
                                          

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE 

2021 m. rugsėjo    d. Nr. 
Zarasai

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo  29  straipsnio  8
dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo
8 straipsniu,  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2020 m.  vasario  26  d.  nutarimu Nr.  152 „Dėl
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“,  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“,  atsižvelgdamas  į  Zarasų  rajono  savivaldybės  švietimo  įstaigų  atliktų  apklausų  dėl
mokinių testavimo būdo pasirinkimo bei sutikimo testuotis rezultatus: 

1. P a v e d u   Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijai,  Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijai,
Zarasų „Santarvės“ mokyklai, Zarasų „Lakštingalos“ mokyklai, Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos
gimnazijai  bei  Zarasų  r.  Antazavės  Juozo  Gruodžio  gimnazijai  (toliau  tekste  –  mokyklos)
organizuoti  ir  vykdyti  testavimą  COVID-19 ligai  (koronaviruso  infekcijai)  įtarti  ar  diagnozuoti
(toliau – testavimas). 

2.  R e k o m e n d u o j u 1 punkte nurodytose mokyklose 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 testavime.

3.  N u  r  o  d  a  u  testavimą  vykdyti  vadovaujantis  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“, taikant konkrečiai klasei (grupei) šiuos metodus:

3.1. ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą vykdančiose įstaigose, ikimokyklinio ir
priešmokyklinio  ugdymo  grupėse  testavimą  vykdyti  atliekant  aplinkos  paviršių  ėminių  tyrimą
SARS-CoV-2  (2019-nCoV)  RMR  nustatyti  tikralaikės  PGR  metodu  (toliau  –  paviršių  PGR
metodas);

3.2. 1–4 klasių mokiniams, ugdomiems pagal pradinio ugdymo programą ir 5-8 klasių
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos mokiniams, ugdomiems pagal pagrindinio ugdymo programą,
testavimą  vykdyti  taikant  nosies  landų  tepinėlių  ėminių  kaupinių  tyrimą  SARS-CoV-2  (2019-
nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu (toliau – kaupinių PGR tyrimas), testavimą vykdyti
kiekvienoje klasėje tik tais atvejais, jei testuotis sutinka ne mažiau nei 30 proc. visų klasės mokinių
(procentinė  dalis  skaičiuojama  neatsižvelgiant  į  tai,  kokiam  skaičiui  mokinių  testavimas
nereikalingas)  ir  tirti  tik  tuos  mokinius,  kurie  patys  ar  jų  atstovai  pagal  įstatymą  pasirašytinai
sutinka dalyvauti testavime,  grupuojant po ne daugiau kaip 6 ėminius toje pačioje virusologinėje
terpėje;
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3.3.  5–12  (I-IV  gimnazijos)  klasių  mokiniams,  ugdomiems  pagal  pagrindinio  ar
vidurinio ugdymo programas, išskyrus 5-8 klasių Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos mokiniams,
taikant savikontrolę greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais (toliau – savikontrolės tyrimas).

3.4. Testavimą vykdyti:
3.4.1.paviršių PGR tyrimo metodu kas 14 dienų;
3.4.2.kaupinių PGR tyrimo metodu kas 4-7 dienas;
3.4.3.savikontrolės tyrimo metodu  kas 3-5 dienas.
4. Į p a r e i g o j u:
4.1.   mokyklų, nurodytų 1 punkte, ir Ignalinos visuomenės sveikatos biuro, vykdančio

sveikatos priežiūrą mokyklose Zarasų rajone (toliau- VSB), vadovus priimti bendrus sprendimus,
reikalingus testavimui vykdyti ugdymo įstaigose;

4.2.  mokyklų vadovus užtikrinti  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos ministro
valstybės  lygio  ekstremaliosios  situacijos  valstybės  operacijų  vadovo  2021  m.  rugpjūčio  24  d.
sprendimo  Nr.  V-1927 „Dėl  pavedimo  organizuoti,  koordinuoti  ir  vykdyti  testavimą  ugdymo
įstaigose“ 10 punkte numatytas nuostatas, vykdant testavimą savikontrolės tyrimu, nustatyti tyrimų
rezultatų fiksavimo mokykloje tvarką bei bendradarbiauti su 5.2 papunktyje paskirtu darbuotoju dėl
apsaugos ir kitų priemonių aprūpinimo ir ėminių pristatymo ir paėmimo;

4.3.  VSB  vadovą  užtikrinti  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro
valstybės  lygio  ekstremaliosios  situacijos  valstybės  operacijų  vadovo  2021  m.  rugpjūčio  24  d.
sprendimo  Nr.  V-1927 „Dėl  pavedimo  organizuoti,  koordinuoti  ir  vykdyti  testavimą  ugdymo
įstaigose“ 11 punkte numatytas nuostatas.

5. S k i r i u:
5.1.  Zarasų rajono savivaldybės viešąją įstaigą Pirminės sveikatos priežiūros centrą

(toliau – Zarasų PSPC) atsakingu už visuomenės sveikatos specialistų ir (ar) mokyklų (-ų) atstovų
instruktavimą ir  (ar)  konsultavimą dėl kaupinių PGR tyrimo ėminių paėmimo ar  antigenų testų
atlikimą;

5.2. Zarasų rajono savivaldybės administracijos Apskaitos ir materialinio aprūpinimo
skyriaus vyriausiąją specialistę Aušrą Dilienę:

5.2.1.   aprūpinti  mokyklas  asmens  apsaugos  ir  kitomis  priemonėmis,  kurios
reikalingos testavimo atlikimui, ėminių transportavimui;

5.2.2. organizuoti reikalingų priemonių perdavimą mokykloms ir ėminių pristatymą į
nurodytą laboratoriją; 

5.3. Zarasų PSC pagal poreikį organizuoti mokyklose infekuotų medicininių atliekų
išvežimą.

5.4. Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyrių pateikti
Lietuvos  Respublikos  švietimo,  mokslo  ir  sporto  ministerijai  jos  prašymu  informaciją  apie
testavimo eigą ir (ar) rezultatus ir koordinuoti testavimo mokyklose procesą. 

6. P r i p a ž į s t u  netekusiais galios:
6.1.  Zarasų rajono savivaldybės  administracijos  direktoriaus  2021 m. gegužės  6 d.

įsakymą Nr. I(6.6E)-296 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką
profilaktinį tyrimą Zarasų rajono ugdymo įstaigose“;

6.2. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 27 d.
įsakymą  Nr.  I(6.6E)-256  „Dėl  savanoriško  profilaktinio  tyrimo  organizavimo,  koordinavimo  ir
vykdymo Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijoje, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje,
Zarasų r.  Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje ir Zarasų „Santarvės“ pradinėje mokykloje“.

Įsakymas  per  vieną  mėnesį  gali  būti  skundžiamas  Zarasų  rajono  savivaldybės
administracijos  direktoriui  (Sėlių  a.  22,  Zarasai) Lietuvos  Respublikos  viešojo  administravimo
įstatymo  nustatyta  tvarka arba   Lietuvos  administracinių  ginčų  komisijos  Panevėžio  apygardos
skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių
ginčų  nagrinėjimo  tvarkos  įstatymo  nustatyta  tvarka,  regionų  apygardos  administracinio  teismo
Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis direktorių

8***           Gediminas Gaidamavičius
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