
 

 

PATVIRTINTA                          

Vilniaus m. Žaliakalnio- darželio mokyklos 

direktoriaus 2021 m. lapkričio 11 d. 

įsakymu Nr. V-67  

 

 

ĖMINIŲ PAĖMIMO LIGOS NUSTATYMO TYRIMUI ATLIKTI IR SAVITESTAVIMO 

ORGANIZAVIMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vilniaus Žaliakalnio darželio-mokyklos (toliau - Mokykla) ėminių paėmimo ligos 

nustatymo tyrimui atlikti ir savitestavimo organizavimo mokykloje tvarkos aprašas (toliau - 

Tvarka) nustato, esant nepalankiai epidemiologinei situacijai, mokykloje ėminių kaupinių PGR 

tyrimams paėmimo ligos nustatymo tyrimui atlikti ir savitestavimo savikontrolės greitaisiais 

SARS-CoV-2 antigeno testais (toliau – savikontrolės tyrimas) organizavimą. 

2. Tvarkos tikslas – užtikrinti Mokykloje efektyvią COVID-19 ligos, kaip ypač pavojingos  

užkrečiamosios ligos, profilaktiką ir kontrolę siekiant laiku sumažinti ir likviduoti šios ligos 

išplitimą. Šiam tikslui pasiekti vykdomas profilaktinis testavimas SARS-CoV-2 virusui, 

sukeliančiam COVID-19 ligą, įtarti asmenis, kurie gali būti SARS-CoV-2 viruso nešiotojai, 

nepriklausomai nuo to, ar asmeniui pasireiškia šiai ligai būdingi simptomai. 

3. Kaupinių PGR ir savikontrolės tyrimas Tvarkoje suprantamas kaip savarankiška veikla,  

kurią atlieka mokinys, prižiūrimas instruktuoto (-ų) Mokyklos direktoriaus paskirto (-ų) 

atsakingo (-ų) darbuotojo (-ų), bei, esant poreikiui ir galimybei, visuomenės sveikatos (toliau – 

VS) specialisto, paskirto vykdyti sveikatos priežiūrą mokykloje. 

4. Kaupinių PGR tyrimo ir savikontrolės tyrimo procesą Mokykloje koordinuoja Mokyklos  

direktorius ar jo įgaliotas asmuo. 

5. Kaupinių PGR ir savikontrolės tyrimai Mokykloje organizuojami bendradarbiaujant su  

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru (toliau – Biuras) ir įgyvendinamas 

kartu su VS specialistu arba jam nesant, Biuro paskirtu kitu VS specialistu. 

6. Tvarkoje naudojamos sąvokos ir apibrėžimai: 

6.1. Mėginys – ėminys ar jo dalis, paruošta arba iš karto tinkanti tirti cheminiais, biocheminiais,  

genetiniais, biologiniais, mikrobiologiniais ir kitais būdais. 

6.2. COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) – tai ypač pavojinga užkrečiamoji liga, plintanti  

oro-lašiniu būdu ir atitinkanti COVID-19 ligos atvejo apibrėžimą, nustatytą Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 
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operacijų vadovo 2020 m.  kovo 10 d. sprendime Nr. V-328 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) atvejo apibrėžimo atnaujinimo“. 

6.3. Mokinys – asmuo, kuris mokosi. 

6.4. Tėvai (globėjai, rūpintojai) – mokinio atstovai pagal įstatymą, t. y. vaiko tėvai / globėjai ar 

rūpintojai, įstatymų nustatytais atvejais – valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija. 

6.5. Mokyklos darbuotojas – Mokykloje dirbantys pedagogai, administracijos bei kiti 

darbuotojai. 

6.6. Žmonių užkrečiamosios (infekcinės ir parazitinės) ligos – tai užkrečiamųjų ligų sukėlėjų 

ir jų toksinų sukeltos žmogaus ligos, kuriomis apsikrečiama nuo žmonių (ligonio ar 

užkrečiamųjų ligų sukėlėjo nešiotojo), gyvūnų ar vabzdžių arba per aplinkos veiksnius.  

6.7. Karantininės užkrečiamosios ligos – ypač pavojingos užkrečiamosios ligos, kurių 

profilaktiką ir kontrolę nustato tarptautinės teisės aktai. 

6.8. VS specialistas – visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą 

mokykloje.  

7. Tvarka parengta vadovaujantis: 

7.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir  

mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ĮSAK-2680 „Dėl Visuomenės 

sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

7.2. 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“. 

 

II SKYRIUS 

KAUPINIŲ PGR  IR SAVIKONTROLĖS TYRIMO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

8. Kaupinių PGR tyrimo organizavimo tvarka. 

8.1.Vilniaus visuomenės sveikatos biuras Mokykloje, kurios mokiniai dalyvauja Kaupinių PGR  

tyrime, paskiria už Kaupinių PGR tyrimo organizavimą atsakingą VS specialistą; 

8.2. Mokyklos vadovas arbo jo paskirtas asmuo užtikriną asmens apsaugos priemonių bei kitų  

priemonių reikalingų Kaupinių PGR tyrimo atlikimui poreikį. 

8.3. Specialistas, vykdantis veiklą Vilniaus miesto ir rajono ugdymo įstaigose, tyrimo atlikimo  

laiką stebi Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuro grafike.  

8.4. Specialistas arba ugdymo įstaigos paskirtas atstovas likus 5 d. d. iki tyrimo atlikimo dienos  
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užsako tyrimui reikalingas terpes ir su jomis susijusias papildomas priemones pagal 

profilaktiniam paviršių PGR tyrimui ir kaupinių PGR tyrimui reikalingų virusologinių terpių ir 

su jomis susijusių papildomų priemonių užsakymo ir paėmimo instrukciją. (1 priedas) 

8.5. Specialistas arba ugdymo įstaigos paskirtas darbuotojas, privalo išsiųsti užsakymo formą  

(PDF formatu) laboratorijai. (2 priedas) 

8.6. Tyrimui reikalingų terpių ir su jomis susijusių papildomų priemonių užsakymas vyksta 

tiksliai kaip nurodyta, kol apie pasikeitimus neinformuoja priskirtas kuratorius arba 

koordinatorius. 

