
 

 

    
 

UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 
DÉL UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS UGDYMO 

PROCESO ORGANIZAVIMO, DARBUOTOJŲ VEIKLŲ, BENDRABUČIO VEIKLŲ 
ORGANIZAVIMO NUO 2021 METŲ RUGSÉJO 1 D. 

 

2021 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V- 

Ukmergė 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 16 d. nutarimas Nr. 

588 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ (aktuali redakcija nuo 2021-09-01ir nuo 

2021-09-13), Operacijų vadovo sprendimais dėl ekstremalios situacijos Lietuvos Respublikoje 

valdymo, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis, 

1. Į s a k a u  

l.1. Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos (toliau — Mokykla) nuo 2021 rugsėjo 1 d. 

ugdymo procesą organizuoti kontaktiniu būdu: 

1.1.1. pagrindinį, vidurinį ugdymą, pirminį profesinį mokymą bei švietimo pagalbą vykdyti 

užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų 

valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas, kitus visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų 

aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir kitus susijusius reikalavimus; 

1.1.2. tęstinį profesinį mokymą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdomi, atsižvelgiant 

į rekomenduojamas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų 

aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, asmenų srautų valdymo, saugaus 

atstumo laikymosi sąlygas, užtikrinant kitus valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų 

vadovo nustatytus visuomenės sveikatos saugos ir higienos ir kitus susijusius reikalavimus, ir kai 

dalyvauja asmenys, atitinkantys vieną iš įsakymo preambulėje nurodyto Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimo 3.1.1.1–3.1.1.3 papunkčiuose nurodytus kriterijus, arba nuotoliniu būdu. 

Tęstinį profesinį mokymą, suaugusiųjų neformalųjį švietimą kontaktiniu būdu galima vykdyti tik 

tiems, kurie pasiskiepijç, persirgę arba reguliariai testuojasi; 

1.1.3. neformalųjį vaikų švietimą vykdyti užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas,  

kitus visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis 

apsaugos priemonėmis ir kitus susijusius reikalavimus. Užsiėmimuose uždarose erdvėse vienu metu  

vienoje grupėje gali dalyvauti ne daugiau kaip 30 asmenų, išskyrus atvejus, kai dalyviai ir 

darbuotojai atitinka vieną iš įsakymo preambulėje nurodyto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimo 3.1.1.1–3.1.1.3. papunkčiuose nurodytą kriterijų; 

2. Visiems Mokyklos darbuotojams dirbti turint galimybių pasą arba ES Skaitmeninį 

COVID pažymėjimą (kurie persirgo užkrečiamąja liga arba kurie buvo paskiepyti užkrečiamosios 

ligos vakcina pagal skiepijimo schemą). Darbuotojai, kuriems nereikia testuotis, nustatomi pagal 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio 27  d. įsakymą Nr. V -

1946 „Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis darbuotojams neatliekami sveikatos patikrinimai, ar 

neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio 

ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, nustatymo“. 

Neįgijusiems imuniteto darbuotojams Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 

7 d. nutarime Nr. 544 „Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš 
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anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis 

ligomis, sąrašo, darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir 

(ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės 

lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos 

patvirtinimo“ nustatyta tvarka privalomai reguliariai testuotis. Personalo specialistė iki 2021 m. 

rugsėjo 1 d. direktoriui turi pateikti ataskaitą (raštu), kurie Mokyklos darbuotojai turi galimybių 

pasą arba ES Skaitmeninį COVID pažymėjimą ir kurie dirbs nepasiskiepiję (darbuotojas 

grįždamas į darbą ir vėliau periodiškai privalo testuotis kas 7–10 dienų. Informaciją teikti 

tiesioginiam savo vadovui. Galioja Ukmergės TVM direktoriaus 2021 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 

V-29 „Dėl darbuotojų sveikatos tikrinimo ir darbuotojų bei mokinių profilaktinių tyrimų dėl 

COVID-19 ligos“ 1 ir 2, 5 , 6, 7 punktai). 

3. Į Mokyklą draudžiu atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu. 

