
Kovo 13 d. 

Dėmesio! Dėl ugdymo proceso nutraukimo 

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos, vykusios š. m. kovo 12 

d., posėdžio protokolo Nr. A16-213/20(2.6.2.1-CIV) sprendimais, pranešame, kad nuo kovo 13 d. 

(penktadienio) nutraukiamas ugdymo procesas visose ugdymo įstaigose. 

Paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją,  vadovaujantis Mokesčio tvarkos  8 ir 11.2.9  p., mokestis 

už vaiko ugdymą ir maitinimą nemokamas. 

Daugiau informacijos apie situaciją Vilniaus mieste – https://vilnius.lt/lt 

Apie epidemijos pratęsimo ar pabaigos datą informuosime papildomai. 

Kviečiame sekti informaciją Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje ir susipažinti su dažniausiai 

užduodamais klausimais dėl COVID-19 ir atsakymais į juos: http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/duk-covid-

19. 

Taip pat bet kuriuo paros metu galima skambinti į Nacionalinio visuomenės sveikatos centrą tel. Nr. (8 5) 212 

4098. 

 Kovo 12 d. 

SVARBU!  Vilnius reaguoja į koronavirusą: stabdo ugdymo įstaigų veiklą, uždaro viešas pramogų 

erdves. 

Vilniaus miesto savivaldybė, reaguodama į koronaviruso pandemiją pasaulyje, imasi griežtų priemonių viruso 

plitimo stabdymui. Nuo rytojaus iki šv. Velykų atostogų pabaigos uždaromos visos ugdymo įstaigos – 

darželiai, mokyklos, universitetai, atšaukiami visi renginiai, stabdoma kino teatrų, sporto klubų ir kitų 

poilsio ar pramogų vietų veikla. Tačiau gyventojams savivaldybė rekomenduoja neužsidaryti tarp keturių 

sienų – nepamiršti išeiti pasivaikščioti, sportuoti lauke, lankytis gamtoje. 

„Matome užsienio šalių pavyzdžius, kaip greitai virusas iš nematomo tampa masiškai plintančiu. Nors 

patvirtintų koronaviruso atvejų Vilniuje dar nėra, tačiau puikiai suprantame, kad tik laiko klausimas, kada ši 

situacija pasikeis, todėl negalime delsti, turime reaguoti siekdami apsaugoti vilniečius, ypač pažeidžiamiausias 

grupes. Tai sudėtingi sprendimai, nepatogumų ar nuostolių patirsime visi, tačiau be jų mes galime turėti gerokai 

sunkesnes pasekmes. O šiuo periodu kviečiu labiausiai vertinti medikų darbą ir saugoti juos – tik nuo jų 

kantrybės ir sveikatos priklausys, kaip mus palies virusas“, – sakė Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius. 

Savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos vadovo, Savivaldybės administracijos direktoriaus Povilo 

Poderskio teigimu, pagrindinis tikslas – stabdyti viruso plitimą, todėl, įsigilinus į Pasaulio sveikatos 

organizacijos rekomendacijas bei kitų šalių patirtį, bus imtasi visų priemonių, kurios gali sumažinti neigiamas 

koronaviruso pasekmes. 

„Suprantame, kad ugdymo įstaigų stabdymas sukels didelių nepatogumų tėvams, bet šiuo atveju turime galvoti 

apie žmonių gyvybių apsaugojimą – tiek dirbančių ugdymo įstaigose, tiek vaikų tėvų ir senelių. Laikini veiklos 

stabdymai Vilniuje galios ir visoms vietoms, kuriose dėl poilsio ar pramogų buriasi žmonės: muziejams, kino 

teatrams, sporto klubams ir kitiems. Verslą kviečiame solidariai atlaikyti viruso ataką – taip, šios priemonės 

griežtos, tačiau jos nepažeidžia ekonomikos, priešingai – jei nestabdysime viruso dabar, jis turės didžiulių 

neigiamų pasekmių ekonomikai ateityje“, – teigė P. Poderskis. 

Savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymu šiandien nuspręsta: 

Švietimas: 

• Ugdymo įstaigų (darželių, mokyklų, aukštųjų mokyklų) veikla stabdoma nuo rytojaus (kovo 13 

d.) penkioms savaitėms iki balandžio 17 d., į šį periodą įtraukiant ir šv. Velykų atostogas.  

• Informuoti mokyklų direktorius ir mokytojus, kad ugdymosi procesas nenutrūktų ir būtų 

tęsiamas virtualiai – el. paštu ir per el. dienynus. 

https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2020/03/3.-ESK-protokolas-2020-03-12.pdf
https://vilnius.lt/lt/2020/03/12/vilnius-reaguoja-i-koronavirusa-stabdo-ugdymo-istaigu-veikla-uzdaro-viesas-pramogu-erdves/
http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/duk-covid-19?fbclid=IwAR1VpsvC4EMa_omykeKqfpHZiV5l8C8229MlaYhWqj09YyCcCdsJ3u_dyaY
http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/duk-covid-19?fbclid=IwAR1VpsvC4EMa_omykeKqfpHZiV5l8C8229MlaYhWqj09YyCcCdsJ3u_dyaY


Renginiai, viešosios erdvės, susisiekimas: 

• Nuo rytojaus Vilniuje turi būti sustabdyti visi renginiai uždarose vietose, kuriuos dalyvauja daugiau nei 

100 žmonių. 

• Nuo rytojaus Vilniuje atvirose vietose negali vykti renginiai, į kuriuos kviečiami žmonės. 

• Nuo rytojaus Vilniuje stabdyti visų viešų kultūros, poilsio ir pramogų vietų veiklą: muziejai, kino teatrai, 

sporto klubai ir kitos panašios veiklos erdvės. 

• Prekybos vietų veikla nestabdoma, tačiau jų savininkams savivaldybė rekomenduoja imtis visų būtinų 

priemonių dėl efektyvaus patalpų dezinfekavimo, vėdinimo ir užtikrinti, kad būtų išvengta žmonių 

būriavimosi. Gyventojams rekomenduojama tokiose vietose lankytis tik dėl būtinų pirkinių, taip pat 

dažniau rinktis apsipirkimą internetu. 

• Vilniaus viešasis transportas nebus stabdomas, tačiau bus dažniau dezinfekuojamas, vėdinamas, taip pat 

keleiviai bus raginami laikytis atstumo vienas nuo kito. Jau tariamasi su dviračių bei paspirtukų 

dalijimosi bendrovėmis, kad jos kuo anksčiau pradėtų savo sezoną. 

Įstaigų darbas: 

• Visoms Vilniuje veikiančioms įstaigoms ir įmonėms savivaldybė rekomenduoja atšaukti visas 

komandiruotes, kiek įmanoma darbą perkelti iš biurų į namus, atsisakyti nereikalingų susitikimų arba 

perkelti juos į virtualią erdvę. 

• Savivaldybė nuo pirmadienio vilniečius aptarnaus tik nuotoliniu būdu – el. būdu ir telefonu. 

Vilniaus miesto savivaldybė dar kartą prašo visuomenės sąmoningumo, sumažinti socialinių kontaktų skaičių 

šiuo kritiškai svarbiu periodu, vykdyti griežtas saviizoliacijos sąlygas grįžus iš karštųjų taškų užsienyje, ir ypač 

saugoti viruso pažeidžiamiausias visuomenės grupes – vyresnius asmenis bei sergančiuosius lėtinėmis ligomis. 

Su telekomunikacijų bendrovėmis kalbamasi apie tiesioginį informavimą tų, kurie grįžta iš užsienio. 

