
 
  

       

 
 
 
 
 

NOLIKUMS  PAR ATTĀLINĀTO STUDIJU KĀRTĪBU UN EPIDEMIOLOĢISKĀS 
DROŠĪBAS  PASĀKUMIEM  COVID-19  INFEKCIJAS  IEROBEŽOŠANAI  

LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJĀ 
 

1. Nolikuma pamatprincipi 
1.1. Nolikums par attālināto studiju kārtību un epidemioloģiskās drošības pasākumiem 

Latvijas Mākslas akadēmijā (turpmāk – Nolikums) ir izstrādāts saskaņā ar 2020. gada 9. jūnija 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – Noteikumi). 

1.2. Nolikums ir spēkā, kamēr Latvijā tiek īstenoti epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 

1.3. Nolikumā izmantotie termini: 

1.3.1. attālinātais akadēmiskais darbs – LMA akadēmiskā personāla akadēmiskā darba, tai 

skaitā studiju, mācību metodiskais un administratīvi organizatoriskais, mākslinieciskās 

jaunrades un zinātniskās pētniecības darbs daļa, kura tiek īstenota ar informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju palīdzību. Attālinātais akadēmiskais darbs tiek tarificēts saskaņā ar 

Nolikumu par akadēmiskā personāla darba slodzi un akadēmiskā personāla rezultātu 

pārvaldību Latvijas Mākslas akadēmijā. Papildus akadēmiskais attālinātais darbs, piemēram, 

tikai attālinātām studijām paredzēta studiju kursa vai moduļa izstrāde vai attālināto studiju 

papildus nodrošināšana, var tikt, vienojoties ar augstskolu, papildus atalgota; 

1.3.2. attālināts darbs – LMA vispārējā augstskolas personāla amata (darba) pienākumu 

daļa, kura, vienojoties ar augstskolu, tiek īstenota attālināti, augstskolai nodrošinot 

nepieciešamos informāciju un komunikāciju tehnoloģiju risinājumus; 

1.3.3. attālinātās studijas – studijas vai studiju daļa, tai skaitā studiju programmas, moduļa 

vai kursa ietvaros paredzētie pārbaudījumi, kuri tiek īstenoti ar informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju palīdzību; 

1.3.4. e-studiju vide – Latvijas Mākslas akadēmijas informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju sistēmu kopums, kurš tiek izmantots nepastarpināta studiju procesa, tai skaitā 
nepastarpināta attālināta studiju procesa nodrošināšanai, to veido Latvijas Mākslas akadēmijas 

Informatīvā sistēma un Latvijas Mākslas akadēmijas mācīšanās vadīšanas sistēma; 

1.3.5. H5P – tādā veidā sagatavots HTML5 standartam atbilstošs saturs, kurš var tikt 

izmantots dažādās interneta vietnēs, tai skaitā mācīšanas vadības sistēmās; 

1.3.6. izolācija – obligāta inficētas personas nošķiršana no veselām personām dzīvesvietā, 
uzturēšanās vietā vai ārstniecības iestādē ārstniecības personas uzraudzībā ārstēšanai, 

nodrošinot atbilstošus apstākļus, lai nepieļautu veselu personu inficēšanos. Par izolācijas laiku 

personai saskaņā ar Noteikumiem var tikt izsniegta darbnespējas lapa, ja personai ir izsniegta 

darbnespējas lapa, tai nav pienākums piedalīties attālinātajā studiju darbā vai attālināti veikt 

darba pienākumus; 
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1.3.7. klātiene — izglītības ieguves forma, kādā izglītojamais izglītības saturu apgūst 

izglītības iestādes īstenotas izglītības programmas ietvaros, regulāri apmeklējot izglītības 

iestādē pēc noteikta saraksta organizētas mācību stundas; 

1.3.8. kontaktstunda — akadēmiskā personāla un studējošo tieša saskarsme, kura tiek 

īstenota studiju programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanai atbilstoši studiju programmas 

plānam un kuras ilgums ir viena akadēmiskā stunda; 