4. Mokyklos darbuotojui sužinojus, kad mokiniui / bendradarbiui nustatyta Covid-19 liga 

(koronaviruso infekcija), nedelsiant apie tai pranešti Mokyklos direktoriui, kad direktorius imtųsi 

atitinkamų veiksmų organizuojant konkretaus skyriaus / grupės veiklą. 

5. N u s t a t a u Mokyklos mokinių / darbuotojų darbo organizavimo Mokyklos 

kabinetuose ir dirbtuvėse tvarką:  

5.1. Mokyklos mokiniai / darbuotojai Mokyklos patalpose turi dėvėti nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones, kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau 

— kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti sportuojant, veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, 

vykdymo metu, neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti 

negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Šiems asmenims rekomenduojama 

nešioti veido skydelį; 

5.2. darbuotojai / mokiniai, kuriems pasireiškia ūmūs viršutinių kvėpavimo takų infekcijos 

požymiai (pvz.: karščiavimas, kosulys, pasunkėjąs kvėpavimas ir pan.), nedelsdami privalo vykti 

namo; 

5.3. asmenys, nedalyvaujantys mokymo procese, negali būti tose pačiose patalpose kartu 

su mokiniais; 

5.4. Mokyklos mokiniai teorinio / praktinio mokymo metu privalo būti tik tose Mokyklos 

patalpose, kuriose vyksta grupės mokymas: 

5.5.1. devintos klasės (I gimnazijos) mokiniai mokomi mokyklos centrinio pastato 14 

kabinete; 

5.4.2. dešimtųjų klasių (II gimnazijos) mokiniai mokomi sporto komplekso patalpose; 

5.4.3. pirmo kurso (III gimnazijos klasės) mokiniai vidurinio ugdymo programos dalykų 

mokomi pagrindiniame mokymo korpuse pagal pamokų tvarkaraštį (kas antrą savaitę); 

5.4.4. pirmo kurso (III gimnazijos klasės) mokiniai pirminio profesinio mokymo 

programos dalykų mokomi profesinio mokymo dalykų kabinetuose pagal pamokų tvarkaraštį (kas 

antrą savaitę); 

5.4.5. antro kurso (IV gimnazijos klasės) mokiniai vidurinio ugdymo programos dalykų 

mokomi pagrindiniame mokymo korpuse pagal pamokų tvarkaraštį (kas antrą savaitę); 

5.4.6. antro kurso (IV gimnazijos klasės) mokiniai pirminio profesinio mokymo programos 

dalykų mokomi profesinio mokymo dalykų kabinetuose pagal pamokų tvarkaraštį (kas antrą 

savaitę); 

5.4.7. pirmo ir antro kurso (turintys brandos atestatą) mokiniai pirminio profesinio 

mokymo programos dalykų mokomi profesinio mokymo dalykų kabinetuose pagal pamokų 

tvarkaraštį; 

5.4.8. trečio kurso mokiniai pirminio profesinio mokymo programos dalykų mokomi 

profesinio mokymo dalykų kabinetuose pagal pamokų tvarkaraštį; 

5.4.9. tęstinio profesinio mokymo grupių mokiniai pirminio profesinio mokymo programos 

dalykų mokomi profesinio mokymo dalykų kabinetuose pagal pamokų tvarkaraštį popietinėmis 

valandomis; 
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5.4.10. tęstinio mokymo skyrius derina tęstinio suaugusiųjų profesinio mokymo mokinių ir 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokinių mokymą su direktoriaus pavaduotoju ugdymui, kad 

būtų išlaikytas mokinių srautų valdymo principas; 

5.4.11. pagal Mokyklos galimybes, skirtingoms grupėms (klasėms, srautui) priskirti 

skirtingus įėjimus ir išėjimus; numatyti atskirus judėjimo maršrutus iki grupės, klasės, valgyklos, 

specializuotų kabinetų (patalpų), sanitarinių mazgų, persirengimo kambarių. Pagal galimybes 

koreguoti skirtingų grupių (klasių, srauto) pamokų pradžios ir pabaigos, pertraukų laiką, kad būtų 

atskiriami skirtingose grupėse (klasėse, sraute) ugdomi mokiniai, kai jie atvyksta į ar išvyksta iš 

