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ĮSAKYMAS 
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MIŠRIU BŪDU 
 

  

     2021 m.            d.              

  

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 

2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 21 

straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl 

karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.21 papunkčiu, Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

2021 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. V-890 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 12 d. 

sprendimo Nr. V-513 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką 

profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo“:  

1. N u r o d a u: 

1.1. Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje, Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje, Prienų 

r. Balbieriškio pagrindinėje mokykloje, Prienų r. Išlaužo pagrindinėje mokykloje, Prienų r. Pakuonio 

pagrindinėje mokykloje, Prienų r. Jiezno gimnazijoje, Prienų r. Stakliškių gimnazijoje, Prienų r. 

Veiverių T. Žilinsko gimnazijoje (toliau – mokyklos):  

1.1.1. mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, ugdymą kontaktiniu būdu 

organizuoti periodiškai atliekant nosies landų tepinėlių ėminių tyrimus greitaisiais SARS-CoV-2 

antigeno testais (toliau – antigeno testas) visiems, sutikusiems dalyvauti profilaktiniame tyrime 

mokiniams ir mokyklos darbuotojams, išskyrus asmenis, nurodytus šio įsakymo 1.2 papunktyje, 

laikantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. V-513 „Dėl pavedimo organizuoti, 

koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“ ir šio sprendimo 

pakeitimais nustatytų įpareigojimų bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. V-

2934 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ nustatytų reikalavimų;  

1.1.2. mokiniams, nesutikusiems dalyvauti profilaktiniame tyrime, ugdymą pagal 

pradinio ugdymo programą vykdyti nuotoliniu būdu.   

1.2. tyrimo neatlikti, kai ugdymas organizuojamas kontaktiniu būdu: 

1.2.1. 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; 

1.2.2. mokiniams, kurie turi didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir 

mokosi bendrojo ugdymo mokyklose (klasėse), tais atvejais, kai tokį prašymą pateikia mokinio 

atstovai pagal įstatymą. 

1.2.3. profilaktinį tyrimą atlikti šiais etapais: 
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1.2.3.1. mokiniai atlieka savarankiškai (mokiniai instruktuojami paskirto atsakingo 

asmens sveikatos priežiūros specialisto ir vėliau prižiūrimi Prienų rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialisto); 

1.2.3.2. antigeno testai atliekami, rezultatai vertinami ir interpretuojami asmens sveikatos 

priežiūros specialisto; 

1.2.3.3. antigeno testų rezultatai suvedami į Elektroninės sveikatos paslaugų ir 

bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (toliau – ESPBI IS). 

2. Į p a r e i g o j u 1.1 papunktyje nurodytų mokyklų vadovus: 

2.1. informuoti mokinių atstovus pagal įstatymą ir mokyklos darbuotojus apie 

profilaktinio tyrimo tikslą, sąlygas, atlikimo tvarką, asmens duomenų tvarkymą ir surinkti sutikusiųjų 

dalyvauti profilaktiniame tyrime sutikimus; 

2.2. užtikrinti, kad kontaktiniame ugdyme dalyvaujantiems mokiniams ir mokyklos 

darbuotojams greitųjų antigenų testas, išskyrus asmenis, nurodytus šio įsakymo 1.2 papunktyje, būtų 

atliekamas mokykloje periodiškai kas 4 dienas.  

2.3. bendradarbiaujant su VSB organizuoti mokinių greitųjų antigenų testams atlikti 

skirtos (-ų) vietos (-ų) mokykloje paruošimą, užtikrinant saugius mokinių judėjimo srautus ir asmens 

bei aplinkos higienos sąlygų laikymąsi; 

2.4. reguliariai informuoti profilaktiniame tyrime dalyvaujančių mokyklos mokinių 

atstovus pagal įstatymą ir mokyklos darbuotojus apie tyrimo organizavimą ir jo apibendrintus 

rezultatus, prireikus teikti kitą su tyrimu susijusią informaciją; 

2.5. užtikrinti tinkamomis organizacinėmis ir techninėmis duomenų saugumo 

priemonėmis asmens duomenų, reikalingų organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį tyrimą, 

tvarkymo saugumą, konfidencialumą ir saugojimą. Duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 

27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant 

asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB 

(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens 

duomenų apsaugą, nustatytų reikalavimų; 

2.6. pateikti Prienų rajono savivaldybės administracijai ir, esant poreikiui, Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai informaciją apie profilaktinio tyrimo eigą ir (ar) 

rezultatus. 

3. P a v e d u: 

3.1. Prienų asmens sveikatos priežiūros įstaigoms paskirti asmens sveikatos priežiūros 

specialistą, kuris, prieš pradedant savarankiškai imti antigenų testus, instruktuotų visus 

profilaktiniame tyrime dalyvaujančius mokyklos mokinius, kaip imti antigenų testus. 

3.2. Švietimo ir sporto skyriui šį įsakymą išsiųsti 1.1 papunktyje nurodytoms mokykloms; 

3.3. Bendrojo skyriaus vyriausiajai specialistei Dianai Martusevičienei šį įsakymą 

paskelbti Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje. 

4. N u s t a t a u , kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. gegužės 3 d. 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, Algis Marcinkevičius 

pavaduojantis administracijos direktorių   

 

 

 

 

 

Parengė 

Sandra Mekionienė 


