
 
 

PANEVĖŽIO „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS 

DĖL PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ IR 

TESTAVIMO ORGANIZAVIMO MOKYKLOJE TVARKOS PATVIRTINIMO 
 

2021 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-63 

Panevėžys 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo (toliau – operacijų vadovas) 2021 m. birželio 30  d.  

sprendimu Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, 

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“, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. 

rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr.A-761 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą Panevėžio 

miesto savivaldybės teritorijeoje veikiančiose ugdymo įstaigose ir administracijos direktoriaus 2021 m. 

balandžio 29 d. įsakymo Nr.A-408 „Dėl aplinkos paviršių tyrimų organizavimo ir vykdymo Panevėžio 

miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose“ pripažinimo netekusiu galios“, nuo 2021 m. 

rugsėjo 1 d.  

1. N u s t a t a u: 

1.1. Kontaktinis ugdymas organizuojamas laikantis operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. 

sprendime Nr.V-1552 nustatytų reikalavimų: 

1.1.1. visi vyresni nei 6 metų asmenys mokykloje uždarose patalpose dėvi nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido 

ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, ugdomiems pagal 

pradinio ugdymo programą, jiems esant ugdymo įstaigoje, kitiems asmenims sportuojant, veiklų, kurių 

negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo 

sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims 

rekomenduojama nešioti veido skydelį).  

1.1.2. maksimaliai riboti skirtingose klasėse esančių mokinių kontaktus tiek pamokų metu, tiek 

pertraukų metu, tiek po pamokų: 

1.1.3. pradinių klasių mokiniai atvyksta į mokyklą ir išvyksta iš jos per pagrindinį įėjimą į 

mokyklą, pertraukų metu išbėga į vidinį mokyklos kiemelį per I korpuso šonines duris; 

1.1.4. vyresnių klasių mokiniai atvyksta į mokyklą ir išvyksta iš jos, pertraukų metu išbėga į 

vidinį mokyklos kiemelį per II korpuso šonines duris; 

1.1.5. mokiniai nusirengia, apsirengia tik jų klasei priskirtame kabinete; 



1.1.6. organizuojant fizinio ugdymo pamokas persirengimo kambariais naudojasi tik tos pačios 

klasės mokiniai; 

1.1.7. maksimaliai išnaudoti galimybes pamokas, grupines veiklas organizuoti lauke; 

1.1.8. mokinių maitinimas valgykloje organizuojamas pagal tvarkaraštį (priedas); 

1.2. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama 

tik su tos pačios klasės mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos turi būti išvėdinamos ir nuvalomi 

dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės. 

1.3.  Mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklė stebima: 

1.3.1. sudarytos sąlygos mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims 

matuoti(s) kūno temperatūrą tik atvykus į mokyklą; 

1.3.2. mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) nedelsiant atskiriamas nuo 

kitų mokinių, o apie mokinio sveikatos būklę informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai). Mokinio tėvams 

(globėjams, rūpintojams) atvykus pasiimti mokinio rekomenduoti jiems registruoti mokinį pasitikrinti dėl 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę 

registracijos formą adresu www.1808.lt;  

1.3.3. darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų 

požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti mokyklos 

teritoriją ir patalpas. Darbuotojui rekomenduojama pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

registruojantis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu 

www.1808.lt;  

1.4. Jeigu mokykla iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo informaciją apie 

darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo 

informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), 

bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją; 

1.5. Draudžiama į mokyklą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu. 

 1.6. Mokyklos aplinkos valymas atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos 

parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu (https://bit.ly/3hGFqV4). 

2. T v i r t i n u  testavimo organizavimo mokykloje tvarką (pridedama).  

 3. P a v e d u  raštinės administratorę supažindinti mokyklos darbuotojus su šiuo įsakymu. 

 

 

 

Direktorė      Giedrė Gruzdienė 

  

http://www.1808.lt/


PATVIRTINTA 

Panevėžio „Aušros“ progimnazijos direktoriaus  

2021 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr.V-63 

 

TESTAVIMO ORGANIZAVIMO MOKYKLOJE TVARKA 

 

1. Organizuoti mokinių testavimą – savikontrolę greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais 

(toliau – savikontrolės tyrimas). 

2. Savikontrolės tyrimą atlikti etapais: 

 2.1. Tiriami tik tie mokiniai, kurių atstovai pagal įstatymą pasirašytinai sutinka dalyvauti 

testavime. 