1.3.9. kredītpunkts — studiju uzskaites vienība, kas atbilst studējošā 40 akadēmisko stundu 

darba apjomam (vienai studiju nedēļai); 

1.3.10. Latvijas Mākslas akadēmijas Informatīvā sistēma - Latvijas Mākslas akadēmijas 

Informācijas sistēma darbojas, izmantojot  Latvijas Augstskolu Informatīvo Sistēmu (LAIS - 

https://www.lais.lv/), kas ietver daļu no Latvijas Universitātes Informatīvās Sistēmas (LUIS) 

funkcionalitātes, kura ir pielāgota augstskolu vajadzībām. Latvijas Mākslas akadēmijas 

studējošajiem un darbiniekiem tiek nodrošināta iespēja saņemt piekļuvi LAIS; 

1.3.11. Latvijas Mākslas akadēmijas mācīšanās vadīšanas sistēma - Latvijas Mākslas 

akadēmijas mācīšanās vadīšanas sistēma (LMA MVS - https://lms.lma.lv/)  ir izveidota, 

izmantojot Moodle platformu un tajā iekļauto BigBlueButton videokonferenču platformu. 

Latvijas Mākslas akadēmijas studējošajiem un darbiniekiem tiek nodrošināta iespēja saņemt 

piekļuvi LMA MVS; 

1.3.12. LMA – Latvijas Mākslas akadēmija; 

1.3.13. mājas karantīna – ciešā kontaktā ar inficēto personu bijušas personas nošķiršana no 

citām personām Covid-19 infekcijas inkubācijas periodā dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā 
ārstniecības personas uzraudzībā, lai veiktu personas medicīnisko novērošanu un novērstu 

inficēšanās riskus citām personām. Par mājas karantīnas laiku personai saskaņā ar 

Noteikumiem var tikt izsniegta darbnespējas lapa, ja personai ir izsniegta darbnespējas lapa, 

tai nav pienākums piedalīties attālinātajā studiju darbā vai attālināti veikt darba pienākumus; 

1.3.14. neklātiene — izglītības ieguves forma, kādā izglītojamais daļu no izglītības iestādes 

īstenotas izglītības programmas satura apgūst patstāvīgi; 

1.3.15. nepilna laika studijas — studiju veids, kuram atbilst mazāk nekā 40 kredītpunkti 

akadēmiskajā gadā un mazāk nekā 40 akadēmiskās stundas nedēļā; 

1.3.16. pašizolācija – personas nošķiršanās no citām personām dzīvesvietā vai uzturēšanās 

vietā, lai novērstu inficēšanās riskus citām personām, ja ir epidemioloģiski pamatotas 

aizdomas, ka šī persona ir atradusies paaugstināta inficēšanās riska apstākļos. Par 

pašizolācijas laiku saskaņā ar Noteikumiem darbnespējas lapa netiek izsniegta, tāpēc personai 

ir pienākums piedalīties attālinātajā studiju darbā vai, ja tas ir iespējams, attālināti veikt savus 

darba pienākumus. Ja netiek noteikts citādi, tad persona 8. dienā veic Covid-19 testu. Ja tests 

ir negatīvs, tad persona 11. dienā pēc pašizolācijas uzsākšanas var atgriezties studiju vai 

akadēmiskajā, administratīvajā vai darbā klātienē. Ja persona nevēlēsies testu veikt, tad 

pašizolācijas ilgums saglabājās 14 dienām; 

 

1.3.17. pilna laika studijas — studiju veids, kuram atbilst 40 kredītpunkti akadēmiskajā gadā 
un ne mazāk kā 40 akadēmiskās stundas nedēļā; 

1.3.18. SCORM – SCORM - SharableContentObject Reference Model - mācīšanās vadības 

sistēmās izmantojamais tiešsaistes studiju, tai skaitā interaktīvu studiju materiālu kopums, 

kurš ir sagatavots tā, ka var tikt vairākkārtīgi izmantots dažādās mācīšanās vadības sistēmās; 
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1.3.19. studiju kurss — noteiktā līmenī un apjomā organizēts studiju programmai atbilstošu 

zināšanu, prasmju un kompetences sistēmas izklāsts, kam ir definēti studiju rezultāti, par kuru 

sasniegšanu tiek piešķirti kredītpunkti; 

