatos saugos priežiūrą;  

3. Skirti Liliją Valiukonienę, direktoriaus pavaduotoją ūkiui, atsakingą už 

darbuotojų aprūpinimą saugos priemonėmis bei jų išdavimą; 

4. Patvirtinti darbuotojų darbo grafiką karantino laikotarpiui nuo gegužės 18 d. 

iki gegužės 29 d. (pridedama) 

 

Įsakymas įsigalioja 2020 m. gegužės 18 dieną. 

 

 

 

 

 

Laikinai einanti direktoriaus pareigas     Vaida Paulauskienė 

 

 

  



PATVIRTINTA 

Mažeikių r. Tirkšlių darželio 

„Giliukas“ direktoriaus 

 2020-05-14 įsakymu Nr. V1- 

 

DARBO ORGANIZAVIMO MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELYJE 

„GILIUKAS“ KARANTINO METU TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Darbo organizavimo Mažeikių r. Tirkšlių darželyje „Giliukas“ karantino metu 

tvarka skirta Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ (toliau – Įstaiga) administracijai, 

pedagogams ir kitiems darbuotojams ekstremalios situacijos dėl COVID-19 karantino laikotarpiu 

valdymui, darbo organizavimui ir sveikatos saugumo užtikrinimui. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 

11 d. sprendimu Nr. V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo 

būtinų sąlygų“, 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. V-977 „Dėl COVID-19 (koronaviruso 

infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose“. 

 

II. DARBO ORGANIZAVIMO KARANTINO LAIKOTARPIU 

NUOSTATOS 

 

3. Rekomenduojama vaiko (-ų) tėvams (globėjams) ugdyti vaiką (-us) namuose: 

3.1. kai vaikas (-ai) serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl 

kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo 

pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. 

kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar 

karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ 

(toliau  Įsakymas Nr. V-483); 

3.2. kai vaikas (-ai) gyvena kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms 

(vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenimis ir (arba) sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis 

Įsakyme Nr. V-483: žmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota 

ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai); cukrinis diabetas; širdies 

ir kraujagyslių ligos su kvėpavimo nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su inkstų 

nepakankamumu; būklė po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos; ligos, kurios šiuo 

metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapija ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais 

metodais pabaigos nepraėjo 2 metai; ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 

mėnesiai; įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas imunosupresinis 

gydymas); 

3.3. kai vaikas galimai turėjo kontaktą su asmenimis, kurie dėl nustatytos ar 

įtariamos COVID-19 virusinės infekcijos yra gydomi arba 14 dienų saviizoliacijoje. 

4. Pradėdami vesti vaiką į darželį, tėvai (globėjai) pasirašo sutikimo deklaraciją, jog 

yra susipažinę su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-

1116 ir prisiima asmeninę atsakomybę už 1.1. ir 1.2. punktų laikymąsi (1 priedas). 

5. Ugdymo paslaugos Įstaigoje organizuojamos maksimaliai laikantis grupių 

izoliacijos principo: 



5.1. grupes suformuojamos taip, kad vaikai lankytų nuolatos tą pačią grupę. Grupės 

veikla vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, 

kuriose teikiamos ugdymo paslaugos, tiek lauke; 

5.2. darbo grafikas sudaromas taip, kad ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai ir mokytojų padėjėjai tą pačią dieną dirbtų tik vienoje grupėje; 

5.3. draudžiama su vaikais turėti kontaktą visiems darbuotojams, į kurių pareigas 

neįeina tiesioginis darbas su vaikais (išskyrus už vaikų sveikatos būklės stebėseną paskirtą 

atsakingą darbuotoją); 

5.4. draudžiama turėti kontaktą skirtingose grupėse dirbantiems darbuotojams tiek 

patalpose, tiek lauke; 

5.5. draudžiama organizuoti veiklas kelioms vaikų grupėms ir kitose nei grupė 

patalpose; 

5.6. švietimo pagalbos specialistai dirba tik su tos pačios grupės vaikais. Konsultacijų 

metu vengiama fizinio kontakto. Po kiekvienos konsultacijos patalpos turi būti 

išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai. 

5.7. kūno kultūros ir meninio ugdymo mokytojai, karantino metu dirba nuotoliniu 

būdu. 

6. Vaikų priėmimo ir išleidimo organizavimo principai: 

6.1. Vaikus tėvai (globėjai) turi atvesti nuo 7.00 iki 8.30 val. Vėliau darželio durys 

užrakinamos. Apie vaiko neatvykimą ir neatvykimo priežastį tėvai (globėjai) 

privalo informuoti grupės mokytoją iki 8.30 val. Vaikus tėvai turi pasiimti iki 

17.30 val. Karantino metu prailginto darbo laiko grupių nebus; 

6.2. Vaikų priėmimas ir išleidimas organizuojamas per vieną įėjimą, ant durų 

pateikiant informaciją: 

6.2.1. kad asmenys, atlydintys ir pasiimantys vaikus, privalo dėvėti nosį ir burną 

dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt. priemones); 

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

etiketą ir kt.). 