 2.2. Savikontrolės tyrimą vykdyti kas 5 dienas pagal grafiką, sudaromą kas mėnesį. 

 2.3. Direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo (toliau – atsakingas asmuo), atsakingas už 

savikontrolės tyrimo organizavimą mokykloje: 

2.3.1. derina su savivaldybės administracijos įgaliotu asmeniu įgyvendinimo veiksmus, 

aprūpinimą priemonėmis ir kitus klausimus; 

2.3.2. informuoja klasių vadovus, mokytojus apie planuojamą vykdyti tyrimą, jo eigą rezultatų 

interpretavimą, asmens duomenų tvarkymą; 

2.3.3. teikia informaciją atsakingoms institucijos apie savikontrolės tyrimo rezultatus. 

2.4. Raštinės administratorė pasirašytų sutikimų pagrindu įvedą informaciją į Mokinių registrą.  

 2.5. Klasės vadovas informuoja testavime dalyvaujančius mokinius, mokinių atstovus apie 

savikontrolės tyrimo organizavimą, jo tikslą, atlikimo eigą, rezultatų interpretavimą, asmens duomenų 

tvarkymą; 

 2.6.  Savikontrolės tyrimas atliekamas nustatytą dieną pirmą pamoką. 

 2.7. Pamoką vedantis mokytojas kartu su atsakingu asmeniu paruošia antigenų testus 

naudojimui, supažindina mokinius su jų naudojimo instrukcija. 

 2.8. Ėminius antigeno testams  atlikti mokiniai ima savarankiškai. 

 2.9. Rezultatus vertina mokytojai ir (ar) kartu su atsakingu asmeniu. 

 2.10. Antigeno testų rezultatus fiksuoja mokytojas nustatytoje formoje (priedas). 

  2.11. Gavus teigiamą antigeno testo rezultatą ir įtarus COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) atvejį, informuoti mokinio atstovus 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. 

 2.12. Greitaisiais antigeno testais savikontrolės būdu netestuojami moksleiviai, kurie:  

2.12.1.    persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir: 

1.12. 1.1. diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR 

nustatymo tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos metodu tyrimo (toliau – PGR tyrimas) ar greitojo 

SARS-CoV-2 antigeno testo (toliau – antigeno testas) rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne 

daugiau kaip 210 dienų, arba 



1.12.1.2.  yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš 

SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo (toliau – serologinis 

tyrimas) atsakymą, o nuo atsakymo praėjo ne daugiau kaip 60 dienų. Netaikoma tais atvejais, kai serologinis 

tyrimas atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcija) vakcina. 

1.12.2.  yra pasiskiepiję viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų: 

1.12.2.1.    praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės 

suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio įsakymo 2.5 papunktyje nurodytą atvejį; 

1.12.2.2.    praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo; 

1.12.2.3.    praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmosios „Vaxzevria“ 

vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šio įsakymo 2.5 papunktyje nurodytą atvejį; 

1.12.2.4.    po antrosios „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

1.12.2.5.    praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos 

dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo 

patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo rezultatu; 

1.12.2.6.    praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės 

suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ vakcina 

arba atvirkščiai. 

_________________________________ 
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Priedas 

 

MOKINIŲ MAITINIMO TVARKARAŠTIS 

 

 

8.45–8.55 

9.40–9.50   nemokami pusryčiai  

10.35–10.45 2 kl. pietūs 

10.45–10.55  4 kl. pietūs 

11.40–11.50  3 kl. pietūs 

11.50–12.10  6 kl. pietūs 

12.10–12.30  darbuotojų pietūs 

12.30–12.55  PDG auklėtinių pietūs 

12.55–13.05  7,8 kl. pietūs 

  



 

Testavimo organizavimo mokykloje tvarka 

Priedas 

 

 

SAVIKONTROLĖS TYRIMO VYKDYMO GRAFIKAS 

IR ANTIGENO TESTŲ REZULTATAI 
 

..................... klasė 

 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Tyrimo vykdymo datos ir rezultatai 

2021-09-09     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

neigiamas rezultatas   – 

teigiamas rezultatas   +  

nedalyvavo tyrime     n  

 

Rezultatus pateikė 

 

 

...................................... ........................................ ............................................................. 
Data  parašas  Vardas, pavardė 

 

...................................... ........................................ ............................................................. 
Data  parašas  Vardas, pavardė 

 

...................................... ........................................ ............................................................. 
Data  parašas  Vardas, pavardė 

 

...................................... ........................................ ............................................................. 
Data  parašas  Vardas, pavardė 

 

...................................... ........................................ ............................................................. 
Data  parašas  Vardas, pavardė 

 

 

 

 


