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Kaunas 

 

  
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio 

ekstremalios situacijos vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl 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 testavimą ugdymo įstaigose“ (su pakeitimais) 10 punktu ir Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 1 d. įsakymu „Dėl pavedimo 

organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esančiose 

ugdymo įstaigose“ Nr. A-3055: 

1. O r g a n i z u o j u  mokinių savikontrolę greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais 

(toliau testavimas) nuo 2021 m. rugsėjo 20 d.  

2.  S k i r i u  direktoriaus pavaduotoją ugdymui AUŠRĄ GRADICKIENĘ atsakinga 

už: 

2.1. testavime dalyvaujančių mokinių tėvų atstovų pagal įstatymą ir progimnazijos 

darbuotojų informavimą apie: 

2.1.1. testavimo organizavimą, jo tikslą, atlikimo eigą, rezultatų interpretavimą, asmens 

duomenų tvarkymą; 

2.1.2. reguliarų testavime dalyvaujančių mokinių atstovų pagal įstatymą ir progimnazijos 

darbuotojų apie testavimo organizavimą ir jo apibendrintus rezultatus, prireikus teikti kitą su 

testavimu susijusią informaciją; 

2.2. sutikusių dalyvauti testavime sutikimų surinkimą; 

2.3. tinkamomis organizacinėmis ir techninėmis duomenų saugumo priemonėmis asmens 

duomenų, reikalingų organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą, tvarkymo saugumą, 

konfidencialumą ir saugojimą; 

2.4. bendradarbiaujant su Visuomenės sveikatos biuru mokinių testavimo atlikimą 

klasėse organizavimą, užtikrinant asmens bei aplinkos higienos sąlygų laikymąsi; 

2.5. testavimo atlikimo grafiko parengimą. 

 



 

3. S k i r i u  kiekvienai klasei už testavimo organizavimą ir antigeno testų paruošimą 

naudojimui atsakingą darbuotoją: 

Klasė  Atsakingas mokytojas 

1a Jūratė Levišauskaitė Mikalauskienė 

1b Ona Kimbirauskienė 

2a Neringa Gaubienė  

2b Gitana Kriaučiūnienė 

3a Daina Girdzevičienė 

3b Saulė Eimutienė 

3c Živilė Skirkaitė 

4a Alma Katlauskienė 

4b Vida Matusevičienė 

5a Birutė Gaurylienė 

5b Rimantė Jankauskienė 

6a Kristina Gagienė 

6b Ligita Minkauskienė 

7a Violeta Buksienė 

7b Violeta Buksienė 

8a Rūta Binkienė 

8b Ričardas Gasiulis 

 

4. P a v e d u  mokytojo padėjėjai KRISTINAI BIELINSKAITEI teikti pagalbą 

pavaduotojai ugdymui Aušrai Gradickienei vykdant testavimą, vykdyti jos teisėtus pavedimus. 

5. S k i r i u  pavaduotoją ugdymui RIMANTĄ BUTKŲ atsakingu už progimnazijos 

aprūpinimą reikalingomis priemonėmis testavimo atlikimui.  

  

 

Direktorė     Antanina Džiugienė  

 

 

 

 

 

 

 

Parengė Aušra Gradickienė 