Mokyklos, naudojasi bendromis Mokyklos patalpomis, ilsisi pertraukų metu, valgo. Pamokos 

pirmoje pamainoje gali būti pradedamos anksčiau kaip 8 val. ir pertraukos gali būti numatomos 

trumpesnės kaip 10 min. tik pritarus mokyklos tarybai (pertraukos trukmė negali būti trumpesnė 

kaip 5 min.); 

5.4.12. užtikrinama, kad mokiniai neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais ar kitais 

asmenimis, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais; 

5.4.13. Vykstant ugdymo procesui pašaliniai asmenys į Mokyklą neturi būti įleidžiami, 

išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas arba jiems teikiamos mokymo paslaugos, būtinas ugdymo 

proceso organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas. Mokinius atlydinčių, pasitinkančių tėvų 

(globėjų, rūpintojų) patekimas į Mokyklos pastatų vidų ugdymo proceso metu turi būti ribojamas, 

nustatomos tam skirtos erdvės ar vietos. Jei nevykstant ugdymo procesui Mokyklos patalpos yra 

panaudojamos kitoms reikmėms, turi būti užtikrinama, kad prieš prasidedant ugdymo procesui 

patalpos būtų išvėdintos, išvalytos ir dezinfekuotos, laikantis  Sveikatos apsaugos ministerijos 

parengtų rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu (https://bit.ly/3hGFqV4). 

5.5. Mokyklos mokiniai / pedagoginiai darbuotojai valgyklos paslaugomis privalo naudotis 

pagal skelbiamą pietų pertraukų grafiką; 

5.6. direktoriaus pavaduotojui ugdymui, praktinio mokymo vadovui, skyrių vedėjams 

skatinti mokytojus, profesijos mokytojus esant geroms oro sąlygoms teorinio mokymo pamokas 

pagal galimybes organizuoti Mokyklos lauko erdvėse; 

5.7. švietimo pagalbos specialistų konsultacijos turi būti teikiamos individualiai ar vienu 

metu dirbama tik su tos pačios grupės mokiniais vadovautis Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

sprendimais; 

6. Įpareigoju: 

6.1. bendrojo ugdymo dalykų kabinetų vedėjus ir mokytojus vykdant pagrindinį ir vidurinį 

ugdymą klasėse, kabinetuose vadovautis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu dėl pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų;  

6.2. profesijos mokytojus ir dirbtuvių / kabinetų vedėjus praktinio mokymo dirbtuvėse / 

kabinetuose, kuriuose organizuojamos veiklos, vadovautis Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

sprendimais dėl pirminio profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų ir dėl tęstinio profesinio 

mokymo, aukštojo mokslo studijų ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų; 

6.3. socialinę pedagogę išsiaiškinti galimybes ir teikti socialinę pagalbą mokiniams; 

6.4. psichologę psichologinę pagalbą teikti kontaktiniu būdu ir esant reikalui 

elektroninėmis priemonėmis nuotoliniu būdu konsultuoti mokytojus ir mokinius užtikrinant jų 

asmens duomenų saugą užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 

nustatytas asmenų srautu valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos 

saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas; 

6.5. direktoriaus padėjėją ūkio reikalams (arba jį pavaduojantį asmenį) užtikrinti, kad 

kabinetai ir dirbtuvės būtų aprūpinti visomis dezinfekavimo priemonėmis, praktinio mokymo 

dirbtuvės ir kabinetai, kuriuose vyksta užsiėmimai, būtų intensyviai valomi valytojų. Liečiami 

paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, laiptinių turėklai, elektros jungikliai) turi būti dezinfekuojami 

tam skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Kitas aplinkos valymas mokymo vykdymo 
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vietose turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas 

rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu (https://bit.ly/3hGFqV4); 

6.6. darbų ir civilinės saugos inžinierių (o jam nedirbant dėl pateisinamos priežasties– 

direktoriaus padėjėją ūkio reikalams) prie įėjimų į mokyklos patalpas pateikti informaciją apie 

ekstremalios situacijos laikotarpiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos valstybes operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, 

saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų būtinąsias 

asmenines apsaugos priemones, lankytojų aptarnavimą. 

