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Vyriausybės leidimą mokyklas atverti dar 25-ių savivaldybių pradinukams mokyklų vadovai vertina 

itin palankiai, tačiau koją kai kur kiša tėvų abejonės ir logistika. Vis tik planuojama, kad jau po 

savaitės didžioji dalis norą išreiškusių mokyklų atnaujinti kontaktinį ugdymą galės. 

Vyriausybė trečiadienį leido atnaujinti kontaktinį pradinukų ugdymą Akmenės rajono, Alytaus 

miesto, Birštono, Biržų rajono, Kauno miesto, Kazlų Rūdos, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, 

Kretingos rajono, Marijampolės, Mažeikių rajono, Pakruojo rajono, Palangos miesto, Panevėžio 

rajono, Plungės rajono, Radviliškio rajono, Raseinių rajono, Rietavo, Šakių rajono, Šalčininkų 

rajono, Šiaulių miesto, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Vilkaviškio rajono ir Vilniaus rajono 

savivaldybėse.  

Nurodoma, kad ugdymas pagal pradinio ugdymo programą bus vykdomas mišriu būdu, periodiškai 

jose atliekant pagal pradinio ugdymo programą ugdomų mokinių namų ūkių ir įstaigose kontaktiniu 

būdu dirbančių darbuotojų bandomąjį profilaktinį tyrimą COVID-19 ligai diagnozuoti. Testavimas 

tokiu atveju yra vykdomas kaupinių metodu – taip yra ištiriamas visas šeimos ūkis. Naujienų 

portalo lrytas.lt kalbinti įvairių šalies mokyklų vadovai sako esantys pasiruošę, bet norinčiųjų grįžti 

skaičius galėtų būti ir didesnis. Savaitgalį sudrumstė žinia apie du nustatytus teigiamus 

koronaviruos testus Vilniaus progimnazijoje, grąžinusioje pradinukus, skelbė portalas lrt.lt.  

BAIMĘ KELIA TESTAVIMAS 

Širvintų rajono Gelvonų gimnazijos direktorė Sondra Bartulienė pasakojo, jog į mokyklą 

planuojama sugrąžinti apie trečdalį pradinukų. „Kol kas apsiklausėm tėvelius, ar jie norėtų, visgi 

pas mus nėra labai daug vaikų. Dalis pareiškė norą, nors tikrai ne visi – iš keturių klasių kol kas 

viena. Dabar laukiame kito žingsnio, nes dar gali būti ir taip, kad atsiras ir pasiligojusių – visko 

atsitinka, žmonės ir užsikrečia. Dabar esame dar tokioje nežinioje“, – portalui lrytas.lt sakė 

S.Bartulienė. Gelvonų gimnazijoje šiuo metu mokosi 31 pradinukas, iš jų grįžti kol kas turėtų 10. 

Paklausta, kaip tokiu atveju būtų derinamos pamokos, gimnazijos direktorė tikino to dar nežinanti, 

tačiau būtų galima mokytis su tais pedagogais, kurie prižiūri nuotoliniu būdu mokyklose 

besimokančius vaikus. „Kiekvieną dieną viskas labai keičiasi. Tie tėveliai, kurie sutinka testuotis, 

tikrai imtų ir atvestų vaikus. Nes mes tų vaikų turim – tie, kuriems nesiseka namuose, neturi 

interneto, tikrai yra tokių, nes kaimo mokyklėlė, tai mes galime juos priimti. Turime mokytojo 

padėjėją, kuri su vaikais užsiima, kai mokytoja dirba su kitais vaikais nuotoliniu būdu“, – aiškino 

S.Bartulienė.  

Pasak mokyklos direktorės, bene pagrindinė priežastis, kodėl tėvai dar nenori leisti vaikų į mokyklą, 

yra testavimo baimė. „Mes turime mokyklinius autobusėlius, tikrai puikiai galėtumėme padėti. Yra 

tėvų nuogąstavimas dėl to vaikų patikrinimo, kad reikės į nosytę įkišti, kad dažnai reikės tikrintis“, 

– komentavo Širvintų rajono Gelvonų gimnazijos vadovė.  