6.2.3. kontaktiniai telefono numeriai, kuriais tėvai (globėjai) praneša grupės 

darbuotojams apie tai, kad atvedė/atėjo pasiimti vaiką; 

6.2.4. paskambinus tėvams nurodytu telefonu, grupės darbuotojas ateina pasiimti/atveda 

vaiką. Grupės darbuotojas privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones 

(veido kaukes, respiratorius ar kt. priemones); 

6.3. Tėvams (globėjams) draudžiama patekti į darželio vidaus patalpas; 

6.4. Esant palankioms oro sąlygoms vaikų priėmimas/išleidimas organizuojamas 

lauke. 

6.5. Vaikus pasiimant/išlydint lauke tėvai (globėjai) ir grupės darbuotojai privaldo 

dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt. priemones). 

7. Sveikatos saugos reikalavimų užtikrinimo principai: 

7.1. įėjime į darželio patalpas gerai matomoje, bet vaikams nepasiekiamoje vietoje, 

privalo būti  pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės; 

7.2. visiems vaikams kiekvieną dieną atėjus į darželį, matuojama kūno temperatūra. 

Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 0 C) ir/ar pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo 

takų, infekcijos požymiams, nurodytiems 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 į darželį nepriimami; 

7.3. grupės darbuotojai nuolat stebi vaikų sveikatos būklę. Pasireiškus ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų, infekcijos požymiams ir/ar karščiavimui (37,3 0 C) nedelsiant informuoja vaiko 



tėvus (globėjus) ir vaiką perduoda darbuotojui, atsakingam už vaikų sveikatos būklės stebėseną, 

kuris kartu su vaiku laukia atvykstant tėvų (globėjų) sveikatos biuro kabinete; 

7.4. darbuotojai pasitinkantys/palydintys vaikus, prižiūrintys vaiką sveikatos biuro 

kabinete privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt. 

priemones); 

7.5. visiems darbuotojams, pasirašiusiems deklaraciją (2 priedas), kiekvieną dieną 

atėjus į darbą, matuojama kūno temperatūra. Temperatūrą matuoja už vaikų ir darbuotojų 

sveikatos stebėseną paskirtas atsakingas darbuotojas ir rezultatus pažymi žurnale (4 priedas): 

nustačius žemesnę temperatūrą nei  37,3 0 C žymi „N“, nustačius 37,3 0 C ir daugiau – žurnale 

fiksuoja nustatytą kūno temperatūrą. Darbuotojai, kuriems pasireikia temperatūra atvykus į darbą 

ar vėliau - nedelsiant nušalinami nuo darbo; 

7.6. darbuotojams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ar kitų 

užkrečiamų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), 

nedelsiant nušalinami nuo darbo, jiems rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronaviruso linija 

tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu; 

7.7. administracija, gavus informaciją iš paties darbuotojo apie jam nustatytą COVID-

19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau NVSC), bendradarbiauja su NVSC nustatant sąlytį 

turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją; 

7.8. draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu; 

7.9. ugdymo paslaugų gavimo vietoje privalo būti sudarytos sąlygos tinkamos 

darbuotojų ir vaikų higienai: praustuvėse šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių padėtas skystas 

muilas; 

7.10. ugdymo paslaugų patalpos privalo būti išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir 

ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, o patalpų valymas atliekamas atsižvelgiant į Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-

19 pandemijos metu. 

8. Darbuotojų, priklausančių rizikos grupei, nurodytų įsakymo Nr. V-1116 1.2. 

papunktyje, sveikatos saugumo užtikrinimo principai: 

8.1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, priklausantys rizikos 

grupei, nuotoliniu būdu dirba su savo grupės vaikais; 

8.2. Kiti darbuotojai dirba įstaigoje, jeigu jų darbas nėra tiesiogiai susiejęs su vaikais, 

išskyrus atvejus, jeigu darbuotojas pasirašo sutikimo dirbti karantino laikotarpiu deklaraciją (3 

priedas). 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8.3. Tvarka įsigalioja nuo 2020 m. gegužės 18 dienos iki bus atšauktas karantinas dėl 

COVID-19 pandemijos Lietuvos respublikos teritorijoje arba įsigaliojus kitiems Lietuvos 

Respublikos teisės aktams, reglamentuojantiems ekstremalios situacijos valdymo priemones 

ikimokykline ir priešmokyklinį ugdymą teikiančiose įstaigose.  

 

 

 

____________________________  



Darbo organizavimo  

Mažeikių r. Tirkšlių darželyje 

„Giliukas“  

karantino metu tvarkos aprašo  

1 priedas 

 

______________________________________________________________________________ 

Tėvo (globėjo) vardas, pavardė, adresas, telefono numeris 

  

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ 

laikinai einančiai direktoriaus pareigas 

Vaidai Paulauskienei 

 

DEKLARACIJA 

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SVEIKATOS SAUGOS 

BŪTINŲJŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO 
  

20_____ m. _______________  _____ d. 