8.7. Specialistas konsultuoja ugdymo įstaigos administraciją ir kitus bendruomenės narius iškilus 

klausimų dėl testavimo eigos, priemonių užsakymo ir atsiėmimo ir kt.  

8.8. Specialistas savarankiškai ieško aktualios informacijos Vilniaus visuomenės sveikatos biuro  

interneto puslapyje, analizuoja VESOC sprendimus bei jų pakeitimus, o kilus klausimų – 

konsultuojasi su priskirtu Vilniaus visuomenės sveikatos biuro kuratoriumi.  

8.9. Likus ne mažiau kaip 24 val. iki numatyto tyrimo informuoja tyrimą atliksiančius ugdymo  

įstaigos darbuotojus bei mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) apie tyrimo datą bei laiką, 

tyrimo procesą.  

8.10.Likus ne mažiau kaip 24 val. iki numatyto tyrimo pradžios Specialistas patikrina ar tyrimų 

atlikimo sistemoje mato tiriamą ugdymo įstaigą bei mokinius. 

8.11.Specialistas, atlikdamas tyrimą, vadovaujasi teisės aktais, Apraše numatyta veiksmų ir  

procesų visuma, susirinkimų bei mokymų metu pateikta žodine informacija, taip pat 

elektroniniais laiškais persiųstais papildomais paaiškinimais ir proceso patikslinimais. 

8.12.Klasių mokytojai vykdo mokinių arba mokinių teisėtų atstovų sutikimų dėl dalyvavimo 

PGR kaupinių ir savikontrolės tyrime surinkimą (3 priedas). Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), 

sutinkantys dalyvauti šiame tyrime, pasirašo sutikimą (3 priedas) dalyvauti tyrimuose.  

8.13.Klasių mokytojai, gavę mokinių tėvų (rūpintojų, globėjų) sutikimus, nedelsiant sudaro / 

papildo mokinių, sutikusių dalyvauti savikontrolės tyrime, sąrašą ir pateikia jį VS specialistui. 

8.14. Naujų sutikimų arba sutikimų atsisakymų surinkimas vyksta ta pačia tvarka. 

8.15. VS specialistas sudaro bendrą, Kaupinių PGR ir savikontrolės tyrime sutikusių dalyvauti  

mokinių sąrašą ir prieš kiekvieną testavimą atnaujinęs, nedelsiant pateikia jį Mokyklos 

direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui. 

8.16. Tyrimo atlikimo dieną Specialistas patikrina, ar ugdymo įstaiga turi visas reikiamas 

priemones tyrimo atlikimui. 

8.17. Specialistas tyrimo vykdymo metu nedelsdamas operatyviai atlieka visus su tyrimu  

susijusius veiksmus bei Apraše numatytus procesus. 

8.18. Specialistas privalo tinkamai, pagal instrukciją naudoti apsaugos priemones. Tiksliai pagal  



 

 

4 

eiliškumą prižiūrėti atliekamą procesą, jo eigą, atlikti būtinus veiksmus ir operatyviai spręsti 

iškilusias problemas. 

8.19. Specialistas tyrimo metu iškarto veda ir sudaro kaupinius tyrimo atlikimo sistemoje, nebent  

kuratorius ar koordinatorius informuoja kitaip. 

8.20. Specialistas, prieš mokiniams pradedant savarankiškai imti ėminius, instruktuoja visus  

tyrime dalyvaujančius mokinius, kaip imti ėminius tyrimui, jei toks instruktavimas konkrečioje 

klasėje praėjusiais mokslo metais nebuvo vykdytas arba yra mokinių, kurie jo nėra išklausę. 

Pagal poreikį apmokymų metu naudoja Vilniaus visuomenės sveikatos biuro parengtas vaizdo 

priemones. 

8.21. Mokyklos Specialistui negalint atlikti tyrimo, jį atlieka Biuro paskirtas kitas specialistas.  

Ugdymo įstaigos atstovas padeda specialistui atlikti tyrimą. (suteikią sveikatos kabinetą ir 

apsaugos priemones, testuojamų mokinių sąrašą bei nuveda į testuojamas klases ). 

8.22. Kiekvieną kartą atlikus tyrimą, Specialistas pasitikrina į kurią laboratoriją reikia vežti  

ėminius. 

8.23. Specialistas informuoja ugdymo įstaigą apie terpių paėmimo ir gabenimo taisykles;  

pasirūpina, jog tyrimo metu terpės būtų laikomos tinkamos temperatūros sąlygomis ir kad nebūtų 

pažeista šalčio grandinė; būtinai naudoja šaltkrepšį ir ledo kasetes.  

8.24. Išsiliejus tuščiai terpei ar terpei, kurioje buvo ėminys (ėminiai), Specialistas įdeda terpę į  

atskirą maišelį ir ant tokio maišelio užrašius žymą „UTILIZUOTI“, perduoda jį ugdymo įstaigos 

atstovui, atsakingam už terpių gabenimą. Ugdymo įstaigos atstovas maišelį su išsiliejusia terpe 

(terpėmis) ir nurodyta žyma „UTILIZUOTI“ grąžina į Nacionalinę visuomenės sveikatos 

priežiūros laboratoriją (Žolyno g. 36). 32. Išsiliejus tuščiai terpei ar terpei, kurioje buvo ėminys 

(ėminiai), Specialistas dezinfektantu dezinfekuoja paviršių, ant kurio išsipylė terpė. 

8.25. Specialistas paimtus ėminius paruošti transportavimui į laboratoriją, juos supakuoti  

antrinėje ir tretinėje ėminių pakuotėse. Po testavimo ant kartoninių dėžučių, kuriose yra terpės su 

ėminiais, specialistas nurodo informaciją, skirtą laboratorijai:  

 mokyklos pavadinimą;  

 testavimo pradžios bei pabaigos laiką;  

 testavimo datą;  

 mėginių skaičių;  

 kaupinių skaičių;  

 visuomenės sveikatos specialisto vardą, pavardę, telefono numerį. 

