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PATVIRTINTA 

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“  

direktoriaus  

            2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-25 

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ 

DARBO ORGANIZAVIMO KARANTINO (KORONAVIRUSO) METU TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“ (toliau – lopšelis-darželis) darbo organizavimo karantino 

(Koronaviruso) metu tvarkos aprašas parengė vadovaujantis: 

1. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas „Dėl situacijos, 

susijusios su koronavirusu“ 2020 m. kovo 13 d. Nr. V-366, Vilnius. Vadovaudamasis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2000 m. vasario 4 d. nutarimu Nr. 123 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

ekstremalių situacijų komisijos sudarymo, jos nuostatų ir sudėties patvirtinimo“, 7.3 papunkčiu, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 12 pasitarimo protokolo Nr. 12 „Dėl situacijos, 

susijusios su koronavirusu“ 1.3 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos civilinės saugos 

įstatymo nuostatas. 

2.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“ 

2020 m. kovo 12 d. Nr. V-343, Vilnius. Vykdydamas 2020 m. kovo 12 d. Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės pasitarimo protokolą Nr. 12 „Dėl viruso COVID-19“, vadovaudamasis Lietuvos 

Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, 28 straipsnio 4 

dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio 

ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 

m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų 

vadovo paskyrimo“ bei atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas ir siekdamas 

tinkamai valdyti Lietuvos Respublikos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl 

koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmes. 

3. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl koronaviruso 

(COVID-19) plitimo valdymo priemonių Panevėžio miesto savivaldybės teitorijoje“ 2020 m. kovo 13 

d. Nr. A-227, Panevėžys. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 

straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 16 ir 25 

punktais, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimus Nr. V-336, V-

342, V-343 „Dėl Koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2020 m. kovo 12 d. protokolu Nr. 12 „Dėl situacijos, susijusios su Koronavirusu“. 

                           

II. DARBO ORGANIZAVIMAS ĮSTAIGOJE 
  

1. Lopšelis-darželis nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. privalomai 

neorganizuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo (2020-03-13 Nr. V-366, Vilnius).  

2. Nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. lopšelyje-darželyje privalomai 

stabdomas ugdymo ir vaikų priežiūros procesas, pasinaudojant mokinių atostogomis ir, pagal Lietuvos 

Respublikos įsakymus, Panevėžio miesto savivaldybės sprendimus, pasiruošti taikyti ugdymo procesą 

nuotoliniu būdu (2020-03-12 Nr. V-343, Vilnius).   
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3. Lopšelio-darželio priešmokyklinėje grupėje „„Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų 

pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ skiria mokiniams nuo 

2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. pavasario (Velykų) atostogas (2020-03-13 Nr. V-366, 

Vilnius).  

4. Lopšelis-darželis nuo 2020 m. kovo 16 d. dirba, neorganizuodamas ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir priežiūros: 

4.1.  lopšelio-darželio darbuotojai instruktuoti (pasirašytinai) saugos ir sveikatos 

klausimais (pridedama);  

4.2. darbuotojai dirba, laikydamiesi pareigybės aprašymo, nustatytas funkcijas, darbuotojų 

saugos ir sveikatos reikalavimų, skiriant ypatingą dėmesį patalpų vėdinimo, dezinfekavimo ir kitiems 

profilaktiniams darbams;  

4.3. darbuotojai dirba, laikydamiesi nustatytu įstaigos darbo grafiku; 

4.4. darbuotojai dienos atliktus darbus registruoja karantino metu parengtame „darbuotojų 

atliktų darbų fiksavimo koronaviruso karantino metu“ registravimo sąsiuvinyje, patvirtintame lopšelio-

darželio direktoriaus; 

4.5. lopšelio-darželio  direktorius kiekvienos dienos darbo pabaigoje tvirtina darbuotojų 

atliktų darbų fiksavimą. 

5. Lopšelio-darželio darbuotojas į darbą atvyksta sveikas; jei įtariama, kad darbuotojas 

serga ar yra užkrato nešiotojas, nukreipiamas gydytojo konsultacijai. 

