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Iekšējo noteikumu Nr. 56. “Kārtība Covid 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

1.pielikums  

 

 

SARS-CoV-2 vīrusa noteikšanas testu veikšanas organizēšanas,  sadarbspējīgu 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un testēšanas rezultātu kontroles Drošības 

protokols Aizkraukles Profesionālās vidusskolas izglītojamajiem 
Izdots saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem  

Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi  

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  

(Rīgā 2020. gada 9. jūnijā (prot. Nr. 40 32. §)) 

   

1. Vispārīgie noteikumi 

Aizkraukles Profesionālā vidusskola (turpmāk tekstā- Skola) “SARS-CoV-2 vīrusa noteikšanas 

testu veikšanas organizēšanas, sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un testēšanas 

rezultātu kontroles Drošības protokols Aizkraukles Profesionālās vidusskolas izglītojamajiem”  

nosaka pirmreizēju (uzsākot 2021./2022. mācību gadu) un turpmāko SARS-CoV-2 vīrusa RNS 

(turpmāk tekstā “Covid-19”) noteikšanas testēšanu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra  

tīmekļvietnē publicētajam algoritmam testu veikšanas organizēšanu,  sadarbspējīgu vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikātu un testēšanas rezultātu kontroles organizēšanu un uzraudzību. Drošības 

protokols ir Skolas Iekšējo noteikumu Nr. 56 “Kārtība Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

papildinājums.  

 

2. Covid-19 vīrusa noteikšanas testēšanas mērķi 

2.1.Nodrošināt epidemioloģiski drošu un nepārtrauktu klātienes izglītības procesu.  

2.2.Stabilizēt izglītības sektora darbību pandēmijas draudu apstākļos. 

2.3.Nodrošināt pretepidemioloģisku aizsardzību visiem izglītojamajiem un skolas 

darbiniekiem. 

2.4.Efektīvi izķert bīstamos asimptomātiskos gadījumus, tādējādi būtiski stabilizējot skolu 

sistēmas darbību klātienē, paaugstinot kopējo drošību. 

2.5.Efektīvi norobežot izglītības sistēmu no augsta epidemioloģiskā riska objektiem 

pašvaldībās. 

2.6.Uzsākot testēšanu pirms mācību gada sākuma, preventīvi samazināt risku. 

2.7.Veicot iknedēļas izglītojamo un darbinieku testēšanu, sekmēt ātrāku visu izglītības procesā 

iesaistīto vakcināciju, nodrošināt skolas darbību maksimāli ilgstoši klātienē. 

 

3. Covid-19 vīrusa noteikšanas testēšanas vispārējie principi 

3.1.Testētas tiek personas, kam nav Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sadarbspējīgā 

sertifikāta. 

3.2.Testēšanai tiek pielietots siekalu SARS-CoV-2 vīrusa RNS (PĶR) tests rutīnas skrīninga 

vajadzībām. 



2 
 

3.3.Testēšanas kārtību, biežumu nosaka SPKC algoritms - https://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-

apmaksatas-covid-19-analizes.  

3.4.Testēšanu Skolas izglītojamajiem veic BIOR laboratorijas (turpmāk tekstā “laboratorija”). 

3.5.Testu izmaksas sedz valsts. 

3.6.Izglītojamie derīgu testu uzrāda arī interešu un sporta nodarbību apmeklēšanai. Tests nav 

paredzēts publisku koncertu, izrāžu, pasākumu apmeklēšanai. 

3.7.Par Covid-19 vīrusa testu saņemšanu no laboratorijas, paraugu uzglabāšanu, nodošanu 

laboratorijas kurjeram  ir atbildīga skolas darba drošības speciāliste - Olga Miezainiece. 

Par testu pieteikšanu, veikšanas organizēšanu izglītojamo grupās, paraugu nodošanu 

atbaidīgajam darbiniekam ir atbildīgs katras grupas audzinātājs. Par rezultātu kontroli ir 

atbildīga direktora vietniece Velta Narkevičina, dienesta viesnīcas skolotāja Māra Neidere 

un grupu audzinātāji. 

3.8.Pozitīva testa gadījumā pretepidemioloģiskos pasākumus veic SPKC un Veselības 

inspekcija. Direktora vietniece  informē atbilstošās grupas audzinātāju. Grupas audzinātājs 

informē izglītojamo par turpmāko rīcību. 

 

4. Covid-19 vīrusa noteikšanas testēšanas īpašie gadījumi 

4.1.Izglītojamie, kas dzīvo tālu no Skolas vai plāno ierasties dienesta viesnīcā agrāk par 

1.septembri,   dodas uz tuvāko laboratoriju (iepriekš piesakoties), nodod valsts apmaksātu 

SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas testu individuāli un tikai ar negatīva testa 

rezultātiem drīkst ierasties Skolā vai  dienesta viesnīcā. Šiem izglītojamajiem nav 

jāpiedalās pirmreizējā (uzsākot 2021./2022. mācību gadu) visu izglītojamo kopējā 

testēšanā 30.08.2021 no plkst.8.00-11.30. 

4.2.Izglītojamie, kuri pamatotu iemeslu dēļ nevar ierasties uz pirmreizējo vai turpmāko siekalu 

testa nodošanu izglītības iestādē, nodod valsts apmaksātu SARS-CoV-2 vīrusa RNS 

noteikšanas testu individuāli viņam tuvākajā BIOR laboratorijā. Testam laboratorijā 

savlaicīgi piesakās pats izglītojamais, norādot, ka ir Skolas audzēknis. Ierasties izglītības 

iestādē drīkst tikai ar negatīva testa rezultātiem (izdruka vai elektronisks dokuments, ko 

uzrāda grupas audzinātājam).  

