PATVIRTINTA
Druskininkų sporto centro direktoriaus
2020 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. V1-72
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ
SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO DRUSKININKŲ SPORTO CENTRE TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Druskininkų sporto centro (toliau – Centras) ugdymo organizavimo būtinųjų
sąlygų užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Centro ugdymo organizavimo
tvarką.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo
15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos
ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m.
vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 4.2.1.
papunkčiu, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų
valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. V1162 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“, 2020 m. birželio 16 d.
sprendimo Nr. V-1475 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“, 2020 m.
rugpjūčio 17 d. sprendimais Nr. V-1839 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinųjų sąlygų“ ir
Nr. V-1838 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ bei atsižvelgiant į
Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas.
3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos
įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
4. Aprašas skelbiamas Centro bendruomenių nariams (treneriams, mokiniams, jų
tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems suinteresuotiems asmenims) interneto svetainėje
www.druskininkusc.lt
II SKYRIUS
MOKINIŲ, DARBUOTOJŲ, MOKINIUS ATLYDINČIŲ ASMENŲ SVEIKATOS
BŪKLĖS STEBĖJIMAS
5. Įpareigoju asmenis, atlydinčius mokinius, Centro darbuotojus, tarp jų ir trenerius,
bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, sporto salėje ar pan.), Centro renginiuose uždarose
erdvėse dalyvaujančius pilnamečius trečiuosius asmenis (pvz., tėvus (globėjus, rūpintojus), kai
tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones
(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau – kaukė). Kaukių leidžiama nedėvėti
neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų
dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).
6. Vykstant ugdymo procesui pašaliniai asmenys į Centrą neturi būti įleidžiami,
išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar vykdo
valstybines funkcijas. Mokinius atlydinčių, pasitinkančių tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimas į
Centro pastato vidų ugdymo proceso metu ribojamas, leidžiama mokinius palydėti iki antro aukšto
įėjimo į tarnybines patalpas (Centro sporto salę). Jei nevykstant ugdymo procesui švietimo įstaigos
patalpos yra panaudojamos kitoms reikmėms, jos išvėdinamos ir išvalomos prieš prasidedant
ugdymo procesui.

7. Bendrojo ugdymo įstaigų tiekėjai, neformaliojo švietimo tiekėjai, asociacijos ar
sporto klubai ir kt. organizacijos atvykstančios į Centrą vesti kūno kultūros pamokų, neformaliojo
ugdymo treniruočių, būrelių ar kt. renginių ir pan. yra atsakingi už asmenų, dalyvaujančių šiose
veiklose saugumą.
8. Draudžiama į Centrą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija bei kartu su
jais gyvenantiems asmenims, izoliacijos laikotarpiu.
9. Draudžiama į Centrą atvykti asmenims, turintiems karščiavimą (37,3 °C ir
daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga,
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
10. Tėvai (globėjai, rūpintojai) gali palydėti mokinius iki įėjimo į Centro patalpas,
pasitikdami pasibaigus treniruotėms laukia mokinių Centro kieme.
III SKYRIUS
UGDYMO ORGANIZAVIMAS
11. Centro ugdymo veiklos vykdomos laikantis grupių izoliacijos principo:
užtikrinama, kad vaikai nuolatos dalyvautų tos pačios ugdymo grupės veiklose, neformaliojo vaikų
švietimo veiklos būtų vykdomos taip, kad būtų išvengta skirtingų grupių vaikų kontakto patalpose,
kuriose vykdoma veikla:
11.1. uždarose erdvėse renginiai organizuojami laikantis grupių izoliavimo principo.
Organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 1
metro atstumas;
11.2. Centre veiklos organizuojamos taip, kad būtų išvengta kontakto su pašaliniais,
veiklose nedalyvaujančiais asmenimis. Jei to padaryti neįmanoma, turi būti ribojamas kontakto
laikas;
11.3. draudžiama skirtingų ugdymo grupių (srautams) mokiniams organizuoti ir
vykdyti treniruotes kartu;
11.4. organizuojant veiklas, drabužine naudojasi tik tos pačios ugdymo grupės
(srauto) mokiniai. Esant poreikiui, tualetu naudojasi toje drabužinėje, kurioje persirenginėjo prieš
ugdymo procesą. Treneriai naudojasi Centro darbuotojų tualetu, esančiu prie sporto salės.
