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Kopsavilkums

• Testēšana – viens no droša klātienes izglītības procesa 
pīlāriem, kur izglītības iestādēm jau ir ievērojama pieredze

• Testē nodarbinātos un izglītojamos, pirmsskolā – tikai 
nodarbinātos (kuri nav vakcinēti/pārslimojuši)

• Vīrusa RNS noteikšanas testu veic laboratorijas, paraugus 
nodod izglītības iestādē

• Datu apmaiņa nodrošina efektīvu loģistiku un ātru reaģēšanu 
pozitīvas atradnes gadījumā

• Augstākā un pieaugušo izglītībā īpašs regulējums



Principi testēšanai

Izglītības process notiek klātienē, neskatoties uz epidēmiju
• Drošs
• Stabils
• Efektīvs
• Testēšana – viens no pīlāriem, bet spēkā paliek pārējie pretepidemioloģiskie

principi

Pirmā testēšana – preventīva 23.08-30.08
• Novērš asimptomātisko nēsāšanu
• Tāpēc īpaši iedarbīga, ja pareizi veikta
• Aptveroša
• Testa paraugs nedrīkst būt vecs



Dalība klātienes izglītībā

Pārslimojis (sertifikāts)

Vakcinēts (sertifikāts)

Testēts (apliecinājums)



SPKC algoritms – valsts apmaksāta testēšana
https://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes 

• Testus nodot tikai tie, kas nav vakcinēti / nav pārslimojuši (ar spēkā esošu sertifikātu)
• Testēšanas aptvertās grupas:

• izglītojamie pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē
• pedagoģiskais un tehniskais personāls, t.sk. pirmsskolu un speciālo izglītības iestāžu nodarbinātie, 

kā arī interešu izglītības iestādēs nodarbinātie 
• Personas, kas nav tieši iesaistītas izglītības pakalpojuma sniegšanā, bet līgumattiecību izpildes 

laikā izglītības pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk saskarē ar izglītojamiem (asistenti bērnam ar 
invaliditāti, ēdināšanas, transporta, uzkopšanas pakalpojuma sniedzēji utml.)

• Testēšana neaptver augstākās izglītības programmas, profesionālās pilnveides un profesionālās 
tālākizglītības programmas, pieaugušo neformālās izglītības programmās

• Sākotnējais biežums ir 1 reizi nedēļā rutīnas siekalu tests, bet tas var mainīties, ja mainās 
epidemioloģiskā situācija



Testu loģistika

Laboratorijas noteikšana izglītības iestādei, sazinās ar atbildīgo par test. Līdz 09.08.2021

Izglītības iestādes nodod testējamo personu datus laboratorijai Līdz 17.08.2021

Laboratorija piegādā personalizētos parauga ņemšanas stobriņus, 
vienošanās par paraugu paņemšanas dienu

Līdz 23.08.2021

Paraugu nodošana, kurjers paņem paraugus un nogādā laboratorijā. 
Laboratorija veic analīzes

23.08.2021 -
30.08.2021

Atbilžu saņemšana, skolas brīdināšana par pozitīviem testiem
Dienu pēc
nodošanas

Mācību uzsākšana 01.09.2021

Testu nodošana speciālās izglītības iestādēs Līdz 04.09.2021

Jaunais testu nodošanas iknedēļas cikls No 01.09.2021



Testēšanas cikls

Pozitīvs tests – SPKC 
ķēdīte, izolācija, 
kontaktpersonas,
laboratorijas informē

Siekalu 
testa 
diena

Ierodas pēc testa dienas ar  
negatīvu PĶR testu (max 48 st

derīgu)

Mācību 
process

Nedēļa 
skolā

Rezultāts 24 st laikā

Nākamais 
parauga 
stobriņš



Testēšanas rezultāti

• Testēšanas rezultāti tiek nosūtīti personai uz e-pastu, kas norādīts laboratorijai iesniegtajā sarakstā, un šifra 
atslēga – uz mobilo telefonu

