
 

NUO GEGUŽĖS 3 D.  PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMAS KONTAKTINIU AR 

NUOTOLINIU BŪDU BUS VYKDOMAS ATSIŽVELGIANT Į MOKINIŲ 

DALYVAVIMĄ PROFILAKTINIAME KAUPINIŲ TYRIME 

 

Vadovaujantis 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“ ir siekiant tęsti saugų 1-4 klasių mokinių ugdymą(si) mokykloje, užtikrinti COVID-19 

ligos (koronaviruso infekcijos) tarp mokyklos bendruomenės narių plitimo kontrolę, nuo 2021 m. 

gegužės 3 d.  pradinių klasių mokinių ugdymas kontaktiniu ar nuotoliniu būdu bus vykdomas 

atsižvelgiant į mokinių dalyvavimo profilaktiniame nosies landų tepinėlių ėminių 

kaupinių tyrime rezultatus. 

 

 

INFORMACIJA APIE VILNIAUS ŽALIAKALNIO DARŽELYJE- MOKYKLOJE 

VYKDOMUS MOKINIŲ PROFILAKTINIUS IR PERIODINIUS TYRIMUS 

 

I. BENDROJI INFORMACIJA 

 

Tyrimo organizatorius ir koordinatorius 

Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla 

Už tyrimo atlikimo organizavimą atsakingas asmuo 

Vilniaus Žaliakalnio darželio-mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Ana 

Kaverkinienė 

  

Tyrimo tikslas 

Jūsų dalyvavimas tyrime labai svarbus, nes atliekant tyrimus yra siekiama užtikrinti COVID-19 

ligos (koronaviruso infekcijos) tarp mokyklos bendruomenės narių plitimo kontrolę, mažinti 

COVID-19 ligos židinių mokyklose skaičių, atsižvelgiant į kiekvienos klasės mokinių tyrimo 

rezultatus, bus priimtas sprendimas pradėti saugų mokinių, ugdomų pagal pradinio ir pagrindinio 

ugdymo programas, kontaktinį ugdymą(si) mokykloje. 

  

Tyrimo atlikimo pagrindas 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimas 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“ ar 

jį keičiantis teisės aktas. 



Numatoma testavimo pradžia 1–4 klasių mokiniams– 2021-05-03 (pagal LR Vyriausybės 

sprendimą).  

Tyrimo atlikimas: 

1. PRIEŠ PRADEDANT UGDYMO PROCESĄ  bus atliekamas nosies landų  

tepinėlių ėminių kaupinių tyrimas SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR 

metodu, kai ėminiai paėmimo vietoje grupuojami toje pačioje virusologinėje terpėje (kaupinių 

PGR tyrimas). 

Tyrimas bus atliekamas Vilniaus Žaliakalnio darželio-mokyklos patalpose. 

Jei kaupinių PGR tyrimo rezultatas bus teigiamas, būsite informuotas (-a) trumpąja žinute, kad 

Jūsų atstovaujamas vaikas turi būti užregistruoti www.1808.lt elektroniniu būdu ar telefonu 1808 

PGR profilaktiniam tyrimui ir izoliuotis Izoliavimo taisyklių[1]nustatyta tvarka iki PGR tyrimo 

rezultatų gavimo. 

  

 

 

2. UGDYMO PROCESO METU  bus atliekamas nosies landų tepinėlių ėminių  

kaupinių tyrimas SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu, kai ėminiai 

paėmimo vietoje grupuojami toje pačioje virusologinėje terpėje (kaupinių PGR tyrimas) kas 4-7 

dienas. 

 

Jei kaupinių PGR tyrimo rezultatas, atliekant periodinį mokinių tyrimą, bus teigiamas, 

būsite informuotas (-a) trumpąja žinute, kad Jūsų atstovaujamas vaikas turi būti 

užregistruotas www.1808.lt elektroniniu būdu ar telefonu 1808 PGR profilaktiniam tyrimui 

ir  privalo izoliuotis Izoliavimo taisyklių nustatyta tvarka iki PGR tyrimo rezultatų gavimo. 

Neatlikus PGR profilaktinio tyrimo, Jūsų atstovaujam vaikui galios asmens, turėjusio didelės 

rizikos COVID-19 kontaktą, izoliavimosi reikalavimai. Šiuo atveju apie PGR tyrimo rezultatus 

turėsite pats (pati) pranešti darželio-mokyklos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui tel. +370 85 

2671626 arba el. paštu  rastine@zaliakalnio.vilnius.lm.lt 

  

Dalyvio teisės 

Dalyvavimas kontaktinio ugdymo procese ir profilaktiniame tyrime ugdymo įstaigose 

yra savanoriškas, todėl turite teisę atsisakyti jame dalyvauti, o pradėjęs (-usi) galėsite bet kada iš 

jo pasitraukti, parašydamas (-a) laisvos formos prašymą. Atsisakę dalyvauti šiame tyrime toliau 

ugdymą tęsite nuotoliniu būdu. 

  

II. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS 

  

Tyrimo metu Jūsų vaiko asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, telefono ryšio numerį, 

tyrimo duomenis (tyrimo rezultatą, tyrimo atlikimo datą), priežastį, dėl kurios negali būti tiriamas), 

siekdamas užtikrinti sveikas ir saugias kontaktinio mokymosi sąlygas ir atlikti tam būtiną 

profilaktinį tyrimą, tvarkys šis duomenų valdytojas: Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla, 

juridinio asmens kodas 191713231, adresas Pergalės g. 22,Vilnius tel +370 85 2671626, el. paštas 

rastine@zaliakalnio.vilnius.lm.lt. 

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – 

BDAR) 6 straipsnio 1 dalies a punktais, taip pat 9 straipsnio 2 dalies a punktu, t. y. Jums sutikus, 
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ir bus saugomi Mokykloje ne ilgiau negu 14 kalendorinių dienų po 2020-2021 mokslo metų 

pabaigos. 

Vilniaus Žaliakalnio darželio-mokyklos l. e. direktoriaus pareigas Renata Andrijauskienė 

 

[1]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 taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 

m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352. 
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