
 
PANEVĖŽIO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL PANEVĖŽIO ROBOTIKOS CENTRO VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. 

ĮSAKYMO NR. V1-34 ,,DĖL COVID-19 (KORONOVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO 

PRIEMONIŲ TAIKYMO PANEVĖŽIO ROBOTIKOS CENTRO ,,ROBOLABAS“ DARBO 

VIETOMS IR UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ PRIEMONIŲ” PAPILDYMO  

 

2020 m. rugpjūčio 25 d.  Nr. V1- 

Panevėžys 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio 

ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1118 

,,Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių 

institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms“, Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 

2020 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. V-1320 ,,Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo 

būtinų sąlygų“, Panevėžio švietimo centro direktoriaus 2020 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V1-32 

„Dėl ugdymo proceso organizavimo Panevėžio švietimo centro padalinyje Panevėžio robotikos 

centre „RoboLabas“  2020 m. birželio mėnesį“ bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro-valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. 

sprendimu Nr. V-1841 ,,Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo“ : 

1. P a p i l d a u Panevėžio robotikos centro vadovo 2020 m. gegužės 29 d. įsakymo             

Nr. V1-34 ,,Dėl COVID-19 (koronoviruso infekcijos) valdymo priemonių taikymo Panevėžio 

robotikos centro ,,RoboLabas“ darbo vietoms ir ugdymo organizavimo būtinų priemonių” tvarkos: 

1.3.6.2. papunktį ir jį išdėstau taip: 

,,1.3.6.2. grupės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys 

(pvz., tėvai (globėjai, rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, dėvėtų 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.“    

1.5 papunktį ir jį išdėstau taip: 

,,1.5.1. neformaliojo vaikų švietimo veiklos turi būti vykdomos laikantis grupių izoliacijos 

principo: užtikrinama, kad vaikai nuolatos dalyvautų tos pačios grupės veiklose, neformaliojo vaikų 

švietimo veiklos būtų vykdomos taip, kad būtų išvengta skirtingų grupių vaikų kontakto patalpose, 

kuriose vykdoma veikla; 

1.5.2. uždarose erdvėse renginiai būtų organizuojami laikantis grupių izoliavimo principo. 

Organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro 

atstumas; 

1.5.3. grupės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys 

(pvz., tėvai (globėjai, rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, dėvėtų 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. 



1.5.4. Užtikrinti vaikų sveikatos būklės stebėjimą (sudaryti sąlygas matuoti(s) kūno 

temperatūrą). Neįleisti vaikų, kuriems pasireiškia karščiavimas ar kurie turi kitų ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas). Nustačius, kad vaikui 

pasireiškė karščiavimas ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ar kitų užkrečiamųjų ligų požymiai 

(pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) vaikas nedelsiant turi būti izoliuojamas ir 

konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų.“  

2. Į p a r e i g o j u: 

2.1. administratorei sekretorei Vitai Januševičienei darbuotojus supažindinti pasirašant.  

2.2. metodininkę Klaudiją Pelanytę įsakymą talpinti PRC ,,RoboLabas“ svetainėje. 

 3. P a v e d u šio įsakymo kontrolę sau. 

 

 

Pagal 2019 m. rugsėjo 3 d. įgaliojimą Nr. IS-98(1.11.) 

Panevėžio švietimo centro padalinio 

Panevėžio robotikos centro ,,RoboLabas“ vadovė                          Vaida Šiaučiūnė 

 

 

 

 

 

 

 

 


