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Turinys
1. Ugdymo atnaujinimo rekomendacijos, atsižvelgus į COVID-19 paplitimą
savivaldybėse (B, C1-C2, C3-D).

2. Techninės masinio testavimo bei ugdymo atnaujinimo prielaidos.
3. LRV ugdymo atnaujinimo planas.

B savivaldybės
 Atnaujinamas kontaktinis mokymas.
 Kontaktinis pradinis, pagrindinis, vidurinis bei abiturientų mokymas gali būti atnaujintas vienu

metu.
 Mokymo proceso metu rekomenduojama kontaktinio ugdymo mokytojų vakcinacija, nelaukiant
imuniteto susiformavimo.

 Visi mokyklos patalpose esantys dėvi kaukes. Nemokamos kaukės įeinant į mokyklą.
 Savivaldybei patekus į C ar D zoną, ugdymas gali būti tęsiamas, vadovaujantis atitinkamos zonos
taisyklėmis.

C1-C2 savivaldybės
 Atnaujinamas kontaktinis mokymas.
 Kontaktinis mokymas atnaujinamas etapais: pradinis ir abiturientų > pagrindinis, vidurinis.
 Prieš atnaujinant (pereinant iš B zonos) kontaktinį mokymą atliekamas moksleivių testavimas kaupinių PGR
(kPGR).
 Mokymo proceso metu rekomenduojama kontaktinio ugdymo mokytojų vakcinacija, nelaukiant imuniteto
susiformavimo.
 Visi mokyklos patalpose esantys dėvi kaukes. Nemokamos kaukės įeinant į mokyklą.
 Savivaldybei patekus į B, C3 ar D zoną, ugdymas gali būti tęsiamas, vadovaujantis atitinkamos zonos
taisyklėmis.

C3-D savivaldybės
 Atnaujinamas kontaktinis mokymas.
 Kontaktinis mokymas atnaujinamas etapais: pradinis ir abiturientų > pagrindinis, vidurinis.
 Prieš atnaujinant kontaktinį mokymą atliekamas moksleivių testavimas kPGR.
 Privalomas profilaktinis kPGR ne rečiau kaip kas 7 d.
 Profilaktinio testavimo metu klasėje nustačius SARS-CoV-2 teigiamą atvejį:
 jei mokiniai nedėvi kaukių, klasė izoliuojama ir 7 parą atliekamas visos klasės kPGR. Jei kPGR neigiamas,
atnaujinamas kontaktinis mokymas;

 jei mokiniai dėvi kaukes, klasė tęsia kontaktinį mokymą, atliekamas kPGR 3 d. ir 7 d.;
 Mokymo proceso metu rekomenduojama kontaktinio ugdymo mokytojų vakcinacija, nelaukiant imuniteto
susiformavimo.

 Visi mokyklos patalpose esantys dėvi kaukes. Nemokamos kaukės įeinant į mokyklą.
 Savivaldybei patekus į B, C1-2 zoną, ugdymas tęsiamas, vadovaujantis atitinkamos zonos taisyklėmis.

Rekomendacijos SAM dėl masinio PGR
testavimo infrastruktūros sukūrimo
 Iki 2021 03 19 m. sukurti elektroninę registracijos kPGR bei kPGR automatinio rezultatų suvedimo į ESPBI sistemą.

 Iki 2021 03 19d. dalyvaujant ekspertams parengti ir patvirtinti kaupinių testavimo ir epidemiologinės kontrolės
tvarką; ją iškomunikuoti mokykloms, tėvams ir už mokyklas atsakingiems visuomenės sveikatos specialistams.
 Iki 2021 03 17 d. paskirti ugdymo atnaujinimo koordinatorius ŠMSM bei SAM.
 Išplėsti (sukurti) kPGR masinio testavimo pajėgumus:
 Iki 2021 03 19 d. išplėsti dabartines šalies kPGR testavimo galimybes (validuoti laboratorijas) iki ne mažiau
kaip 14 000 kaupinių (56 000 individualių tyrimų) per savaitę, vėliau pasiekiant reikalingas apimtis.
 Iki 2021 05 01 d. sukurti automatizuotos PGR infrastruktūrą:
 visiškai automatinės atviros PGR sistemos;
 pajėgumas ne mažesnis kaip 30 000 kaupinių per parą (reikalingi papildomi skaičiavimai);
 laboratorijose, kurios turi naujų PGR metodų sukūrimo bei validavimo patirtį bei galimybes.
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Sritys