7. Mokyklos bendrabučio veiklos: 

7.1. apgyvendinti Mokyklos mokinius, sudarius apgyvendinimo sutartis 2021–2022 

mokslo metams; 

7.2. paskelbus ekstremalią situaciją Lietuvos Respublikoje ne bendrabučio gyventojai į 

bendrabutį neįleidžiami; 

7.3. Mokyklos bendrabučio budėtojai, bendrabučio auklėtojas, bendrabučio valdytojas 

(bendrabučio darbuotojai) darbo metu įpareigojami griežtai laikytis higieninių savikontrolės 

taisyklių, vykdyti šio įsakymo 2 punktą; 

7.4. visos bendrabučio veiklos organizuojamos laikantis Ukmergės technologijų ir verslo 

mokyklos bendrabučio vidaus tvarkos taisyklų, 

7.5. 23.00 val. bendrabučio budėtojas turi įvertinti, ar saugiai palikta įranga bendrabučio 

virtuvėse, dušuose, po to juos užrakinti. Nakties metu, esant būtinam atvejui, prašant bendrabučio 

gyventojui, duris budėtojas privalo atrakinti. Bendrabučio virtuvėlių ir dušų durys atrakinamos 6.00 

val. ryto; 

7.6. išorinės Mokyklos bendrabučio durys turi būti rakinamos nuo 22.00 val. iki 6.00 val. 

Informavus budėtojus, gyventojai įleidžiami ir išleidžiami iš bendrabučio individualioje darbo 

sutartyje (mokinio ir įmonės) nustatytu laiku; 

7.7. prie įėjimo į bendrabutį turi būti pakabintas gerai matomas skelbimas, kad įeiti į 

bendrabutį ne bendrabučio gyventojams (išskyrus Mokyklos darbuotojus) ekstremalios situacijos 

metu griežtai draudžiama; 

7.8. jeigu užkrečiamosios ligos Covid-19 požymiai (karščiavimas, kosulys ir pan.) 

pasireiškia mokiniui, gyvenančiam bendrabutyje: 

7.8. I . mokinys nedelsdamas turi palikti savo gyvenamąją vietą kambaryje. Mokinys gali 

būti izoliuojamas Mokyklos bendrabučio patalpoje (izoliatoriuje) vieną parą, kol atvyks tévai / 

globėjai; 

7.9. Mokyklos / bendrabučio sargams-budėtojams dirbti pagal patvirtintą darbo grafiką 

savo darbo vietoje. 

8. Mokyklos darbuotojų ir mokinių sveikatos būklė privalo būti nuolat stebima: 

8.1. Mokyklos darbuotojas / mokinys gali Mokykloje (aukšte, kuriame jis dirba / mokosi) 

pasitikrinti temperatūrą. Temperatūrą Mokykloje galima pasitikrinti: 

8.1.1. Mokyklos centriniame pastate: 

          I aukšte – informaciniame centre; 

8.1.2. Praktinio mokymo korpuso budėtojo kabinete; 

8.1.3. Sporto komplekso mokytojo kambaryje; 

8.1.4. Baldžių praktinio mokymo korpuso siuvėjų kabinete; 

8.1.5. Mokyklos bendrabučio budinčių  kabinete. 

9. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybes operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. V-

1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“, Ukmergės 

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir 

vykdyti savikontrolę greitaisiais antigeno testais“, 

R e k o m e n d u o j u  mokiniams, ugdomiems pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo 

programas bei pirminį profesinį mokymą, išskyrus tuos, kurie atitinka Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

https://bit.ly/3hGFqV4
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2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) organizavimo“ 4.2 papunktyje nurodytas sąlygas (toliau – mokiniai, kuriems testavimas 

nereikalingas), dalyvauti testavime Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

sprendimu – savikontrolę greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais (toliau – savikontrolės tyrimas). 

Tyrimus atlikti kas 3–5 dienas. Tyrimai atliekami sporto komplekso sveikatos priežiūros kabinete. 

Tyrimus organizuoja mokyklos socialinė pedagogė.   