Lūdzu norādīt telefonu un e-pastu visām personām sarakstos, ko nodod laboratorijai
Ārkārtas gadījumos skolas e-pasts, un telefons, taču jautājums jārisina, lai izglītojamais var saņemt 

rezultātu
• Rezultāts tiek ievietots e-veselībā: to var nolasīt pilngadīga persona, nepilngadīgajam izglītojamajam –

likumiskais pārstāvis
• Par pozitīvajiem rezultātiem laboratorijas ziņo izglītības iestādei

Telefons un e-pasts, kur paziņot steidzamu informāciju
• Ja ir pozitīvas atradnes, SPKC uzsāk epidemioloģisko izmeklēšanu
• Ar negatīvu testu izglītojamais piedalās arī profesionālās ievirzes un interešu izglītības procesā (jāuzrāda)
• Negatīvs skrīninga tests nedod iespēju apmeklēt publiskus koncertus un citus publiskus pasākumus



Drošības principi

• Testus nodod, pilnībā ievērojot drošības protokolu. Drošības protokolu apstiprina iestādes 
vadītājs

• Pozitīva atradne prasīs pasākumu ievērošanu arī no kontaktpersonām (ja nav 
vakcinēts/pārslimojis)

• Īpaša uzmanība – nododot pirmo reizi:
• Izolēšanās
• Laika grafiks
• Reģistrācija
• Uzraudzība
• Maskas
• Atbildīgajam – cimdi un medicīniskā maska, aizsargtērps

• Nekombinēt pirmo testa nodošanu ar pasākumiem (karantīnas un izolācijas risks!)

• Iesakāms izsniegt tikai 1 testa stobriņu, jo izsniedzot vairākus, tos var pazaudēt, savukārt 
laboratorijas nepaspēs sagatavot aizstājējus

• Testus nodod skolā, procesu monitorējot un uzraugot, tas prasa papildus drošības pasākumus 
pret siekalu pilienu izkliedi. Līdz ar to tas pieļaujams primāri ārtelpā vai vēdināmā gaitenī



Ja nevar nodot testu skolā – īpašā situācija

• Ja nevar nodot pirmo rutīnas siekalu testu izglītības iestādē pamatotu iemeslu dēļ, tad līdz 1.09 
bērni (zem 18 gadu vecuma) var pēc pieraksta nodot individuāli – skat. 
https://www.vi.gov.lv/lv/covid-19-veselibas-inspekcijas-kompetence

• Jārēķinās ar augstu pieprasījumu, rindas, gaidīšanas laiki – tā ir īpaša situācija

• Tests ne vecāks par nedēļu, ko uzrāda skolās
• Informācija par E. Gulbja laboratorijas filiālēm un darba laikiem: 
• https://www.egl.lv/par-mums/filiales-un-darba-laiki/ Tel. 67801112
• Informācija par Centrālās laboratorijas filiālēm un darba laikiem: https://www.laboratorija.lv/filiales.html Tel. 8330
• Informācija par BIOR laboratorijas filiālēm un darba laikiem: https://bior.lv/lv/kontakti/paraugu-pienemsanas-laiki Tel. 28369560
• Informācija par MFD laboratorijas filiālēm un darba laikiem: http://www.mfd.lv/laboratorija-darba-laiki Tel. 8313

• 18g un vecāki – savā laboratorijā ar  skolēna apliecību vai skolas izziņu, izņēmuma kārtībā citās 
laboratorijās, piesaka uz 8303 vai laboratoriju telefoniem

• Pēc 1. septembra – ja ir pamatots iemesls (piem. slimošana), testu nodod pēc ārstniecības personas 
norīkojuma/individuāli, piesakot laboratorijai – ar skolēna apliecību. Skolā drīkst ierasties ar ne vecāku 
testu par 48 stundām

• Avārijas situācijā SPKC algoritms paredz arī antigēna testu, taču tā derīgums ir ļoti īss – burbulī 48 
stundas, citās situācijās 6 stundas

https://www.vi.gov.lv/lv/covid-19-veselibas-inspekcijas-kompetence
https://www.egl.lv/par-mums/filiales-un-darba-laiki/
https://www.laboratorija.lv/filiales.html
https://bior.lv/lv/kontakti/paraugu-pienemsanas-laiki
http://www.mfd.lv/laboratorija-darba-laiki


Paldies!