Aukštasis mokslas,
profesinis mokymas

Bendrasis (pradinis,
pagrindinis, vidurinis)
ugdymas (be
abiturientų)

Išskiriant
abiturientus

Ikimokyklinis ir
priešmokyklinis
ugdymas

Neformalusis (vaikų
ir suaugusių)
švietimas

LT/savivaldybė

C

D

150-200 atvejų
4-10 proc.

B
100-150 atvejų
<4 proc.

200-500 atvejų
4-10 proc.

Savivaldybė

Profesinis mokymas ir aukštojo mokslo studijos
vykdomi nuotoliniu būdu, išskyrus pirminį
profesinį mokymą, vykdomą kartu su socialinių
įgūdžių programa, privalomąsias praktikas,
praktinius mokymus ar kompetencijų vertinimą,
kurių neįmanoma įgyvendinti nuotoliniu būdu
pagal OV sąlygas.

Profesinis mokymas ir aukštojo
mokslo studijos vykdomi nuotoliniu
Profesinis mokymas ir aukštojo mokslo studijos
būdu, išskyrus pirminį profesinį
vykdomi nuotoliniu būdu, išskyrus pirminį
mokymą, vykdomą kartu su
profesinį mokymą, vykdomą kartu su socialinių
Mišrus, užtikrinant Operacijų vadovo
socialinių įgūdžių programa,
Nuotolinis. Taikomos išimtys. Vykdomas Nuotolinis. Taikomos išimtys. Vykdomas
įgūdžių programa, privalomąsias praktikas,
sprendimų reikalavimus. Vykdomas
privalomąsias praktikas, praktinius
reguliarus testavimas.
reguliarus testavimas.
praktinius mokymus ar kompetencijų vertinimą,
reguliarus testavimas.
mokymus ar kompetencijų
kurių neįmanoma įgyvendinti nuotoliniu būdu
vertinimą, kurių neįmanoma
pagal OV sąlygas.
įgyvendinti nuotoliniu būdu pagal
OV sąlygas.

Savivaldybė

Nuotoliniu būdu, išimtis tik, kai reikia užtikrinti
priežiūrą ir maitinimą įstaigose dėl būtinųjų
reikmių, kai nesudaromos sąlygos ugdymui
namuose. Jei teikiama, tai užtikrinant OV
nustatytas sąlygas.

Nuotoliniu būdu, išimtis tik, kai reikia užtikrinti
priežiūrą ir maitinimą įstaigose dėl būtinųjų
reikmių, kai nesudaromos sąlygos ugdymui
namuose. Jei teikiama, tai užtikrinant OV
nustatytas sąlygas.

25-50 atvejų
<4 proc.

<25 atvejus
<4 proc.

Mišrus, užtikrinant
Operacijų vadovo
sprendimų
reikalavimus.
Vykdomas reguliarus
testavimas.

Pradinis ugdymas organizuojamas
Pradinis, pagrindinis ir
Pradinis ugdymas organizuojamas
kontaktiniu arba mišriu būdu,
Kitų mokinių ugdymas organizuojamas Kitų mokinių ugdymas organizuojamas
vidurinis ugdymas
kontaktiniu arba mišriu būdu,
užtikrinant Operacijų vadovo
mišriu arba nuotoliniu būdu, užtikrinant mišriu arba nuotoliniu būdu, užtikrinant kontaktiniu budu.
užtikrinant Operacijų vadovo sprendimų
sprendimų reikalavimus ir
Operacijų vadovo sprendimų
Operacijų vadovo sprendimų
Užtikrinant Operacijų
reikalavimus ir testatvimą, vakcinuojant
testatvimą, vakcinuojant
reikalavimus ir testavimą
reikalavimus ir testavimą
vadovo sprendimų
pedagogus prioriteto tvarka
pedagogus prioriteto tvarka
reikalavimus

