
 
 

ŠIAULIŲ SALDUVĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS 

 

Į S A K Y M A S 

DĖL ŠIAULIŲ SALDUVĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. RUGPJŪČIO 27 

D. ĮSAKYMO NR. V-21-110 (1.3) ,,DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO 

INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ UGDYMO PROCESE“ PAKEITIMO 

 

2021 m. lapkričio 30  Nr. V-21-250  (1.3) 

Šiauliai 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio 

ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 ,,Dėl 

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 2021 m. lapkričio 18 d. Nr. 

V-2621 pakeitimu (pridedama) ir 2021 m. lapkričio 29 d. Šiaulių Salduvės progimnazijos 

administracinio posėdžio protokolu  Nr. AD-26 keičiu Šiaulių Salduvės progimnazijos direktoriaus 

įsakymą 2021 m. rugpjūčio 27 d. Nr. V-21-110 (1.3) ,,Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

valdymo priemonių ugdymo procese“  

1. p a k e i č i u 1.8 punktą ir išdėstau jį taip: 

,,1.8. Tėvams (globėjams, rūpintojams), išskyrus atvejus, kai iš anksto susitarta su 

mokytojais ar mokyklos vadovais, į mokyklą įeiti draudžiama. Palydėję mokinius ar jų laukdami tėvai 

privalo likti lauke, į mokyklą neiti“. 

                    2. p a p i l d a u 2021 m. rugpjūčio 27 d. Šiaulių Salduvės progimnazijos direktoriaus 

įsakymą Nr. V-21-110 (1.3) ,,Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių 

ugdymo procese“ šiais punktais: 

,,1.11. Mokiniai, ugdomi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, mokykloje 

privalo dėvėti medicinines kaukes, išskyrus atvejus, aprašytus minėtame operacijų vadovo įsakyme 

(pristačius sveikatos įstaigos išduotas pažymas), 

1.12. Atlikus greitąjį antigeno testą ir esant teigiamam testo atsakymui ar mokiniui 

atsisakius dėvėti kaukę, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ugdytinį privalo pasiimti iš mokyklos per 

30 min. nuo gauto pranešimo. Nesant galimybei pasiimti mokinį per nurodytą laiką, tėvai (globėjai, 

rūpintojai) privalo nedelsiant informuoti mokyklos vadovą ar kitą atsakingą asmenį, nurodydami per 

kiek laiko atvyks. Tėvams neatvykus  kreipiamasi į vaiko interesams atstovaujančias įstaigas.“ 

 

Direktorė     Natalija Kaunickienė 

 

 

 



 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ 

VADOVAS 

 

SPRENDIMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS 

LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 

 2021 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. V-1552 „DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR 

VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO 

 

2021 m. lapkričio 18 d. Nr. V-2621 

Vilnius 

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. V-1552 

„Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“: 

1.1. Pakeičiu 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„1.1. Kad mokiniai, ugdomi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, ir 

kiti vyresni nei 6 metų asmenys švietimo įstaigoje uždarose patalpose dėvėtų medicinines veido 

kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). 

Kaukių leidžiama nedėvėti asmenims sportuojant, veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, 

vykdymo metu, taip pat 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). Jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl vykdomos veiklos 

pobūdžio (pvz. darbas su klausos negalią turinčiais asmenimis), gali būti naudojamos kitos riziką 

mažinančios priemonės (pvz., veido skydeliai).“ 

1.2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip: 

„3. Įpareigoti mokinius, ugdomus pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, 

ir kitus vyresnius nei 6 metų asmenis švietimo įstaigoje uždarose patalpose dėvėti kaukes. Kaukių 

leidžiama nedėvėti asmenims sportuojant, veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo 

metu, taip pat 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).“ 

2. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. gruodžio 1 d. 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas         Arūnas Dulkys 

 