10. Mokyklos valgyklos darbas skelbiamos ekstremaliosios situacijos Lietuvos 

Respublikoje sąlygomis: 

10.1. Mokyklos valgykloje mokiniai maitinami pagal skelbiamą Pietų pertraukų grafiką; 

10.2. skatinti valgyklos klientus, esant geroms oro sąlygoms, pietų pertraukos metu pietauti 

Mokyklos palapinėje, esančioje prie valgyklos arba kitose Mokyklos terasose, pavėsinėse. Klientui  

siūloma naudoti vienkartinius indus; 

10.3. Mokyklos darbuotojams / mokiniams rekomenduojama valgyti valgyklos salėje 

sėdint prie stalo tik 2 asmenims. Turintiems savo kabinetus rekomenduojama pietauti darbo vietoje, 

laikantis visų darbo etikos taisyklių. 

11. Mokyklos bibliotekai aptarnauti darbuotojus ir mokinius kontaktiniu būdu 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų 

nuostatomis. Ant bibliotekos durų patalpinti informaciją apie darbuotojų ir mokinių aptarnavimą 

kontaktiniu būdu.  

12. Įpareigoju: 

12.1. Mokyklos darbuotojus dirbti savo darbo vietose pagal savo darbo grafiką; 

12.3. Mokyklos darbuotojus nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. griežtai laikytis šiame įsakyme 

nustatytos tvarkos; 

12.4. klasių, grupių vadovus: 

12.4.1. surinkti informaciją iš savo vadovaujamų grupių apie mokinius, kuriems pagal 

įsakymo preambulėje nurodyto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 3.1.1.1–3.1.1.3 

papunkčiuose nurodytus kriterijus nereikia testuotis; 

12.4.2. paaiškinti pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo ir pirminio profesinio mokymo 

programas mokomiems mokiniams apie įsakymo 9 punkte nurodytą savanorišką tyrimą, 

savikontrolei skirtais greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais, surinkti iki 2021 m. rugsėjo 3 d. 

mokinių sutikimus pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-

1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ priede 

nurodytą formą ir pateikti juos socialinei pedagogei Jurgitai Sabaliauskienei; 

12.4.3. paaiškinti pagal tęstinio profesinio mokymo programas mokomiems mokiniams, 

kad asmenys, atitinkantys vieną iš įsakymo preambulėje nurodyto Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimo 3.1.1.1–3.1.1.3 papunkčiuose nurodytų kriterijų (tie, kurie pasiskiepijç, 

persirgę arba reguliariai testuojasi), tęstiniame profesinį mokyme, suaugusiųjų neformaliajame 

švietime gali dalyvauti kontaktiniu būdu, o kiti gali mokytis tik nuotoliniu būdu; 

12.5. direktoriaus padėjėją ūkio reikalams (arba pavaduojantį asmenį) užtikrinti, kad 

numatytos saugos priemonės būtų tinkamai įgyvendinamos, taip pat stebėti ūkio dalies darbuotojų 

darbo rezultatus, ypatingą dėmesį skirti patalpų ir liečiamu paviršių dezinfekcijos kontrolei; 

12.6. darbų ir civilinės saugos inžinierių kontroliuoti kaip darbuotojai vykdo Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl darbų ir veiklos sričių, 

kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai 

besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, darbų ir veiklos sričių, kuriose 

leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga 

užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, 

sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ ir šio įsakymo nuostatas; 

12.7. direktoriaus pavaduotoją ugdymui parengti pamokų tvarkaraštį atsižvelgiant į 5.4.11 

papunktyje nurodytas sąlygas ir srautų valdymo schemą;  



6 

 

12.8. direktoriaus pavaduotoją ugdymui, personalo specialistę supažindinti Mokyklos 

darbuotojus, organizuojančius kontaktines veiklas Mokykloje, su šiuo įsakymu ir kontaktinėse 

veiklose dalyvaujančius asmenis.  

12.9. Klasių, grupių vadovus supažindinti pirmąją rugsėjo mėnesio dieną mokinius su šiuo 

įsakymu. 

13. Įsakymo vykdymo kontrolę pasilieku sau. 

 

 

Direktorius                                                   (parašas yra)                                      Jonas Cesevičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimantas Jankūnas, tel. (8 340) 63 863, el. p. rimantas@ukvm.lt 
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