8.26. Specialistas per 1 val. po tyrimo atlikimo pateikia laboratorijai, į kurią bus pristatyti  

ėminiai, lydraščius su nurodytais kaupinių numeriais, kaupinių skaičiumi, ugdymo įstaigos 

pavadinimu, Specialisto vardu ir pavarde bei telefono numeriu.  
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8.27. Gavęs tyrimo atsakymus iš laboratorijos ir / ar žinute iš sistemos, Specialistas ir  

pavaduojantis Specialistas, (išskyrus atvejus, kai paskirtas kuratorius ar pavaduojamas 

Specialistas nurodo kitaip), 1 val. bėgyje apie tyrimo rezultatus telefonu ar el. paštu informuoja 

ugdymo įstaigos vadovą ir/ ar jo paskirtą asmenį , taip pat el. paštu pakartotinai informuoja 

ugdymo įstaigos administraciją, jos atstovus, kuratorių, skyriaus vedėją, apie gautus tyrimo 

rezultatus, pateikdamas apibendrinančią informaciją apie: 

 dalyvavusių asmenų skaičių;  

 sudarytų kaupinių skaičių;  

 teigiamų ir neigiamų kaupinių skaičių;  

 pateiktą informaciją dėl veiksmų, kurių turėtų imtis teigiamą kaupinio rezultatą gavę tyrimo 

dalyviai. 

8.28. Specialistas ir pavaduojantis Specialistas, (išskyrus atvejus, kai paskirtas kuratorius ar  

pavaduojamas Specialistas nurodo kitaip),, informuoja el. paštu arba telefonu tyrime dalyvavusių 

vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) apie veiksmus, kurių jie turi imtis gavę teigiamą tyrimo 

atsakymą; tai pat informuoja apie registracijos PGR tyrimui mobiliajame patikros punkte tvarką. 

8.29. Specialistas ir pavaduojantis Specialistas (išskyrus atvejus, kai paskirtas kuratorius ar  

pavaduojamas Specialistas nurodo kitaip), sužino ir informuoja kuratorių apie tai, kiek teigiamo 

kaupinio mokinių atsisakė atlikti PGR tyrimą, kiek mokinių atliko ir kokį tyrimo atsakymą gavo. 

8.30. Specialistas, tik gavęs informaciją apie teigiama/ -us PGR atsakymą/ -us, informuoja  

ugdymo įstaigos bendruomenę bei pradeda ir /ar padeda rinkti asmenų, turėjusių didelės rizikos 

sąlytį, sąrašą, užpildant duomenis kuratoriaus ar koordinatoriaus pateiktoje Excel lentelėje. 

Užpildytą lentelę siunčia el. paštu: covidsusirgimas@vvsb.lt. 40. Specialistas, gavęs informaciją 

apie teigiamo kaupinio visus neigiamus PGR atsakymus, praneša apie tai el. paštu - 

budintis@vvsb.lt, nurodant ugdymo įstaigos pavadinimą, teigiamo kaupinio numerį ir kaupinį 

sudariusių mokinių vardus, pavardes. 

8.31. Specialistui kilus klausimų dėl izoliacijos, tyrimo rezultatų vertinimo ar kt., pirmiausia, turi  

ieškoti atsakymo VESOC sprendimuose ir jų pakeitimuose.  

8.32. Gavęs teigiamo kaupinio PGR tyrimų rezultatus, Specialistas elektroniniu laišku  

informuoja klasės bendruomenę apie tolesnius veiksmus, vadovaujantis VESOC sprendimais. 

9. Savikontrolės tyrimo organizavimo tvarka: 

9.1. Mokyklos vadovas paskiria Atsakingus darbuotojus ir kitus Mokyklos darbuotojus, kurie 

dalyvaus savikontrolės tyrimo organizavime bei įgyvendinime, Mokyklos direktorius arba jo 

įgaliotas asmuo supažindina su planuojamu vykdyti savikontrolės testavimu vadovaujantis šia 

Tvarka. 
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9.2. Mokykloje savikontrolės tyrimas yra atliekamas kai klasėje nustatomas teigimas Covid-19 

ligos atvejis mokiniui arba profilaktinio kaupinių PGR testavimo metu.  

9.3. Specialistas arba ugdymo įstaigos paskirtas atstovas likus 5 d. d. iki tyrimo atlikimo dienos 

užsako tyrimui reikalingus savikontrolės testus pagal  priemonių užsakymo ir paėmimo 

instrukciją. (1 priedas) 

9.4. Specialistas arba ugdymo įstaigos paskirtas darbuotojas, privalo išsiųsti užsakymo formą 

(PDF formatu) laboratorijai. (4 priedas) 

9.5. Mokykloje organizuojamas atsakingų darbuotojų ir kitų suinteresuotų Mokyklos atstovų 

apmokymas, kaip vykdyti savikontrolės tyrimą. Apmokymą vykdo VS specialistas. 

9.6. Klasių mokytojai vykdo mokinių arba mokinių teisėtų atstovų sutikimų dėl dalyvavimo PGR 

kaupinių ir savikontrolės tyrime surinkimą (3 priedas). Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), 

sutinkantys dalyvauti šiame tyrime, pasirašo sutikimą (3 priedas) dalyvauti tyrimuose.  

9.7. Klasių mokytojai, gavę mokinių tėvų (rūpintojų, globėjų) sutikimus, nedelsiant sudaro / 

papildo mokinių, sutikusių dalyvauti savikontrolės tyrime, sąrašą ir pateikia jį VS specialistui. 

9.8. Naujų sutikimų arba sutikimų atsisakymų surinkimas vyksta ta pačia tvarka. 

9.9. VS specialistas sudaro bendrą, Kaupinių PGR ir savikontrolės tyrime sutikusių dalyvauti 

mokinių sąrašą ir prieš kiekvieną testavimą atnaujinęs, nedelsiant pateikia jį Mokyklos 

direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui. 

