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Rutīnas skrīnings martā

Izglītojamo skrīnings līdz 13.03.2022.
saglabāsies līdzšinējā kārtībā 

07.03.2022.
paredzēta situācijas pārvērtēšana, atkarībā no 

Covid-19 izplatības izglītības sektorā
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Atbalstošie faktori 
skrīninga testēšanas turpināšanai
Agrīna Covid-19 diagnostika, tādējādi dodot iespēju 
ģimenei pieņemt pareizu lēmumu, lai samazinātu infekcijas 
pārnešanu uz augstākam riskam pakļautiem cilvēkiem-
senioriem, cilvēkiem ar hroniskām slimībām.

Iespēja sekot infekcijas izplatībai izglītības iestādēs, lai 
pieņemtu lēmumus attiecībā uz epidemioloģiskās drošības 
prasībām izglītības iestādēs.

Testēšana, tai skaitā paštesti, ir kompensējošais 
pasākums KP situācijā, kad izglītības iestādes 
apmeklēšanai klātienē pieļauts neievērot mājas karantīnu.
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Nevakcinētiem /nepārslimojušiem izglītojamiem
pamata un vidējās izglītības pakāpē tiek saglabāts 
laboratorijas (kociņu) apvienotā parauga PĶR tests 

reizi nedēļā

Testēšanas dienas – otrdiena, trešdiena, ceturtdiena

Priekšlikumi:
vienā paraugā apvienot vairāku klašu testējamos;
 individuāla siekalu paraugu nodošana klasēs, 

kurās testēšanā piedalās 1-3 izglītojamo
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Rutīnas skrīnings martā

Pamata un vidējās izglītības pakāpē 
izglītojamie un darbinieki veic 
2 antigēna paštestus nedēļā

(arī vakcinētie, kā arī pārslimojušie no 61. dienas pēc 
inficēšanās apstiprināšanas)

Pirmsskolu izglītības iestāžu 
darbinieki veic 

2 antigēna paštestus nedēļā 
(pārslimojušie no 61. dienas pēc inficēšanās 

apstiprināšanas)

5



Citu izglītojamo grupu 
rutīnas skrīninga testēšana

Izglītojamiem, kuri mācās speciālās izglītības iestādē
vai speciālās izglītības klasē apgūst speciālo pamatizglītības programmu,
skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem vai speciālo pamatizglītības
programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, vai vairākiem
smagiem attīstības traucējumiem

testēšanas kārtība nemainās 
(organizē laboratorijas)

Skolēniem, kuri izglītojas ģimenē un tālmācības skolu skolēniem
(interešu izglītībai (tostarp sportam), profesionālās ievirzes izglītībai) 

veicami 2 antigēna  paštesti nedēļā
(tos saņem piesaistītajā izglītības iestādē) 

Nevakcinētiem / nepārslimojušiem – ir pieejams valsts apmaksāts robotizēts 
siekalu parauga PĶR tests (iespējamas rindas!)

Pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem rutīnas testēšana 
netiek veikta 6
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Kociņa diena Svētdiena Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena

Otrdiena P (visi) K (nevakcinētie, 
nepārslimojušie)

P (vakcinēti, 
pārslimojušie)

P (nevakcinētie/ 
nepārslimojušie)

Trešdiena P (visi) K (nevakcinētie, 
nepārslimojušie)

P (vakcinēti, 
pārslimojušie)

P (nevakcinētie/ 
nepārslimojušie)

Ceturtdiena P (visi) P (nevakcinētie/ 
nepārslimojušie)

K (nevakcinētie, 
nepārslimojušie)

P (vakcinēti, 
pārslimojušie)

P – paštests, veic mājās
K – laboratorijas apvienotais paraugs jeb “kociņš” izglītojamajiem, ko veic skolā

Testēšanas shēma



Ja ir pozitīvs (kociņu) apvienotais 
klases /grupas  paraugs:

 iesaistītās personas nodod individuālus siekalu testus:
– izmanto skolai piegādātus stobriņus individuāliem siekalu

paraugiem;
– testēšana jāveic epidemioloģiski drošos apstākļos;

 izglītības iestādes atbildīgā persona par testēšanu organizē
siekalu paraugu savākšanu epidemioloģiski drošos apstākļos!
(jo personu vidū ir potenciāli infekcioza persona);

 izglītības iestāde, sadarbībā ar pašvaldību, nodrošina paraugu
nogādāšanu laboratorijā;

 tikai izņēmuma kārtībā var izmantot testēšanu laboratorijās
(pēc iepriekšējā pieraksta), kur jārēķinās ar gaidīšanas rindām.
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Pārslimojušie izglītojamie 
izglītības iestādēs - I

