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SUTIKIMAS  

DALYVAUTI KELMĖS „AUKURO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VYKDOMAME MOKINIŲ  PERIODINIAME 

SAVIKONTROLĖS TYRIME  

 

I. BENDROJI INFORMACIJA 

 

Šioje sutikimo formoje pateikiama Jums skirta informacija apie Kelmės „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje (toliau – mokykla)  

Jūsų vaiko (mokinio) dalyvavimą profilaktiniame savikontrolės periodiniame testavime  dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

(toliau – periodinis testavimas). 

Jei nuspręsite dalyvauti tyrime, prašysime Jūsų pasirašyti šią sutikimo formą. Neskubėkite ir atidžiai perskaitykite šį 

dokumentą, visus iškilusius klausimus būtinai užduokite mokyklos atstovams. 

1. Tyrimo organizatorius ir koordinatorius – Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla 

2. Už tyrimo atlikimo organizavimą atsakingi asmenys ir jų kontaktiniai duomenys: 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ieva Siliūnė   tel. (8 427) 60 057, el. p. ieva.siliune@gmail.com  

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vidimantas  Parnarauskas  tel. (8 427) 60 057, el. p. el. p. vparnarauskas@gmail.com   

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Rita Stonienė tel. (8 427) 60 057, el. p. ritulike@gmail.com  

              3. Tyrimo tikslas: Testavimo procesu siekiama užtikrinti COVID-19 ligos tarp mokyklos bendruomenės narių plitimo 

kontrolę, mažinti šios ligos židinių ar protrūkių mokykloje skaičių.  

4. Tyrimo atlikimo pagrindas. 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 

m. rugpjūčio 24 d. sprendimas Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“. 

5. Profilaktinis savikontrolės tyrimas neatliekamas: 

5.1. Asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

organizavimo“ 4.2 papunktyje. 

5.2 mokiniams, kurie turi vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir mokosi bendrojo ugdymo 

mokyklose (klasėse), tais atvejais, kai tokį prašymą pateikia mokinio atstovai pagal įstatymą. 

6. Savikontrolės tyrimo atlikimo tvarka: 

6.1 mokiniai savarankiškai imasi ėminius antigeno testams atlikti prižiūrimi  atsakingo mokyklos darbuotojo mokykloje; 

6.2 antigeno testai atliekami mokinio, rezultatai vertinami ir interpretuojami mokinio, padedant atsakingam mokyklos 

darbuotojui, arba atsakingo mokyklos darbuotojo, jei mokinys jaunesnis nei 16 metų; 

6.3 antigeno testų rezultatai fiksuojami atsakingo mokyklos darbuotojo pagal mokyklos vadovo nustatytą tvarką; 

6.4 nustačius teigiamą antigeno testo rezultatą, užtikrinamas jaunesnių nei 16 metų mokinių atstovų pagal įstatymą arba 16 

metų ir vyresnių mokinių informavimas ir rekomendavimas registruotis patvirtinamajam SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymui 

tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos metodu (toliau – PGR tyrimas) į mobiliuosius punktus elektroniniu būdu karštosios linijos 

1808 interneto svetainėje www.1808.lt arba karštosios linijos telefonu 1808; 

6.5 mokiniai atlieka antigeno testą vieną kartą per savaitę. 

7. Dalyvio teisės: 

Dalyvavimas kontaktinio ugdymo procese ir profilaktiniame tyrime ugdymo įstaigose yra savanoriškas, todėl turite teisę 

atsisakyti jame dalyvauti, o pradėjęs(-usi) galėsite bet kada iš jo pasitraukti, parašydamas(-a) laisvos formos prašymą.  

 

II. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS 

 

8. Tyrimo metu  Jūsų vaiko (vardą, pavardę, asmens kodą, telefono ryšio numerį, tyrimo duomenis (tyrimo rezultatą, tyrimo 

atlikimo datą), priežastį, dėl kurios negali būti tiriamas), siekdamas užtikrinti sveikas ir saugias kontaktinio mokymosi sąlygas ir atlikti 

tam būtiną profilaktinį tyrimą, tvarkys šis duomenų valdytojas: 

Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla, juridinio asmens kodas: 190092348 adresas: J.Janonio g. 9, Kelmė, LT-86132. 

Duomenų apsaugos pareigūnės Sigitos Rukaitės-Kalytienė kontaktai: el. pašto adresas sigaruk@gmail.com, tel. nr. 

+37067201215.  

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies a 

punktais, taip pat 9 straipsnio 2 dalies a punktu, t. y. Jums sutikus, ir bus saugomi Mokykloje ne ilgiau negu 14 kalendorinių dienų po 

mokslo metų pabaigos. 

 Jūsų vaiko asmens duomenys tyrimo organizavimo ir vykdymo tikslais bus pateikti šiems duomenų gavėjams, kurie asmens 

duomenis tvarko vadovaudamiesi BDAR 6 str. 1 d. c punktu ir 9 str. 2 d. h ir i punktais: 

9. Tyrimo metu gauta sveikatos informacija, leidžianti nustatyti asmens tapatybę, yra konfidenciali ir teikiama pirmiau 

nurodytiems duomenų gavėjams, laikantis BDAR, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir kitų 

šią veiklą reglamentuojančių reikalavimų. Kitiems duomenų gavėjams Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tik teisės aktuose 

nustatytais atvejais ir kai asmens duomenų teikimas būtinas ir proporcingas teisėtais ir konkrečiais tikslais. Trečiosioms šalims šio 

sutikimo pagrindu tvarkomi Jūsų asmens duomenys nebus perduodami.  

