
Informācija par izglītojamo testēšanu  

pirms 2021./2022.mācību gada 

Pamatojoties uz 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” (MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 565 redakcijā)  - turpmāk 

NOTEIKUMI-106.punktu: 

1.  pirms 2021./2022. mācību gada sākuma izglītojamie 

pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē ierodas skolā un veic 

Covid-19 testu (siekalu tests); 

2. Covid-19 testu neveic izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas 

vai pārslimošanas sertifikātu. 

Saskaņā ar Noteikumu 40.9 punktu skolā izglītojamo testēšanu organizē 

sadarbībā ar laboratoriju, kura veic Covid-19 testus.  

 

Rīgas 84.vidusskola testēšanu organizē sadarbībā ar Veselības 

inspekcijas skolai piesaistīto MFD Laboratoriju. 

 

Skolai noteiktie testēšanas datumi ir 24. un 25.augusts. 

 

✓ Visu informāciju par ierašanās kārtību skolā, laikiem, 

kabinetiem un testu nodošanu vecākiem nosūtīs klašu 

audzinātāji! 

 

✓  Lūdzam skolas telpās lietot mutes un deguna aizsegus un ievērot 

distancēšanos! 

 

✓ Aizliegts ierasties skolā un uz testēšanu, ja ir parādījušās augšējo 

elpceļu saslimšanas pazīmēm, kā arī tad, ja noteikta mājas 

karantīna, izolācija, pašizolācija! 

 

✓ Testus laboratorijas kurjers savāks un vedīs uz laboratoriju 

25.augustā no plkst.14.00 

 

✓ Lūgums būt saprotošiem un ievērot skolas noteiktos laikus 

testēšanai, ņemot vērā, ka testējamo izglītojamo skaits ir ļoti 

liels – 1015 izglītojamie!!! 

 

✓ Testi būs derīgi pirmajai septembra nedēļai. Pēc tam testēšana tiks 

veikta vienu reizi nedēļā laboratorijas noteiktajā dienā, par ko 

savlaicīgi informēsim! 

 

https://likumi.lv/ta/id/325514-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-9-junija-noteikumos-nr-360-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplati...


✓ Laboratorija testēšanas rezultātu ievada e-veselības sistēmā un 

nosūta pilngadīgam izglītojamam vai nepilngadīga izglītojamā 

likumiskajam pārstāvim uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi 

(skola sarakstus pa klasēm ar pieprasīto informāciju nosūtījusi 

MFD Laboratorijai.) 

 

✓ Saskaņā ar Noteikumu 107.punktu izglītojamie, kuri no 2021. gada 

23. augusta līdz 2021. gada 30. augustam ir patstāvīgi veikuši 

Covid-19 testu un tas ir negatīvs, ir tiesīgi piedalīties izglītības 

procesā ar 2021. gada 1. septembri, uzrādot apliecinājumu (papīra 

vai digitālā formā) skolas atbildīgajai personai. 
 

✓ Tikai retos izņēmuma gadījumos, ņemot vērā arī laboratorijas 

lielo noslogojumu,  ja izglītojamie atgriežas skolā pēc prombūtnes 

vai neiekļaujas skolas testēšanas grafikā, viņi ne vēlāk kā 48 stundu 

laikā pirms ierašanās skolā Covid-19 testu veic patstāvīgi 

laboratorijā, kura piesaistīta skolai (MFD Laboratorija) un kurai ir 

nodoti izglītojamā dati, iepriekš zvanot uz tālruņa nr. 8313.  
 

SVARĪGI!  

MFD Laboratorijas informācija par siekalu paraugu savākšanas 

procedūru 

 

Attēlā redzams siekalu testa trauciņš. Sīkāk pa 

soļiem aprakstītas darbības, kas jāveic:  

✓ Pirms parauga savākšanas piespiediet 

mēles galu pret augšējo vai apakšējo 

mutes daļu, lai bagātinātu siekalas;  

✓ Viegli iespiediet siekalas savākšanas 

piltuvē, līdz šķidrās siekalas (nevis gaisa 

burbuļi) sasniedz 2 ml gradācijas līnijas 

augstumu;  

✓ Turiet savākšanas mēģeni vertikāli, 

uzmanīgi atskrūvējiet savākšanas cauruli 

no savākšanas piltuves un ielieciet 

maisiņā;  

✓ Uzskrūvējiet savākšanas mēģenei (ar 

siekalām) zilo vāciņu.  

 
Ko nedrīkst darīt pirms testēšanas!  

30 minūtes pirms testa veikšanas:  

✓ Nedzert kafiju, tēju, gāzētus, alkoholiskus dzērienus.  

✓ Nelietot košļājamo gumiju, mutes atsvaidzinātājus, kakla tabletes, aerosolus 

inhalācijām, netīrīt zobus.  

✓ Nesmēķēt!  

 


