LMA Studiju padomes 2021. gada 23. augusta lēmums
(pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 565, Rīgā 2021. gada 17. augustā (prot. Nr.56, 56. §)
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai"

Par mācību procesa norisi Latvijas Mākslas akadēmijā
2021./2022. mācību gadā
 Mācības notiek klātienē "drošajā" režīmā, teorētiskie mācību priekšmeti - attālināti
1. Studiju process Latvijas Mākslas akadēmijā (turpmāk - LMA) no 2021. gada 1. septembra tiks organizēts,
ievērojot šādus nosacījumus:
1.1. Praktiskie studiju priekšmeti notiek klātienē MK noteiktajā t.s. drošajā režīmā - studiju procesā LMA
iekštelpās var piedalīties tikai vakcinētie un pārslimojušie ar Covid-19 sertifikātu (turpmāk - C-19
sertifikāts) (attiecināms gan uz studējošajiem, gan pedagogiem);
1.2. Ne vēlāk kā līdz 2021.gada 10.oktobrim lekcijās klātienē studējošais var piedalīties arī ar testēšanas
sertifikātu par negatīvu Covid-19 testu, kurš veikts pēdējo 48 stundu laikā, rezultātu, atbilstoši Slimību
profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam. Testu apmaksu finansē studējošais no
saviem līdzekļiem;
1.3. Teorētiskās lekcijas notiek attālināti tiešsaistē.

 C-19 sertifikāts jāreģistrē katedrā PIRMS! klātienes lekciju apmeklējuma
2. C-19 sertifikātu esamību un pārbaudi LMA veic šādā kārtībā:
2.1. Informāciju par Covid 19 sertifikātu un tā darbības sākuma termiņu studējošajam ir pienākums pret parakstu
klātienē iesniegt savas katedras metodiķim līdz 06.09.2021., bet ne vēlāk kā 2(divas dienas)pirms pirmās
klātienes lekcijas apmeklējuma, kopā ar sertifikātu uzrādot pasi vai ID. Katedra apkopo informāciju par
studējošajiem ar C-19 sertifikātu.
2.2. Studējošais var apmeklēt lekcijas klātienē LMA iekštelpās tikai tad, ja p.2.1. noteiktajā kārtībā katedrā ir
reģistrēts C- 19 sertifikāts vai p.1.2. noteiktajā gadījumā (ne vēlāk kā līdz 10.10.2021.), ja studējošais var
uzrādīt spēkā esošu negatīvu Covid-19 testa rezultātu.
2.3. Ja studējošais ir ieradies uz klātienes lekciju vai atrodas LMA iekštelpās, LMA uzskatīs, ka studējošajam ir
spēkā esošs C-19 sertifikāts (vai spēkā esošs negatīvs tests p.1.2. noteiktajā gadījumā). Studējošais uzņemas
visu atbildību šī punkta neizpildes sakarā.
2.4. Epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanai LMA darbiniekiem LMA iekštelpās ir tiesības lūgt studējošo
uzrādīt spēkā esošu C-19 sertifikātu (vai negatīvu testu līdz 10.10.2021), pretējā gadījumā studējošajam LMA
telpas nekavējoties jāatstāj.
 Ārvalstu studenti
3. Uz ārvalstu studējošo attiecināmi visi tie paši nosacījumi par dalību klātienes lekcijās;
3.1. LMA Ārlietu daļa apkopo informāciju par ārvalsts studējošā ierašanās laiku un uzturēšanās vietas adresi
Latvijas Republikā kā arī informē studējošo pirms ierašanās par noteiktajām prasībām dalībai klātienes
studiju procesā.
 Turpmākās izmaiņas un aktuālā informācija
4. Par visām izmaiņām LMA klātienes studiju norisē studējošie tiks informēti profilā LAIS sistēmā, kā arī publicējot
informāciju LMA mājaslapā sadaļā "Aktuāli".
5. LMA, pēc tam kad ir apkopota informācija par studējošo un pedagogu vakcinācijas aptveri, patur tiesības lemt par
atsevišķi studiju kursu organizēšanu attālināti, ja tas praktiski un tehniski ir iespējams.
6. Nolikums "Par attālināto studiju kārtību un epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas
ierobežošanai LMA" paliek spēkā, tiktāl, cik nav pretrunā ar šo pielikumu un aktuālo MK noteikumu redakciju.

