
SVARBU 

DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IŠTYRIMO GREITAISIAIS TESTAIS  

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. sausio 25 d. sprendime Nr.V-147 „Dėl tikslinėms 

grupėms priklausančių asmenų ištyrimo greitaisiais testais organizavimo“ nustatytų tikslinių grupių 

ištyrimas greitaisiais testais „AMP Rapid Test SARS-CoV-2 IgG/IgM“ atliekamas Kauno miesto 

savivaldybės mobiliam punkte Jonavos g. 51A, Kaune ir VšĮ Kauno miesto poliklinikos Kalniečių 

padalinyje Savanorių pr. 369, Kaune.    Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymas yra viešas, jis paskelbtas teisės aktų registre, su juo susipažinti gali visi besidomintys.  

Nuoroda į teisės aktą yra čia: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e0cee60060a811eb9dc7b575f08e8bea 

Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. sausio 25 d. sprendimą Nr.V-147 

 organizuojame norinčių išsitirti greitaisiais testais „AMP Rapid Test SARS-CoV-2 IgG/IgM“ 

tyrimą šiems asmenims: 

1.1.1.  švietimo įstaigų ir kitų švietimo teikėjų darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį 

ar laikiną) kontaktą su mokiniais, ugdomais pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo programas, asmenims, dirbantiems specialiosiose mokyklose arba bendrojo ugdymo 

mokyklų specialiosiose klasėse ir turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su 

ugdomais pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio ir pagrindinio ugdymo 

individualizuotą, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas, asmenims, 

dirbantiems profesinio mokymo įstaigose ir turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą 

su ugdomais pagal specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams skirtas profesinio mokymo ir 

socialinių įgūdžių programas, išskyrus darbuotojus, sirgusius COVID-19 liga (koronaviruso 

infekcija) per pastarąsias 90 dienų ar turinčius teigiamą serologinio antikūnų tyrimo atsakymą 

per pastarąsias 60 dienų; 

1.1.2. savivaldybių administracijų paskirtiems asmenims, užtikrinantiems vaikų priežiūrą 

Nutarimo Nr. 1226 2.2.9.9 papunktyje nurodytais atvejais, kitiems mokytojams, kuriems 

Vyriausybės nutarimais ar kitais sprendimais nustatyta vykdyti funkcijas, turinčias tiesioginį 

kontaktą su ugdomais mokiniais, išskyrus asmenis, sirgusius COVID-19 liga (koronaviruso 

infekcija) per pastarąsias 90 dienų ar turinčius teigiamą serologinio antikūnų tyrimo atsakymą 

per pastarąsias 60 dienų (toliau – asmenys); 

Nuoroda į teisės aktą yra čia: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a545f5005fa511eb9954cfa9b9131808 

 

Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m.  gruodžio 23 d. 

įsakymą Nr. V-3006 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama covid-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinių gyventojų grupių nustatymo“ skiepyjama: 

 

1.11. savivaldybių administracijų paskirti asmenys, užtikrinantys vaikų priežiūrą Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos 

Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.9 papunktyje nurodytais atvejais; 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e0cee60060a811eb9dc7b575f08e8bea
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a545f5005fa511eb9954cfa9b9131808


 

 

1.12.  asmenys, dirbantys švietimo įstaigose ir kituose švietimo teikėjuose ir turintys 

tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais, ugdomais pagal ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, asmenys, dirbantys specialiosiose mokyklose 

arba bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ir turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) 

kontaktą su ugdomais pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio ir pagrindinio ugdymo 

individualizuotą, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas, asmenys, dirbantys 

profesinio mokymo įstaigose ir turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su ugdomais 

pagal specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams skirtas profesinio mokymo ir socialinių įgūdžių  

programas, savivaldybių visuomenės sveikatos biurų visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys 

sveikatos priežiūrą mokyklose; 
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. Pavesti įstaigų, turinčių 1.2.3 papunktyje nurodytų darbuotojų, vadovams 

organizuoti profilaktiškai tiriamų asmenų tyrimo atlikimo plano sudarymą, užtikrinant, kad 

tyrimas 1.2.3 papunktyje nurodytiems asmenims būtų atliekamas ne dažniau kaip kas 7 dienas ir 

ne rečiau kaip kas 10 dienų. 

Nuoroda į teisės aktą yra čia: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/30f336e0469111eb8d9fe110e148c770/asr 

 

Atkreipiame dėmesį, kad siekiant tinkamai valdyti koronaviruso plitimo grėsmes, siekiama, 

jog kuo daugiau darbuotojų, dirbančių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigose 

bei specialiosiose mokyklose arba bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse, turinčių 

kontaktą su moksleiviais, būtų paskiepyti vakcina nuo COVID-19. Dėl to, sudarinėdami asmenų 

sąrašus prašome įvertinti tiek darbuotojų tiesioginį nuolatinį, tiek jų tiesioginį laikiną kontaktą su 

mokiniais. Jei asmuo, vykdydamas savo darbines funkcijas nors ir laikinai susiduria su moksleiviais 

– toks darbuotojas turėtų būti paskiepytas.  

 

Kad būtų paprasčiau ir lengviau valdyti srautus, kai vienas įstaigos darbuotojas gali pateikti 

visų norinčių išsitirti greitaisiais testais sąrašą, sudarėme galimybę sąrašus pateikti prisijungiant 

šioje platformoje http://sveikas.kaunas.lt/   

Sąrašuose turi būti nurodytas darbuotojo vardas, pavardė, asmens kodas, asmeninis telefono 

numeris (tikslus ir naudojamas, nes darbuotojas gaus sms žinutę, kada reiks atvykti į testavimui), 

pareigos. 

Kilus klausimams dėl sąrašų pateikimo prašome kreiptis į Visuomenės sveikatos specialistę 

Juliją Kleivaitę  tel. nr. (8 37) 45 47 17; +370 619 56 774;  julija.kleivaite@kaunovsb.lt 

ir į Jūsų įstaigoje dirbančią visuomenės sveikatos specialistę.  
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