1.3.20. studiju modulis — studiju programmas sastāvdaļa, ko izveido, apvienojot studiju 

kursus vai to daļas, kuriem ir kopīgs mērķis un sasniedzami studiju rezultāti; 

1.3.21. studiju posms — jebkura studiju programmas sastāvdaļa, kas ir novērtēta un 

dokumentēta un ietver zināšanu, prasmju un kompetences apguvi, bet nav pilna studiju 

programma; 

1.3.22. studiju rezultāti — studiju programmas, studiju moduļa vai studiju kursa noslēgumā 
iegūstamais zināšanu, prasmju un kompetences kopums; 

1.3.23. tālmācība — izglītības ieguves forma, kādā izglītojamais izglītības iestādes īstenotas 

izglītības programmas saturu apgūst patstāvīgi individuālā veidā, izmantojot izglītības 

iestādes piedāvātus īpaši strukturētus mācību materiālus, dažādus tehniskos un elektroniskos 

saziņas līdzekļus. Izglītojamā sasniegumi tiek novērtēti atbilstoši attiecīgās izglītības 

programmas prasībām. 

2. Epidemioloģiskās drošības pasākumi 
2.1. Lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā, LMA, organizējot izglītības 

procesu klātienē, tiek īstenoti šādi epidemioloģiskās drošības principi: 

2.1.1. informēšana; 

2.1.2. distancēšanās; 

2.1.3. higiēna; 

2.1.4. personas veselības stāvokļa uzraudzība. 

2.2. Ar rektora rīkojumu tiek noteikti atbildīgie par šo pamatprincipu ievērošanu un notiek 

izrietošo prasību ievērošana. 

2.3. LMA iepazīstina ar Nolikumu augstskolas personālu – studējošos, augstskolas 

akadēmisko un vispārējo personālu un to publicē augstskolas tīmekļvietnē. 

2.4. Lai īstenotu informēšanas pamatprincipu, LMA labi redzamā vietā izvieto vismaz šādu 

informāciju par piesardzības pasākumiem: 

2.4.1. brīdinājumu, ka LMA nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas 

karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes; 

2.4.2. brīdinājumu par divu metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās 

nosacījumiem, ja tādi ir noteikti; 

2.4.3. pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumus. 

2.5. Lai īstenotu distancēšanās nodrošināšanu, LMA veic šādus piesardzības pasākumus: 

2.5.1. vietās, kur tas ir iespējams, ievēro divu metru fizisku distanci; 

2.5.2. neievērojot šī Nolikuma 2.5.1. apakšpunktā minēto prasību, LMA publiskās iekštelpās 

un ārtelpās vienlaikus pulcēties var: 

2.5.2.1. ne vairāk kā divas personas; 

2.5.2.2. personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā; 

2.5.2.3. personas, kuras minētās prasības nevar ievērot darba pienākumu dēļ; 

2.5.2.4. izglītības programmas apguvē LMA vienas grupas vai kursa ietvaros, ja kurss netiek 

dalīts grupās. 

2.5.3. Studiju grupas lielums vienas izglītības programmas apguvē, ņemot vērā Nolikumā par 

akadēmiskā personāla darba slodzi un akadēmiskā personāla rezultātu pārvaldību Latvijas 

Mākslas akadēmijā noteikto minimālo grupas lielumu pasniedzēja slodzes tarifikācijai, tiek 

noteikts sekojoši: 
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2.5.3.1. teorētiskā bloka lekcijās un nodarbībās ne vairāk par 19 studējošajiem; 

2.5.3.2. programmas obligātās daļas vispārējo mākslas priekšmetu blokam ne vairāk par 8 

studējošajiem vienā grupā; 

2.5.3.3. apakšnozares speciālo priekšmetu bloka obligātās izvēles programmas daļas studiju 

priekšmetos ne vairāk par 5 studējošajiem vienā grupā. 

