
KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS  

DĖL TESTAVIMO ORGANIZAVIMO, KOORDINAVIMO IR VYKDYMO 

UGDYMO ĮSTAIGOSE  KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE  

2021 m. rugpjūčio 26 d. Nr. AV- 2501 

Gargždai 
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, 

Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 9 punktu ir 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, 
26 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio 
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. V-1927 “Dėl 
pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose”: 

1. N u r o d a u, kad COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti testavimas (toliau 

– Testavimas) vykdomas Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiose ugdymo įstaigose, 
nepriklausomai nuo jų pavaldumo ir nuosavybės formos, vykdančiose pradinio, pagrindinio, vidurinio 
ugdymo programas: 

1.1. greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais (toliau – Savikontrolės tyrimas) kas 3-5 dienas; 

1.2. tik tiems mokiniams, kurie patys ar jų atstovai pagal įstatymą pasirašytinai sutinka dalyvauti 
Testavime. Testavimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendime 

Nr. V-1927 “Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose” numatytu 

dažnumu ir etapiškumu. 
2. S k i r i u: 

2.1.  Rusnę Kluonienę, Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės 
sveikatos specialistę koordinuoti Testavimo ugdymo įstaigose, nepriklausomai nuo jų pavaldumo ir 
nuosavybės formos,  procesą Klaipėdos rajono savivaldybėje (toliau – Koordinatorius). 

2.2. Koordinatorių pavaduojantis, šiam negalint atlikti pareigų – Dalia Petrikienė, Klaipėdos rajono 
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – Sveikatos biuras) direktoriaus pavaduotoja visuomenės 
sveikatai. 

3. N u r o d a u Koordinatoriui: 

3.1. koordinuoti ugdymo įstaigų aprūpinimą Testavimui reikalingomis priemonėmis, Savikontrolės 
tyrimui skirtais antigenų testais bendradarbiaujant su Nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros 
laboratorija; 

3.2. koordinuoti ugdymo įstaigose infekuotų medicininių atliekų išvežimą;  
3.3. parengti praėjusios savaitės tyrimų statistinius duomenis ir pateikti Klaipėdos rajono 

savivaldybės administracijos Kultūros, sveikatos ir socialinės politikos skyriui bei Švietimo ir sporto 

skyriui.  

4. Į p a r e i g o j u Sveikatos biuro direktorę Neringą Tarvydienę: 

 



 

4.1. paskirti kiekvienai ugdymo įstaigai atsakingą visuomenės sveikatos specialistą prižiūrėti ėminių 
mokiniams paėmimą, kai jie ėminį ima savarankiškai, bei užtikrinti sklandų tyrime dalyvaujančių asmenų 
tyrimą; 

4.2. pagal ugdymo įstaigos paskirto asmens pateiktus ir šio asmens prieš kiekvieną tyrimą 
atnaujinamus kontaktiniame ugdyme dalyvaujančių mokinių sąrašus parengti mokinių ėminių 
profilaktiniam tyrimui paėmimo grafiką, jį suderinti su ugdymo įstaigos administracija, darbuotojais;  

4.3. reguliariai informuoti mokyklos bendruomenę apie rizikos užsikrėsti COVID-19 liga 

(koronaviruso infekcija) valdymą.  
5. Į p a r e i g o j u  ugdymo įstaigų, nepriklausomai nuo jų pavaldumo ir nuosavybės formos, 

vykdančių pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas vadovus koordinuoti Testavimo ugdymo 

įstaigoje procesą, užtikrinant Testavimo vykdymo etapų įgyvendinimą:  

5.1. prieš pradedant vykdyti Testavimą ugdymo įstaigoje informuoti kiekvienos grupės ar klasės 
bendruomenę apie planuojamo vykdyti Testavimo organizavimą, jo tikslą, atlikimo eigą, rezultatų 
interpretavimą, asmens duomenų tvarkymą. Vykdant Savikontrolės tyrimą, gauti pasirašytus mokinių 
atstovų ar vyresnių nei 16 metų amžiaus mokinių sutikimus dėl dalyvavimo tyrime; 

5.2. paskirti atsakingą ugdymo įstaigos darbuotoją, kuris prieš kiekvieną tyrimą atnaujina 
kontaktiniame ugdyme dalyvaujančių mokinių sąrašus; 

5.3. derinti Testavimo ugdymo įstaigoje įgyvendinimo veiksmus, spręsti aprūpinimo priemonėmis ir 
kitus klausimus su Koordinatoriumi; 

5.4. bendradarbiaujant su Sveikatos biuru organizuoti mokinių profilaktinio tyrimo atlikimą, 
užtikrinant saugius mokinių judėjimo srautus ir asmens bei aplinkos higienos sąlygų laikymąsi; 

5.5. rašytiniu Koordinatoriaus nurodymu organizuoti testų ar terpių transportavimą iki atstovaujamos 
ugdymo įstaigos; 

5.6. skirti reikalingas priemones testų ar terpių laikymui. 

6. N u r o d a u  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriui: 

6.1. organizuoti ugdymo įstaigų ir Sveikatos biuro aprūpinimą visomis būtinomis darbo ir asmens 
apsaugos priemonėmis, dezinfekavimo priemonėmis; 

6.2. rašytiniu Koordinatoriaus nurodymu organizuoti testų ar terpių transportavimą iš Nacionalinės 
sveikatos priežiūros laboratorijos; 

6.3. Koordinatoriaus rašytiniu nurodymu surinkti iš ugdymo įstaigų infekuotas medicinines atliekas. 

7. S k i r i u  Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centrą atsakingu už ugdymo įstaigų ir Sveikatos 

biuro specialistų ir (ar) ugdymo įstaigų atstovų instruktavimą ir (ar ) konsultavimą dėl antigenų testų 
atlikimo. 

8. P a v e d u Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui pateikti 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai jos prašymu informaciją apie tyrimo eigą ir 
(ar) rezultatus. 

9. Šį įsakymą skelbti Teisės aktų registre ir Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje. 
10. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

2021 m. gegužės 30 d. įsakymą Nr. (5.1.1 E) AV-638 „Dėl bandomojo savanoriško profilaktinio tyrimo 
organizavimo, koordinavimo ir vykdymo Klaipėdos rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ su visais jo 
pakeitimais. 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,  

atliekanti Administracijos direktoriaus pareigas                                              Rasa Petrauskienė 


