ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL MOKINIŲ, UGDOMŲ PAGAL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO
UGDYMO PROGRAMAS, UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE KARANTINO LAIKOTARPIU
2021 m. gegužės 31 d. Nr. A-983
Šiauliai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), 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 savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“, Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m.
gegužės 4 d. sprendimu Nr. V-1021 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savikontrolę
greitaisiais antigeno testais ugdymo įstaigose“ (toliau – Sprendimas):
1. N u r o d a u:
1.1. organizuoti Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) mokinių ugdymą pagal
pradinio ugdymo programą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka mišriu būdu,
užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų
valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų
aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;
1.2. organizuoti Savivaldybės mokinių ugdymą pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programas švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka mišriu būdu, užtikrinant valstybės
lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus
atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo
būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;
1.3. ugdymas vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams vykdomas
švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka mišriu būdu, užtikrinant valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo
laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis
asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;
1.4. neformalųjį vaikų švietimą pagal mokyklos vadovo įsakymu patvirtintą ugdymo planą
vykdyti nuotoliniu būdu arba stabdyti, išskyrus šiuos atvejus, užtikrinant valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo
laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis
asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas:
1.4.1.užsienio kalbos mokėjimo lygio vertinimo egzaminus (įskaitas) mokiniams, kai
dalyvauja ne daugiau kaip 10 mokinių;
1.4.2. neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus atvirose erdvėse, kai dalyvauja viena
neformaliojo vaikų švietimo grupė, bet ne daugiau kaip 25 asmenys;
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1.4.3. neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus uždarose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau
kaip 10 vaikų ir užtikrinamas 10 m² paslaugos teikimo plotas vienam vaikui;
1.4.4. vaikų stovyklų veiklas, kai vienoje grupėje dalyvauja ne daugiau kaip 15 vaikų ir
užtikrinamas 5 m² paslaugos teikimo plotas vienam vaikui;
1.4.5. individualius neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus.
2. Jei savivaldybės mokyklose yra organizuojamas profilaktinis savanoriškas tyrimas
savikontrolei skirtais greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais, pagal pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programas ugdomiems mokiniams, dalyvavimas tyrime yra rekomenduojamas. Jis
vykdomas savikontrolei skirtais greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais, galimai COVID-19 ligai
(koronaviruso infekcijai) nustatyti, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2021 m. balandžio 14 d. įsakyme Nr. V-802 „Dėl Profesionaliam naudojimui skirtų greitųjų SARSCoV-2 antigeno testų vertinimo ir naudojimo savikontrolės tikslais tvarkos aprašo patvirtinimo“
(toliau – Savikontrolės tyrimas), užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės
operacijų vadovo nustatytų ugdymo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų, asmenų srautų valdymo,
saugaus atstumo laikymosi ir kitų būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo
būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygų laikymąsi.
3. Į p a r e i g o j u mokyklų direktorius:
3.1. Esant poreikiui savikontrolės tyrimą organizuoti Sprendimo 3 punkte nurodytais etapais
Sprendimo 5 punkte nurodyta tvarka;
3.2. užtikrinti, kad sutinkantys dalyvauti Savikontrolės tyrime jaunesnių nei 16 metų mokinių
atstovai pagal įstatymą arba 16 metų ir vyresni mokiniai pasirašytų sutikimus, kuriais būtų
informuojami apie Savikontrolės tyrimo tikslą, sąlygas, atlikimo tvarką, asmens duomenų tvarkymą;
3.3. klasėse, kurių mokiniai dalyvauja Savikontrolės tyrime, paskirti už Savikontrolės tyrimo
organizavimą ir antigeno testų paruošimą naudojimui atsakingą mokyklos darbuotoją;