9.10. Atsakingas (-i) Mokyklos darbuotojas (-ai) arba VS specialistas, prieš pradedant atlikti 

testavimą, parengia savikontrolės tyrimo atlikimo grafiką, jį suderinus su Mokyklos 

administracija, darbuotojais. Savikontrolės tyrimo grafikas parengiamas taip, kad būtų užtikrinti 

saugūs mokinių judėjimo srautai ir asmens bei aplinkos higienos sąlygų laikymasis.  

9.11. Savikontrolės tyrimo atlikimui reikalingos priemonėmis (asmeninės apsaugos priemonės 

(vienkartinės medicininės kaukės ir pirštinės), rankų antiseptikas, stalas priemonėms pasidėti, 

vienkartinės servetėlės, skirtas nosies sekretui išpūsti, uždaromas konteineris su neperšlampamu 

maišu užterštoms medicininėms atliekoms, antigeno testo ėminių paėmimo rinkiniai ir, prireikus, 

kitos priemonės, reikalingos atliekant ėminių paėmimą (pvz. laikmatis, rašikliai ir kt.)) (toliau – 

apsaugos ir kitos priemonės) aprūpina savivaldybės administracija. Šių priemonių užsakymą ir 

pristatymo organizavimą vykdo VS specialistas ir ugdymo įstaigos vadovo paskirtas asmuo. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

10. Patvirtintas Veiklos planas skelbiamas Mokyklos interneto svetainėje. 

11. Mokyklos vadovas turi užtikrinti galimybę visuomenės sveikatos specialistui naudotis 

elektros, telefoninio ryšio, informacinių technologijų paslaugomis (prieiga prie interneto).               
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   1 priedas 

 

Profilaktiniam paviršių PGR tyrimui ir kaupinių PGR tyrimui reikalingų virusologinių 

terpių ir su jomis susijusių papildomų priemonių užsakymo ir paėmimo instrukcija 

 

1) Virusologines terpes ir tamponėlius, lipdukus (QR kodai) (toliau – paėmimo priemones)  

kaupinių tyrimui išduoda Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. 

2) Įstaigos vadovas turi teisę:  

a) atsiimti paėmimo priemones nuvykęs į Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros  

laboratoriją, adresu Žolyno g. 36, Vilniuje; 

b) perįgalioti šiam darbui kitą mokyklos darbuotoją (tam reikalingas papildomas  

įgaliojimas įstaigos viduje). 

3) Užsakymas pateikiamas: 

a) užpildant priemonių poreikio anketą –  

https://docs.google.com/forms/d/1fqqS4volWXDlYUOz3GcTjxotL0u4vmdK6WRykV4So4c/edi

t?usp=sharing  

b) užpildant užsakymo formą 5 dienos iki numatytos testavimo dienos (pridedama). 

4) Atsiimant užsakymą pasirašomas priėmimo–perdavimo aktas. 

 

Reikalingo paėmimo priemonių kiekio apskaičiavimas  

 1 kaupiniui reikalinga 1 virusologinė terpė ir 6 tamponėliai (kiekvienam tiriamam 

asmeniui po vieną) ir 1 lipdukas (QR kodas) terpei.  

Užsakymo pateikimas 

 Užsakymą reikia pateikti prieš 5 dienas iki numatyto testavimo, kad laboratorija turėtų  

pakankamai laiko paruošti priemones atsiėmimui. 

 Priemones reikia užsakyti bent 2 savaitėms – bent dviem numatytiems testavimams. 

 Rekomenduojame priemonių užsakyti šiek tiek daugiau, negu planuojama atlikti tyrimų –  

kartais terpė gali išsilieti, jos kamštelis nukristi ant žemės, mokiniai su tamponėliu priliesti savo 

plaukus, drabužius. Likusias nepanaudotas virusologines terpes galite tą pačią dieną grąžinti 

Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai (Žolyno g. 36, Vilnius). 

 Tiek nepanaudotos virusologinės terpes, tiek surinkti ėminiai yra jautrūs temperatūrų  

pokyčiams, todėl būtina juos laikyti nuo +2 ºC iki +8 ºC temperatūroje (visada saugoti ir gabenti 

tik šaltkrepšyje su šaldymo elementais). 

 Terpių laikymas. Terpės privalu laikyti joms optimalioje temperatūroje ir pildyti  

įrenginio, kuriame jos yra laikomos, temperatūros stebėjimo duomenų registrą pagal patvirtintą 

formą, fiksuojant įrenginio, kuriame laikomos terpės, temperatūrą ne rečiau kaip vieną kartą per 

dieną dienos pradžioje. Ugdymo įstaigose, kuriose visuomenės sveikatos specialistas dirba 0,5 

arba didesniu et. krūviu, ši funkcija perduota jam. Įstaigose, kuriose specialistas dirba mažesniu 

et. krūviu arba įstaiga neturi specialisto, funkcija turi būti perduota mokyklos darbuotojui.  

 

Reikalingų priemonių užsakymas 

 Užsakymas turi būti pateiktas laboratorijai PDF formatu el. paštu. 

 

Siunčiant laišką nurodome: 

 

Gavėjas: priimamasis.klinikiniai@nvspl.lt 

Tema: Terpių užsakymas_2021-04-01 (šiame laukelyje kaskart nurodoma nauja data, kada bus 

atvykstama pasiimti užsakymo. Jeigu tą pačią savaitę tyrimas bus organizuojamas keletą dienų, 

kiekvienai dienai siunčiamas atskiras laiškas su nauju užsakymu). 

 

https://docs.google.com/forms/d/1fqqS4volWXDlYUOz3GcTjxotL0u4vmdK6WRykV4So4c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1fqqS4volWXDlYUOz3GcTjxotL0u4vmdK6WRykV4So4c/edit?usp=sharing
mailto:priimamasis.klinikiniai@nvspl.lt
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Užsakymas pridedamas laiško prieduose PDF formatu. Dokumento pavadinimas formuojamas 

nurodant ugdymo įstaigą ir laiką, kada atvyksite pasiimti priemonių, pvz., X mokykla_2021-09-

21_09.30 val. 

 

Laiško tekste dar kartą nurodomas reikalingų priemonių kiekis. 