2.5.4. Lai nodrošinātu studiju darbu šādās grupās, līdz ar attālinātajām studijām, tiek pielietoti 

vēl arī sekojošas pieejas: 

2.5.4.1. iespēju robežās lielās grupas tiek sadalītas mazākās; 

2.5.4.2. teorētiskā bloka lekcijās daļa grupas ierodas klātienes lekcijā un daļa seko attālināti; 

2.5.4.3. līdz ar lekciju un nodarbību telpām tiek pielāgotas LMA 1. un 2. stāva zāles. 

2.5.5. Izvēles priekšmetu studiju kursu programmā var iekļaut, ja kopā ar esošo studiju kursu 

programmu, netiek pārsniegtas 20 kontaktstundas nedēļā. 

2.5.6. LMA telpās, kurās uzturas daudz un nav iespējams nodrošināt divu metru fizisko 

distanci un ierobežot pakalpojuma sniegšanas laiku, kas nepārsniedz 15 minūtes, izveido 

fizisku barjeru starp cilvēkiem vai pieprasa lietot mutes un deguna aizsegus. 

2.5.7. Plānojot studējošo grupu plūsmu, pēc iespējas tiek plānots, lai nepieļautu to savstarpēju 

sastapšanos. 

2.5.8. Neatkarīgi no grupas lieluma, uzskaita katrā studiju nodarbībā klātesošos studējošos. 

2.5.9. Studējošo konsultācijas, tai skaitā individuālās konsultācijas un pārrunas, īsteno pēc 

iepriekšēja pieraksta. 

2.5.10. Ierobežo augstskolas personāla un studējošo pulcēšanos darbā ārpus darba vai studiju 

pienākumu veikšanas. 

2.5.11. LMA veicina un atbalsta attālināto darbu un attālināto akadēmisko darbu. 

2.5.12. Augstskola nodrošina distancēšanās ievērošanu augstskolas lēmējinstitūciju un 

koleģiālo institūciju darbā, vienlaikus veicinot attālinātu augstskolas lēmējinstitūciju un 

koleģiālo institūciju darbu, atbilstoši to darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. 

2.5.13. Ja LMA saņem informāciju par studējošā, akadēmiskā personāla, vispārējā personāla 

vai administrācijas pārstāvja inficēšanos ar  Covid-19, tad līdz ar Slimību profilakses un 

kontroles centra vai ārstniecības personu norādījumiem, LMA veic un ievēro sekojošus 

nekavējošus distancēšanās pasākumus – visi studējošie, akadēmiskā un vispārējā personāla 

pārstāvji, kuri pēdējās 14 dienās ir bijuši kontaktā ar personu (ilgāk par 15 minūtēm un tuvāk 

par 2 metriem), kura ir inficējusies ar Covid-19, nekavējoties dodas pašizolācija, turpinot 

veikt savu studiju, akadēmiskā, administratīvā vai darba, ja tas ir iespējams, pienākumus 

attālināti. 

2.5.14. Kamēr LMA tiek īstenoti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai, tiek atcelts obligāts lekciju vai nodarbību apmeklējums klātienē. 

2.5.15. Studējošajiem ir tiesības apgūt daļu no studiju kursiem vai programmas attālināti, 

vienojoties ar pasniedzējiem, katedras, nodaļas vai programmas vadību. 

2.6. Lai nodrošinātu higiēnas prasību ievērošanu, LMA veic vismaz šādus piesardzības 

pasākumus: 

2.6.1. roku higiēnai nodrošina siltu ūdeni, šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļus vai 

spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus (kas satur vismaz 70 % etanola); 

2.6.2. samazina kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu skaitu (skārienjutīgie ekrāni, datori, 

tastatūras, peles, papīrs); 

2.6.3. atbilstoši iespējām samazina iekārtu, darba priekšmetu un darba aprīkojuma, tai skaitā 

rakstāmpiederumu, nodošanu no viena cilvēka citam cilvēkam; 



5 

 

2.6.4. veic regulāru telpu un virsmu, tai skaitā inventāra un darba aprīkojuma, tīrīšanu un 

dezinfekciju, īpašu uzmanību pievēršot virsmām un priekšmetiem, ar kuriem cilvēki bieži 

saskaras (piemēram, durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti, virsmas tualetēs, krāni); 

2.6.5. regulāri vēdina telpas. Ja nav iespējams izmantot automātiskās ventilācijas sistēmas, 

publisko un saimniecisko pakalpojumu sniegšanu un pasākumus plāno ar pārtraukumu ik pēc 

divām stundām un pārtraukuma laikā nodrošina telpu vēdināšanu vismaz 15 minūtes. 

