
Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs 
 
Lai nepieļautu Covid-19 izplatību un nodrošinātu klātienes mācības drošā vidē, 2021./2022. mācību 
gadā klātienē drīkst mācīties ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī ar apliecinājumu par 
Covid-19 negatīvu testa rezultātu.  
▲ 1.septembrī ierodoties skolā, katram skolēnam ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 testa rezultāts vai 
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts papīra vai digitālā formā (elektroniski viedierīcē). 
 
 

KĀRTĪBA, KĀDĀ SKOLĒNIEM VEIC COVID-19 TESTĒŠANU* 
 
▲ Covid-19 testi ir jāveic: 

skolēniem, kuriem nav vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāta.  

 

▲ Testēšanas norise, lai skolēns 1.septembrī varētu ierasties skolā: 

- siekalu testus skolā var saņemt 26. - 30.augustā pie internāta skolotājas, iepriekš vienojoties 
par testa saņemšanas laiku; 

- testu veic 31.augustā no rīta, ievērojot pareizu siekalu savākšanas tehniku, un tai pat dienā 
(31.augustā) līdz plkst. 12.00 to nogādā skolas medicīnas kabinetā; 

- no 26. - 30. augustam testu var veikt arī dzīvesvietai tuvākajā laboratorijā (apmaksā valsts), 
iepriekš piesakoties un informējot par testa mērķi (norādot skolu, kurai nepieciešams tests). 
Atbildi lūdzam nosūtīt līdz 31.augustam internāta audzinātājai uz e-pastu; 

- skolēniem, kuri skolā nevarēs uzrādīt negatīvu testa rezultātu vai sertifikātu, 1.septembrī notiks 
Covid-19 testēšana, izmantojot paraugus no rīkles un aizdegunes (nazofaringeāla iztriepe). 
Testēšanu veiks BIOR laboratorijas personāls vai skolas medicīnas māsa. Informācija/kārtība 
tiks precizēta. 

 

▲ Iknedēļas testēšana: 

- notiks skolā katru otrdienu līdz plkst. 11.00;  

- izmantos siekalu testus. Ja skolēnam nevarēs noņemt siekalu paraugu, tad tiks ņemts paraugs 
no rīkles un aizdegunes (nazofaringeāla iztriepe); 

- ja skolēns nevarēs veikt nevienu no testa veidiem, tiks meklēti individuāli risinājumi; 

- ja skolēns testēšanas laikā nav skolā, tad jautājumu risina individuāli, sazinoties ar skolas 
veselības punkta personālu (tālrunis 64207661); 

- 21015911 programmas skolēniem testēšanas iespējas izvērtē un risina individuāli; 

- apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem; 

 

▲ Rezultātu saņemšana: 

Testēšanas rezultātus katrs individuāli saņems dienā, kad tests nodots, vai nākamās dienas rītā e-
pastā un interneta vietnē E-veselība.  

 

▲ Skolas atbildīgā persona par testēšanu: 

Skolas ārste (pediatre) Baiba Allika, tālrunis: 29420071, e-pasts: baiba.allika@valmiera.edu.lv. 

 

▲ Lūdzam vecākiem sniegt rakstisku piekrišanu bērnu testēšanai (veidlapu izsniedz klases internāta 
skolotājs). 

 

Testēšanas kārtība var tikt mainīta, ņemot vērā aktuālo situāciju. 

*Kārtība apstiprināta Skolas administrācijas 25.08.2021. sanāksmē 

 

https://www.eveseliba.gov.lv/
mailto:baiba.allika@valmiera.edu.lv