 

Laiško pavyzdys: 

  
 

Kilus klausimų dėl terpių užsakymo kreiptis į: 

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos atstovą: 

El. paštas aiste.juceviciute@nvspl.lt  

Tel. 8 603 52959 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aiste.juceviciute@nvspl.lt
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2 priedas 
NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS 

KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS  
Žolyno g. 36, LT-10210, Vilnius, telefono Nr. 85 234 02 01, fax. 85 210 54 05,  

el.paštas priimamasis.klinikiniai@nvspl.lt 

 

 

KLINIKINĖS TIRIAMOSIOS MEDŽIAGOS MIKROBIOLOGINIAM TYRIMUI 

PAĖMIMO PRIEMONIŲ UŽSAKYMAS 

 

 

Užsakovas:  

 

Tel. Nr.  

 

Užsakanti įstaiga:  
 

Užsakymo pagrindimas: (nurodyti OV sprendimą) 

 

KAUPINIŲ TYRIMAS 
 

 

Priemonės pavadinimas Reikalingų priemonių skaičius, vnt. 

Virusologinė terpė COVID-19 tyrimams  

Paėmėjai (tik į nosiaryklę)  

Lipdukai (QR kodai) kaupiniams  
 

 

 

 
 

Užsakymą paruošė (pildo NVSPL): ______________________________________________ 

(vardas, pavardė, pareigos) 

 

 

 

 

Užsakymą paėmė     _________________________________________________________ 

(pildoma priemonių      (vardas, pavardė, pareigos, parašas, data) 
atsiėmimo metu)  
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3 priedas 
 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro,  

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės  

operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d.  

sprendimo Nr. V-1927 

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro, valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. 

rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. V-2160  redakcija) 

priedas 

 
VILNIAUS ŽALIAKALNIO DARŽELIO MOKYKLOS SUTIKIMAS DĖL DALYVAVIMO 

MOKYKLOS VYKDOMAME TESTAVIME COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO 

INFEKCIJAI) ĮTARTI AR DIAGNOZUOTI FORMA 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI INFORMACIJA 
 

Šioje sutikimo formoje pateikiama informacija apie mokykloje vykdomą savanorišką pagal 

pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ar pirminio profesinio mokymo programą ugdomų mokinių 

(toliau – mokiniai) testavimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) (toliau – COVID-19 liga) 

įtarti ar diagnozuoti (toliau – testavimas) ir asmens duomenų, susijusių su testavimo procesu, 

tvarkymą. 

 

Testavimą vykdanti įstaiga 

Testavimas vykdomas: Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla 

Už testavimo organizavimą atsakingas asmuo: Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Euredyta 

Damarackienė, tel. 852-672508, 861645938, pavaduotoja@zaliakalnio.vilnius.lm.lt 

Visuomenės sveikatos priežiūros skyriaus specialistė Ana Kaverkinienė, tel. 864605931, 

ana.kaverkiniene@vvsb.lt 

 

Testavimo tikslas  

Kai mokykloje organizuojamas kaupinių PGR tyrimas ar savikontrolės tyrimas: 

Testavimo procesu siekiama užtikrinti COVID-19 ligos tarp mokyklos bendruomenės narių 

plitimo kontrolę, mažinti šios ligos židinių ar protrūkių mokyklose skaičių. Šiuo tikslu numatoma 

periodiškai organizuoti ir vykdyti COVID-19 ligos nustatymo tyrimus vienu iš šių būdų: nosies landų 

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

metodu (toliau – kaupinių PGR tyrimas) arba savikontrolės būdu atliekant greituosius SARS-CoV-2 

antigeno testus (toliau – savikontrolės tyrimas) (toliau kartu – tyrimai). 

 

Kai mokykloje organizuojamas testavimas po turėto didelės rizikos sąlyčio, skirto COVID-

19 ligai  įtarti ar diagnozuoti: 

Testavimo procesu siekiama spręsti dėl izoliacijos taikymo sąlytį su patvirtintu COVID-19 ligos 

atveju ar teigiamu kaupinio PGR tyrimo atveju, turėjusiems asmenims, užtikrinti COVID-19 ligos 

tarp mokyklos bendruomenės narių plitimo kontrolę, mažinti šios ligos židinių ar protrūkių 

mokyklose skaičių. Šiuo tikslu numatoma ne ilgiau kaip 10 dienų po turėto kontakto organizuoti ir 

vykdyti COVID-19 ligos nustatymo tyrimus savikontrolės būdu atliekant greituosius SARS-CoV-2 

antigeno testus (toliau – antigeno testas). 
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Kai mokykloje organizuojamas rekomenduojamas testavimas, mokiniui nustačius teigiamą 

savikontrolės tyrimo rezultatą,  kol laukiama  tokio mokinio patvirtinamojo PGR tyrimo 

rezultato ar jei patvirtinamojo tyrimo atlikti neplanuojama (esant COVID-19 ligos įtarimui): 

Testavimo procesu siekiama skubiai identifikuoti potencialius COVID-19 ligos atvejus tarp 

galimai sąlytį turėjusių asmenų, užtikrinti COVID-19 ligos tarp mokyklos bendruomenės narių 

plitimo kontrolę, mažinti šios ligos židinių ar protrūkių mokyklose skaičių. Šiuo tikslu numatoma ne 

ilgiau kaip 10 dienų po turėto kontakto su asmeniu, galimai sergančių COVID-19 liga, organizuoti ir 

vykdyti COVID-19 ligos nustatymo tyrimus savikontrolės būdu atliekant antigeno testus. 

 

Testavimo išimtys  

Tyrimai neatliekami mokiniams, kurie atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakyme Nr. V-1946 „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis 

darbuotojams neatliekami sveikatos patikrinimai, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso 

infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, 

nustatymo“ nustatytus kriterijus. 
 

Testavimo vykdymo teisinis pagrindas 

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 savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas bei 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 taisyklės, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 kovo 12 d. įsakymu 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“ (toliau – 

Izoliavimo taisyklės). 