2.7. Lai nodrošinātu personu veselības stāvokļa uzraudzību un apzinātu kontaktpersonas, 

LMA veic vismaz šādus piesardzības pasākumus: 

2.7.1. LMA īsteno īpašus piesardzības pasākumus personām vecumā virs 65 gadiem, 

personām ar hroniskām slimībām (hroniskas elpošanas ceļu slimības, cukura diabēts, sirds 

asinsvadu sistēmas slimības, garīga rakstura traucējumi), kā arī personām ar imūndeficītu; 

2.7.2 īpaši piesardzības pasākumi ietver attālināto darbu un attālināto akadēmisko darbu, 

samazinātu kontaktstundu skaitu un grupu lielumu; 

2.7.3. LMA neuzturas personas ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (klepus, iesnas, 

paaugstināta ķermeņa temperatūra (drudzis, elpas trūkums) vai personas, kam noteikta 

pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija; 

2.7.4. LMA atbilstoši iespējām uzskaita ne vien visus studējošos, bet arī visus publisko 

pakalpojumu saņēmējus (vārds, uzvārds, kontakttālrunis), lai būtu iespējams apzināt un 

brīdināt kontaktpersonas Covid-19 infekcijas gadījumā; 

2.7.5. LMA iedrošina personālu un studējošos izmantot lietotni Apturi Covid 

(https://apturicovid.lv). Augstskolas personāla pārstāvji, kuriem LMA lietošanā ir izsniegusi 

atbilstošas informācijas un komunikācijas ierīces, tajās instalē lietotni Apturi Covid. 

2.7.6. LMA atbildīgā persona ar rīkojumu nosaka laiku, telpas vai nodarbības, kurās vai kuru 

laikā studējošajiem, akadēmiskajam vai vispārējam personālam ir jālieto sejas maskas. Ja 

LMA ir izveidoti attiecīgie sejas masku vai citu individuālo aizsarglīdzekļu krājumi, 

studējošajiem un darbiniekiem Covid-19 infekcijas operatīvai kontrolei var tikt izsniegtas 

sejas maskas vai individuālie aizsarglīdzekļi. 

3. Attālinātās studijas 
3.1. Attālinātās studijas tiek īstenotas nodrošinot attiecīgās akreditētās studiju programmas 

ieguves formu un studiju veidu. Attālinātās studijas LMA pilna laika klātienes studiju 

programmās tiek īstenotas tā, lai izglītojamais izglītības saturu apgūtu LMA īstenotas 

izglītības programmas ietvaros, pēc noteikta saraksta organizētas mācību stundās, kuru 

ietvaros paredzētais studiju darba apjoms atbilst 40 kredītpunktiem akadēmiskajā gadā un ne 

mazāk kā 40 akadēmiskajām stundām nedēļā. 

3.2. Attālinātās studijas klātienes studiju programmās atšķirībā no neklātienes studijām, kurās 

studējošais studiju programmas daļu apgūst patstāvīgi, vai tālmācības, kurās studējošais 

izglītības programmas saturu apgūst patstāvīgi individuālā veidā, tiek īstenotas nodrošinot to, 

ka atbilstoša programmas daļa tiek apgūta sadarbībā ar pasniedzēju. 

3.3. Attālinātās studijas tiek īstenotas tā, lai sasniegtu atbilstošo akreditēto studiju 

programmu, moduļu, posmu vai kursu mācīšanās (studiju) rezultātus. 

