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NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ, KURIUOSE 

DALYVAUJA VAIKAI, REPETICIJŲ ORGANIZAVIMO JURBARKO KULTŪROS 

CENTRE KARANTINO LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Neformaliojo vaikų švietimo ir mėgėjų meno kolektyvų, kuriuose dalyvauja vaikai, 

repeticijų organizavimo Jurbarko kultūros centre karantino laikotarpiu tvarkos aprašas reglamentuoja 

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Pasivyk vaivorykštę“ (toliau NVŠ programa) organizavimą 

ir vaikų mėgėjų meno kolektyvų repeticijų vykdymą Jurbarko kultūros centre (toliau – Kultūros 

centras) Lietuvos Respublikos Vyriausybei šalyje paskelbus karantiną dėl koronaviruso (COVID-19) 

plitimo grėsmės. 

2. Aprašas nustato reikalavimus darbuotojų ir vaikų – NVŠ programos dalyvių bei mėgėjų 

meno kolektyvų narių (atlikėjų) – apsaugai užtikrinti karantino metu. 

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. 

nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje 

paskelbimo“ (aktualia redakcija), Sveikatos apsaugos ministerijos parengtomis ir paskelbtomis 

rekomendacijomis dėl aplinkos valymo, rankų higienos bei dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) valdymo priemonių organizuojant meno kolektyvų veiklą, Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Užkrečiamųjų ligų židinių 

privalomojo aplinkos kenksmingumo pašalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

4. Apraše vartojamos sąvokos: 

Asmenys, priklausantys rizikos grupėms – vyresni nei 60 m. amžiaus asmenys ir (arba) 

sergantys lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar 

karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl 

Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas 

nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“. 

Sunkios lėtinės ligos, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu 

asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas: žmogaus imunodeficito viruso liga; 

piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos 

nepraėjo 2 metai); cukrinis diabetas; širdies ir kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu 

2-4 laipsnio; lėtinės kvėpavimo organų ligos su kvėpavimo nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su 

inkstų nepakankamumu; būklė po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos; ligos, kurios 

šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapijas ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo 

šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai; ligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija 

atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos 

nepraėjo 6 mėnesiai; įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas 

imunosupresinis gydymą. 

Vaikas – žmogus iki 18 metų, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos įstatymuose 

nustatyta kitaip.  

Kitos Apraše vartojamos sąvokos sutampa su teisės aktuose vartojamomis sąvokomis. 

 

II SKYRIUS 

NVŠ PROGRAMOS VEIKLŲ IR REPETICIJŲ ORGANIZAVIMAS 

 

5. Karantino laikotarpiu NVŠ programos užsiėmimai ir mėgėjų meno kolektyvų repeticijos 

organizuojamos pagal atskirą Kultūros centro direktoriaus patvirtintą grafiką, siekiant užtikrinti 



pakankamą laiko tarpą (ne trumpesnį kaip 30 min.) tarp repeticijų (pamainų), per kurį patalpa valoma 

ir vėdinama, ir sudaromos sąlygos, kad skirtingų kolektyvų (pamainų) nariai (atlikėjai) nekontaktuotų 

tarpusavyje. 

 6. NVŠ programos užsiėmimuose ir repeticijose gali dalyvauti tik vaikai, pateikę mėgėjų 

meno kolektyvo vadovui vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimus (1 priedas). 

 7. Sutikimo formoje turi būti: 

 7.1. nurodoma, kad vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) rekomenduojama neleisti vaikui 

dalyvauti NVŠ veiklose ar repeticijose, kai vaikas serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių 

lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas 

nedarbingumo pažymėjimas, sąraše; 

7.2. pateikta informacija apie: 

7.2.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir 

kt); 

7.2.2. prievolę dėvėti nosį ir bumą dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, 

respiratorius ar kitas priemones); 

7.2.3. draudimą veiklose dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir 

daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas). 

8. NVŠ veiklos ir repeticijos organizuojamos ne didesnėmis kaip 15 vaikų grupėmis ir 

užtikrinti, kad kiekvienam vaikui būtų skiriamas ne mažesnis kaip 5 kv. m. plotas. Veiklos vykdomos 

laikantis grupių izoliacijos principo: užtikrinama, kad vaikai nuolatos dalyvautų tos pačios grupės 

veiklose. Vienos vaikų grupės užsiėmimai vykdomi vienoje patalpoje (užsiėmimų patalpos 

nekeičiamos). 

9. Darbuotojai turi laikytis saugaus ne mažesnio kaip 1 metrų atstumo vienas nuo kito ir 

vaikų. Jei išlaikyti saugaus atstumo neįmanoma, turi būti vengiama fizinio kontakto ar ribojamas jo 

laikas (trumpiau nei 15 min). Darbuotojams veiklų, ypač vykdomų uždarose patalpose, metu 

rekomenduojama dėvėti nosį ir bumą dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius 

ar kitas priemones). 