4.3.Ierodoties izglītības iestādē, dienesta viesnīcā tests nedrīkst būt vecāks par 48 stundām. 

4.4.Izglītojamie, kas saņēmuši pilnu vakcinācijas kursu, bet ir bijis augsta inficēšanās riska 

kontakts ar Covid-19 pacientu,  veic izmeklējumu uz Covid-19 infekciju kopā ar visiem 

izglītojamajiem. 

 

5. Covid-19 vīrusa noteikšanas drošības principi 

 

5.1.Izglītojamie uz testēšanu ierodas sejas maskās, līdzi jābūt personu apliecinošam 

dokumentam (pase, ID karte). 

5.2.Atbildīgajam par testa izsniegšanu, saņemšanu ir jālieto vienreizējās lietošanas cimdi un 

medicīniskā maska. Testus grupu audzinātājiem pirmreizējai testēšanai izsniedz 26. un 27. 

augustā. Iknedēļas testēšanai – katru piektdienu līdz plkst. 14.00 

https://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes
https://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes
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5.3.Testēšanu veic: pirmreizējo 30.augustā no plkst.8.00- 11.30, bet iknedēļas testus katru 

pirmdienu līdz 11.00  

5.4.Izglītojamais grupas audzinātājam uzrāda personas apliecinošu dokumentu un saņem 

personalizētu testu. Tests jāveic  uzreiz pēc saņemšanas un tas jānodod grupas audzinātājam. 

Grupas audzinātājs  pārliecinās, ka persona nodod savu testu (marķējums uz testa), veic 

atbilstošās atzīmes dokumentācijā. 

5.5.Testējamajiem jāievēro 2 metru distance. 

5.6.Testējamiem tiek izsniegts tikai 1 testa stobriņš, tests tiek veikts Skolā, grupas audzinātāju 

kabinetā un paraugs nekavējoties tiek nodots. 

5.7.Testa rezultātus audzēknis saņem uz savu norādīto e-pastu. Visu izglītības iestādes 

audzēkņu Covid-19 testu rezultāti direktora vietniecei ir pieejami laboratorijas vietnē, tiek 

veikta to analīze. Pozitīva testa gadījumā izglītojamajam apmeklēt izglītības iestādi ir 

kategoriski aizliegts. 

5.8.Izglītojamajiem ar respiratorās infekcijas pazīmēm aizliegts ierasties Skola, atrasties 

Skolas teritorijā. Šādā gadījumā izglītojamais sazinās ar ģimenes ārstu, izpilda ārsta 

norādījumus.  

 

6. Covid-19 vīrusa noteikšanas rutīnas skrīnings nav jāveic 

6.1.Izglītojamajiem, kuri ir pārslimojuši Covid-19 infekciju, nav nepieciešams veikt rutīnas 

skrīningu un izmeklēšanu pēc epidemioloģiskajām indikācijām uz Covid-19 infekciju līdz 

simt astoņdesmit dienām pēc pirmā pozitīvā testa parauga ņemšanas datuma, ar kuru 

laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS.  

6.2.Personām, kuras ir saņēmušas pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 infekciju ar vakcīnu 

“Comirnaty” vai vakcīnu “Spikevax” (iepriekš –“COVID-19 Vaccine Moderna”), vai 

“COVID-19 Vaccine Janssen” nav nepieciešams veikt rutīnas skrīningu uz Covid-19 

infekciju divas nedēļas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas.  

6.3.Personām, kuras tiek vakcinētas pret Covid-19 ar vakcīnu “COVID-19 Vaccine 

AstraZeneca” 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.  

6.4.Personām, kuras ir saņēmušas vienu vakcīnas “Comirnaty”, vakcīnas “Spikevax” (iepriekš 

–“COVID-19 Vaccine Moderna”), vakcīnas “COVID-19 Vaccine Janssen” vai vakcīnas 

“COVID-19 Vaccine AstraZeneca” devu 180 dienu laikā kopš laboratoriski apstiprinātas 

SARS-CoV-2 inficēšanās epizodes, nav nepieciešams veikt rutīnas skrīningu uz Covid-19 

infekciju divas nedēļas pēc vakcinācijas. 

 

6.5.Personas, kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, to uzrāda 

(izdruka vai elektroniskais dokuments). Grupas audzinātājs veic tā pārbaudi un atbilstošās 

atzīmes dokumentācijā. Šie izglītojamie testu neveic. 
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7. Rutīnas Covid-19 vīrusa noteikšanas testa veikšana ieslodzījuma vietā 

 Ieslodzījuma vietas ārstniecības persona vai atbildīgā persona par resocializāciju izsniedz 

par ieslodzījuma vietas izglītojamiem izziņu (forma 27/u) par negatīviem Covid-19 testa 

rezultātiem. Skolas struktūrvienības atbildīgā persona veic atbilstošu ierakstus 

dokumentācijā. 

 

8. Noslēguma jautājumi 

8.1.Bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta vai negatīva testa 

izglītojamais nevar piedalīties klātienes mācībās. 

8.2.Drošības protokols ir iekšējo noteikumu Nr.56 sastāvdaļa un  stājas spēkā 2021.gada 26. 

augustā. 

 

 

 

 