Ja inficēšanās fakts apstiprināts laboratoriski, vai
saslimšanas faktu konstatējusi skolas ārstniecības vai par
testēšanu atbildīgā persona, veicot antigēna testu, tad:

 180 dienas pēc inficēšanās apstiprināšanas persona
neveic laboratorijas (kociņu) testu;

 60 dienas pēc inficēšanās apstiprināšanas neveic
antigēna paštestus;

 no 61. līdz 180. dienai skaitās kā vakcinēta persona
centra algoritmā.
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Pārslimojušie izglītojamie 
izglītības iestādēs - II

Ja saslimšanas faktu apstiprina tikai paštests, kas veikts mājas
apstākļos, tad 60 dienas pēc inficēšanās:

 laboratorijas testēšanas dienā nepiedalās apvienotā parauga
(kociņu tests) nodošanā, bet nodod individuālu siekalu testu
stobriņā (ar personas identifikāciju);

 veic antigēna paštestus (gan vakcinēti, gan nevakcinēti);

 nevakcinētie no 61. dienas skaitās kā nevakcinēta persona
algoritmā.

Jāpievērš uzmanība, vai nav novērojami 
saslimšanas simptomi. Persona ar simptomiem 

nekavējoties jāizolē!
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Pozitīvs paštests izglītojamajam 

Izolācija un mājas karantīna inficētajai personai un 
kontaktpersonām saskaņā ar SPKC vadlīnijām.



Paziņošanas pienākums izglītības iestādei.


Pozitīva paštesta gadījumā vēlams nodot individuālu siekalu 
paraugu*

*ja pozitīvs paštests svētdienas vakarā – sazinoties ar 
atbildīgo par testēšanu, stobriņu ar svaigu siekalu paraugu 
nogādā izglītības iestādē dienā, kad izglītības iestāde nodod 
paraugus laboratorijai vai sadarbībā ar pašvaldību organizē 
paraugu transportēšanu uz laboratoriju.
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Atgriešanās klātienes 
izglītības procesā

Pārslimojis izglītojamais
pirmsskolas, pamata, vidējās un augstākās 

izglītības pakāpē, tai skaitā interešu izglītības un 
profesionālās ievirzes izglītības programmās:

kopš inficēšanās pagājušas ne mazāk kā 
septiņas dienas un vismaz 24 stundas pirms 

atgriešanās viņam nav slimības pazīmju
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Atgriešanās klātienes 
izglītības procesā

Pirmsskolas izglītojamais kā kontaktpersona:

ir saistīts ar Covid-19 gadījumu mājsaimniecībā
kopš pēdējā kontakta ar inficētu personu pagājušas ne 

mazāk kā 10 dienas

nav saistīts ar Covid-19 gadījumu mājsaimniecībā
var neievērot mājas karantīnas nosacījumus
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Atgriešanās klātienes 
izglītības procesā

Izglītojamais kā kontaktpersona

pamata un vidējās izglītības pakāpē, tai skaitā interešu 
izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās 
(izņemot profesionālās tālākizglītības un profesionālās 

pilnveides programmas)

neievēro mājas karantīnas nosacījumus, ja tiek 
veikta izglītojamo rutīnas skrīninga testēšana 

atbilstoši centra algoritmam
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Kontaktpersonas - darbinieki 
izglītības iestādēs

Izglītības iestādē nodarbinātais vai izglītojamā asistents:

karantīnas laikā drīkst veikt darba pienākumus, ja 
nodrošināta rutīnas skrīninga testēšana atbilstoši centra 

algoritmam (regulējums spēkā līdz 31.03.2022.)

Atvieglotie nosacījumi iziešanai no mājas karantīnas vai 
izolācijas nosacījumi primāri attiecas uz klātienes izglītības 

procesu.
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Solvita Muceniece
Sabiedrības veselības departamenta vadītāja

23.02.2022.

Paldies par uzmanību!
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