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 Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio 
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. spalio 14 d. sprendimu Nr.V-2295 
,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios 
situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr.V-1927 ,,Dėl 
pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo: 

1. P a k e i č i u   Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos vykdomame 
testavime COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti tvarkos aprašą, 
patvirtintą Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 
27 d. įsakymu Nr.49-V ,,Dėl  Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos vykdomame 
testavime COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ (toliau – Aprašas): 
 1. 1. Pakeičiu  2 punktą ir jį išdėstau taip: 
 ,,2.  Rekomenduojama Mokykloje ugdomiems pirminio profesinio mokymo  
mokiniams, dalyvauti testavime, išskyrus tuos, kurie atitinka LR SAM 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“ nurodytas sąlygas (toliau – 
mokiniai, kuriems testavimas nereikalingas), dalyvauti periodiniame profilaktiniame testavime. 
Testavime po turėto didelės rizikos sąlyčio su patvirtintu COVID-19 ligos (koronaviruso 
infekcijos) atveju, ar asmeniu, kuriam nustatytas teigiamas savikontrolės greitasis antigeno 
testas, rekomenduojama dalyvauti norintiems testuotis Mokyklos darbuotojams ir mokiniams, 
kuriems testavimas nereikalingas, išskyrus persirgusius asmenis, kuriems mažiau nei prieš 90 
dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) diagnozuota atlikus PGR ar antigeno testą.“ 
 1.2. Papildau  12 punktą ir išdėstau jį taip: 

,,12.  Savikontrolės tyrimas. Savikontrolės tyrimas bus atliekamas mokykloje. 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. 

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. 
Teigiamą rezultatą gavusiam mokiniui rekomenduojama nedalyvauti kontaktiniame ugdyme kol 
nėra gautas neigiamas PGR tyrimo rezultatas arba 10 dienų, jei PGR tyrimas neatliekamas. 
Ugdymo įstaigų vadovams rekomenduojama šias nuostatas įtraukti į ugdymo įstaigos vidaus 
tvarkas“. 
 1.3. Papildau  121  punktu: 
 ,,121 .  vykdant savikontrolės tyrimus, paskirtas atsakingas asmuo, kuris žymi Mokinių 
registre pagal profesinio mokymo programą ugdomus mokinius, dėl kurių gautas sutikimas 
dalyvauti testavime (nurodant kontaktinį mokinio telefono numerį), o atšaukus sutikimą, žymima 
„panaikinti“. 

3. N u s t a t a u,  kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. spalio 18 d. 
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