
Rutīnas skrīnings izglītības iestādēs 

2022. gada februārī

1

Plānošanas, analīze un projektu vadības 
nodaļas vadītāja Alla Nogotkova



Rutīnas skrīniga mērķis un būtība

Testi,  inficēto izolācija, kontaktu izsekošana
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➢ Aktuālais testēšanas algoritms pieejams

https://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes)

➢ Nevakcinētiem/nepārslimojušiem izglītojamiem pamata un

vidējās izglītības pakāpē tiek saglabāts apvienotais klases/grupas

PĶR tests reizi nedēļā atbilstoši grafikam

➢ Pamata un vidējās izglītības pakāpē visi izglītojamie un darbinieki

veic 2 antigēna paštestus nedēļā (arī vakcinētie, gan arī

pārslimojušie no 61. dienas pēc inficēšanās apstiprināšanas)

➢ Pirmsskolu izglītības iestāžu darbinieki veic 2 antigēna

paštestus nedēļā (pārslimojušie no 61. dienas pēc inficēšanās

apstiprināšanas)

➢ Pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem rutīnas testēšana

netiek veikta
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Rutīnas skrīninga algoritms   izglītības 
iestādēs  2022.gada februārī

https://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes


Citu izglītojamo grupu rutīnas skrīnings

➢ Izglītojamiem, kuri 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 testus )

➢ Izglītojamie, kuri izglītojas ģimenē un tālmācības skolās:

▪ vakcinētie interešu izglītībai (tostarp sportam), profesionālās

ievirzes izglītībai - veic 2 antigēna paštestus nedēļā – tos

saņem piesaistītajā izglītības iestāde.

▪ nevakcinētie/nepārslimojušie – PĶR tests robotos vai

laboratorijās.
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Rutīnas skrīninga īstenošana izglītības 
iestādēs 

➢ Apvienotais klases/grupas tests reizi nedēļā pēc grafika 
(otrdienā, trešdienā, ceturtdienā)

➢ Divi antigēna paštesti nedēļā 

➢ Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos 
Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai« (spēkā no 27.01.2022.):

"179.1 Persona 60 dienas pēc inficēšanās ar Covid-19, 
kasapstiprinātaar RNS testu vai noteikta ar antigēna testu, var 
neveikt obligāto rutīnas skrīninga testu, ja tai nav slimības pazīmju 
un testa nepieciešamību nav noteikusi ārstniecības persona vai 
epidemiologs atbilstoši medicīniskajām vai epidemioloģiskajām 
indikācijām."
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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
Ja mainās epidemioloģiskā situācija, var tikt noteikta paštestu veikšana izglītības iestādē.

Testēšanas shēma izglītojamajiem un 
darbiniekiem februārī



Pozitīvie testi

I. Ja ir pozitīvs apvienotais klases/grupas paraugs

Iesaistītās personas nodod individuālus siekalu paraugus:

➢ ciešā sadarbībā ar skolu, izmantojot skolai piegādātus stobriņus,
dienā, kad pēc vienošanās uz skolu atbrauc laboratorijas kurjers vai
dienā, kad skola/pašvaldība ved siekalu paraugus uz laboratoriju;

➢ ja nenodod skolā, pierakstās laboratorijās, jārēķinās ar gaidīšanas
rindām.

II. Ja ir pozitīvs Ag paštests

Ja nav iespējams nodot RNS testu, pozitīvs Ag paštests ir pamats izolācijai/
karantīnai, kā arī saziņai ar ģimenes ārstu par darbnespējas lapas
saņemšanu likumīgajam pārstāvim, ja tāda ir nepieciešama
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Rutīnas skrīninga «pudeles kakliņš» 

Laboratoriju testēšanas jauda lielāka nekā  
paraugu paņemšanas jauda
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Paraugu 
paņemšana un 
loģistika līdz 
laboratorijai
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Paldies par uzmanību! 