12. Organizuojant ugdymą kitose bendrojo ugdymo mokyklų sporto salėse, į
mokyklą mokiniai patenka kartu su ugdymo grupės treneriu, vadovaujantis tos įstaigos
rekomendacijomis, kuriose vykdomos treniruotės:
12.1. į Centre ir kitose mokyklose vykdomas treniruotes, mokiniai atvyksta ne
anksčiau kaip 20 minučių prieš treniruotę, kad mokiniams nereikėtų laukti koridoriuose.
Laukiantieji privalo dėvėti kaukes.
13. Centro mokinių srautų judėjimas Centro ir kitų mokyklų patalpose:
13.1. į Centrą mokiniai patenka pro centrinį įėjimą. Prieš treniruotę mokiniai renkasi
Centro patalpoje prieš įėjimą į drabužinę. Kitose mokyklose prieš treniruotę mokiniai renkasi prie
pagrindinių įėjimo durų į įstaigą;
13.2. treneriai laikosi nustatyto treniruočių laiko, kuris nurodytas Centro mokinių
treniruočių tvarkaraštyje ir į treniruotes atvyksta anksčiau;
13.3. Centre į drabužinę mokiniai įleidžiami esant treneriui ir leidus Centro
darbuotojui;
13.4. prasidėjus treniruotei Centre ir kitose mokyklose, treneris privalo užrakinti
drabužinę (arba pasakyti budinčiam, kad užrakintų drabužinę), kad į ją nepatektų kitos ugdymo
grupės mokiniai, kurie atvyksta į kitas treniruotes;
13.5. pasibaigus treniruotei, treneris mokinius palydi į drabužinę laikantis saugumo
bei vengiant susidūrimo su kitų ugdymo grupių mokiniais (kitais srautais);
13.6. pasibaigus mokinių treniruotėms, visi mokiniai privalo vykti į namus ir / ar į
kitas mokyklas, užsiėmimus. Draudžiama po treniruočių likti švietimo įstaigų ir Centro patalpose,
koridoriuose;

13.7. Centre po treniruotės iš drabužinės mokiniai išeina, pro sporto salės II avarinį
išėjimą. Centre mokinių srautų judėjimas nukreipiamas taip, kad būtų išvengta susidūrimo su kitais
srautais. Kitose mokyklose mokiniai išeina iš drabužinių laikantis tų mokyklų srautų valdymo
rekomendacijomis;
13.8. kai toje pačioje sporto salėje treneriui reikia vykdyti kitą treniruotę su kita
ugdymo grupe (kitu srautu) treniruotės pabaigą skelbia treneris. Pavėlintai ar paankstintai pradėta
treniruotė gali baigtis vėliau ar anksčiau, bet ne ilgiau nei nustatyta ugdymo planuose ir treniruočių
tvarkaraštyje;
13.9. kiekvieną dieną treneris fiksuoja mokinių lankomumą Treniruočių planavimo
ir apskaitos žurnale.
14. Treneriai, jei tarp trenerio ir mokinių yra galimybė išlaikyti ne mažesnį kaip 2
metrų atstumą, gali dirbti be apsaugos priemonių. Tačiau treniruotės metu, kai treneriai
konsultuoja mokinius ir nėra išlaikomas 2 metrų atstumas, jiems būtina dėvėti veido apsaugos
priemones. Reikalavimas mokiniams dėvėti kaukes treniruotės metu, esant šiandieninei
epidemiologinei situacijai, nėra nustatytas, tačiau mokinys gali dėvėti asmeninę kaukę savo
nuožiūra (už kaukės turėjimą yra atsakingi tėvai, globėjai, rūpintojai). Bendrose patalpose, kur
nesilaikoma saugaus atstumo, asmeninių veido apsaugos priemonių dėvėjimas yra privalomas.
15. Skirtingose ugdymo grupėse dirbančių trenerių kontaktas ribojamas, jei kontakto
išvengti neįmanoma, ribojamas kontakto laikas ir išlaikomas saugus atstumas.
16. Centro veiklose dalyvaujantiems vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir
kitiems asmenims pateikta informacija apie:
16.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo
etiketą ir kt.);
16.2. draudimą veiklose dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių
kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas ir pan.).
