
 

PALANGOS  ŠVENTOSIOS PAGRINDINĖ  MOKYKLA 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL TESTAVIMO MOKYKLOJE ORGANIZAVIMO, KOORDINAVIMO IR 

VYKDYMO 

2021 m. rugsėjo 9  d. Nr. V1-32 

Šventoji 

 

Vadovaudamasi  Palangos  miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. 

rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1227 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimo 

Palangos miesto savivaldybės ugdymo įstaigose“:  

1. S k i r i u atsakingais asmenimis už testavimo mokykloje organizavimą, ir vykdymą 

šiuos mokyklos darbuotojus: 

1.1. Indrę Steponavičienę, visuomenės sveikatos specialistę, vykdančią sveikatos 

priežiūrą mokykloje, Danutę Petkienę, vyr. socialinę pedagogę ir Jolantą Liutikienę, profesijos 

konsultantę – už kaupinių PGR ir mokinių savikontrolės tyrimų organizavimą ir vykdymą; 

1.2. Odetą Eglynienę, raštinės administratorę – už mokinių, dėl kurių gautas sutikimas 

dalyvauti testavime, žymėjimą Mokinių registre.  

2. Į g a l i o j u Indrę Steponavičienę, visuomenės sveikatos specialistę, vykdančią 

sveikatos priežiūrą mokykloje, užtikrinti reguliarų testavime dalyvaujančių mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) informavimą apie procesą ir tyrimo (-ų) apibendrintus rezultatus, prireikus kitos su 

testavimu susijusios informacijos teikimą. 

3. Į p a r e i g o j u 1.1. papunktyje išvardintus atsakingus asmenis mokinių testavimą 

mokykloje organizuoti ir vykdyti laikantis Palangos  miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1227 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir 

vykdyti testavimo Palangos miesto savivaldybės ugdymo įstaigose“ nurodymų. 

4. T v i r t i n u pridedamą „Testavimo mokykloje organizavimo, koordinavimo ir 

vykdymo tvarką“, 1 l. 

 

 

 

Direktorė           Valda Šarkienė 



 
PATVIRTINTA 
Šventosios pagrindinės mokyklos direktoriaus 
2021 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. V1-32  
4 punktu 

 

TESTAVIMO MOKYKLOJE ORGANIZAVIMO, VYKDYMO IR TYRIMO 
REZULTATŲ FIKSAVIMO TVARKA 

 
1. Testavimo  tikslas - užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tarp mokyklos 

bendruomenės narių plitimo kontrolę ir ligos prevenciją.  

2. Testavimo metodai: 

2.1. 1–5 klasių mokiniams – kaupinių PGR tyrimas, grupuojant po ne daugiau kaip 6 

ėminius toje pačioje virusologinėje terpėje; 

2.2. 6-10 klasių mokiniams – savikontrolės greitieji antigeno testai. 

3. Testavimo periodai:  

3.1. kaupinių PGR tyrimo metodu (1-5 kl.) – kas 4-7 dienas – ketvirtadieniais; 

3.2. savikontrolės greitieji antigeno testai (6-10 kl.) – kas 3-4 dienas – pirmadieniais, 

penktadieniais, trečiadieniais. 

4. Testavimo vykdymas, fiksavimas ir informavimas: 

4.1. Testavimas nėra privalomas, bet rekomenduojamas. Vykdomas kiekvienoje klasėje tuo 

atveju, jei testuotis sutinka ne mažiau kaip 30 % klasės mokinių. 

4.2. Testavimas atliekamas mokykloje; pradžia - rugsėjo 15 d. 

4.3. Testavimus ir kaupinių, ir savikontrolės metodais mokiniai atliks savarankiškai, 

prižiūrimi paskirtų atsakingų asmenų – visuomenės sveikatos specialisto, socialinio pedagogo. 

4.4. Testavimas neatliekamas mokiniams, 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 infekscijos) 

organizavimo“ 4.2.papunktyje nurodytas sąlygas:  

4.4.1. pasiskiepijusiesiems Comirnaty arba Spikevax vakcina – praėjus 1 sav. po antrosios 

vakcinos dozės suleidimo; 

4.4.2. COVID-19 Vaccine Janssen vakcina – praėjus 2 sav. po vienintelės vakcinos dozės 

suleidimo; 

4.4.3. Vaxzevria vakcina – praėjus 4 sav., bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmosios 

dozės suleidimo ir iš karto po antrosios vakcinos dozės; 

4.4.4. praėjus 2 sav. po bet kurios vienos vakcinos dozės; 

4.4.6. persirgusiesiems COVID-19; 

4.4.7. praėjus ne daugiau nei 210 d. nuo teigiamo COVID-19 testo rezultato; 

4.4.8. turintiesiems teigiamą COVID-19 IgG antikūnų arba bendrųjų antikūnų kiekybinio 

ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo rezultatą – praėjus ne daugiau nei 60 dienų. 

4.5. Greitųjų antigeno testų (savikontrolės) rezultatai fiksuojami pagal pridedamą lentelę.  

4.6. Apibendrinta informacija apie testavimų kaupinių metodu rezultatus 1-5 kl. tėvams 

(globėjams, rūpintojams) pateikiama per el. dienyną TAMO. Jei kaupinių PGR tyrimo rezultatas 

teigiamas, bus išsiųsta trumpoji žinutė apie privalomą registravimąsi papildomam tyrimui į mobilųjį 

punktą per Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą 

adresu www.1808.lt ir izoliavimąsi. 

4.7. savikontrolės tyrimo rezultatus mokiniai stebi patys, vertina atsakingi asmenys;  gavus 

teigiamą antigeno testo rezultatą ir įtarus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį, mokinys 



nedelsiant izoliuojamas; apie tai ir apie privalomą registravimąsi papildomam tyrimui į mobilųjį 

punktą per Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą 

adresu www.1808.lt informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai). Jei ir šis PGR tyrimo atsakymas 

bus teigiamas, apie tai reikės nedelsiant informuoti mokyklą. 

5. Testavimo teisinis pagrindas: 

5.1. 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“ ar jį keičiantis teisės 

aktas bei šio sprendimo pagrindu priimtas Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 1227 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti 

testavimo Palangos miesto savivaldybės ugdymo įstaigose“. 

 

 

__________________________________ 



Testavimo mokykloje organizavimo, vykdymo ir tyrimo 

rezultatų fiksavimo tvarkos priedas 

 

ŠVENTOSIOS PAGRINDINĖ MOKYKLA 

GREITŲJŲ ANTIGENO TESTŲ REZULTATŲ LENTELĖ 

_____ klasės mokinių sąrašas 

Eil. 

Nr. 
Pavardė,vardas  

Data .......................... Data .......................... Data .......................... Data .......................... 
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