3.4. Attālinātās studijas tiek veidotas, īstenojot studējošā vajadzībās balstītas studiju metodes, 

tai skaitā izmantojot sekojošās metodes: 

• studējošo vajadzībās balstītas individuālo un mazo grupu studiju metodes; 

• problēmu risināšanā balstītas metodes;  

• pētniecībā un radoši mākslinieciskajā darbībā balstītas metodes. 
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3.5. Attālināto studiju kvalitātes vadības pamatā ir atbilstošo mācīšanās (studiju) rezultātu 

sasniegšana. Tas vienlaikus paredz arī iespēju iedrošināt studējošos apgūt jaunas digitālās 

prasmes. 

3.6. Attālinātās studijas tiek īstenotas izmantojot LMA MVS. 

3.7. Attālinātās studijas var tikt īstenotas, izmantojot dažādus risinājumus, tai skaitā: 
ierakstītas video lekcijas,  tiešsaistes viedo lekcijas, videokonferences, tiešsaistes lekcijas, 

tiešsaistes seminārus, LMA MVS izvietotus īpaši veidotus mācību materiālus, tai skaitā īsus 

un konspektīvus video materiālus, dažādi strukturētus studiju materiālus, prezentācijas un 

interaktīvos materiālus, studējošo pašpārbaudei paredzētos testus un uzdevumus un citus 

Moodle platformā izmantojamos risinājumus, piemēram, SCORM un H5P risinājumus. 

3.8. Attālinātās studijas var tikt organizētas sinhronā un asinhronā režīmā. 

3.9. LMA studiju kursu un studiju moduļu apguvi var organizēt telpās, jauktā vidē - daļēji 
telpās un daļēji LMA e-studiju vidē vai pilnībā e- studiju vidē.  

3.10. LMA Attālinātās studijas var tikt veidotas tā, ka tajās var pilnībā vai daļēji var apgūt 
studiju kursu vai studiju moduli. 

3.11. Veidojot studiju kursus vai studiju moduļus apguvei jauktā vidē vai e-studiju vidē, tas 

tiek minēts kursu aprakstā, kā arī attiecīgajā studiju plānā.  

3.12. LMA MVS ir daļa no LMA studiju vides infrastruktūras un tajā tiek īstenots 

nepastarpināts studiju process.  

3.13. LMA MVS var tikt izvietoti materiāli, kuri ir nepieciešami nepastarpinātam studiju 

procesam. Tajā skaitā materiāli, kuri ir izmantojami nepastarpinātam studiju procesam telpās, 

jauktā vidē vai e-studiju vidē.  

3.14. LMA MVS nepastarpināta studiju procesa nodrošināšanai, ievērojot Autortiesību likuma 

nosacījumus, var tikt izvietoti autortiesību objekti. Autortiesību objekti tiek izvietoti tādā 
apmērā un tādā veidā, lai nodrošinātu nepastarpinātu studiju procesu, vienlaikus nodrošinot 

to, ka tie ir pieejami tikai studējošajiem vai akadēmiskajam personālam izglītības vai 

pētniecības mērķiem. 

3.15. LMA pasniedzējiem ir tiesības attālināta studiju procesa īstenošanai izmantot arī citus 

informāciju un komunikāciju tehnoloģiju risinājumus, piemēram, videokonferenču 

programmas, tajā gadījumā viņiem ir pienākums nodrošināt atbilstošu autortiesību un 

personas datu aizsardzību.  

4. Attālinātu studiju uzsākšana 
4.1. Lēmumu īstenot attālinātu studiju procesu un studiju programmas, kursa vai moduļa 

attālināti īstenojamo apjomu nosaka: 

4.1.1. lai nodrošinātu studējošo distancēšanās iespēju, tai skaitā, koplietošanas telpās, kā arī 
organizējot studējošo plūsmu; 

4.1.2. ja ārvalstu studējošais, tai skaitā starptautiskajās mobilitātes programmās studējošais 

ārvalstu studējošais, ierobežojumu dēļ nevar ierasties klātienē Latvijas Republikā; 

4.1.3. ja LMA, studējošam vai darbiniekam Slimību profilakses un kontroles centrs noteicis 

obligātus pretepidēmijas pasākumus; 

