
TAURAGĖS  RAJONO  SAVIVALDYBĖS  ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO, TESTAVIMO COVID-19 LIGAI ĮTARTI AR 

DIAGNOZUOTI ORGANIZAVIMO, KOORDINAVIMO IR VYKDYMO TAURAGĖS

RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE

2021 m.  rugpjūčio  d. Nr. 5-

Tauragė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2

punktu, 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“:

1. N u r o d a u nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Tauragės rajono savivaldybės ugdymo

įstaigose (toliau – ugdymo įstaigos) ugdymą organizuoti kontaktiniu būdu laikantis nustatytų

teisės aktuose saugumo reikalavimų.

2. N u s t a t a u savanorišką testavimą vykdyti:

2.1. ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

– aplinkos paviršių ėminių tyrimu SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR

metodu ir vykdyti kas 14 dienų;

2.2. ugdymo įstaigose, vykdančiose pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas

bei pirminį profesinį mokymą – savikontrolės greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais ir vykdyti

kas 3-5 dienas.

3. Į p a r e i g o j u ugdymo įstaigų ir Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos

biuro vadovus užtikrinti šiame įsakyme ir 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“ įtvirtintų įpareigojimų vykdymą.

4. P a v e d u Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui organizuoti,

koordinuoti ir vykdyti savikontrolę greitaisiais antigeno testais ugdymo įstaigose. 

5. S k i r i u:

5.1. VšĮ Tauragės ligoninę atsakingą už visuomenės sveikatos specialistų ir (ar) ugdymo

specialistų instruktavimą ir (ar) konsultavimą dėl antigenų testų atlikimo asmens sveikatos

priežiūros įstaiga;



5.2. Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą atsakingą už testavimo

ugdymo įstaigose proceso koordinavimą savivaldybėje ir bendradarbiavimą su Nacionaline

visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija.

6. N u r o d a u Tauragės rajono savivaldybės administracijos Bendrajam ir civilinės

metrikacijos skyriui organizuoti ugdymo įstaigų aprūpinimą asmens apsaugos ir kitomis

priemonėmis, kurios reikalingos testavimo atlikimui, ėminių transportavimui ir šių priemonių

perdavimą ugdymo įstaigoms bei ėminių pristatymą į nurodytą laboratoriją. 

7. Į p a r e i g o j u:

7.1. Tauragės rajono savivaldybės gydytoją (vyriausiąjį specialistą) organizuoti infekuotų

medicininių atliekų išvežimą iš ugdymo įstaigų;

7.2. Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių teikti Lietuvos

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai informaciją apie testavimo eigą ir (ar)

rezultatus.

8. P r i p a ž į s t u netekusiais galios Tauragės rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus:

8.1. 2021 m. gegužės 6 d. įsakymą Nr. 5-299 ,,Dėl ugdymo pagal pagrindinio ugdymo

programas pirmąją dalį organizavimo mišriu būdu Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo

mokyklose“;

8.2. 2021 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. 5-348 ,,Dėl ugdymo pagal pradinio ugdymo

programą organizavimo mišriu būdu Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“.

9. N u r o d a u paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės

interneto svetainėje.

Administracijos direktorė                                                          Gintarė Rakauskienė