 

Testavimo proceso dalyvio teisės 

Kai mokykloje organizuojamas kaupinių PGR tyrimas ar savikontrolės tyrimas: 
Dalyvavimas testavime yra savanoriškas, todėl mokinio (-ės) atstovas pagal įstatymą ar mokinys 

(-ė), jei jis (ji) yra vyresnis (-ė) nei 16 metų, turi teisę atsisakyti jame dalyvauti, o priėmęs (-usi) 

sprendimą testuotis ir pradėjęs (-usi) gali bet kada iš jo pasitraukti, parašydamas (-a) laisvos formos 

prašymą.  

Kai mokykloje organizuojamas testavimas po turėto didelės rizikos sąlyčio, skirto COVID-

19 ligai įtarti ar diagnozuoti: 

Dalyvavimas testavime yra savanoriškas, todėl mokinio (-ės) atstovas pagal įstatymą ar mokinys 

(-ė), jei jis (ji) yra vyresnis (-ė) nei 16 metų, turi teisę atsisakyti jame dalyvauti. Tokiu atveju taikoma 

izoliacija vadovaujantis Izoliavimo taisyklių nuostatomis. 

Kai mokykloje organizuojamas rekomenduojamas testavimas mokiniui nustačius teigiamą 

savikontrolės tyrimo rezultatą, kol laukiama tokio mokinio patvirtinamojo PGR tyrimo 

rezultatų ar jei patvirtinamojo tyrimo atlikti neplanuojama  (esant COVID-19 ligos įtarimui):  

Dalyvavimas testavime yra savanoriškas, todėl mokinio (-ės) atstovas pagal įstatymą ar mokinys 

(-ė), jei jis (ji) yra vyresnis (-ė) nei 16 metų, turi teisę atsisakyti jame dalyvauti.  

 

 

II SKYRIUS 

TESTAVIMO PROCESO SĄLYGOS 

 

Kai mokykloje organizuojamas kaupinių PGR tyrimas, jei sutinkate dalyvauti testavime, 

pasirašydami sutinkate, kad Jūsų atstovaujamas mokinys arba Jūs (jei esate vyresnis nei 16 metų 
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mokinys) (toliau kartu – Jūs) kontaktinio ugdymo proceso metu būsite testuojamas (-a) dėl COVID-

19 ligos nustatymo ne dažniau kaip kas 4 dienas ir ne rečiau kaip kas 7 dienas.  

Kaupinių PGR tyrimas bus atliekamas mokykloje ir jo atlikimui būsite užregistruotas (-a) 

testavimą koordinuojančios įstaigos. Atskirai apie šio tyrimo laiką trumpąja žinute nebūsite 

informuotas (-a). Ėminius kaupinių PGR tyrimui savarankiškai imsite pats (pati), prieš tai 

instruktuotas (-a) paskirto visuomenės sveikatos specialisto. Savarankiškas ėminių paėmimas bus 

vykdomas prižiūrint visuomenės sveikatos specialistui. 
Atlikus kaupinių PGR tyrimą, Jums izoliacija nebus skiriama. Izoliacija bus privaloma tik gavus 

teigiamą kaupinių PGR tyrimo atsakymą. Jei kaupinių PGR tyrimo rezultatas bus neigiamas, Jūs 

nebūsite informuotas atskira žinute, tačiau duomenys apie Jūsų tyrimą bus įrašyti į Jūsų elektroninę 

sveikatos istoriją Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje 

sistemoje, kuri pasiekiama adresu https://www.esveikata.lt/ (toliau – ESPBI IS). 

Jei kaupinių PGR tyrimo rezultatas, atliekant testavimą, bus teigiamas, būsite informuotas (-a) 

trumpąja žinute, kad Jūs privalote užsiregistruoti PGR tyrimui į mobilųjį punktą per Karštosios 

linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt  ir 
izoliuotis Izoliavimo taisyklių nustatyta tvarka iki PGR tyrimo rezultatų gavimo. Neatlikus PGR 

tyrimo, Jums galios asmens, turėjusio didelės rizikos COVID-19 ligos sąlytį, izoliavimosi 

reikalavimai. Šiuo atveju apie PGR tyrimo rezultatus turėsite pats (pati) pranešti mokyklos 

direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui. 

 

Kai mokykloje organizuojamas savikontrolės tyrimus, jei sutinkate dalyvauti testavime, 

pasirašydami sutinkate, kad Jūs kontaktinio ugdymo proceso būsite testuojamas (-a) dėl COVID-19 

ligos nustatymo metu ne dažniau kaip kas 3 dienas ir ne rečiau kaip kas 5 dienas. 

Savikontrolės tyrimas bus atliekamas mokykloje, atskirai apie savikontrolės tyrimo atlikimo laiką 

trumpąja žinute nebūsite informuoti. Ėminius savikontrolės tyrimui savarankiškai imsite pats (pati), 

prieš tai instruktuotas visuomenės sveikatos specialisto. Savarankiškas ėminių paėmimas vykdomas 

prižiūrint atsakingam mokyklos darbuotojui. Savikontrolės tyrimo rezultatus vertinsite ir 

interpretuosite pats (pati) savarankiškai, padedant atsakingam mokyklos darbuotojui, arba tai darys 

atsakingas mokyklos darbuotojas, jei esate jaunesnis (-ė) nei 16 metų. 

Jei savikontrolės tyrimo rezultatas bus teigiamas, būsite informuotas (-a) apie poreikį atlikti 

patvirtinamąjį PGR tyrimą. Per Sprendimo Nr. V-1336 5.6 papunktyje nustatytą laikotarpį galėsite 

registruotis patvirtinamajam PGR tyrimui į mobilųjį punktą per Karštosios linijos sistemą telefonu 

1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt. Apie savikontrolės tyrimo 

ir patvirtinamojo PGR tyrimo rezultatus turėsite pats (pati) pranešti atsakingam mokyklos 

darbuotojui. 

