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Kārtība kādā tiek nodrošināta 1.-12. klases skolēnu un darbinieku Covid-19 testēšana
Gulbenes novada vidusskolā uzsākot klātienes mācības

Izstrādāts un izdots saskaņā ar Ministru kabineta 10.06.2020. 

noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

izplatības ierobežošanai

”Gulbenē

1. COVID-19 testēšana

1.1.  25. augustā līdz 20.00  saņem siekalu savākšanas komplektu bezmaksas Covid-19
testam. Skolēniem testi jāsaņem tajā adresē, kurā mācīsies skolēni, jo komplekti ir personalizēti:

1.1.1. 1.-5.klašu skolēni vai vecāki (Līkajā ielā 21), 
1.1.2. 6. -12.klašu skolēni vai vecāki (Skolas ielā 10) 
1.1.3. darbiniekiem informācija tiks nodota 25.08., kurā adresē saņem testu komplektu.

1.2. 26. augustā no plkst. 7.00-8.15 jāatnes uz skolu siekalu savākšanas komplekts ar 26.
augusta rītā pirms ēšanas, dzeršanas un zobu mazgāšanas savākto siekalu paraugu.  

1.3. Skolas dežurante par testa nodošanu veic atzīmi skolēnu sarakstā. 

1.4.  Ja  nav  iespējams  saņemt  testu  iepriekšējā  dienā,  tad  skolēnam  jāierodas  uz
testēšanu skolā 26.08. no plkst.7.00-8.00 tajā adresē, kurā mācīsies. Nododot siekalu testu
jāievēro 2 m distanci.  

1.5. Plkst. 8.30 kurjers paraugus nogādās E. Gulbja laboratorijā. 

1.6. Testa rezultātus no laboratorijas vecāki saņems nākamajā dienā. 

1.7.  Siekalu  testa  nodošanas  laiks  ir  paredzēts  tikai,  lai  nodotu  testu.  Tas  nav  laiks
individuālajām sarunām.

1.8. Skolēniem un vecākiem e-klases pastā tiks nosūtīta instrukcija par precīzu siekalu testa
nodošanu.



1.9. Ja skolēns vai darbinieks nenodod siekalu testu skolā 26.augustā, tad siekalu tests būs
jānodod pašiem laboratorijā. Bezmaksas testus paši varēs nodot, sazinoties ar Gulbenes novada
vidusskolai  piešķirto  E.Gulbja  laboratoriju  vai  jebkurā  citā  laboratorijā  par  maksu.  Šī  testa
rezultāts jāatsūta elektroniski klases audzinātājam līdz 31.08.

1.10.  Skolēniem,  kuriem  ir  sadarbspējīgs  vakcinēšanās  vai  derīgs  Covid-19
pārslimošanas  sertifikāts  elektroniski  nosūta  to  klases  audzinātājam  līdz  26.08.2021.
Darbinieki sertifikātu nosūta uz vidusskola@gulbene.lv līdz 26.08.2021.

2. Citi jautājumi

 2.1. Mācībās klātienē varēs piedalīties tikai skolēni ar negatīvu Covid-19 siekalu testa
rezultātu, sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

2.2. Vecākiem ir tiesības izvēlēties savam bērnam izglītību ģimenē, kas iespējama no 1.līdz
8.klasei (ieskaitot). Joprojām paliek spēkā nosacījums, ka nepieciešamo formalitāšu kārtošanai
nav nepieciešams iesniegt ārsta izziņu vai psihologa atzinumu. Vienlaikus svarīgi atcerēties, ka
izglītība  ģimenē  nav  attālinātās  mācības  -  par  mācību  procesu  un  tā  rezultātiem  atbildību
uzņemas  paši  vecāki,  skolai  sniedzot  metodisko  atbalstu  un  vienojoties  par  iegūto  zināšanu
pārbaudi. 

2.3. Par izglītojamo un nodarbināto testēšanu uzsākot klātienes mācības Gulbenes novada
vidusskolā  atbildīgā persona ir medmāsa Diāna Strupka, tel.29242570 un direktore Linda Ūdre-
Rizga tel.28628253,

2.4. Šis laika grafiks ir par izglītojamo siekalu ņemšanai laboratoriskajiem izmeklējumiem
uz Covid- 19 pirms mācību uzsākšanas (26. augustā). 

2.5. Testēšana no 1. septembra notiks katru nedēļu mācību laikā pēc cita algoritma, kuru
izziņosim 02.09.

 2.6. Valsts piešķirtā laboratorija testu veikšanai Gulbenes novada vidusskolā ir Gulbja
laboratorija. 

Gulbenes novada vidusskolas direktore  Linda Ūdre-Rizga

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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