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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.21 papunkčiu, Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m.
kovo 12 d. sprendimu Nr. V-513 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį
savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“:
1. N u r o d a u nuo 2021 m. balandžio 26 d. Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos, Kazlų
Rūdos „Elma“ mokyklos-darželio, Kazlų Rūdos sav. Bagotosios pagrindinės mokyklos, Kazlų Rūdos
sav. Jankų pagrindinės mokyklos, Kazlų Rūdos pradinės mokyklos (toliau – Mokyklos) pasirinktose
klasėse ugdymą organizuoti mišriu būdu, vykdant savanorišką profilaktinį tyrimą – pagal pradinio
ugdymo programą ugdomų mokinių ir mokyklose kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų nosies landų
tepinėlių ėminių kaupinių tyrimą SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu,
ėminius toje pačioje virusologinėje terpėje grupuojant po ne daugiau kaip 6.
2. Į p a r e i g o j u 1 punkte nurodytų Mokyklų vadovams užtikrinti Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
2021 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-513 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį
savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“ (toliau – Sprendimas) 8 punkte nurodytų nuostatų
laikymąsi.
3. P a v e d u:
3.1. VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro vadovui paskirti asmens sveikatos
priežiūros specialistą, kuris prieš pradedant savarankiškai imti ėminius instruktuotų visus
profilaktiniame tyrime dalyvaujančius 1 punkte nurodytų Mokyklų mokinius ir darbuotojus, kaip imti
ėminius kaupinių PGR tyrimui.
3.2. Kazlų Rūdos savivaldybės biuro vadovui paskirti 1 punkte nurodytose Mokyklose už
profilaktinio tyrimo organizavimą atsakingus visuomenės sveikatos specialistus ir pavesti atlikti
Sprendimo 10.1–10.6 punktuose nurodytus veiksmus.
4. N u s t a t a u, kad šio įsakymo vykdymo kontrolę atlieka Kazlų Rūdos savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas.
Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas
Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka
Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240 Kaunas)
arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312
Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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