
Pielikums Nr.1 
Pie Sagatavošanas kursu nolikuma 

 
Apstiprināts 

Latvijas Mākslas akadēmijas 
2020. gada 19. novembra Senāta sēdē, 

protokols Nr. 4 

Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem LMA Sagatavošanas kursu norisē Covid-19 

izplatības sakarā un rīcību saslimšanas gadījumā 

Sakarā ar globālās pandēmijas Covid-19 izplatību, noteikt: 

1. Sagatavošanās kursu laikā visiem dalībniekiem un vadītājiem jālieto sejas maska. Bez 
sejas maskas kursu apmeklētājs netiek ielaists. Kursu vadītāji un dalībnieki ievēro arī citus 
drošības pasākumus: 

1.1.  pirms nodarbībām dezinficē virsmas; 
1.2. regulāri (ne retāk kā reizi stundā) vēdina telpas; 
1.3. regulāri mazgā un dezinficē rokas; 
1.4. nelieto pārtikas produktus Sagatavošanas kursu norises vietā; 
1.5. ievēro 2 m distanci savstarpējā komunikācijā; 
1.6. pēc iespējas lieto individuālus materiālus un mācību rīkus. 

2. Kursu grupu dalībnieki tiek sadalīti mazākās grupās un izvietoti vairākās telpās (turpmāk 
tekstā – Mazās grupas), nodrošinot, ka attālums starp dalībniekiem ir ne mazāk kā 2 m un 
vienam dalībniekam ir vismaz 3 m2 liela platība telpā. Katrs dalībnieks turpina apmeklēt 
kursu savas Mazās grupas ietvaros, mainot Mazo grupu tikai izņēmuma kārtā un to 
saskaņojot ar pasniedzēju. Vienā Mazajā grupā ir ne vairāk kā 6 cilvēki. 

3. Mazās grupas dalībnieki nemaina telpu un nodarbību. Starpbrīžu laikā pēc iespējas 
nekontaktējas ar citu Mazo grupu dalībniekiem. 

4. Katrā nodarbībā tiek pierakstīti dalībnieku vārdi, kas atrodas vienā telpā Mazās grupas 
ietvaros. 

5. Kategoriski aizliegts apmeklēt Sagatavošanas kursus, ja dalībniekam ir elpceļu iekaisuma 
pazīmes, vai citas pazīmes, kas liecina par iespējamu saslimšanu ar Covid-19. 

6. Dalībniekam, kurš inficējies ar Covid-19, nekavējoties telefoniski jāinformē 
Sagatavošanas kursu vadītāja/s. Infekcijas gadījumā tiek apzināti inficētās personas grupas 
dalībnieki un informēti par nepieciešamību veikt Covid-19 analīzes. Līdz analīžu rezultātu 
saņemšanai apmeklēt nodarbības Mazās grupas dalībniekiem ir aizliegts. Sagatavošanas 
kursu vadītāja/s kopā ar LMA vadību lemj par rīcības plānu saistībā ar Sagatavošanas 
kursu turpmāku norisi. 

7. Nepilngadīgie laika periodā līdz 2020. gada 31. decembrim Sagatavošanas kursus drīkst 
apmeklēt tikai ar rakstisku vecāka vai aizbildņa atļauju. 

8. Sagatavošanas kursu vadītājas/a pienākums ir informēt visus Sagatavošanas kursu 
dalībniekus par šiem drošības pasākumiem. 

9. Šis pielikums ir spēkā līdz tā atcelšanai. 


