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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 
punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, 
Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 2 
dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio 
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24d. sprendimu Nr. V-
1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti, ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“, Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 
operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. V-1572„Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 
sprendimų pripažinimo netekusiais galios”: 

1. N u s p r e n d ž i u  Jonavos rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, vykdančiose 
pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas bei pirminį profesinį mokymą, vykdyti 
testavimo COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti (toliau – testavimas) 
nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimą SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti 
tikralaikės PGR metodu (toliau – kaupinių PGR tyrimas) vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 
2021 m. rugpjūčio 24d. sprendimu Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti, ir vykdyti 
testavimą ugdymo įstaigose“.   

2. S k i r i u  bendrojo skyriaus specialistę Modestą Bartošienę atsakingą už testavimo 
ugdymo įstaigose proceso savivaldybėje (ėminių paėmimo ugdymo įstaigose, reikalingų priemonių 
užtikrinimo, pristatymo į laboratoriją ir kt.) koordinavimą ir bendradarbiavimą su Nacionaline 
visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija.  

3. P a v e d u: 
3.1. Jonavos rajono ugdymo įstaigų ir Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuro, vykdančio sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigoje, vadovus priimti bendrus sprendimus, 
reikalingus testavimui vykdyti ugdymo įstaigose; 

3.2. Viešosios įstaigos Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorei Astai 
Sivolovienei paskirti asmens sveikatos priežiūros specialistą atsakingą už visuomenės sveikatos 
specialistų ir (ar) ugdymo įstaigos (-ų) atstovų instruktavimą ir (ar) konsultavimą dėl kaupinių PGR 
tyrimo ėminių paėmimo; 

3.3. Viešųjų pirkimų skyriui aprūpinti ugdymo įstaigas asmens apsaugos ir kitomis 
priemonėmis, kurios reikalingos testavimo atlikimui, ėminių transportavimui; 

3.4. Bendrajam skyriui organizuoti reikalingų priemonių perdavimą ugdymo įstaigai ir 
ėminių pristatymą į nurodytą laboratoriją (-as); 
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3.5. Viešosios įstaigos Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorei Astai 
Sivolovienei sudaryti sąlygas infekuotų medicininių atliekų iš ugdymo įstaigų priėmimui. 

3.6. Švietimo, kultūros ir sporto skyriui pateikti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 
sporto ministerijai jos prašymu informaciją apie testavimo eigą ir (ar) rezultatus. 

4. P r i p a ž į s t u  n e t e k u s i u  g a l i o s  Jonavos rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. 13B-573 „Dėl pavedimo 
organizuoti, koordinuoti, ir vykdyti savanorišką profilaktinį tyrimą Jonavos rajono savivaldybės 
švietimo įstaigose“. 

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos 
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų 
komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos 
administraciniams teismui betkuriuose rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio 
rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno 
rūmai, A.Mickevičiaus g. 8A, Kaunas). 
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