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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Ventspilī 
 

20.01.2022.        Nr.7 

Covid -19 testēšanas kārtība 
 

 

Izdota saskaņā ar  Ministru kabineta  

2021. gada 28. septembra noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”,  

2021. gada 9. oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr.720  

“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, 

2022. gada 18.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 54 

“Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 

"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai"”, 

 2022. gada 18. janvāra  Ministru kabineta rīkojumu Nr. 37  

“Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā  

Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 

 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Covid -19 testēšana notiek atbilstoši Veselības ministrijas, Slimību profilakses 

un kontroles centra izstrādātajam algoritmam.  

2. Lai turpinātu epidemioloģiski droša izglītības procesa īstenošanu klātienē, tiek 

organizēta Covid-19 ātro antigēna paštestu izmatošana. 

3. Testēšanu apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem. 

4. Izglītības iestādē Covid-19 PĶR testa veikšana notiek sadarbībā ar institūta 

“BIOR” laboratoriju. 

5. Izglītības iestādei ir tiesības nodot minēto izglītojamo datus (vārds (vārdi), 

uzvārds, personas kods, dzimums, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās 

dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta 

adrese, ja tāda ir), pilsonības valsts, dzimšanas datums, klase (kurss, grupa)) un 

pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja 

elektroniskā pasta adresi attiecīgajai laboratorijai. 
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II. Procesa organizēšana 

 

6. Lai turpinātu epidemioloģiski droša izglītības procesa īstenošanu klātienē, tiek 

organizēta Covid-19 ātro antigēna paštestu izmatošana.  

Aicinām iepazīties ar pamācību paštestu veikšanai: 

https://www.youtube.com/watch?v=NJ38k16Qbvs 

7. Paštestus veic arī vakcinētie un pārslimojušie (ja kopš inficēšanās ar Covid-19 

pagājis vairāk par 6 nedēļām), gan nevakcinētie izglītojamie. 

8. Noteiktās dienās, atbilstoši grafikam 1.-12. klašu izglītojamie un darbinieki (arī 

vakcinētie un pārslimojoši no 7. nedēļas pēc pozitīva COVID-19 testa) veic 

paštestu; 

8.1. izglītojamais  ziņo par rezultātu skolotājam; 

8.2. izglītojamam ar pozitīvo paštesta rezultātu tiek noteikta izolēta telpa, tiek 

informēti izglītojamā vecāki/likumiskie pārstāvji; 

 8.3. pēc saskaņošanas ar izglītojamā vecākiem/likumisko pārstāvi, pozitīva 

paštesta rezultāta gadījumā, izglītojamais siekalu paraugus (PĶR testu) nodod 

skolā, izmantojot laboratorijas piegādātus siekalu testus, skola organizē siekalu 

paraugu nodošanu laboratorijai; 

8.4. vecāks/likumiskais pārstāvis ir tiesīgs informēt ģimenes ārstu, līdz atbildes 

saņemšanai no laboratorijas par apstiprinošā PĶR testa rezultātu, izglītojamais 

ievēro izolāciju 

10. Atbilstoši Veselības ministrijas norādījumiem un izglītības iestādes noteiktam 

grafikam, izglītojamie veic laboratorisko skrīninga testu. 

11. Skola apkopotus skrīninga testu rezultātus saņem no laboratorijas un 

izglītojamiem testu rezultāti atsevišķi skolā nav jāuzrāda. Testu rezultātus no 

laboratorijas saņem arī vecāks/likumiskais pārstāvis vai izglītojamais.  

12. Negatīvs klases testa rezultāts  ļauj turpināt mācības bez izmaiņām. Izglītojamie 

no klases, kur, testējot apvienoto paraugu, ir konstatēts pozitīvs Covid-19 

gadījums vai rezultāts klasificējams kā robežvērtība, apšaubāms vai vāji pozitīvs, 

tiek uzskatīti par kontaktpersonām. Klase dodas karantīnā un ne vēlāk kā 36 

stundu laikā visiem šīs klases izglītojamiem  jānodod individuāls tests. 

Izglītojamais dodas uz  laboratoriju un, uzrādot SMS vai e- pasta ziņu un personu 

apliecinošu dokumentu, veic testu, ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams.  

13. Ja izglītojamam ir pozitīvs paštesta rezultāts, viņš rīkojas atbilstoši Veselības 

ministrijas un SPKC  aktuālajiem norādījumiem. 

14. Situācijās, kad izglītojamie atgriežas izglītības iestādē pēc prombūtnes vai 

neiekļaujas izglītības iestādes testēšanas grafikā, viņi rīkojas atbilstoši Veselības 

ministrijas un SPKC  aktuālajiem norādījumiem. 

15. Ievērojot karantīnu vai atgriežoties izglītības iestādē pēc karantīnas vai slimošanas 

izglītojamais rīkojas atbilstoši Veselības ministrijas un SPKC  aktuālajiem 

norādījumiem. 

16. Sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts ir jāuzrāda Skolas 

atbildīgajai personai vienu reizi

https://www.youtube.com/watch?v=NJ38k16Qbvs


 
III. Noslēguma jautājumi 

 

17. Ar “Covid -19 testēšanas kārtību” ir iepazīstināti izglītojamie, izglītojamo 

vecāki/likumiskais pārstāvis, nodarbinātie. 

18. Atzīt par spēku zaudējošu 2021. gada 15. novembra  kārtību “Covid -19 testēšanas 

kārtība” 

19. “Covid -19 testēšanas kārtība” ir spēkā no 2022. gada 20. janvāra. 
 

 

 
Direktore Z. Bite 



 