Atliekant tyrimą gauta sveikatos informacija nelaikoma konfidencialia ir gali būti paskelbta be Jūsų sutikimo, jeigu ją 

paskelbus nebus galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. 
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III. SUTIKIMAS DALYVAUTI TYRIME 

 

Aš perskaičiau šią Sutikimo formą ir supratau man pateiktą informaciją. Pažymėti sutinku / nesutinku.  

     SUTINKU, kad mano nepilnametis(-čiai)  vaikas(-ai)  dalyvautų tyrime. 

     NESUTINKU, kad mano nepilnametis(-čiai)  vaikas(-ai)  dalyvautų tyrime. 

Man buvo tinkamai išaiškinta tyrimo organizavimo ir vykdymo tvarka. Aš sutinku ir neprieštarauju, kad ėminius tyrimams 

ugdymo proceso metu savarankiškai (sau) ims mano vaikas, dalyvaujantis bandomajame tyrime, prieš tai mano nepilnametį vaiką 

instruktavus (kaip savarankiškai paimti ėminius savikontrolės tyrimui), ir prižiūrint atsakingam mokyklos darbuotojui ir visuomenės 

sveikatos specialistui. 

Man buvo suteikta galimybė užduoti klausimus ir gavau mane tenkinančius atsakymus. 

Supratau, kad galiu bet kada pasitraukti iš tyrimo, nenurodęs (nenurodžiusi) priežasčių. 

Supratau, kad norėdamas (-a) atšaukti sutikimą dalyvauti profilaktiniame periodiniame tyrime, atliekamame mokykloje, ir 

kontaktinio ugdymo procese, raštu turiu apie tai informuoti Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos direktorių ar jo įgaliotą asmenį. 

Supratau, kad dalyvavimas profilaktiniame savikontrolės tyrime ir kontaktinio ugdymo procese yra savanoriškas. 

Įsipareigoju laikytis Taisyklių reikalavimų, jei man  ar mano atstovaujam vaikui reikės izoliuotis.  

Patvirtinu, kad gavau sutikimo egzempliorių, pasirašytą mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens. 

 

IV. SUTIKIMAS MOKYKLAI TVARKYTI ASMENS DUOMENIS 

 

Aš perskaičiau šią sutikimo formą, supratau man pateiktą informaciją ir sutinku, kad mokykla tvarkytų šiame sutikime 

nurodytus mano ir mano atstovaujamo mokinio asmens duomenis sutikime nurodytu tikslu, sąlygomis ir tvarka. 

Man buvo suteikta visa su asmens duomenų tvarkymu ir mano teisėmis susijusi informacija. 

Apie asmens duomenų, tvarkomų pagal šį sutikimą, pasikeitimus įsipareigoju pranešti mokyklai. 

Sutikimo galiojimo terminas – 14 kalendorinių dienų po mokslo metų pabaigos ar iki šio sutikimo atšaukimo, jei jį 

atšauktumėte.  

Žinau, kad turiu teisę bet kada atšaukti šį sutikimą ir reikalauti nutraukti tolesnį asmens duomenų tvarkymą, kuris yra 

vykdomas šio sutikimo pagrindu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki 

sutikimo atšaukimo, teisėtumui. 

Žinau, kad nesutikdamas, jog mokykla tvarkytų sutikime nurodytus duomenis, negalėsiu dalyvauti mokyklos 

organizuojamame profilaktiniame savikontrolės periodiniame tyrime dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo ir 

serologinių tyrimų atlikimo. 

Žinau, kad turiu teisę apskųsti asmens duomenų tvarkymą. Jeigu manau, kad mano duomenis mokykla ar bet kuris kitas 

duomenų gavėjas tvarko pažeisdamas duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, aš turėsiu teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, 

kuri Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius; tel. (8 5) 212 7532; 

el. paštas ada@ada.lt ), arba teismui. 

 

V. PROFILAKTINIO TYRIMO ORGANIZAVIMUI REIKALINGI DUOMENYS 

 

Prašome užpildyti lentelę, nurodant prašomus duomenis.  

 

Mokinio vardas Mokinio pavardė 

Kontaktinis mokinio atstovo 

telefono Nr. ir elektroninio 

pašto adresas 

Ar yra priežastis*, 

dėl kurios mokinys 

nedalyvauja tyrime? 
(nurodyti pasiskiepijęs, turi 
antikūnių, persirgęs ar kt.) 

Parašu patvirtinu 

III ir IV skyriuje 

pateiktų sutikimų 

davimo faktą 
(pasirašo mokinio atstovas 

arba mokinys, jei jis yra 

16 metų ir vyresnis asmuo) 

   

 

 

  

* Jei asmuo atitinka Sprendimo Nr. V-1336 4.2 papunktyje nustatytus kriterijus, taip pat mokiniai, kurie turi vidutinių, didelių ir labai didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių ir mokosi bendrojo ugdymo mokyklose (klasėse), tais atvejais, kai tokį prašymą pateikia mokinio atstovai pagal įstatymą. 

 

_______________________________________________  _____________ ________________ 
                            (vardas, pavardė)          (parašas)     (pasirašymo data) 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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