KAI KURIE JAU SPĖJO PERSIGALVOTI 

 Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių gimnazijos direktorė Irena Kašauskienė savo ruožtu pripažino, 

kad mokykla, išreikšdama norą atnaujinti kontaktinį ugdymą, kiek paskubėjo – tą padaryti trukdo ir 

logistinės problemos. „Galbūt kiek skubotai čia viskas, nes pasirašėme, kad norime, bet kai 



apklausėm tėvus ir visą pradinio ugdymo bendruomenę, didesnė dalis tėvų nesutinka testuotis, nes 

kaimo mokykla, tėvai pabirę po vienkiemius. Kaip ir neišspręstas reikalas, kur jiems reikės važiuoti 

testuotis, tai jie kiekvieną savaitę turėtų po 20-30 kilometrų važiuoti į kažkurį miestą ir testuotis.  

Nemažai šeimose yra vyresnio amžiaus žmonių, tai ir jie atsisako kažkur keliauti. Jau su 

savivaldybe kalbėjomės, kad greičiausiai nebepradėsime“, – sakė I.Kašauskienė. Kadangi mokykla 

įsikūrusi kaime, pasak direktorės, kai kurios šeimos neturi automobilio, visuomeninio transporto 

taip pat beveik nėra. „Kalbėjome, kad galima būtų panaudoti mokyklinius autobusus, bet jei visa 

mokykla grįžtų, tai nežinau, kiek tų reisų reikėtų. Iškyla tokių organizacinių problemų, kad tėvai jau 

nuleido rankas“, – portalui lrytas.lt pasakojo mokyklos vadovė.  

Kauno Panemunės pradinės mokyklos direktorė Virginija Rupainienė aiškino, kad mokykla 

sugrąžinti pradinukus jau pasiruošusi, o šiuo metu yra tvarkomi visi reikalingi dokumentai. 

„Grįšime, kai jau bus sutvarkyti visi dokumentai, surinkti sutikimai. Administracijos direktoriaus 

leidimas jau duotas, tai dabar viską tvarkome“, – sakė ji. Paklausta, kada tikėtųsi pradėti ugdymą, 

V.Rupaitienė patikino, kad jis bus atnaujintas netrukus. „22 diena yra labai realus laikas“, – pridūrė 

ji. Pasak V.Rupaitienės, didžioji dalis tėvų ir mokytojų šią iniciatyvą vertina palankiai – naujausiais 

apklausos duomenimis, į mokyklą ketina grįžti apie 85 procentus pradinukų.  

TĖVUS TEKO IR ĮTIKINĖTI 

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos vadovė Gileta Naujokienė taip pat tikisi vaikus mokykloje 

pamatyti jau kovo 22-ąją. „Numatome grąžinti nuo kovo 22 dienos, bet tai yra tik žodinis 

pasikalbėjimas su savivaldybės administracija. O šiuo metu tiesiog vykdomas derinimo procesas, 

aptarėme visus niuansus su mokytojais, nes bus ir tikybos kitas mokytojas, ir anglų mokytojo 

tvarkaraštis turės būti derinamas, na ir visi testavimo reikalai“, – sakė direktorė. Pasak 

G.Naujokienės, neseniai buvo vykdoma ir tėvų apklausa, bet labai daug entuziazmo nebuvo. „Mes 

mėginome informuoti tėvus ir susidėliojome strategiją su duomenimis ir argumentais, kodėl būtų 

galima ir kodėl reiktų dirbti kasdieniniu būdu, ir ką tai duoda pradinukams. Ir tada turėjome tą 

skaičių truputėlį didesnį“, – sakė mokyklos vadovė. Jos teigimu, iš penkių pradinukų klasių grįžtų 

dvi, tačiau ir jose norą pareiškė ne visi. „Iš vienos klasės grįžtų vidutiniškai apie 70 procentų 

pradinukų. Šiuo metu deriname, kaip atrodys ugdymas, kai dalis mokinių iš tos pačios klasės grįžta, 

o dalis ne“, – sakė G.Naujokienė.  