10. NVŠ veiklose ir repeticijose turi būti išvengta kontakto su pašaliniais, veiklose 

nedalyvaujančiais asmenimis. Jei to padaryti neįmanoma, riboti kontakto laiką (trumpiau nei 15 min.) 

ir išlaikyti saugų atstumą (ne mažesnį kaip 1 m). 

11. Kilus įtarimų, kad atvykstantis į NVŠ veiklas ar repeticijas vaikas gali karščiuoti, 

matuojama kūno temperatūra, ir vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar kurie 

turi kitų ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), 

į užsiėmimus neįleidžiami ir, telefonu apie tai informavus vieną iš vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), 

nedelsiant išsiunčiami namo.  

 

III SKYRIUS 

STOVYKLŲ ORGANIZAVIMO REIKALAVIMAI KARANTINO LAIKOTARPIU 

 

12. Veiklos stovyklose turi būti organizuojamos ne didesnėmis kaip 15 vaikų grupėmis ir 

užtikrinama, kad kiekvienam vaikui patalpose būtų skiriamas ne mažesnis kaip 5 kv. m. plotas. 

Veiklos vykdomos laikantis grupių izoliacijos principo: užtikrinama, kad vaikai nuolatos dalyvautų 

tos pačios grupės veiklose, vengiama skirtingų grupių vaikų kontakto tiek patalpose, kuriose 

vykdoma veikla, tiek lauke. Vienos vaikų grupės veiklos organizuojamos vienoje patalpoje (grupės 

veiklos vykdymo patalpos nekeičiamos). Kiek įmanoma, veiklos turi būti organizuojamos lauke. 

13. Darbuotojai turi laikytis saugaus ne mažesnio kaip 1 metrų atstumo vienas nuo kito ir 

vaikų. Jei išlaikyti saugaus atstumo neįmanoma, turi būti vengiama fizinio kontakto ar ribojamas jo 

laikas (trumpiau nei 15 min). Darbuotojams veiklų, ypač vykdomų uždarose patalpose, metu 

rekomenduojama dėvėti nosį ir bumą dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius 

ar kitas priemones). 

14. Stovyklose maitinimas turi būti vykdomas veiklos vykdymo patalpose arba lauke. 



15. Jei vaikų edukacinės stovyklos vykdomos kartu su apgyvendinimu, jose dalyvaujančių 

vaikų kūno temperatūra matuojama ne rečiau kaip vieną kartą per dieną. Nustačius, kad vaikui 

pasireiškė karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ar kitų 

užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), vaikas nedelsiant 

izoliuojamas ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų. 

 

IV SKYRIUS 

BENDRIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI 

 

16. Siekiant užtikrinti, kad NVŠ paslaugas teiktų ir repeticijas vestų tik darbuotojai, 

neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., 

karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.): 

16.1. draudžiama į darbą vykti darbuotojams, turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan.); 

16.2. tik atvykęs į darbą budinčiųjų poste darbuotojas privalo pasimatuoti temperatūrą ir 

gautus duomenis įrašyti į Asmenų, dirbančių su vaikais, kūno temperatūros registravimo žurnalą (2 

priedas). Darbuotojas, kuriam pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir daugiau), apie tai telefonu turi 

informuoti Kultūros centro direktorių ir nedelsiant išvykti namo; 

16.3. darbuotojas, kuriam pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų 

užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas (37,3° C ir daugiau), sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas, vėmimas, viduriavimas ir pan.), nedelsiant vykti namo, informavus apie tai tiesioginį 

vadovą arba Kultūros centro direktorių, konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba 

susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu; 

16.4. jeigu darbuotojo administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam 

nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės 

sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - NVSC), bendradarbiauti su NVSC 

nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją; 

16.5. draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, 

išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu. 

17. NVŠ programą vykdantis darbuotojas ar mėgėjų meno kolektyvo vadovas prieš 

prasidedant užsiėmimui ar repeticijai turi informuoti kultūros centro budintį kada ir kur vyks 

užsiėmimas ar repeticija ir kiek vaikų į jį atvyks arba pasitikti vaikus prie įėjimo ir palydėti į 

užsiėmimų ar repeticijų patalpą. 

18. Patalpos, kuriose vykdomos NVŠ veiklos arba repeticijos vėdinamos prieš atvykstant 

vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, durų 

rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) 

valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei organizuojant veiką 

naudojamos bendros patalpos (salės ir pan.), po kiekvienos vaikų grupės panaudojimo jos turi būti 

išvėdinamos ir išvalomos. Jei ugdymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas vaikas, 

jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo.  

 19. Kitas patalpų valymas ir dezinfekcija atliekami atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos 

ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu 

(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%20202003 

27%20(l).pdf). 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Už karantino sąlygų pažeidimą asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

21. Šis Aprašas galioja karantino laikotarpiu ir gali būti keičiamas bei papildomas, 

atsižvelgiant į norminių teisės aktų reikalavimus 

____________________ 

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%20202003