Vilniaus meras šiandien susitiko su Vilniuje veikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovais siekiant 

užtikrinti operatyvų ir efektyvų situacijos valdymą. Taip pat šiandien vyksta mero susitikimas su maisto 

išvežiojimo bendrovėmis dėl galimybės bendradarbiauti šiuo periodu pristatant maistą tiems, kas negalės juo 

pasirūpinti patys. Taip pat tariamasi su privačiomis bendrovėmis dėl galimybės palankesnėmis sąlygomis 

vilniečiams suteikti galimybę naudotis išmaniąja televizija saviizoliacijos periodu. 

Tam, kad šiuo periodu gyvenimas neapsiribotų keturiomis namų sienomis, Vilniaus miesto savivaldybė 

gyventojams rekomenduoja pagalvoti apie šias veiklas: 

• Sportą iš uždarų erdvių perkelti į gamtą; 

• Eiti pasivaikščioti – nebūtina užsidaryti namuose. Tačiau negalioja tiems, kurie dėl karantino turi 

saviizoliuotis namuose; 

• Šeimoje rasti bendrų veiklų – stalo žaidimai, filmai, serialai, kūrybinė veikla; 

• Lankytis gamtoje – aplink Vilnių tiek puikių vietų, išnaudokite šį laiką jų apžiūrėjimui; 

• Atrasti naujus patiekalus namuose; 

• Įveikti Vilniaus knygų mugėje nusipirktas knygas; Turint galimybę, daugiau laiko praleisti soduose, 

sodybose, atostogų apartamentuose; 

Šie savivaldybės sprendimai gali būti papildyti paaiškėjus naujoms Vyriausybės rekomendacijoms. 

Artimiausiu metu atsiųsime detalias rekomendacijas ir labai tikimės sklandaus bendradarbiavimo. 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

Vyriausioji patarėja 

Alina Kovalevskaja 

  

                                                                                                                                  



                   

Naujausia apibendrinta informacija (kovo 12 d.): 

• Nuo šiol rizikingomis šalimis laikomos: Kinija, Honkongas, Iranas, Japonija, Pietų Korėja, 

Singapūras, Vokietija, Prancūzija, Ispanija ir visa Italija (ne tik 4 Italijos regionai, kaip iki šiol). 

• Atnaujinta, kokioms sąlygoms esant žmogus bus tiriamas dėl koronaviruso infekcijos:  

o keliavęs paveiktose teritorijose arba buvęs artimame sąlytyje su patvirtintu ar tikėtinu COVID-

19 atveju; 

o asmeniui yra pasireiškusi sunki ūmi arba tik ūmi kvėpavimo takų infekcija (karščiavimas ir bent 

vienas kvėpavimo takų ligos simptomų – kosulys, apsunkintas kvėpavimas); 

o nėra nustatyta kitos etiologinės priežasties, kuri paaiškintų aukščiau minėtus  simptomus, tačiau 

reikalinga hospitalizacija; 

• Informacija visiems grįžusiems asmenims iš paveiktų teritorijų:  

o ir toliau prašoma pateikti informaciją apie save šiais būdais: užpildant Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro interneto svetainėje pateikiamą anketą:  http://nvsc.lrv.lt/covid-19; 

pranešus tel.: (8 5) 212 4098, el. paštu: info@nvsc.lt 

o 14 dienų stebėti savo sveikatą; 

o jei sveikatos stebėjimo metu išsivysto ligos simptomai (karščiavimas, kosulys, apsunkintas 

kvėpavimas), nedelsiant skambinti telefonu skubios pagalbos telefonu 112, pranešti apie 

susirgimo aplinkybes ir vykdyti medikų nurodymus; 

o jei per dvi savaites ligos simptomai neišsivysto, žmogus laikomas sveiku ir gali grįžti į įprastą 

gyvenimą; 

o nuo šiol izoliacijai namuose (saviizoliacijai) sveikiems ir neturėjusiems sąlyčio su sergančiuoju 

koronaviruso liga žmonėms nebebus išduodami nedarbingumo pažymėjimai; Ugdymo įstaigų 

vadovų prašoma leisti darbuotojams bei mokiniams (vaikams), jei jie pastaruoju metu grįžo 

koronaviruso paveiktų šalių, nesilankyti švietimo įstaigoje, sudaryti sąlygas mokytis nuotoliniu 

būdu, savarankiškai, o darbuotojams – dirbti nuotoliniu būdu. 