 

Kai mokykloje organizuojamas testavimas po turėto didelės rizikos sąlyčio, skirto COVID-

19 ligai įtarti ar diagnozuoti arba testavimas mokiniui nustačius teigiamą savikontrolės tyrimo 

rezultatą, kol laukiama tokio mokinio patvirtinamojo PGR tyrimo rezultatų ar jei 

patvirtinamojo tyrimo atlikti neplanuojama (esant COVID-19 ligos įtarimui), jei sutinkate 

dalyvauti testavime, pasirašydami sutinkate, kad Jūs kontaktinio ugdymo proceso būsite testuojamas 

(-a) dėl COVID-19 ligos nustatymo savikontrolės greitaisiais antigeno testais iškart po teigiamo 

COVID-19 ligos atvejo ar teigiamo kaupinio arba teigiamo savikontrolės testo nustatymo, vėliau po 

48 / 72  val. ir dar po 48 val. (arba artimiausią darbo dieną, jei neįmanoma išlaikyti nustatyto 

testavimo dažnumo).  Jeigu asmuo yra testuotas 24 val. laikotarpiu, šis testas užskaitomas, kaip 

pirmas testas algoritme. Testavimo algoritmas galioja ne ilgiau nei 10 d. nuo paskutinės sąlyčio 

dienos. 

Savikontrolės tyrimas bus atliekamas mokykloje, atskirai apie savikontrolės tyrimo atlikimo laiką 

trumpąja žinute nebūsite informuoti. Ėminius savikontrolės tyrimui savarankiškai imsite pats (pati), 

prieš tai instruktuotas visuomenės sveikatos specialisto. Savarankiškas ėminių paėmimas vykdomas 

prižiūrint atsakingam mokyklos darbuotojui. Savikontrolės tyrimo rezultatus vertinsite ir 

interpretuosite pats (pati) savarankiškai, padedant atsakingam mokyklos darbuotojui, arba tai darys 

atsakingas mokyklos darbuotojas, jei esate jaunesnis (-ė) nei 16 metų. 
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Jei savikontrolės tyrimo rezultatas bus teigiamas, būsite informuotas (-a) apie poreikį atlikti 

patvirtinamąjį PGR tyrimą. Per Sprendimo Nr. V-1336 5.6 papunktyje nustatytą laikotarpį galėsite 

registruotis patvirtinamajam PGR tyrimui į mobilųjį punktą per Karštosios linijos sistemą telefonu 

1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt. Apie savikontrolės tyrimo 

ir patvirtinamojo PGR tyrimo rezultatus turėsite pats (pati) pranešti atsakingam mokyklos 

darbuotojui. Gavus teigiamą savikontrolės tyrimo rezultatą, nerekomenduojama dalyvauti 

kontaktiniame ugdyme 10 dienų, išskyrus atvejus, kai yra gaunamas neigiamas PGR tyrimo 

rezultatas. 
 

 

III SKYRIUS 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS 

 

Testavimo metu Jūsų duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, telefono ryšio numerį, tyrimo 

duomenis (rezultatą, atlikimo datą), priežastį, dėl kurios negalite būti tiriamas), siekdamas užtikrinti 

sveikas ir saugias kontaktinio ugdymo sąlygas ir atlikti tam būtiną testavimą, tvarkys šis duomenų 

valdytojas: Mokykla. 

Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla, juridinio asmens kodas: 191713231 adresas: Pergalės g. 

22, Vilnius 

 

Mokyklos duomenų apsaugos pareigūnas: adresas Pergalės g. 22, Vilnius, el. pašto adresas 

renata.andrijauskiene@gmail.com, tel. Nr. 867413264. 

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, ir 

bus saugomi Mokykloje ne ilgiau negu 14 kalendorinių dienų po einamųjų mokslo metų pabaigos. 

Jūsų duomenys testavimo organizavimo ir vykdymo tikslais bus pateikti šiems duomenų 

gavėjams, kurie asmens duomenis tvarko vadovaudamiesi BDAR 6 str. 1 d. c punktu ir 9 str. 2 d. h ir 

i punktais: 

 registruojant Jus Karštojoje linijoje 1808, teikiant kaupinių PGR tyrimo užsakymą į ESPBI IS 

ir informuojant Jus apie kaupinių PGR  tyrimo rezultatus – VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos 

pagalbos stočiai; 

 tvarkant Jūsų kaupinių PGR tyrimo duomenis ESPBI IS – Sveikatos apsaugos ministerijai; 

 atliekant Jūsų ėminio kaupinių PGR tyrimą – kaupinių PGR tyrimą atliekančiai laboratorijai; 

 koordinuojant testavimo atlikimą ugdymo įstaigoje – savivaldybės visuomenės sveikatos 

biurui. 

Testavimo metu gauta sveikatos informacija, leidžianti nustatyti asmens tapatybę, yra 

konfidenciali ir teikiama pirmiau nurodytiems duomenų gavėjams, laikantis BDAR, Lietuvos 

Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir kitų šią veiklą reglamentuojančių 

teisės aktų reikalavimų. Kitiems duomenų gavėjams Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tik 

teisės aktuose nustatytais atvejais ir kai asmens duomenų teikimas būtinas ir proporcingas teisėtais ir 

konkrečiais tikslais. Trečiosioms šalims šio sutikimo pagrindu tvarkomi Jūsų asmens duomenys 

nebus perduodami.  

Atliekant testavimą gauta sveikatos informacija nelaikoma konfidencialia ir gali būti paskelbta be 

Jūsų sutikimo, jeigu ją paskelbus nebus galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. 

Jūs turite BDAR nurodytas teises: 

 teisę prašyti, kad Jums būtų leista susipažinti su duomenų valdytojo ir duomenų gavėjų 

turimais Jūsų duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti;  

 teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi; 

 teisę į duomenų perkeliamumą; 

 teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis pirmiau nurodytais 

tikslais (šio sutikimo atšaukimas nereiškia, kad asmens duomenys iki Jūsų sutikimo atšaukimo buvo 

tvarkomi neteisėtai). 