17. Centre stebima vaikų sveikatos būklė (sudarytos sąlygos matuoti(s) kūno
temperatūrą prie centrinio įėjimo į Centro sporto salę, paprašius Centro darbuotojo). Nustačius,
kad vaikui pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas
(37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), vaikas nedelsiant atskirtas nuo kitų
vaikų (Centro metodiniame kabinete), o apie vaiko sveikatos būklę informuojami jo tėvai
(globėjai, rūpintojai). Vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) atvykus pasiimti vaiko
rekomenduojama kreiptis konsultacijai į vaiko šeimos gydytoją dėl tolimesnių veiksmų.
18. Centre stebima darbuotojų sveikata:
18.1. sudarytos sąlygos matuoti(s) darbuotojų(-ams) kūno temperatūrą tik atvykus į
darbą (Centro patalpų kabinete Nr.1);
18.2. darbuotojams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų
požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi
nedelsiant apleisti neformaliojo vaikų švietimo veiklos vykdymo patalpas. Darbuotojui
rekomenduojama kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją;
18.3. jeigu Centras iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo
informaciją apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie
tai nedelsiant privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos
ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems
taikant izoliaciją;
18.4. darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su vaikais, neturėtų
kontakto su vaikais;
18.5. draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos
laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu.
19. Centre sudarytos tinkamos sąlygos vaikų ir darbuotojų rankų higienai
(praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo,
vienkartiniai rankšluosčiai). Sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje prie

įėjimo, tualetuose pakabinti rankų dezinfekcijai skirtas priemones). Siūloma taip pat paviešinti
rekomendacijas
dėl
tinkamos
rankų
higienos
http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1).p
df.
20. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vėdinamos prieš atvykstant
vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.
21. 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 veiklą naudojamos bendros
patalpos (salės ir pan.), po kiekvienos vaikų grupės panaudojimo jos išvėdinamos ir išvalomos. Jei
ugdymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas vaikas, jos išvalomos ir
dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Kitas aplinkos valymas neformaliojo vaikų švietimo
paslaugų teikimo vietoje atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas
rekomendacijas
patalpų
valymui
COVID-19
pandemijos
metu
(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%202020
0327%20(1).pdf).
22. Ugdymo grupės mokinių, tėvų susirinkimai, individualūs pokalbiai su
administracijos atstovais, treneriais yra organizuojami nuotoliniu būdu arba lauke. Ugdymo grupės
mokinių tėvų susirinkimai, individualūs pokalbiai organizuojami Centre tik išimties atvejais ir iš
anksto užsiregistravus bei suderinus savo atėjimo laiką su Centro administracija. Susitikimo metu
būtina dėvėti kaukę.
23. Maksimaliai išnaudojama galimybė treniruotes organizuoti ir vykdyti lauke.
24. Apsaugos priemonėmis Centrą aprūpina steigėjas, o priemones darbuotojams
(kaukes ar apsauginius skydelius išduoda Centro ūkvedys), dezinfekavimo priemones – Centro
ūkvedys.
IV SKYRIUS
MOKINIŲ VYKIMAS Į VARŽYBAS
25. Treneris privalo vykdamas į varžybas / renginį:
25.1. mokinių vykimui į varžybas privalomas sąrašo užpildymas;
25.2. vykusių ir nevykusių mokinių, sąrašo patikslinimas grįžus po varžybų /
renginio.
26. Mokiniai vykdami į varžybas / renginį autobuse turi sėdėti saugiu atstumu
vienas nuo kito ir vairuotojo.
27. Mokiniai, važiuojantys į varžybas ar iš varžybų autobusu, turi dėvėti kaukes,
išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis
ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).
28. Individualių (lengvoji atletika) ir dvikovinių (laisvosios imtynės) sporto šakų
ugdymo grupių mokiniams, leidžiama vykti į varžybas tuo pačiu transportu, kadangi jų varžybos
vykdomos vienu metu įvairiose amžiaus grupėse.
29. Draudžiama (komandinių sporto šakų) vykti į varžybas mokiniams skirtingų
ugdymo grupių (skirtingų srautų).
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
30. Pasikeitus teisės aktams, keičiami ir šios Tvarkos atitinkami punktai.
31. Tvarkos įgyvendinimą bei priežiūrą vykdo Centro direktorius.
__________________________