o Nedarbingumo pažymėjimas bus išduotas asmenims, grįžusiems iš Kinijos, Honkongo, Irano, 

Japonijos, Pietų Korėjos, Singapūro, Vokietijos, Prancūzijos, Ispanijos ir Italijos, kuriems 

yra pasireiškusi sunki ūmi arba tik ūmi kvėpavimo takų infekcija (karščiavimas ir bent vienas 

kvėpavimo takų ligos simptomų – kosulys, apsunkintas kvėpavimas). Esant galimybei kviečiama 

darbdavius sudaryti sąlygas dirbti nuotoliniu būdu. 

  

Atsakymas į dažniausiai užduodamą klausimą dėl izoliavimosi sampratos ir būtinųjų veiksmų. Jei asmuo 

izoliavosi, intensyviai rekomenduojama:  

• nepalikti izoliavimosi vietos 14 d. nuo paskutinės rizikos užsikrėsti dienos (paskutinės buvimo 

paveiktoje teritorijoje dienos); 

• nesilankyti viešose vietose, pvz., mokykloje, darbe, universitete, masinio susibūrimo vietose ir kt.; 

• visą izoliavimosi laiką nepriimti svečių namuose; 

• kasdien matuoti kūno temperatūrą, stebėti sveikatą ir pranešti jums skambinančiam  visuomenės 

sveikatos specialistui apie atsiradusius sveikatos pokyčius (atsiradus kosuliui, dusuliui, apsunkintam 

kvėpavimui ar kt.); 

• jei įmanoma, maistu ir kitais būtinaisiais poreikiais kviesti pasirūpinti šeimos narius ar draugus, kuriems 

nėra taikomos izoliavimo priemonės. Jei nėra tokios galimybės, rekomenduojama maistą užsakyti į 

namus. 

  

Kviečiu Jus susipažinti su dažniausiai užduodamais klausimais dėl COVID-19 ir atsakymais į juos: 

http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/duk-covid-19 

  

http://nvsc.lrv.lt/covid-19
mailto:info@nvsc.lt
http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/duk-covid-19


PASAULIO SVEIKATOS ORGANIZACIJOS REKOMENDACIJOS DĖL KORONAVIRUSO 

Vadovaujantis Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis,  pagrindinės pasirengimo 

koronaviruso protrūkiams priemonės visuomenėje yra šios: 

• Likti namie, jei jaučiami respiraciniai simptomai (pakilusi temperatūra, kosulys, dusulys). Todėl vaikai 

su šiais simptomais neturi būti vedami į darželius. 

• Kosėjimo, etiketas: kosint, čiaudint burną bei nosį  užsidengti servetėle, po to servetėlę išmesti į uždarą 

šiukšlių dėžę su automatiniu dangčio pakėlimu. Todėl darželiuose turėtų būti mokoma kosulio etiketo, 

turi būti vienkartinių servetėlių atsargos ir pėdalinės šiukšlių dėžės. 

• Rankų higiena: dažnai plauti rankas su tekančiu vandeniu ir muilu mažiausiai 20 sek, 

ypač  pasinaudojus tualetu, prieš valgį, išsišnypštus nosį, pakosėjus ar nusičiaudėjus. Papildomai 

darželiuose siūlome vaikams nusiplauti rankas tik atvykus į ugdymo įstaigą, grįžus iš lauko, pažaidus su 

bendro naudojimo žaislais, prieš miegą. 

• Jei nėra šalia muilo ir vandens, tada naudoti alkoholinį rankų dezinfektantą. Tai darželio vaikams nėra 

aktualu, nes šiuo metu reikėtų vengti išvykų. 

