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Nr.
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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 punktu,
Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3
dalimi ir vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą Nr. V1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ (toliau –
Sprendimas):
1. P a k e i č i u Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.
rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. A-761 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą
Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje veikiančiose ugdymo įstaigose ir Administracijos
direktoriaus 2021 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. A-408 „Dėl aplinkos paviršių tyrimų
organizavimo ir vykdymo Panevėžio miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose“
pripažinimo netekusiu galios“ 1 punktą ir jį išdėstau taip:
„1. N u r o d a u Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje veikiančiose ugdymo įstaigose,
vykdančiose ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas
bei pirminį profesinį mokymą (toliau – ugdymo įstaigos), kurios sutinka dalyvauti testavime,
vykdyti periodinį testavimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti (toliau –
testavimas) savikontrolės greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais (toliau – savikontrolės tyrimas),
testuojant mokinius ir norinčius testuotis darbuotojus (įskaitant neformalųjį vaikų švietimą,
vykdomą toje pačioje ugdymo įstaigoje, kurioje organizuojamas testavimas tos pačios ugdymo
įstaigos mokiniams), išskyrus mokinius ir ugdymo įstaigų darbuotojus, kuriems mažiau nei prieš 90

2
dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) diagnozuota atlikus PGR ar antigeno testą,
Sprendimo nustatyta tvarka:
1.1. Periodinį savikontrolės tyrimą vykdyti 2 kartus per savaitę pasirenkant vieną iš šiame
punkte nurodytų periodų (šio punkto nuostatos netaikomos, kai testavimas atliekamas Sprendimo 81
punkte nurodytu atveju):
1.1.1. pirmadieniais ir ketvirtadieniais;
1.1.2. trečiadieniais (ugdymo įstaigoje) ir sekmadieniais (išduodant po 1 savikontrolei
skirtą greitąjį antigeno testą moksleiviams į namus, užtikrinant antigeno testų rezultatų fiksavimą
ugdymo įstaigos vadovo nustatyta tvarka).
1.2. Išduoti po 1 savikontrolei skirtą greitąjį antigeno testą, kurį rekomenduojama atlikti
paskutinę dieną iki grįžimo į ugdymo procesą: savaitgaliui – mokiniams, kurie patys ar jų atstovai
pagal įstatymą nėra išreiškę sutikimo dalyvauti periodiniame testavime, bet sutinka atlikti
savikontrolės testą namuose; atostogų metu – visiems norintiems mokiniams.
1.3. Jei šio įsakymo 1.1.1 ir 1.1.2 papunkčiuose nurodyta testavimo diena sutampa su
moksleivių atostogų ar nedarbo diena, testavimo grafikas koreguojamas Sprendime nustatyta
tvarka.“.
2. N u r o d a u, kad šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti apskundžiamas Lietuvos
administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys)
Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta
tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158
Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Per
vienerius metus gali būti apskundžiamas dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriams (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos
Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius

Tomas Jukna

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Panevėžio miesto savivaldybės administracija 288724610, Laisvės
a. 20 LT-35200, Panevėžys

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2021 M. RUGPJŪČIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A-761 „DĖL
PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI
TESTAVIMĄ PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS
TERITORIJOJE VEIKIANČIOSE UGDYMO ĮSTAIGOSE IR
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. BALANDŽIO
29 D. ĮSAKYMO NR. A-408 „DĖL APLINKOS PAVIRŠIŲ
TYRIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO PANEVĖŽIO
MIESTO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO
UGDYMO ĮSTAIGOSE“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU
GALIOS“ PAKEITIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2022-01-25 Nr. A-89

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Tomas Jukna, Administracijos direktorius

Sertifikatas išduotas

TOMAS JUKNA, Panevėžio miesto savivaldybės administracija
LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2022-01-25 13:34:54 (GMT+02:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2022-01-25 13:34:59 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-06-06 10:00:22 – 2022-06-05 10:00:22

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Panevėžio miesto savivaldybės administracija, į.k. 288724610
LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:37:42 iki 2024-12-19
12:37:42

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

–

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

–

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

–

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

–

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

–

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.51
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-01-25
13:52:00)

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2022-01-25 13:52:00 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

