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Iestājpārbaudījumi un testēšana

MK noteikumi Nr.360 par iestājpārbaudījumiem

• 3. Papildināt noteikumus ar 32.7 2.13. apakšpunktu šādā redakcijā:
“ 32.7 2.13. iestājpārbaudījumu norisi klātienē (ne vairāk kā 10
personām) uzņemšanai formālās izglītības programmās pamata un
vidējās izglītības pakāpē. Iestājpārbaudījuma norises telpā un ārpus
tās klātesošie lieto mutes un deguna aizsegus un ievēro divu metru
distanci. Lai piedalītos iestājpārbaudījuma norisē klātienē, personām
pēdējo 72 stundu laikā pirms iestājpārbaudījuma ir veikts Covid-19
tests un tas ir negatīvs. Covid-19 testu var neveikt personas, kas
dokumentāri var pierādīt, ka pēdējo triju mēnešu laikā bijušas inficētas
ar SARS CoV-2 un vairs nerada inficēšanās risku apkārtējiem. Covid-19
testu neveic personas, kas dokumentāri var pierādīt, ka ir pilnībā
vakcinējušās pret Covid-19 infekciju.”;

Testēšanās pirms iestājeksāmena organizācija

• Izglītības iestāde informē eksāmena kārtotājus par obligātu testēšanos pirms
iestājeksāmena
• Eksāmena kārtotāji – izglītojamie – savlaicīgi piesakās uz testiem un veic testu E. Gulbja
laboratorijā
• Testu veic 2 vai 3 dienas pirms eksāmena – 72 stundu derīgums pēc testa nodošanas
• Izglītojamie, kam vēl nav pilni 14 gadi, testu veic atbilstoši Pacientu tiesību likuma 14.
pantam: ja likumiskais pārstāvis par to ir informēts un devis savu piekrišanu
• Ja testus nodod skolā, ir jāinformē visi eksāmena kārtotāji no citām apdzīvotām
vietām par iespēju nodot testu pēc dzīves vietas. Nav pieļaujama speciāla braukšana
nodot testu, jo tas palielina epidemioloģisko risku valstī. Personām, kam uz eksāmenu
ir jābrauc, ir iespēja nodot testu pēc dzīves vietas, kontaktējoties ar Gulbja laboratoriju,
un ierasties uz eksāmenu jau ar testa rezultātu. Rezultātus var izdrukāt arī laboratorijā

Testi iestājeksāmeniem - kārtībā
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Iestājeksāmena kārtotāji testus nodod individuāli, var nodot pēc dzīvesvietas!
Ņemot vērā pieredzi ar CE testēšanu, šoreiz būs viens fokusēts pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošinās efektīvu procesu
Gulbja laboratorijai – obligāti jāpiesaka savlaicīgi!!!
Pieteikt: 26543521 vai 26400127
Ja gadījumā nevar sazvanīt, īsziņas vai e-pastu: sandra@egl.lv
Skolēnam jāuzrāda apliecinājuma e-pasts ar uzaicinājumu uz eksāmenu, vai alternatīvi – skola sūta sarakstu uz EGL.
Informē IZM par izglītības iestādi un skaitu – uz uldis.berkis@izm.gov.lv
Nazofaringeālās uztriepes PĶR tests
Tests derīgs 72 stundas, skaitot no nodošanas momenta – tātad jānodod 2 dienas pirms eksāmena, vai ja citādi nevar, 3
dienas pirms eksāmena. Dienu pirms eksāmena nenodot – var nepaspēt izanalizēt, ārkārtas gadījumā zvanīt laboratorijai
par testa izpildi
Testa apstrādei vajag 24 stundas!
Jāprasa testu uzrādīt, jo SPKC pretepidēmijas pasākumi var kavēties, ja bijis pozitīvs tests
NVD apmaksās tikai šādi nodotos testus. Par iespēju nodot testus skolā interesēties veselības inspekcijā tālr. 67507982;
29150458
Darbinieki tiek testēti saskaņā ar esošo algoritmu – reizi nedēļā rutīnas siekalu tests
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