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P a k e i č i u Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro,  valstybės  lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą Nr. V-
1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“:

1. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:
„8.  Savikontrolės  tyrimą  ir šio  sprendimo  8.5  papunktyje  nurodytą  testavimą  ugdymo

įstaigoje atlikti šiais etapais:
8.1.  mokiniams  ėminius  antigeno  testams  imti  savarankiškai,  jei  reikia,  prieš  tai  juos

instruktavus  visuomenės  sveikatos  specialistui  ir  vėliau  prižiūrint  atsakingam  ugdymo  įstaigos
paskirtam asmeniui;

8.2.  antigeno  testus  atlikti,  rezultatus  vertinti  ir  interpretuoti  mokiniui  savarankiškai,
padedant  atsakingam  ugdymo  įstaigos  paskirtam  asmeniui,  arba  atsakingam  ugdymo  įstaigos
paskirtam asmeniui, jei mokinys jaunesnis nei 16 metų;

8.3. antigeno testų rezultatus fiksuoti atsakingam ugdymo įstaigos paskirtam asmeniui pagal
ugdymo įstaigos vadovo nustatytą tvarką;

8.4.  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  SARS-
CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu tyrimui (toliau – PGR tyrimas) per
Karštosios  linijos  sistemą  telefonu  1808  arba  pildant  elektroninę  registracijos  formą  adresu
www.1808.lt.  Teigiamą rezultatą gavusiam mokiniui rekomenduojama nedalyvauti kontaktiniame
ugdyme  kol  nėra  gautas  neigiamas  PGR  tyrimo  rezultatas  arba  10  dienų,  jei  PGR  tyrimas
neatliekamas;

8.5.  nustačius  teigiamą  PGR  tyrimo rezultatą,  taikyti  izoliacijos  taisykles  mokiniams
vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr.
V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija),  asmenų,  įtariamų,  kad
serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija),  ir  asmenų,  turėjusių sąlytį,  izoliavimo namuose,
kitoje  gyvenamojoje  vietoje  ar  savivaldybės  administracijos  numatytose  patalpose  taisyklių
patvirtinimo“  nuostatomis.  Jei  teigiamą rezultatą  gavęs  mokinys  neatlieka  SARS-CoV-2 (2019-
nCoV)  RNR  nustatymo  tikralaikės  PGR  metodu  tyrimo,  sąlytį  turėjusiems  mokiniams
rekomenduojama testuotis savikontrolės greitaisiais antigeno testais iškart, antrą testą atliekant po
48 /  72 val. ir trečią testą atliekant dar po 48 val. (arba artimiausią darbo dieną, jei neįmanoma
išlaikyti nustatyto testavimo dažnumo). Jeigu sąlytį turėjęs asmuo yra testuotas 24 val. laikotarpiu
iki  pirmojo  testo  organizavimo  klasėje,  šis  testas  užskaitomas,  kaip  pirmas  testas  algoritme.
Testavimo algoritmas galioja ne ilgiau, nei 10 d. nuo paskutinės sąlyčio dienos.“

2. Pakeičiu 10.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
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„10.2.  bendru  ugdymo įstaigos  ir  VSB vadovo  sprendimu paskirti  už  kaupinių  PGR ar
paviršių PGR tyrimo organizavimą atsakingą visuomenės sveikatos specialistą, vykdantį sveikatos
priežiūrą ugdymo įstaigoje, ir jam padedantį (-čius) kitą (-us) ugdymo įstaigos paskirtą asmenį (-is)
Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  ir  Lietuvos  Respublikos  švietimo,  mokslo  ir
sporto  ministro  2005  m.  gruodžio  30  d.  įsakyme  Nr.  V-1035/ISAK-2680  „Dėl  Visuomenės
sveikatos  priežiūros  organizavimo mokykloje  tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta  tvarka.  Kai
vykdomas savikontrolės tyrimas, kiekvienai klasei, kurios mokiniai dalyvauja savikontrolės tyrime,
paskirti už organizavimą ir antigeno testų paruošimą naudojimui atsakingą ugdymo įstaigos paskirtą
asmenį;“.

3. Pakeičiu 10.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„10.4. 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 kaupinių PGR, savikontrolės tyrimą
ar šio sprendimo 8.5 papunktyje nurodytą testavimą, gauti pasirašytus mokinių atstovų ar vyresnių
nei 16 metų amžiaus mokinių sutikimus dėl dalyvavimo tyrime (šio sprendimo priedas „Pavyzdinė
sutikimo  dėl  dalyvavimo  mokyklos  vykdomame  testavime  COVID-19  ligai  (koronaviruso
infekcijai) įtarti ar diagnozuoti forma“);“.

4. Pakeičiu 11.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„11.2.  bendru  ugdymo įstaigos  ir  VSB vadovo  sprendimu paskirti  už  kaupinių  PGR ar

paviršių PGR tyrimo organizavimą atsakingą visuomenės sveikatos specialistą, vykdantį sveikatos
priežiūrą ugdymo įstaigoje, ir jam padedantį (-čius) kitą (-us) ugdymo įstaigos paskirtą asmenį (-is)
Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  ir  Lietuvos  Respublikos  švietimo,  mokslo  ir
sporto  ministro  2005  m.  gruodžio  30  d.  įsakyme  Nr.  V-1035/ISAK-2680  „Dėl  Visuomenės
sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyt tvarka. Ugdymo
įstaigoje  nesant  visuomenės  sveikatos  specialisto,  vykdančio  sveikatos  priežiūrą,  paskirti  kitą
visuomenės sveikatos specialistą;“.

5. Pakeičiu 12.3 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„12.3.  kai  vykdomas  savikontrolės  tyrimas  ir  šio  sprendimo  8.5  papunktyje  nurodytas

testavimas:“.
6. Pakeičiu 12.3.6 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„12.3.6.  užtikrinti,  kad  mokiniai  (jaunesni  nei  16  metų  –  padedant  atsakingam ugdymo

įstaigos paskirtam asmeniui):“.
7. Pakeičiu priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
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