
Naujausia informacija apie su COVID-19 susijusius ribojimus 
 
Išsamios informacijos apie su COVID-19 susijusius ribojimus rasite čia:  
https://lrv.lt/lt/naujienos/su-covid-19-susije-ribojimai-informacija-atnaujinta-2020-m-gruod

zio-2-d 
 
 
Asmenų persirgusių COVID-19 liga izoliavimosi taisyklių pakeitimai  
 
Įsigaliojo sprendimas (Nr. V-2780) dėl asmenų persirgusių COVID-19 liga izoliavimosi          

reikmės.  
*** 
P a k e i č i u Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų,              

įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo            
namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose         
taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d.          
įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų,          
įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo            
namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose         
taisyklių patvirtinimo": 

1. Pakeičiu 12.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 
„12.2. asmenims, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir kuriems didelės          

rizikos sąlytis nustatytas 90 dienų laikotarpiu nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)           
diagnozės patvirtinimo arba teigiamo laboratorinio tyrimo COVID-19 ligai (koronaviruso         
infekcijai) nustatyti rezultato gavimo, išskyrus šias asmenų grupes, dėl kurių izoliavimo taktikos            
sprendžiama individualiai, vadovaujantis Galimai imunitetą COVID-19 turinčių asmenų izoliacijos         
algoritmu (Taisyklių 6 priedas): 

12.2.1. dirbantiems asmens sveikatos priežiūros įstaigose bei palaikomojo gydymo ir slaugos          
paslaugas teikiančiose įstaigose; 

12.2.2. kuriems teikiamos palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos; 
12.2.3. dirbantiems socialinės globos įstaigose; 
12.2.4. kurie gyvena socialinės globos įstaigose; 
12.2.5. dirbantiems laisvės atėmimo įstaigose; 
12.2.6. esantiems laisvės atėmimo įstaigose; 
12.2.7. asmenims, kuriems yra imunosupresija." 
 2. Papildau 6 priedu (pridedama). Galimai imunitetą COVID-19 turinčių asmenų         

izoliacijos algoritmas 
 
Išsamiau susipažinti su pakeitimais galite čia:  
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/faae48f034ab11eb932eb1ed7f923910 
 
 
 
Neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimas karantino laikotarpiu 
Neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo mokytojas gali dirbti su mokinių ar suaugusiųjų 

grupe, ne didesne kaip 2 mokiniai (iki tol buvo leidžiama grupė iki 5 žmonių). Formaliajame 
mokinių ugdyme niekas nesikeičia, klasės ar mokinių grupės dydis nėra ribojamas. 

Gruodžio 2 d. Vyriausybės nutarimu nustatyta, kad neformalusis vaikų švietimas, 
užtikrinant operacijų vadovo nustatytas sąlygas, gali vykti, jeigu: 



• tose mokyklose, kuriose neformalusis švietimas yra arba tos mokyklos ugdymo 
plano, arba pailgintos dienos grupių, arba visos dienos mokyklos veiklos dalis; 

• jeigu užsiėmimai organizuojami lauke; 
• per individualius mokytojo ir mokinio užsiėmimus, laikantis 2 m atstumo, kitų 

saugos reikalavimų; 
• kai programos vykdomos mokytojo, dirbančio tik su viena, ne didesne kaip 2 

mokinių grupe, ir tik vienoje įstaigoje, patalpose užtikrinant 10 m2 plotą vienam mokiniui. 
Kitais atvejais neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas. 
 
Plačiau apie pakeitimus susipažinsite čia: 
https://bit.ly/3oha5Iq. 

 
 
 
 

Svarbiausia informacija dėl nuotolinio mokymo 
 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė Reikalavimus skaitmeniniams       

mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir          
mokytojų raštingumo kompetencijai tobulinti. Vadovaudamosi šiais kriterijais, mokyklos pasipildys         
skaitmeninio turinio ir įrangos išteklius, skirtus skaitmeninio ugdymo plėtrai. Skaitmeniniam          
turiniui ir įrangai įsigyti skiriami 14 mln. eurų iš Lietuvos ateities ekonomikos DNR plano. 

Nuo liepos 3 d. įsigaliojo naujas Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu           
kriterijų aprašas. 

 
Išsamiau susipažinsite apsilankę čia: 
https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/nuotolinis/svarbiausia-informacija-del-nuotolinio-mok

ymo 
 
 

 
Mokinių žiemos atostogos 
 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kartu su epidemiologais išanalizavusi situaciją 

švietimo įstaigose, mokinių žiemos atostogų laiko nusprendė nekeisti. Mokiniai kalėdinių atostogų 
išeis gruodžio 23 dieną, baigs atostogauti sausio 5 dieną. Nesiūloma įvesti ir visuotinio nuotolinio 
mokymo. 

„Konsultavomės ir su mokyklų vadovais, taip pat ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio 
ugdymo įstaigas ir gimnazijas jungiančių asociacijų vadovais, savivaldybių švietimo padalinių 
vadovų asociacijos valdyba, tėvų atstovais. Dauguma pasisako, kad visuotinio nuotolinio mokymo 
nereikia. Nuotolinį mokymą atskiroje savivaldybėje galima įvesti ir dabar savivaldybės 
administracijos direktoriaus sprendimu ir pritarus Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui. 
Mokykla taip pat turi teisę pati priimti sprendimą organizuoti mokymą tik nuotoliniu būdu“, - sako 
laikinai švietimo, mokslo ir sporto ministro pareigas einantis Algirdas Monkevičius. 

