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Marijampolė 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –Valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. Nr. V-2547 sprendimu 

ir atsižvelgdamas į nepalankią epidemiologinę koronaviruso situaciją, Vyriausybei paskelbus 

karantiną visoje šalyje nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00:00 val. iki 2020 m. gruodžio 17 d.                 

24:00 val., siekiant užtikrinti saugų mokinių mokymąsi, administracijos darbuotojų, pedagogų ir 

aptarnaujančio personalo darbą  nuo 2020 m.  gruodžio 1 d. Marijampolės skyriuje: 

1. Bendrojo ugdymo  programų mokiniams pamokos vyksta nuotoliniu būdu. Brandos 

ir technologijų mokyklinių brandos egzaminų konsultacijos vyksta nuotoliniu arba kontaktiniu būdu. 

Konsultacijose kontaktiniu būdu gali dalyvauti ne daugiau kaip 5 mokiniai, konsultacijos trukmė – 

45 min. 

2.  Pirminio profesinio mokymo programų mokiniams teorinis mokymas vyksta 

nuotoliniu būdu, praktinis mokymas vyksta kontaktiniu būdu.  

3.  Tęstinio profesinio  teorinis mokymas vyksta nuotoliniu būdu, praktinis mokymas 

vyksta kontaktiniu būdu. 

4. Specialiųjų poreikių grupių mokiniams teorinis ir praktinis mokymai  vyksta 

kontaktiniu būdu. 

5. Vykdomas transporto priemonių vairuotojų individualus mokymas. 

6.  Neformalusis vaikų švietimas vyksta nuotoliniu ir kontaktiniu būdu. 

7. Švietimo pagalba mokiniams vykdoma nuotoliniu ir kontaktiniu būdu, pagal 

tiesioginio vadovo derinimą. 

8. Administracijos darbuotojai dirba pagal tiesioginio vadovo derinimą. 

9. Ūkio dalies darbuotojai darbo laiką ir vietą derina su tiesioginiu vadovu. 

10. Lankytojai aptarnaujami tik iš anksto užsiregistravę ir pagal galimybę nuotoliniu 

būdu. 

11.  Marijampolės PRC valgyklos dirba įprastu grafiku, aptarnaujami tik Marijampolės 

PRC darbuotojai ir mokiniai. 

12. Marijampolės PRC dirba tokia tvarka: 

12.1. užsiėmimai vyksta nedidesnėmis grupėmis, ne daugiau kaip po 5 asmenis grupėje. 

Uždaroje erdvėje 1 asmeniui turi tekti ne mažiau kaip 10 m2 ploto, išlaikant 2 m atstumą tarp asmenų. 



12.2. mokytojai savo mokinius pasitinka ir palydi, baigiantis užsiėmimams, prie 

pagrindinių mokomųjų korpusų durų. Gimnazijos skyriaus mokiniams matuojama temperatūra (ne 

daugiau kaip 37,30 C). Jie registruojami budinčio darbuotojo registravimo žurnale. Profesinio 

mokymo programų mokiniams matuojama temperatūra ir mokiniai registruojami Google debesijos 

lankomumo žurnale mažąja raide k. 

12.3. pamokų metu (klasėje, laboratorijoje ar lauke) mokiniams ir mokytojams privalu 

dėvėti kaukes. 

12.4. mokymo ir pertraukų metu laikomasi visų nustatytų saugaus atstumo, asmens 

higienos, asmeninių apsaugos priemonių dėvėjimo, patalpų vėdinimo ir dezinfekavimo sąlygų. 

13. Marijampolės PRC gali dirbti darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo 

takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas ne 

didesnė kaip 37,3 °C), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, vėmimas, viduriavimas ir pan.): 

13.1. atvykstantiems darbuotojams į darbą, matuojama darbuotojų kūno temperatūra. 

Asmenis, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), nedelsiant nušalinti nuo darbo; 

13.2. nuolat stebėti savo ir kitų darbuotojų sveikatą; 

13.3. darbe pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų 

ligų požymiams (pvz., karščiavimas (37,3° C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, vėmimas, 

viduriavimas ir pan.), darbuotojas nedelsiant nušalinamas nuo darbo. (Tokiu atveju, siūloma 

darbuotojui konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos 

gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu). 

