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ORGANIZAVIMO, KOORDINAVIMO IR VYKDYMO  

TVARKOS APRAŠAS 

 

1. Ši tvarka įpareigoja Kelmės „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje organizuoti, koordinuoti ir 

vykdyti 1-10 klasių mokinių savanorišką tyrimą savikontrolei skirtais greitaisiais SARS-CoV-2 

antigeno testais, galimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti, kaip nustatyta 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“. 

              2.  Rekomenduoti ugdymo įstaigose ugdomiems mokiniams, išskyrus tuos, kurie atitinka 

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 nurodytas sąlygas (toliau – mokiniai, kuriems 

testavimas nereikalingas), dalyvauti savikontrolės testavime. 

3. Savikontrolės tyrimą organizuoti šiais etapais: 

3.1. 1-10 klasių mokinių atstovai pagal įstatymą  informuojami apie savikontrolės tyrimo tikslą, 

sąlygas, atlikimo tvarką, asmens duomenų tvarkymą ir, sutikę dalyvauti savikontrolės tyrime, pasirašo 

sutikimus (priedas Nr. 1 „Sutikimas“); 

3.2.  už  mokinių atstovų informavimą ir sutikimų surinkimą, saugojimą yra atsakingi 1-10 

klasių vadovai; 

3.3. duomenis apie mokinių skaičių, sutinkančių testuotis,  klasių vadovai pateikia 

kuruojantiems vadovams kiekvieną penktadienį iki 11.00 val.; 

3.4. kuruojantys vadovai gautą informaciją apie norinčius testuotis teikia sveikatos priežiūros 

specialistei penktadieniais iki 12.00 val.  

3.5. tirti tik tuos mokinius, kurie patys ar jų atstovai sutinka dalyvauti testavime (1-4 kl. – 

pirmadieniais, 5-10 kl. – antradieniais pagal atskirą grafiką); 

              3.6. mokiniai atlieka antigeno testą mokykloje 1 kartą per savaitę; 

3.7. esant poreikiui, sveikatos priežiūros specialistė informaciją apie savikontrolės greitaisiais 

antigeno testais organizavimą, koordinavimą ir vykdymą mokykloje teikia vaiko gerovės komisijai; 

3.8. mokyklos direktorius atnaujintus duomenis apie klasių ir mokinių skaičių, sutinkančių 

testuotis teikia Kelmės rajono savivaldybės administracijai; 

3.9. esant poreikiui, mokinių testavimo periodiškumas gali būti dažnesnis –2 kartus per savaitę 

ir dažniau. 

4. Savikontrolės testas  neatliekamas: 

4.1. 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; 

4.2. 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. 

5. Savikontrolės tyrimą atlikti šia tvarka: 

5.1.  mokiniams ėminius antigeno testams imti savarankiškai, jei reikia, prieš tai juos 

instruktavus visuomenės sveikatos specialistui ir vėliau prižiūrint atsakingam ugdymo įstaigos 

darbuotojui; 

5.2. antigeno testus atlikti, rezultatus vertinti ir interpretuoti mokiniui savarankiškai, padedant 

atsakingam ugdymo įstaigos darbuotojui, arba atsakingam ugdymo įstaigos darbuotojui, jei mokinys 

jaunesnis nei 16 metų. 



5.3. antigeno testų rezultatai fiksuojami atsakingo mokyklos darbuotojo pagal patvirtintą formą 

(priedas Nr. 2 „Registracijos žurnalas“). 

6. Skiriu atsakingus asmenis dėl antigeno testų atlikimo: 

Eil. 

Nr. 
Atsakingas asmuo Pareigos Sritis 

1.  Ieva Siliūnė 
Pavaduotojas 

ugdymui 

1-4 kl. mokinių profilaktinio tyrimo 

organizavimas ir koordinavimas 

2.  Vidimantas Parnarauskas 
Pavaduotojas 

ugdymui 

5-10 kl. mokinių profilaktinio 

tyrimo organizavimas ir 

koordinavimas 

3.  Rita Stonienė 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Profilaktinio tyrimo koordinavimas, 

vykdymas, vertinimas, testų 

rezultatų interpretavimas bei 

informavimas  

4.  Ingrida Visockienė Mokinio padėjėja 

Profilaktinio tyrimo organizavimas, 

vykdymas, vertinimas, testų 

rezultatų interpretavimas bei 

informavimas 

5.  Zita Petraitienė Mokinio padėjėja 

Profilaktinio tyrimo organizavimas, 

vykdymas, vertinimas, testų 

rezultatų interpretavimas bei 

informavimas 

6.  Daina Paulauskienė Mokinio padėjėja 

Profilaktinio tyrimo organizavimas, 

vykdymas, vertinimas, testų 

rezultatų interpretavimas bei 

informavimas 

7.  Dalia Kančiauskienė 
Socialinė 

pedagogė 

Rezultatų apibendrinimas, 

informavimas ir bendradarbiavimas 

su klasių vadovais.  

