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Laboratoriskais skrīnings uz Covid-19
infekciju nav nepieciešams 

https://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-
analizes 

Personām, kuras ir pārslimojušas Covid-19 infekciju, nav nepieciešams 
veikt rutīnas skrīningu un izmeklēšanu pēc epidemioloģiskajām indikācijām uz 
Covid-19 infekciju trīs mēnešus pēc saslimšanas datuma vai Covid-19 infekciju 
apstiprinošā parauga ņemšanas datuma, ja gadījums bija asimptomatisks[17]. 

Personām, kuras ir saņēmušas pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 infekciju ar 
vakcīnu “Comirnaty” (ražotājs BioNTech Manufacturing GmbH un Pfizer
Manufacturing Belgium NV) vai vakcīnu “COVID-19 Vaccine Moderna” (ražotājs 
Rovi Pharma Industrial Services, S.A.), nav nepieciešams veikt rutīnas 
skrīningu uz Covid-19 infekciju, sākot ar trešo nedēļu pēc otrās vakcīnas devas 
saņemšanas. Tomēr minētajām personām ir ieteicams veikt izmeklējumu uz 
Covid-19 infekciju pēc epidemioloģiskajām indikācijām (piem., pēc augsta 
inficēšanās riska kontakta ar Covid-19 pacientu vai strādājot Covid-19
uzliesmojuma skartajā ārstniecības iestādes struktūrvienībā).

Personām, kuras tiek vakcinētas pret Covid-19 ar vakcīnu “COVID-19 Vaccine
AstraZeneca” (ražotājs MedImmune Pharma B.V) rutīnas skrīnings un 
izmeklēšana pēc epidemioloģiskajām indikācijām uz Covid-19 infekciju turpinās 
līdz 21. dienai pēc pirmās devas saņemšanas un pēc 90. dienas, ja nav saņemta 
otrā pote. Pēc vakcīnas 2. devas saņemšanas izmeklējumu uz Covid-19 infekciju 
veic pēc epidemioloģiskajām indikācijām.
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Skrīninga process

1. Pieteikumu 
Veselības 
inspekcijai

2. Apstiprinājums 
no Veselības 

inspekcijas par 
laboratorijas 

piesaisti

5. Atbildes 
saņemšana par 

testa rezultātiem

6. Iestādes vadības 
informēšana par 
pozitīvo rezultātu
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3. Laboratorija
sazinās ar atbildīgo 
personu un informē 
par  testu piegādi,  
skrīninga datumu

4.Siekalu paraugu 
savākšana un 

nodošana 
laboratorijai

7. Testa  esamības 
pārbaude pirms 

eksāmena



Centralizētie eksāmeni- skrīnings
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Skolotāji un novērotāji

maija 1.nedēļā- 16 000   

maija 3.nedēļā - 1800 

jūnija 1. nedēļā  - 300

12.klašu izglītojamie un 

profesionālās izglītības audzēkņi                    

maija 1.nedēļā- 17 500

maija 3.nedēļā- 6 500         

pārlikšana vai tie, kas nevarēja 

nokārtot, - 5000



Iespējamas problēmas

➢ nepieciešams precizēt testu skaitu, skrīninga datumu

➢ 12.klašu izglītojamais/ profesionālās izglītības 
audzēknis nav nodevis testu noteiktajā datumā iestādē

➢ tests nodots 10.05.2021., bet  11.05.2021. nav 
saņemts testēšanas rezultāts 

➢ siekalu testa rezultāts  apšaubāms
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Paldies par uzmanību!