6. Jei lopšelio-darželio darbuotojas įtariamas, kad serga ir vengia gydytojo nustatytos 

hospitalizacijos ar izoliacijos, apie tai lopšelio-darželio direktorius praneša Nacionaliniam visuomenės 

sveikatos centrui.  

7. Lopšelio-darželio darbuotojas, turėjęs kontaktą su asmenimis, įtariamais 

koronaviruso nešiotojais (grįžusiais iš užsienio), kreipiasi į šeimos gydytoją dėl nedarbingumo 

pažymėjimo gavimo saviizoliacijai.  

8. Nuo 2020 m. kovo 23 d. iki 2020 m. kovo 27 d. pasiruošti taikyti ugdymo procesą 

nuotoliniu būdų (sprendimas „Dėl koronaviruso (COVID-19) priemonių valdymo“ 2020 m. kovo 12 d. 

Nr. 343, Vilnius). 

9. Nuo 2020 m. kovo 30 d. organizuoti ugdomąjį procesą nuotoliniu būdu (įsakymas 

„Dėl rekomendacijų ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“ 2020 m.; 

rekomendacijos dėl nuotolinio mokymo: 

https://www.smm.lt/uploads/documents/ISAK%2Bdel%2Bnuotolinio%2Bmokymo 0316pdf)).  

10. Pasiruošimui ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vykdymo nuotoliniu būdu 

vadovautis direktoriaus įsakymu 2020 m. kovo 19 d. Nr. V-28.  

 

III. DARBO ORGANIZAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU 

 
 

1. Lopšelio-darželio darbuotojai, ketinantys dirbti nuotoliniu būdu instruktuoti 

(pasirašytinai) saugos ir sveikatos klausimais (pridedama).  

2. Lopšelis-darželis darbą organizuoja nuotoliniu būdu, pasirinktomis darbuotojui 

dienomis, karantino (koronaviruso) metu, vadovaujantis Panevėžio miesto ekstremalių situacijų 

komisijos posėdžio protokolu 2020 m. kovo 15 d. Nr. (14.2)-60-3, Panevėžys. 

3. Lopšelio-darželio direktoriui darbuotojas pateikia prašymą „Dėl nuotolinio darbo 

karantino (koronaviruso) metu“, kurį tvirtina lopšelio-darželio direktorius (Priedas Nr. 1). 

4. Lopšelio-darželio direktoriui darbuotojas su prašymu pateikia darbo planą, dirbant 

nuotoliniu būdu, kurį tvirtina lopšelio-darželio direktorius.  

5. Nuo 2020 m. kovo 23 d. iki 2020 m. kovo 27 d. pasiruošti taikyti ugdymo procesą 

nuotoliniu būdų (sprendimas „Dėl koronaviruso (COVID-19) priemonių valdymo“ 2020 m. kovo 12 d. 

Nr. 343, Vilnius). 

https://www.smm.lt/uploads/documents/ISAK%2Bdel%2Bnuotolinio%2Bmokymo
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6. Nuo 2020 m. kovo 30 d. organizuoti ugdomąjį procesą nuotoliniu būdu (įsakymas „Dėl 

rekomendacijų ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“ 2020 m.; rekomendacijos 

dėl nuotolinio mokymo: 

https://www.smm.lt/uploads/documents/ISAK%2Bdel%2Bnuotolinio%2Bmokymo 0316pdf)).  

7. Pasiruošimui ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vykdymo nuotoliniu būdu 

vadovautis direktoriaus įsakymu 2020 m. kovo 19 d. Nr. V-28.  

 
 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

1. Užtikrinti darbuotojams pavestų funkcijų vykdymą. 

2. Vadovas yra atsakingas už įstaigos ir jų darbuotojų veiklą.  

3. Besikeičianti informacija nuolat skelbiama įstaigos internetinėje svetainėje 

(www.zibute.eu), įstaigos facebook paskyroje.  

 

 

SUDERINTA: 

Lopšelio-darželio „Žibutė“ 

Darbo tarybos posėdžio protokolas  

2020-03-16 Nr. 2 

 

https://www.smm.lt/uploads/documents/ISAK%2Bdel%2Bnuotolinio%2Bmokymo
http://www.zibute.eu/