Plungės Senamiesčio mokykla pradinukų taip pat turėtų sulaukti jau po savaitės. Mokyklos 

direktorius Paulius Zakalskis teigė, jog ketinama mokyklos duris atverti maždaug pusei jų. 

„Pirmadienį daugmaž bus žinomi skaičiai ir klasių komplektai, kurie turėtų grįžti“, – pranešė jis. 

Pasak mokyklos vadovo, neseniai suorganizuoto susitikimo su pradinukų tėvais metu mokyklos 

vadovas atsakė į jiems kilusius klausimus, nes dalis tėvų ugdymo atnaujinimo baiminosi. „Aišku, 

yra įvairių nuomonių, bet to, kad būtų kažkokia bendra baimė, nėra. Dauguma vieningai sutinka, 

kad reikia kažką daryti, kad grįžtumėme į kontaktinį mokymą“, – sakė P.Zakalskis. Pirminės 

apklausos metu paaiškėjo, kad į klases mokytis grįžtų maždaug pusė mokyklos pradinukų. 

Mokyklos vadovas patikino, kad ketina vadovautis jau sostinėje išbandytu modeliu, kad 

nenukentėtų ir nuotoliniu būdu likę mokytis moksleiviai. „Rėmėmės Vilniaus kunigaikščio 

Gedimino progimnazijos modeliu, kad, jeigu didžioji dalis grįžta, tai iš tų, kurie nesutinka, padaro 

bendrą jungtinį komplektą, kuris būtų ugdomas atskiru metu su kitu mokytoju“, – sakė P.Zakalskis.  

S.ČAPLINSKAS: YRA TIK DU BŪDAI SUVALDYTI VIRUSĄ 



 Virusologas, profesorius Saulius Čaplinskas savo feisbuko paskyroje teigė, kad testavimas yra 

būtinas, siekiant užkirsti kelią viruso plitimui ugdymo įstaigose. „Profilaktinis testavimas leidžia 

greičiau atsekti, kur gali plisti infekcija ir užkirsti kelią jos plitimui, kad nesusidarytų nauji 

infekcijos plitimo židiniai. Moksleivis gali atnešti virusą į šeimą, ir atvirkščiai – iš jos išnešti. 

Dabar, kai mes gyvename savo šeimos burbule, jei virusas buvo tam burbule – tai jis niekur ir 

neplito, o jei bus atneštas į mokyklą – gali labai plačiai išplisti. Nors vaikai nėra pagrindinis 

pandemijos plitimo variklis, atvėrus ugdymo įstaigas, stebimas naujų infekcijos atvejų augimas. 

Testuojant visą kolektyvą, o ne tik mokytojus, būtų efektyvus viruso valdymo būdas. Jis taikomas 

visoje eilėje šalių. Yra tik dvi galimybės suvaldyti viruso plitimą: testavimas ir skiepijimas. Visa 

kita yra tik papildomos priemonės, kurios tik tam tikram laikui sumažina ir atitolina viruso plitimą, 

tokiu būdu prisidėdamos prie pandemijos valdymo. Kito kelio paprasčiausiai nėra“, – rašė 

profesorius. Tuo tarpu šeštadienį buvo pranešta, kad po penktadienį Vilniaus kunigaikščio 

Gedimino progimnazijos vykdyto testavimo COVID-19 kaupinių metodas parodė du teigiamus 

testus. Kaip pranešė portalas lrt.lt, progimnazijos mokinių tėvų atstovas Arūnas Penkaitis sakė, kad 

porai klasių gali tekti grįžti į nuotolinį mokymą.  

 

 

 

 

 

 

 

  


