
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL MOKINIŲ, UGDOMŲ PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO
PROCESO ORGANIZAVIMO IR BANDOMOJO SAVANORIŠKO PROFILAKTINIO

TYRIMO ORGANIZAVIMO, KOORDINAVIMO IR VYKDYMO KLAIPĖDOS
EDUARDO BALSIO MENŲ GIMNAZIJOJE IR KLAIPĖDOS VITĖS PROGIMNAZIJOJE

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr.
1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje  paskelbimo“ 2.2.9.21 papunkčiu,  Lietuvos
Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro,  valstybės  lygio  ekstremaliosios  situacijos  valstybės
operacijų vadovo 2021 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. V-513 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti
ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“:

1.  N u s t a t a u,  kad  Klaipėdos  Eduardo  Balsio  menų  gimnazijos ir  Klaipėdos  Vitės
progimnazijos  mokiniams,  ugdomiems pagal  pradinio  ugdymo programą,  ugdymo procesas nuo
2021 m. balandžio 12 d. gali būti įgyvendinamas mišriu (kontaktiniu ir nuotoliniu) ugdymo proceso
organizavimo būdu.

2. N u r o d a u:
2.1. vykdyti Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijoje ir Klaipėdos Vitės progimnazijoje

(toliau – mokyklos) bandomąjį  savanorišką profilaktinį tyrimą – pagal pradinio ugdymo programą
ugdomų  mokinių  (toliau  –  mokiniai)  namų  ūkių  ir  mokyklose  kontaktiniu  būdu  dirbančių
darbuotojų  (toliau  –  darbuotojai)  nosies  landų  tepinėlių  ėminių  kaupinių  tyrimą  SARS-CoV-
2(2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu, ėminius toje pačioje virusologinėje terpėje
grupuojant po ne daugiau kaip 6 (toliau – bandomasis tyrimas);

2.2. mokyklose, kuriose vykdomas bandomasis tyrimas, mokinių ugdymą organizuoti:
2.2.1.  sutikusiems  dalyvauti  bandomajame  tyrime  –  kontaktiniu  arba  nuotoliniu  būdu

mokyklose  nustatyta  tvarka,  vadovaujantis  kiekvienos  klasės  mokinių  namų  ūkių  ir  mokyklų
darbuotojų  nosies  landų  tepinėlių  ėminių  kaupinių  tyrimų  SARS-CoV-2  (2019-nCoV)  RNR
nustatyti tikralaikės PGR metodu (toliau – kaupinių PGR tyrimas) ir tyrimų SARS-CoV-2 RNR
nustatymo tikralaikės PGR metodu (toliau – PGR tyrimas) rezultatais;

2.2.2. nesutikusiems dalyvauti bandomajame tyrime – nuotoliniu būdu;
2.3. neatlikti kaupinių PGR tyrimų asmenims pagal galiojančius teisės aktus.
3. P a v e d u  BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biurui:
3.1. koordinuoti tyrime dalyvaujančių asmenų veiksmus sklandžiam tyrimo užtikrinimui;
3.2. bendradarbiauti ir teikti pagalbą tyrimo vykdytojams ir dalyviams.
4. P a v e d u  VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikai (toliau – ASPĮ): 
4.1. organizuoti ir vykdyti mokinių namų ūkių ir mokyklų darbuotojų registraciją kaupinių

PGR tyrimams;
4.2. vykdyti ėminių kaupinių PGR tyrimams paėmimą;
4.3. užtikrinti kaupinių PGR tyrimo ėminių pristatymą į kaupinių PGR tyrimus atliekančias

laboratorijas  su  visais  reikalingais  duomenimis  jų  tyrimo  atlikimui  ir  rezultatų  teikimui  į
Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą;
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4.4. paskirti už kaupinių PGR tyrimų vykdymą atsakingą (-us) asmens sveikatos priežiūros
specialistą (-us), kuris:

4.4.1. bendradarbiautų su mokyklų paskirtais atsakingais asmenimis dėl mokinių namų ūkių
ir mokyklų darbuotojų registracijos ir ėminių paėmimo kaupinių PRG tyrimams atlikti;

4.4.2.  vykdytų mokinių namų ūkių ir mokyklų darbuotojų ėminių kaupinių PGR tyrimui
paėmimą ir žymėjimą;

4.4.3.  supakuotų  paimtus  kaupinių  PGR  tyrimo  ėminius  antrinėje  ir  tretinėje  ėminio
pakuotėse ir paruoštų reikalingus dokumentus pristatymui į laboratoriją;

4.4.4.  pateiktų  VšĮ Kauno miesto greitosios  medicinos pagalbos stočiai,  organizuojančiai
Karštosios linijos 1808 darbą, duomenis, reikalingus kaupinių PGR tyrimų užsakymui.

5.  Į p a r e i g o j u  Klaipėdos  Eduardo  Balsio  menų  gimnazijos  direktorių  Gintautą
Misiukevičių ir Klaipėdos Vitės progimnazijos direktorę Renatą Venckienę:

5.1.  užtikrinti,  kad  sutinkantys  dalyvauti  bandomajame  tyrime  mokinių  namų  ūkiai  ir
mokyklų darbuotojai  pasirašytų sutikimus,  kuriais būtų informuojami apie kaupinių PGR tyrimo
tikslą, sąlygas, tvarką (pareigą, esant teigiamam kaupinių PGR tyrimo rezultatui, registruotis PGR
tyrimui, siekiant nustatyti konkretų sergantį (-čius) COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) asmenį
(-is),  pareigą  apie  kaupinių  PGR tyrimo ir  PGR tyrimo rezultatus  pranešti  mokyklų vadovams,
pareigą izoliuotis ir jos sąlygas, kitas pareigas, teises ir kt.) bei asmens duomenų tvarkymą;

5.2.  paskirti  už bandomojo  tyrimo organizavimą  atsakingus  mokyklose  darbuotojus  arba
bendru mokyklų ir  Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro,  vykdančio sveikatos  priežiūrą
mokykloje, vadovų sprendimu – visuomenės sveikatos specialistus, kurie:

5.2.1.  parengtų  mokinių  ir  mokyklų  darbuotojų  ėminių  kaupinių  PGR tyrimui  paėmimo
grafiką, jį suderintų su mokyklų darbuotojais ir ASPĮ paskirtu asmeniu;

5.2.2. organizuotų kaupinių PGR tyrimo ėminių paėmimą klasėse arba paruoštų mokyklose
tam skirtą  vietą  (patalpą),  užtikrinant  saugius  mokinių  judėjimo srautus  ir  asmens  bei  aplinkos
higienos sąlygų laikymąsi joje;

5.2.3.  padėtų  ASPĮ  paskirtam atsakingam  asmeniui  vykdyti  kitus  kaupinių  PGR tyrimo
ėminio paėmimui reikalingus veiksmus;

5.3.  reguliariai  informuoti  bandomajame  tyrime  dalyvaujančius  mokyklų  mokinių  namų
ūkius ir mokyklų darbuotojus apie bandomojo tyrimo organizavimą ir jo apibendrintus rezultatus,
prireikus teikti kitą su bandomuoju tyrimu susijusią informaciją;

5.4.  organizuojant  mokinių  ugdymą  kontaktiniu  būdu  laikytis  Lietuvos  Respublikos
sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. V-2934 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“
nustatytų reikalavimų;

5.5. užtikrinti tinkamomis organizacinėmis ir techninėmis duomenų saugumo priemonėmis
asmens  duomenų,  reikalingų  organizuoti,  koordinuoti  ir  vykdyti  bandomąjį  tyrimą,  tvarkymo
saugumą ir konfidencialumą.

6. N u s t a t a u, kad šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre.

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis
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