 

Aš  ____________________________________________ , pasirašydamas šią Deklaraciją 
(tėvo (globėjo vardas, pavardė) 

 

 Pripažįstu, kad esu susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1116 

„Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ ir garantuoju, kad mano vaikas 

_____________________________________________, lankantis Mažeikių r. Tirkšlių darželį „Giliukas“ 
                                       (vaiko vardas, pavardė)                                                                    

 

_________________ grupę:          
(grupės pavadinimas)                                                                    

 

1.1.  Neserga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios 

situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, 

patvirtintame Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu 

Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu 

asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“; 

1.2. Negyvena kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. amžiaus 

asmenimis ir (arba) sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis Įsakyme Nr. V-483: žmogaus imunodeficito 

viruso liga; piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos 

nepraėjo 2 metai); cukrinis diabetas; širdies ir kraujagyslių ligos su kvėpavimo nepakankamumu; lėtinės 

inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos; ligos, 

kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapija ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo 

šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai; ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai; 

įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas); 

1.3. Neturėjo kontakto su asmenimis, kurie dėl nustatytos ar įtariamos COVID-19 virusinės 

infekcijos yra gydomi arba 14 dienų saviizoliacijoje. 

  

_______________________________ 
(Tėvo (globėjo)  vardas, pavardė, parašas) 

 
 



Darbo organizavimo  

Mažeikių r. Tirkšlių darželyje 

„Giliukas“  

karantino metu tvarkos aprašo  

2 priedas 

 

 

______________________________________________________________________________ 

Darbuotojo vardas, pavardė, adresas, telefono numeris 

  

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ 

laikinai einančiai direktoriaus pareigas 

Vaidai Paulauskienei 

 

DEKLARACIJA 

DĖL DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖS PRISIĖMIMO 
  

20_____ m. _______________  _____ d. 

 

Aš  ____________________________________________ , pasirašydamas šią Deklaraciją 
(darbuotojo  vardas, pavardė) 

 

1. Prašau leisti dirbti įstaigoje (ne nuotoliniu būdu). 

2. Pripažįstu, kad esu susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. 

V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ ir nesergu lėtinėmis 

ligomis: žmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas 

ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai); cukrinis diabetas; širdies ir kraujagyslių ligos su 

kvėpavimo nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė po autologinės kaulų 

čiulpų ir organų transplantacijos; ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapija ar 

radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai; ligos, nuo kurių gydymo 

šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai; įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas 

imunosupresinis gydymas);  

3. neturėjo kontakto su asmenimis, kurie dėl nustatytos ar įtariamos COVID-19 virusinės 

infekcijos yra gydomi arba 14 dienų saviizoliacijoje. 

 

  

 

_______________________________ 
(Darbuotojo  vardas, pavardė, parašas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Darbo organizavimo  

Mažeikių r. Tirkšlių darželyje 

„Giliukas“  

karantino metu tvarkos aprašo 

3 priedas 

 

 

______________________________________________________________________________ 

Darbuotojo vardas, pavardė, adresas, telefono numeris 

  

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ 

laikinai einančiai direktoriaus pareigas 

Vaidai Paulauskienei 

 

DEKLARACIJA 

DĖL DARBUOTOJŲ, PRIKLAUSANČIŲ RIZIKOS GRUPEI, ATSAKOMYBĖS PRISIĖMIMO 
  

20_____ m. _______________  _____ d. 

 

Aš  ____________________________________________ , pasirašydamas šią Deklaraciją 
(darbuotojo  vardas, pavardė) 

 

4. Prašau leisti dirbti įstaigoje (ne nuotoliniu būdu). 

5. Pripažįstu, kad esu susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. 

V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, 2.7.6 papunkčio 

pakeitimo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1143; ir nesergu lėtinėmis ligomis: žmogaus 

imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto 

gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai); cukrinis diabetas; širdies ir kraujagyslių ligos su kvėpavimo 

nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė po autologinės kaulų čiulpų ir 

organų transplantacijos; ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapija ar radioterapija 

ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai; ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu 

pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai; įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas 

imunosupresinis gydymas); 

6. neturėjau kontakto su asmenimis, kurie dėl nustatytos ar įtariamos COVID-19 virusinės 

infekcijos yra gydomi arba 14 dienų saviizoliacijoje. 

  

 

 

 

 

 

_______________________________ 
(Darbuotojo vardas, pavardė, parašas) 

 

 

 

 

 

 

 



Darbo organizavimo  

Mažeikių r. Tirkšlių darželyje 

„Giliukas“  

karantino metu tvarkos aprašo  

4 priedas 

 

MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELIS „GILIUKAS“ 
            

DARBUOTOJŲ TEMPERATŪROS MATAVIMO ŽINIARAŠTIS 

                        

Eil. 

nr. 

Darbuotojo 

vardas, pavardė 

2020 m. gegužės mėn. 

18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 

                      

                       

                       

                      

                       

                       

                      

                       

 

 


