
Atbildes uz aptaujā (21. – 25.05.) uzdotajiem jautājumiem 

 

Testēšanā 

 Kāda veida tests būs jānodod? 

Tas būs siekalu tests, informācija par testu ir nosūtītajā vēstulē (instrukcija). 

 Kas notiks, ja tests izrādīsies pozitīvs? 

Tiem, kuriem tests būs pozitīvs, vai kuri atrodas mediķu noteiktā karantīnā, 

būs iespējams kārtot iestājpārbaudījumu papildtermiņā (informācija no RD 

IKSD vēl sekos – kādos termiņos jāpiesaka situācija par karantīnu, kādi 

dokumenti jāiesniedz, kad būs papildtermiņš). 

 Testiem bieži ir viltus pozitīvi rezultāti 

Vairākkārt testējot mūsu skolas 12.klašu skolēnus un skolotājus, šādi 

gadījumi nav bijuši. 

 Vai anketu varēs arī saņemt un izpildīt skolā? 

Jā, anketas būs arī skolā. Lūgums iespēju robežās anketu aizpildīt mājās 

saistīts ar to, ka tādā veidā ātrāk norit testēšanas process un mazāk laika 

jāpavada skolas telpās. 

 Kura skola jānorāda anketā? 

Anketā jānorāda skola, kura saņems rezultātus – tātad Rīgas Valsts vācu 

ģimnāzija. Ja anketā būs norādīta cita skola, jaunu anketu nav jāpilda, 

pievienosim informāciju jau esošajā. 

 Vai anketu jāparaksta vecākiem? 

Līdz 14 gadu vecumam būtu vēlams, ka anketu parasta vecāki, ja tas ir 

iespējams. Pēc 14 gadu vecuma anketu paraksta skolēns. 

 Vai par testu ir jāmaksā? 

Ja testu veic skolas telpās vai ir saņemta īsziņa par testa veikšanu ārpus 

Rīgas no GL (saskaņots 19.05.), tad par testu jāmaksā nav. 



 Vai ir iespējams kārtot testu skolā, kurā mācos? 

Testa nodošanai ir vairāki varianti: 

1) Tajā skolā, kurā tiek kārtots iestājpārbaudījums 

2) Skolēni, kuriem eksāmena kārtošana ir 34.vidusskolā, testu nodod 

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas telpās 

3)  Ja ģimene saskaņoja testa nodošanu tuvāk savai dzīvesvietai (ārpus 

Rīgas) – pēc norādēm, kas saņemtas īsziņā no Gulbja laboratorijas 

4) Pašu organizēts un apmaksāts tests 

 

 Vai visiem jānodod tests? 

Tests nav jānodod, ja pēdējo 180 dienu laikā pārslimots Covid -19 vai arī 

saņemts pilns vakcinācijas kurss (pierādījums – izziņas, kas jāņem līdzi uz 

iestājpārbaudījumu). 

 Esmu nesen saņēmis Covid-19 vakcīnu. Vai man tests tādēļ nebūs 

pozitīvs? 

Nē, testam vakcīnas dēļ nebūtu jābūt pozitīvam. 

 

Citi jautājumi 

 Ja skolēnam uz doto brīdi nav derīga ne pase, ne ID karte, vai var 

ierasties uz testēšanu/iestājpārbaudījumu ar dzimšanas apliecību un 

e-talonu? 

Par personību apliecinošu dokumentu tiks uzskatīta arī skolēna e-karte (e-

talons). Apliecībās jābūt sekojošām lietām: fotokartiņa, informācija par 

personu un dzimšanas dati.  

 Kad skolēns saņems savu iestājpārbaudījuma kodu? 

Ierodoties skolā un nonākot iestājpārbaudījuma telpā, skolēns saņems 

kodu, kurš jāuzglabā līdz uzņemšanas procesa beigām. To vajadzēs gan 

iestājpārbaudījuma svešvalodu daļā, gan rezultātu uzzināšanai, gan 

reģistrācijai skolā. 



 Vai matemātikas iestājpārbaudījumā varēs izmantot formulu lapu? 

Nē, saskaņā ar matemātikas iestājpārbaudījuma programmu, šāds 

palīglīdzeklis nav paredzēts. 

 Vai uz iestājpārbaudījumu drīkst ņemt līdzi ūdeni? Vai jānoņem 

etiķete? 

Ir ļoti vēlams paņemt līdz ūdeni. Etiķeti no pudeles nav nepieciešams 

obligāti noņemt, bet tā nedrīkst saturēt nekādu aizliegto informāciju. 

Ieteicams paņemt līdzi arī uzkodas nelielai pusdienu pauzei starp 

iestājpārbaudījuma daļām. 

 Vai skolēni var ņemt līdzi personīgās mantas? Vai būs nodrošināta 

garderobe? 

Skolēni var ņemt personīgās mantas, kas kopā ar virsdrēbēm tiks uzglabātas 

tajā pašā telpā, kur būs iestājpārbaudījums, atsevišķa garderobe nebūs. 

Telpā darbu veic 10 cilvēki, mantu novietošanai būs paredzēta atsevišķa 

vieta. 

 Cikos jāierodas uz iestājpārbaudījumu un testu uzrādīšanu? 

Skolēni var ierasties, sākot no plkst. 9:15. Reģistrēšanas un testu uzrādīšana 

notiks skolas pagalmā. Skolēni nelielās grupās dosies skolas telpās, sākot no 

plkst. 9:30. Plānotais skolā pavadāmais laiks ir līdz plkst. 14:00. 

 Vai ir jābūt sejas aizsargmaskai? 

Jā, skolēniem ir jāierodas sejas aizsargmaskās un ir vēlamas rezerves maskas 

nomainīšanai. 

 