3.4. organizuoti šių klasių mokinių antigeno testų rezultatų žymėjimą mokyklos direktoriaus
patvirtintoje formoje, kurioje būtų identifikuojama klasė, jos mokiniai, jų antigeno testų atlikimo data
ir rezultatai;
3.5. kaupti šiuos duomenis ir juos pagal poreikį pateikti Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministerijai:
3.5.1. atliktų antigeno testų skaičių (bendrai mokykloje ir klasėje);
3.5.2. teigiamų antigeno testų skaičių (bendrai mokykloje ir klasėje);
3.5.3. neigiamų antigeno testų skaičių (bendrai mokykloje ir klasėje);
3.5.4. atliktų Sprendimo 8.5 papunktyje nurodytų tyrimų skaičių (bendrai mokykloje ir
klasėje) ir jų rezultatus;
3.6. reguliariai informuoti Savikontrolės tyrime dalyvaujančių mokyklų jaunesnių nei 16 metų
mokinių atstovus pagal įstatymą arba 16 metų ir vyresnius mokinius apie Savikontrolės tyrimo
organizavimą ir jo apibendrintus rezultatus, prireikus teikti kitą su Savikontrolės tyrimu susijusią
informaciją;
3.7. nustačius teigiamą antigeno testo rezultatą, vadovautis Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministro nustatyta ugdymo organizavimo tvarka bei užtikrinti jaunesnių nei 16 metų
mokinių atstovų pagal įstatymą arba 16 metų ir vyresnių mokinių informavimą ir rekomendavimą
registruotis patvirtinamajam SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymui tikralaikės polimerazės
grandininės reakcijos metodu (toliau – PGR tyrimas) į mobiliuosius punktus elektroniniu būdu
Karštosios linijos 1808 interneto svetainėje www.1808.lt arba Karštosios linijos telefonu 1808;
3.8. užtikrinti tinkamomis organizacinėmis ir techninėmis duomenų saugumo priemonėmis
asmens duomenų, reikalingų organizuoti, koordinuoti ir vykdyti Savikontrolės tyrimą, tvarkymo
saugumą, konfidencialumą ir saugojimą. Duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens
duomenų apsaugą, nustatytų reikalavimų.
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4. S k i r i u Šiaulių rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoją Ingą
Rimgailienę atsakinga už greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų užsakymą iš Nacionalinės visuomenės
sveikatos priežiūros laboratorijos ir jų panaudojimo kontrolę.
5. P a v e d u Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui:
5.1. prireikus instruktuoti ir teikti konsultacijas dėl mokinių savanoriško tyrimo savikontrolei
skirtais greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais, galimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai)
nustatyti, atlikimo;
5.2. pagal Savivaldybės mokyklų pateiktą poreikį išduoti savikontrolei greituosius SARSCoV-2 antigeno testus.
6. P a s k i r i u viešąją įstaigą Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centrą
bendradarbiaujant su Šiaulių rajono visuomenės sveikatos biuru pagal poreikį organizuoti
Savivaldybės mokykloje infekuotų atliekų surinkimą ir šalinimą, vadovaujantis Lietuvos higienos
normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706, reikalavimais.
7. P a v e d u Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui įsakymo
vykdymo kontrolę.
8. P a v e d u Savivaldybės mokyklų vadovams viešinti informaciją apie mokinių priežiūros
galimybes mokyklos interneto svetainėje.
9. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2021 m. sausio 22 d. įsakymą Nr. A-99 „Dėl mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą,
nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose
organizavimo karantino laikotarpiu“ (su visais aktualiais pakeitimais), Šiaulių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 14 d. įsakymą Nr. A-873 „Dėl pradinio ugdymo
programos mokinių ugdymo proceso organizavimo Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklose“ (su visais aktualiais pakeitimais), Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2021 m. gegužės 20 d. įsakymą Nr. A-920 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programų mokinių ugdymo proceso organizavimo Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklose“, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 25 d. įsakymą
Nr. A-941 „Dėl pagrindinio ugdymo programos mokinių ugdymo proceso organizavimo Šiaulių r.
Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijoje“.
10. N u s t a t a u, kad:
10.1. šio įsakymo 1.1 papunktis įsigalioja 2021 m. gegužės 31 d.,
10.2. šio įsakymo 1.2, 1.3, 1.4 papunkčiai ir 8 punktas įsigalioja 2021 m. birželio 1 d.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams
(Dvaro g. 80, Šiauliai) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius

Gipoldas Karklelis