• Nuolatinė aplinkos priežiūra. Dažnai liečiamų paviršių nuolatinis valymas (2-3 kartus per dieną). 

Nepakanka vien grindų, baldų paviršiaus valymo. Atkreiptinas dėmesys į durų rankenas, tualeto 

nuleidimo bakelio rankenas, žaislus. Valymui pakanka vandens ir įprastinių valymo priemonių. 

Rekomenduojama naudoti vienkartines šluostes, kurias po panaudojimo išmesti į uždarą atliekų talpą. 

Jei naudojamos daugkartinės paviršių valymo šluostės, jas plauti automatinėse skalbimo mašinose, 

dezinfekuojant karščiu. 

Informacija dėl vaikų rankų dezinfekavimo alkoholiniu dezinfektantu 

Alkoholiniai rankų dezinfektanatai mažiems vaikams nerekomenduotini dėl šių priežasčių: 

Sąlyčio  trukmė su oda turi būti ne mažiau 15 -20 s. Alkoholis per odą gali prasiskverbti į kraują, o minėti 

dezinfektantai nėra gaminti specialiai vaikams, jų poveikis vaikų sveikatai nėra vertintas. Vaikai rankomis 

mėgsta liesti veidą, kišti pirštus į burną, todėl atsiranda grėsmė  cheminei medžiagai patekti į vaiko oranizmą 

ne tik per odą, bet ir per burną. 

Rankų dezinfektantai paprastai skirti naudoti vietose, kur greta nėra praustuvės, t.y. kelionėse, išvykose ir pan. 

Teisingai plaunant rankas vandeniu ir muilu, mechaniškai pašalinama 95 % mikroorganizmų. 

Vasario 27 d. žiniomis, COVID-19 paplitimas yra šiose teritorijose: Kinijoje (visos provincijos), Šiaurės 

Italijoje (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos – Romanijos regionai), Honkonge, Irane, Japonijoje, Pietų 

Korėjoje, Singapūre. 

 Atkreipiame dėmesį, kad visiems žmonėms, kurie neseniai grįžo iš aukščiau paminėtų koronaviruso paveiktų 

teritorijų, 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos  rekomenduojama likti namuose ir 

stebėti savo sveikatą. 

Vaikai, grįžę iš Kinijos ar aukščiau paminėtų regionų, turi 14 d. likti namuose, jų tėvai – informuoti ugdymo 

įstaigos administraciją. 

Tėvai, grįžę iš Kinijos ar aukščiau paminėtų regionų, turi kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo 

į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC) arba 14 d. dirbti nuotoliniu būdu. 

Mokytojai, grįžę iš Kinijos ar aukščiau paminėtų regionų, turi kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo 

išdavimo į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC). 

Primename, kad visa  šia informacija (ir anksčiau siųsta) būtina pasidalinti su savo įstaigų bendruomenėmis, 

darbuotojais ir tėvais (el. paštais, patalpinti el. dienynuose, paskelbti internetinėse svetainėse, iškabinti 

stenduose ir kt.). 



Taip pat pridedame specialistų rekomendacijas (video): kaip teisingai vėdinti ir valyti patalpas –  https://we.tl/t-

bw8bYSnOZ8 

Siunčiame ir Sveikatos apsaugos ministerijos raštą dėl koronaviruso atvejo apibrėžimo atnaujinimo (žr. 

prisegta). 

Daugiau informacijos galima rasti Sveikatos apsaugos ministerijos 

svetainėje https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/dazniausiai-uzduodami-klausimai-del-naujojo-koronaviruso-ir-

rekomendaciju-gyventojams.  Taip pat galima konsultuotis ir karštąja linija tel. Nr. 8 618 79984 (visa parą 

konsultuoja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai). 

Kilus klausimų apie situaciją, prašome susisiekti su visą parą budinčia Nacionalinės visuomenės sveikatos 

centro karštąja linija.  Visą parą budinčios karštosios linijos tel. Nr.:  8 618 79984. 

https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso 
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