 

 

mailto:renata.andrijauskiene@gmail.com
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IV SKYRIUS 

SUTIKIMAS DALYVAUTI TESTAVIME 

 

Aš, būdamas įstatyminiu atstovu, sutinku, jog mano atstovaujamam mokiniui 

________________________________________ arba man (jei esate vyresnis nei 16 metų mokinys) 
(Mokinio Vardas, Pavardė)                                           

 būtų periodiškai atliekamas [pažymėkite mokykloje taikomą tyrimo metodą]:  

 kaupinių PGR tyrimas; 

 savikontrolės tyrimas . 
Patvirtinu, kad mano atstovaujamam mokiniui arba man (jei esate vyresnis nei 16 metų mokinys) 

nėra taikomos testavimo išimtys. 

Aš perskaičiau šią Sutikimo formą ir supratau man pateiktą informaciją ir sutinku dalyvauti 

testavime. 

Man buvo suteikta galimybė užduoti klausimus ir gavau mane tenkinančius atsakymus. 

Man buvo tinkamai išaiškinta testavimo organizavimo ir vykdymo tvarka. Aš sutinku ir 

neprieštarauju ėminius tyrimams imti sau savarankiškai, prieš tai visuomenės sveikatos 

specialistui instruktavus mane, kaip imti ėminius tyrimui, ir prižiūrint jam arba atsakingam 

mokyklos darbuotojui. 
Supratau, kad galiu bet kada pasitraukti iš testavimo, nenurodęs (-iusi) priežasčių. 

Supratau, kad norėdamas (-a) atšaukti sutikimą dalyvauti testavime, raštu turiu apie tai informuoti 

mokyklos direktorių ar jo įgaliotą asmenį. 

Supratau, kad dalyvavimas testavime yra savanoriškas. 

Įsipareigoju laikytis Izoliavimo taisyklių reikalavimų, jei man ir / ar  mano  atstovaujamam 

mokiniui reikės izoliuotis.  

Sutinku, kad tuo atveju, jei šiame sutikime nustatyta testavimo organizavimo tvarka ar procesai 

būtų pakeisti dėl juos reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų, Mokykla apie pakeitimus informuotų 

mane elektroniniu pranešimu šiame sutikime nurodytu el. pašto adresu. Toks informavimas būtų 

laikomas tinkamu informavimu apie testavimo tikslą, sąlygas ir tvarką ir laikomas sudėtine šio 

sutikimo dalimi, todėl dėl galimų pakeitimų atskiras / naujas sutikimas nebūtų pasirašomas, o bendrai 

vykdomam testavimui pakankamu laikomas šis sutikimas. Suprantu, kad jei dėl galimų testavimo 

organizavimo tvarkos ar procesų pakeitimų nuspręsčiau atšaukti sutikimą, bet kada galiu tai padaryti 

raštu informuodamas mokyklos direktorių ar jo įgaliotą asmenį. Nepateikus sutikimo atšaukimo, 

laikoma, kad sutikimas galioja organizuojant testavimą teisės aktuose reglamentuota tvarka.  

 

V SKYRIUS 

SUTIKIMAS MOKYKLAI TVARKYTI ASMENS DUOMENIS 

 
Aš perskaičiau šią sutikimo formą, supratau man pateiktą informaciją ir sutinku, kad mokykla tvarkytų 

šiame sutikime nurodytus mano asmens duomenis sutikime nurodytu tikslu, sąlygomis ir tvarka. 

Man buvo suteikta visa su asmens duomenų tvarkymu ir mano teisėmis susijusi informacija. 
Apie asmens duomenų, tvarkomų pagal šį sutikimą, pasikeitimus įsipareigoju pranešti mokyklai. 

Sutikimo galiojimo terminas – 14 kalendorinių dienų po einamųjų mokslo metų pabaigos ar iki šio 

sutikimo atšaukimo, jei jį atšaukčiau.   
Žinau, kad turiu teisę bet kada atšaukti šį sutikimą ir reikalauti nutraukti tolesnį asmens duomenų 

tvarkymą, kuris yra vykdomas šio sutikimo pagrindu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu 

pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. 
Žinau, kad nesutikdamas, jog mokykla tvarkytų sutikime nurodytus duomenis, negalėsiu dalyvauti 

mokyklos organizuojamame testavime. 

Žinau, kad turiu teisę apskųsti asmens duomenų tvarkymą. Jeigu manau, kad mano duomenis mokykla 

ar bet kuris kitas duomenų gavėjas tvarko pažeisdamas duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, aš 

turėsiu teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuri Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė 

duomenų apsaugos inspekcija (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius; tel. (8 5) 212 7532; el. paštas 

ada@ada.lt), arba teismui. 

 

Sutinku (išbraukti netinkamus): 
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□ dalyvauti kaupinių PGR tyrime ar savikontrolės tyrime; 

□ testuoti esant sąlyčiui su patvirtintu COVID-19 ligos atveju ar teigiamu kaupinio PGR tyrimo 

atveju ir sprendžiant dėl izoliacijos taikymo; 

□ testuoti klasėje mokiniui nustačius teigiamą savikontrolės tyrimo rezultatą, kol laukiama tokio 

mokinio patvirtinamojo PGR tyrimo rezultatų ar jei patvirtinamojo tyrimo atlikti neplanuojama 

(esant COVID-19 ligos įtarimui). 

 

 
           

vardas   pavardė     parašas    data 
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4 priedas 

 

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS 

KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS  

Žolyno g. 36, LT-10210, Vilnius, telefono Nr. 85 234 02 01, fax. 85 210 54 05,  

el.paštas priimamasis.klinikiniai@nvspl.lt 

 

 

PAĖMIMO PRIEMONIŲ UŽSAKYMAS 

 

 

Užsakovas: ___________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, parašas) 

 

 

Tel. Nr. _______________________________________________________________________ 

 

 

Užsakanti įstaiga: _______________________________________________________________ 

(pavadinimas, adresas) 

 

 

Užsakymo pagrindimas: (prašome nurodyti OV sprendimą) 

_____________________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________________

__ 

 

 

 

 

Priemonės pavadinimas Reikalingų priemonių skaičius, 
vnt. 

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test  

 

 

 

 

 

Užsakymą paruošė: __________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, pareigos) 

 

 

 

 

Užsakymą paėmė: ___________________________________________________________ 

   (vardas, pavardė, pareigos, parašas, data) 

 

 