Duomenys ministerijai apie kiekvienos savivaldybės mokyklas pateikiami kiekvieną dieną. 
Dėl to situacija švietimo įstaigose stebima ir analizuojama nuolatos. Nepriklausomai nuo to, kokiu 
būdu mokykla dirba, matyti, kad susirgimų ar izoliuotų asmenų skaičius nuo to nepriklauso, 
mokyklos nėra pagrindiniai užsikrėtimo židiniai. Švietimo įstaigų pateiktais duomenimis, per visą 
karantino laikotarpį vidutinis susirgimų skaičius per parą švietimo įstaigose buvo apie 36, įskaitant 

https://bit.ly/3oha5Iq?fbclid=IwAR2G03lq5jtdsdjiPstnwWagEsefak_0X1n-7xYDheHLSeVfKu3f7UvCNtc
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f8314c7009f511ebb74de75171d26d52
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f8314c7009f511ebb74de75171d26d52
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f8314c7009f511ebb74de75171d26d52
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/52b3b312bc9c11ea9a12d0dada3ca61b?jfwid=-wd7z8ryey
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/52b3b312bc9c11ea9a12d0dada3ca61b?jfwid=-wd7z8ryey


ir nepedagoginius darbuotojus, tai sudarydavo apie 2,4 proc. susirgimų nuo bendro susirgusiųjų 
Lietuvoje skaičiaus. 

Iš mokyklų gautais duomenimis, apie 75 proc. mokyklų pasisako už kontaktinį arba mišrų 
būdą. 

Šiuo metu 57 proc. bendrojo ugdymo mokyklų dirba mišriu būdu (daugiausia ilgosios 
gimnazijos – 72 proc.), 15 proc. mokyklų ugdymą organizuoja kontaktiniu būdu (daugiausia 
pradinės mokyklos – 79 proc.), 28 proc. mokyklų dirba nuotoliniu (daugiausia keturmetės 
gimnazijos – 71 proc.). 

 
Plačiau apie pakeitimus susipažinkite čia: 
https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/mokiniu-ziemos-atostogos-neb

us-ilginamos 
 
 
 
 
Kambarys, baras ir klasė: kaip koronavirusas platinamas oru 
 
Didžiausia užsikrėtimo rizika yra patalpose, tačiau ją galime sumažinti naudodami 

priemones, apsaugančias nuo aerozoliniu keliu plintančios infekcijos. Atsižvelgdami į naudojamas 
apsaugos priemones ir žmonių susibūrimų trukmę, toliau pateikiame tikimybių scenarijus užsikrėsti 
infekcija kasdieninėse situacijose. 

Koronavirusas platinamas oru, ypač patalpose. Nors ir nėra toks užkrečiamas kaip tymai, 
mokslininkai jau pripažįsta klastingą perdavimą aerozoliniu keliu – kai užsikrėtęs asmuo iškvepia 
orą, mažytės užkrečiančios dalelės lieka pakibusios patalpų ore. Kaip vyksta infekcijos perdavimas? 
Ir dar svarbiau, kaip mes galime jį sustabdyti? 

 
Šiuo metu sveikatos priežiūros institucijos pripažįsta tris užsikrėtimo koronavirusu būdus: 

1. Oro lašelinis kelias – maži kvėpavimo takų sekreto lašeliai, plintantys per orą, išskiriami kalbant 
ar kosint – jie gali atsidurti netoliese stovinčių žmonių akyse, burnoje ar nosyje; 2. Per užterštus 
aplinkos daiktus, nors, pasak JAV ligų kontrolės ir prevencijos centro (CDC), šiuo būdu užsikrėsti 
virusu yra mažiausia tikimybė (šią išvadą patvirtina Europos ligų kontrolės ir prevencijos centro 
(ECDC) pastebėjimas, kad neužfiksuotas nei vienas užsikrėtimas COVID-19 per užterštus aplinkos 
daiktus); 3. Užsikrėtimas aerozoliniu keliu – nematomų infekcinių dalelių įkvėpimas, kurias 
iškvepia užkrėstas asmuo. Aerozoliai veikia panašiai kaip iškvėpti dūmai rūkant – be vėdinimo jie 
lieka pakibę ore ir laikui bėgant tampa vis tankesni. 

 
Išsamiau apie tai pažiūrėkite čia:  
https://elpais.com/ciencia/2020-11-18/kambarys-baras-ir-klase-kaip-koronavirusas-platin

amas-oru.html 

https://www.facebook.com/SvietimoIrMoksloMinisterija/photos/a.360259954019820/3773845469327901/?__cft__%5b0%5d=AZXBPl2DMlEYpj_hc8frgF7FrLX1MD9PZHJRBHRV849q8y-ualyCcyeDP5Y7eRbvqSPTp-XCjTSVW6sNSL5PdcGZBSAX0c7_hbx5pn7LrAvwj2MJYYQTGw7qotfSfOgvV0Ir-K5onmI4JbprSNeAc31a&__tn__=EH-R