LT

Nuotolinis

Nuotolinis

Nuotolinis

Abiturientų ugdymas mišriu arba
nuotoliniu būdu, užtikrinant Operacijų
vadovo sprendimų reikalavimus ir
testavimą

Savivaldybė

Vykdomas užtikrinant OV nustatytas sąlygas.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programose rekomenduojama dalyvauti, tik
tiems vaikams, kurių tėvai neturi galimybės
dirbti nuotoliniu būdu

Vykdomas užtikrinant OV nustatytas sąlygas.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programose rekomenduojama dalyvauti, tik
tiems vaikams, kurių tėvai neturi galimybės
dirbti nuotoliniu būdu

Vykdomas užtikrinant OV nustatytas
sąlygas.

Vykdomas užtikrinant OV nustatytas
sąlygas.

Savivaldybė

50-100 atvejų
<4 proc.

A

>500 atvejų
>10 proc.

Abiturientų ugdymas mišriu arba
Abiturientų ugdymas mišriu arba
nuotoliniu būdu, užtikrinant Operacijų nuotoliniu būdu, užtikrinant Operacijų
vadovo sprendimų reikalavimus ir
vadovo sprendimų reikalavimus ir
testavimą
testavimą

Vykdomas užtikrinant OV nustatytas
sąlygas.

Neformalusis vaikų švietimas vykdomas
Neformalusis vaikų švietimas vykdomas
nuotoliniu būdu arba stabdomas.
nuotoliniu būdu arba stabdomas.
Neformalusis suaugusiųjų švietimas ir
Neformalusis suaugusiųjų švietimas ir
Praktinio vairuotojų mokymo ir
Praktinio vairuotojų mokymo ir
neformalusis profesinis mokymas vykdomi
neformalusis profesinis mokymas vykdomi
vairavimo egzaminų atnaujinimas, vairavimo egzaminų atnaujinimas, kartu Neformalus ugdymas mažose grupėse
nuotoliniu būdu arba stabdomi, išskyrus
nuotoliniu būdu arba stabdomi, išskyrus
kartu derinant su vairavimo
derinant su vairavimo mokymo
ne daugiau nei 5 asmenys, užtikrinant
aviacijos bei jūrininkų praktinius mokymus, taip aviacijos bei jūrininkų praktinius mokymus, taip
mokymo atnaujinimu, užtikrinant
atnaujinimu, užtikrinant Operacijų
Operacijų vadovo sprendimų
pat užsienio kalbos mokėjimo lygio vertinimo
pat užsienio kalbos mokėjimo lygio vertinimo
Operacijų vadovo sprendimų
vadovo sprendimų reikalavimus ir
reikalavimus ir testavimą
egzaminus (įskaitas) asmenims, stojantiems į
egzaminus (įskaitas) asmenims, stojantiems į
reikalavimus ir testavimą
testavimą
užsienio aukštąsias mokyklas, kai dalyvauja ne užsienio aukštąsias mokyklas, kai dalyvauja ne
daugiau kaip 5 asmenys ir užtikrinamos OV
daugiau kaip 5 asmenys ir užtikrinamos OV
sąlygos.
sąlygos.

Ugdymas kontaktiniu
budu. Užtikrinant
Operacijų vadovo
sprendimų
reikalavimus

Vykdomas užtikrinant OV nustatytas
sąlygas.

Vykdomas užtikrinant
OV nustatytas sąlygas.

Veikla vykdoma, užtikrinant Operacijų
vadovo sprendimų reikalavimus ir
testavimą

Veikla vykdoma,
užtikrinant Operacijų
vadovo sprendimų
reikalavimus ir
testavimą

