
 
LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL TESTAVIMO COVID-19 LIGAI ĮTARTI AR DIAGNOZUOTI ORGANIZAVIMO, 

KOORDINAVIMO IR VYKDYMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO 

ĮSTAIGOSE 

 

2021 m. rugsėjo    d. Nr. 10V- 

Lazdijai 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 1 ir 2 

punktais, 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“ (toliau – Sprendimas) ir Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 

operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. V-438 „Dėl bendradarbiavimo su savivaldybių 

visuomenės sveikatos biurais“: 

1 . P a v e d u  Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiose ugdymo įstaigose, 

vykdančiose ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas bei 

pirminį profesinį mokymą (toliau – ugdymo įstaigos), kurios sutinka dalyvauti testavime, ir Lazdijų 

rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui (toliau – VSB), vadovaujantis Sprendimu, vykdyti 

mokinių testavimą.  

2 . N u s t a t a u, kad testavimą vykdyti ugdymo įstaigose konkrečiai grupei ar klasei, taikant 

vieną iš šių metodų: 

2.1. ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas – 

aplinkos paviršių ėminių tyrimą SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu 

(toliau – Paviršių PGR tyrimas); 

2.2. ugdymo įstaigose, vykdančiose pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas bei 

pirminį profesinį mokymą: 

2.2.1. nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimą (SARS-COV-2) RNR nustatyti tikralaikės 

PGR metodu (toliau – kaupinių tyrimas), grupuojant po ne daugiau kaip 6 ėminius toje pačioje 

virusologinėje terpėje; 



2.2.2. savikontrolę greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais (toliau – Savikontrolės 

testavimas);  

2.2.3. testavimą vykdyti  2.2.1 papunktyje nurodytu metodu, jei sutinka ne mažiau 30 proc. 

klasės mokinių. 

3 .  S k i r i u  Lazdijų VSB ir VšĮ ,,Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“ 

atsakingomis įstaigomis už visuomenės sveikatos specialistų ir (ar) ugdymo įstaigos (-ų) atstovų 

instruktavimą ir (ar) konsultavimą dėl testų atlikimo.  

4 . P a v e d u  Lazdijų VSB direktoriui: 

4.1. koordinuoti testavimo ugdymo įstaigose procesą Lazdijų rajono savivaldybėje (ėminių 

paėmimo ugdymo įstaigose, reikalingų priemonių užtikrinimo, pristatymo į laboratoriją ir kt.), 

bendradarbiaujant su Nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija; 

4.2. organizuoti ugdymo įstaigų aprūpinimą (pagal pateiktą poreikį) greitaisiais antigeno testais, 

asmeninėmis apsaugos ir kitomis priemonėmis, kurios reikalingos testavimo atlikimui; 

4.3. organizuoti ugdymo įstaigų aprūpinimą (pagal pateiktą poreikį) priemonėmis Paviršių PGR 

tyrimams, asmens apsaugos ir kitomis priemonėmis, kurios reikalingos testavimo atlikimui, ėminių 

transportavimui ir ėminių pristatymą į ėminių ištyrimą vykdančią (-ias) laboratoriją (-as). 

5. Į p a r e i g o j u : 

5.1. ugdymo įstaigų vadovus koordinuoti testavimo ugdymo įstaigose procesą, užtikrinant 

testavimo etapų, nurodytų Sprendimo 6 ir 8 punktuose, įgyvendinimą;   

5.2. bendru sprendimu ugdymo įstaigų vadovus su VSB paskirti už Paviršių PGR tyrimo 

organizavimą atsakingą visuomenės sveikatos specialistą, vykdantį sveikatos priežiūrą ugdymo 

įstaigoje, ir jam padedantį (-ius) kitą (-us) ugdymo įstaigos darbuotoją (-us); 

5.3. ugdymo įstaigų vadovus, 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; 

5.4. vykdant Savikontrolės testavimą, gauti pasirašytus mokinių atstovų ar vyresnių nei 16 metų 

amžiaus mokinių sutikimus dėl dalyvavimo tyrime; 

5.5. užtikrinti reguliarų testavime dalyvaujančios ugdymo įstaigos mokinių atstovų pagal 

įstatymą, 16 metų ir vyresnių mokinių informavimą apie procesą ir tyrimo (-ų) apibendrintus 

rezultatus, prireikus kitos su testavimu susijusios informacijos teikimą; 

5.6. pagal poreikį su VSB direktoriumi derinti testavimo ugdymo įstaigoje įgyvendinimo 

veiksmus, spręsti aprūpinimo testavimams reikalingomis priemonėmis ir kitus klausimus.  

6. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėją pagal poreikį 

organizuoti ugdymo įstaigose infekuotų medicininių atliekų išvežimą. 



7. N u s t a t a u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių 

bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Ilona Šaparauskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lina Džiaukštienė, tel. 8 610 43 868 


