
INFORMACIJA APIE MOKYKLOJE-DARŽELYJE VYKDOMĄ SAVIKONTROLĘ 

GREITAISIAIS SARS-COV-2 ANTIGENO TESTAIS 

 

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 1 d. įsakymu 

Nr. A-3055 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą Kauno miesto savivaldybės 

teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose“, Kauno Tirkiliškių mokykloje-darželyje nuo rugsėjo 20 d. 

organizuojama savikontrolė greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais (toliau testavimas). 

 

Testavimo tikslas 

Testavimo procesu siekiama užtikrinti COVID-19 ligos tarp mokyklos-darželio bendruomenės narių 

plitimo kontrolę. 

 

Testavimo išimtys 

Tyrimai neatliekami mokiniams, kurie atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. 

sprendimo Nr. V-1336 „Dėl   tyrimų   dėl   COVID-19   ligos (koronaviruso infekcijos) 

organizavimo“ 4.2 papunktyje nurodytas sąlygas. 

 

Testavimo vykdymo teisinis pagrindas 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 

operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimas Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, 

koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ ar jį keičiantis teisės aktas bei šio sprendimo 

pagrindu priimtas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas. 

 

Testavimo proceso dalyvio teisės 

Dalyvavimas testavime yra savanoriškas, mokinio (-ės) atstovas pagal įstatymą turi teisę atsisakyti jame 

dalyvauti, o priėmęs (-usi) sprendimą testuotis ir pradėjęs (-usi) gali bet kada iš jo pasitraukti, 

parašydamas (-a) laisvos formos prašymą. 

Sutinkantys dalyvauti testavime mokiniai kontaktinio ugdymo proceso metu bus testuojami dėl COVID-

19 ligos nustatymo metu ne dažniau kaip kas 3 dienas ir ne rečiau kaip kas 5 dienas. 

Savikontrolės tyrimas bus atliekamas mokykloje. Ėminius savikontrolės tyrimui savarankiškai ims patys 

mokiniai, prieš tai instruktavus visuomenės sveikatos priežiūros specialistui. Savarankiškas ėminių 

paėmimas, rezultatų vertinimas ir interpretavimas vykdomas prižiūrint atsakingam mokyklos-darželio 

darbuotojui.  

Gavus teigiamą savikontrolės tyrimo rezultatą, bus informuojama apie poreikį atlikti patvirtinamąjį PGR 

tyrimą. Pagal 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl   tyrimų   dėl   COVID-19   ligos 

(koronaviruso infekcijos) organizavimo“ 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 mokinių atstovai pagal įstatymą turės pranešti atsakingam mokyklos-darželio 

darbuotojui. 

 

Asmens duomenų apsauga 

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau 

– BDAR) 6 straipsnio 1 dalies a punktais, taip pat 9 straipsnio 2 dalies a punktu, t. y. Jums sutikus, 

asmens duomenys bus saugomi mokykloje-darželyje ne ilgiau negu 14 kalendorinių dienų  po einamųjų 

mokslo metų pabaigos. 

http://www.1808.lt/


Mokinių duomenys testavimo organizavimo ir vykdymo tikslais bus pateikti duomenų gavėjams, kurie 

asmens duomenis tvarko vadovaudamiesi BDAR 6 str. 1 d. c punktu ir 9 str. 2 d. h ir i punktais. 

Testavimo metu gauta sveikatos informacija, leidžianti nustatyti asmens tapatybę, yra konfidenciali ir 

teikiama pirmiau nurodytiems duomenų gavėjams laikantis BDAR, Lietuvos Respublikos pacientų teisių 

ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir kitų šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. 

Kitiems duomenų gavėjams asmens duomenys gali būti teikiami tik teisės aktuose nustatytais atvejais ir 

kai asmens duomenų teikimas būtinas ir proporcingas teisėtais ir konkrečiais tikslais. Trečiosioms 

šalims šio sutikimo pagrindu tvarkomi asmens duomenys nebus perduodami. 

Atliekant testavimą gauta sveikatos informacija nelaikoma konfidencialia ir gali būti paskelbta be 

asmens sutikimo, jeigu ją paskelbus nebus galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti asmens tapatybės. 

Asmenys turi BDAR nurodytas teises: 

− teisę prašyti, kad būtų leista susipažinti su duomenų valdytojo ir duomenų gavėjų turimais 

asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti; 

− teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi; 

− teisę į duomenų perkeliamumą; 

− teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis pirmiau nurodytais tikslais (šio 

sutikimo atšaukimas nereiškia, kad asmens duomenys iki Jūsų sutikimo atšaukimo buvo tvarkomi 

neteisėtai). 

 