14. Siekiant užtikrinti Marijampolės PRC darbuotojų ir lankytojų saugos reikalavimus: 

14.1. tarp darbo vietose sėdinčių darbuotojų turi būti ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas;  

14.2. fizinis kontaktas tarp darbuotojų, jei kontaktas yra būtinas, apribojamas iki 15 

min., nesibūriuojama daugiau kaip po 5 asmenis; 

14.3. vykstant pasitarimui, susirinkimui vienoje patalpoje, rekomenduojama visiems 

darbuotojams dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar 

kitas priemones); 

14.4. Marijampolės PRC draudžiama dirbti darbuotojams, jei jiems paskirta 

saviizoliacija, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu. 

14.5. Marijampolės PRC lankytojai, prioritetine tvarka, aptarnaujami nuotoliniu būdu. 

Jei tai neįmanoma, lankytojai turi iš anksto užsiregistruoti  tel. (8 343) 68 640, mob. 8 615 72204 arba                        

el.p. mprcentras@mprc.lt.  Apribojamas vienu metu aptarnaujamų lankytojų skaičius, užtikrinant 

kitas saugos priemones: 

14.5.1. vienu metu aptarnaujamas vienas lankytojas; 

14.5.2. tarp darbuotojų ir lankytojų, išlaikomas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas;  

14.5.3. Marijampolės PRC lankytojai turi laikytis saugaus, ne mažesnio kaip 2 metrų 

atstumo,  vienas nuo kito; 

14.5.4. prieš paduodant dokumentus, lankytojai turi dezinfekuoti rankas rankų 

dezinfekcinėmis priemonėmis;  

14.5.5. Marijampolės PRC darbuotojai ir lankytojai, esantys Marijampolės PRC 

uždarose ir atvirose vietose privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. 

15. Į p a r e i g o j u  Virmantą Naruševičių, darbų ir civilinės saugos inžinierių, 

supažindinti  su šiomis rekomendacijomis pasirašytinai sąraše (1 priedas) administracijos, ūkio dalies 

darbuotojus, l. e. Gimnazijos skyriaus vedėjo pareigas Valdimantą Kvietkauską – Gimnazijos 

skyriaus mokytojus, Paslaugų skyriaus vedėją Ričardą Bagdanavičių – Paslaugų skyriaus mokytojus,  

mailto:mprcentras@mprc.lt


Statybos ir mechanikos skyriaus vedėją Vidą Undzėnienę – Statybos ir mechanikos skyriaus 

mokytojus, Sektorinio praktinio mokymo centro vedėją Povilą Urboną – Sektorinio praktinio 

mokymo centro darbuotojus, Mariją Jurgilienę – Kudirkos Naumiesčio skyriaus darbuotojus, 

Gražvydą Šliauterį – Vilkaviškio skyriaus darbuotojus, Rimantą Balkauską – Pataisos namų skyriaus 

darbuotojus. 

16. Įsakymo vykdymo kontrolę p a v e d u: 

16.1. Marijampolės profesinio rengimo centro A ir B korpusuose – Virmantui 

Naruševičiui, darbų ir civilinės saugos inžinieriui; 

16.2. Sektoriniame praktinio mokymo centre – Povilui Urbonui, Sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovui; 

16.3. Kudirkos Naumiesčio skyriuje – Marijai Jurgilienei, Kudirkos Naumiesčio 

skyriaus vedėjai; 

16.4. Vilkaviškio skyriuje –  Gražvydui Šliauteriui, Vilkaviškio skyriaus vedėjui; 

16.5. Pataisos namų skyriuje – Rimantui Balkauskui, Pataisos namų skyriaus vedėjui. 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai,                                              

pavaduojantis direktorių        Romualdas Vadluga 
       

 

Susipažinome: 

 

Statybos ir mechanikos 

skyriaus vedėja 

............................. 

Vida Undzėnienė 

2020- 

 

 

Paslaugų skyriaus vedėjas 

 

............................. 

Ričardas Bagdanavičius 

2020- 

Kudirkos Naumiesčio 

skyriaus vedėja 

............................. 

Marija Jurgilienė 

2020- 

Vilkaviškio skyriaus vedėjas 

............................. 

Gražvydas Šliauteris 

2020- 

Pataisos namų skyriaus 

vedėjas 

............................. 

Rimantas Balkauskas 

2020- 

Sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovas 

............................. 

Povilas Urbonas 

2020- 

L. e.  Gimnazijos skyriaus 

vedėjo pareigas 

.................................. 

Valdimantas Kvietkauskas 

2020- 

 

 

 

Parengė: 

Darbų ir civilinės saugos inžinierius 

 

Virmantas Naruševičius 

2020- 
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MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS 
 

 

Darbuotojų, susipažinusių su rekomendacijomis, siekiant užtikrinti saugų darbą karantino metu, sąrašas 

 

Darbuotojo vardas, pavardė Data Parašas 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