8.  Laura Žukauskienė 

Pavaduotoja ūkio 

ir bendriesiems 

klausimams 

Priemonių, reikalingų savikontrolės 

testavimus vykdyti,  paėmimas ir 

pristatymas, panaudotų testų 

pristatymas į mobilųjį punktą,  ir 

apskaita;  mokymo patalpų 

dezinfekcija pagal nustatytus 

reikalavimus bei saugos priemonių 

aprūpinimas 

9.  Sigita Rukaitė - Kalytienė 

Duomenų 

apsaugos 

pareigūnė 

Duomenų apsauga 

10.  Irina Kasparienė IT mokytoja 
Viešinimas mokyklos 

internetiniame puslapyje 

11.  1-10 kl. vadovai Klasių vadovai 
Reguliarus mokinių tėvų ir atstovų 

informavimas 

 

7. Už tyrimo duomenų kaupimą mokykloje atsakingas sveikatos priežiūros specialistas:  

7.1. atliktų antigeno testų skaičius (bendrai mokykloje ir kiekvienoje klasėje); 

7.2. teigiamų antigeno testų skaičius (bendrai mokykloje ir kiekvienoje klasėje); 

7.3. neigiamų antigeno testų skaičius (bendrai mokykloje ir kiekvienoje klasėje); 

7.4. atliktų  PGR tyrimų skaičius (bendrai mokykloje ir kiekvienoje klasėje) ir jų rezultatus. 

8. Atsakingi asmenys už profilaktinio tyrimo organizavimą ir koordinavimą: 



8.1. reguliariai informuoja savikontrolės tyrime dalyvaujančių mokyklos 1-10 kl. mokinių 

atstovus apie savikontrolės tyrimo organizavimą ir jo apibendrintus rezultatus, prireikus teikia kitą su 

savikontrolės tyrimu susijusią informaciją; 

8.2. gavus teigiamą antigeno testo rezultatą ir įtarus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

atvejį, informuoti apie poreikį pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) teigiamą 

rezultatą gavusiam mokiniui bei registraciją į mobilųjį punktą patvirtinamajam PGR tyrimui per 

Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt  

9. Atsakingi mokyklos darbuotojai už profilaktinio tyrimo organizavimą, vykdymą, vertinimą, 

testų rezultatų interpretavimą organizuoja ėminių antigeno testams atlikti paėmimą klasėse arba 

mokykloje kitoje tam skirtoje vietoje, užtikrinant saugius mokinių judėjimo srautus ir asmens bei 

aplinkos higienos sąlygų laikymąsi joje ir naudojant šias priemones: 

9.1. asmenines apsaugos priemones (vienkartines medicinines kaukes ir pirštines); 

9.2. rankų antiseptiką; 

9.3. stalą, priemonėms pasidėti; 

9.4. vienkartines servetėles, skirtas nosies sekretui išpūsti; 

9.5. uždaromą konteinerį su neperšlampamu maišu užterštoms medicininėms atliekoms; 

9.6. antigeno testo ėminių paėmimo rinkinius ir, prireikus, kitas priemones, reikalingas 

atliekant ėminių paėmimą (pvz. laikmatis, rašikliai ir kt.). 

9.7. paruošia vietą, kurioje planuoja atlikti antigeno testą – išvalo, išdžiovina  paviršius, ant 

kurių bus padėtas testavimo rinkinys; 

9.8.  patikrina, ar nepažeista antigeno testo pakuotė bei ar pakuotėje įdėtos visos rinkinio dalys, 

paruošia antigeno testą naudojimui, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje; 

9.9.  prižiūri ir prireikus konsultuoja mokinius antigeno testų atlikimo metu; 

9.10. nustačius teigiamą antigeno testo rezultatą informuoja mokinių iki 16 metų atstovus pagal 

įstatymą arba 16 metų ir vyresnius mokinius ir rekomenduoja registruotis patvirtinamajam PGR tyrimui 

mobiliajame punkte elektroniniu būdu Karštosios linijos 1808 interneto svetainėje www.1808.lt arba 

Karštosios linijos telefonu 1808; 

9.11. žymi kiekvieno testuoto mokinio duomenis apie antigeno testų rezultatus (priedas Nr. 2 

„Mokinių tyrimų savikontrolei skirtais greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais registracijos 

žurnalas“); 

9.12. veda bendrą mokyklos greitųjų testų panaudojimo ir rezultatų ataskaitą (priedas Nr. 3). 

10. Antigeno testą atliekant mokiniams laikomasi šių savikontrolės taisyklių: 

10.1. mokiniui ir atsakingam mokyklos darbuotojui – atidžiai perskaityti antigeno testo 

instrukciją; 

10.2. mokiniui – atlikti rankų higieną šiltu vandeniu ir muilu arba dezinfekcine priemone; 

10.3. mokiniui – paimti ėminį, atsakingam mokyklos darbuotojui – įvertinti testo rezultatą 

pagal gamintojo nurodytas instrukcijas; 

10.4. mokiniui, esant poreikiui padedant atsakingam mokyklos darbuotojui – saugiai supakuoti 

panaudotą greitojo antigeno testo rinkinį į atskirą maišelį, jį išmesti į tam skirtą uždaromą konteinerį bei 

atlikti rankų higieną; 

10.5. mokinių atstovams pagal įstatymą – apie patvirtinamojo PGR tyrimo,  rezultatus 

informuoti atsakingą mokyklos darbuotoją – sveikatos priežiūros specialistą. 

11. Fiksuojamas ir nuolat atnaujinamas antigeno testais tirtinų mokinių skaičius pagal klases 

(priedas Nr. 4).  

___________________ 

 