4.1.4. ja pašvaldības administratīvajā teritorijā, kur LMA, vai teritorijās, ar ko tā robežojas, 

novērojams Covid-19 infekcijas izplatības pieaugums vai saglabājas augsti infekcijas 

izplatības rādītāji atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra sniegtajai informācijai. 
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4.2. Lēmumu uzsākt attālinātu studiju procesu visā studiju programmā vai visā tās posmā 
pieņem LMA Senāts. Ja lēmums uzsākt attālinātu studiju procesu visā studiju programmā vai 

visā tās posmā, krasi mainoties epidemioloģiskai situācijai, ir jāpieņem steidzami, to izdara 

rektors un tuvākajā LMA Senāta sēdē to apstiprina LMA Senāts. 

4.3. Lēmumu uzsākt attālinātu studiju procesu studiju programmas kursā vai modulī pieņem 

studiju virziena vai studiju programmas vadītājs. 

4.4. Lēmumu īstenot attālinātas studijas kādā studiju programmas kursa vai moduļa daļā 
pieņem attiecīgā studiju kursa vai moduļa docētājs, to saskaņojot ar katedras vai nodaļas 

vadītāju un informējot studiju programmas vadītāju. 

4.5. LMA ne vēlāk kā divas nedēļas pirms 2020./2021. akadēmiskā gada sākuma informē 
ārvalsts studējošos, tai skaitā starptautiskajās mobilitātes programmās studējošos ārvalstu 

studējošos, par šajā Nolikumā un Noteikumos minētajām prasībām, tai skaitā par pašizolācijas 

nosacījumiem. 

4.6. LMA apkopo informāciju par ārvalsts studējošo, tai skaitā starptautiskajās mobilitātes 

programmās studējošo ārvalstu studējošo, ierašanās laiku un uzturēšanās vietas adresi Latvijas 

Republikā, kā arī, ja tas iespējams un nepieciešams, sadarbībā ar studējošo nodrošina viņam 

iespēju ievērot pašizolāciju, ja ārvalsts studējošais ir informējis LMA par ierašanos Latvijas 

Republikā studiju programmas apguvei klātienē un LMA ir saskaņojusi ārvalstu studējošā 
ierašanos. Vienlaikus LMA izvērtē visu starptautiskās mobilitātes programmu īstenošanu, lai 

nodrošinātu epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu. 

5. Noslēguma jautājumi 

5.1. Nolikumā aprakstītā attālinātā studiju kārtība un epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Latvijas Mākslas akadēmijā kļūst par daļu no LMA studiju kārtības Nolikuma par studiju 

kārtību Latvijas Mākslas akadēmijā izpratnē. 

5.2. Ņemot vērā augstskolas pienākumu izglītības programmas īstenot personas dzīvībai un 

veselībai drošos apstākļos, Nolikumā minēto epidemioloģiskās drošības pasākumu 

neievērošana ir uzskatāma Nolikuma par studiju kārtību Latvijas Mākslas akadēmijā 
pārkāpumu.  

5.3. Nolikumā minēto epidemioloģiskās drošības pasākumu neievērošana ir uzskatāma par 

pārkāpumu, par kuru studējošajam var noteikt Nolikuma par studiju kārtību Latvijas Mākslas 

akadēmijā noteiktos disciplinārsodus, tai skaitā, par rupju epidemioloģiskās drošības 

pasākumu, kuri ir minēti Nolikuma pantos 2.5.1., 2.5.2., 2.5.10. un 2.7.3. neievērošanu, 

augstskola var studējošajam izteikt brīdinājumu par eksmatrikulāciju vai eksmatrikulēt. 

5.4. Visus attālināto studiju kārtības un epidemioloģiskās drošības pasākumu jautājumus, kuri 

nav noteikti šajā Nolikumā, ar savu rīkojumu nosaka augstskolas rektors vai viņa pilnvarota 

persona. 

5.5. Ņemot vērā augstskolas pienākumu izglītības programmas īstenot personas dzīvībai un 

veselībai drošos apstākļos un visu strādājošo tiesības uz drošiem un veselībai nekaitīgiem 

darba apstākļiem, Nolikumā minēto epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošana ir visa 

LMA akadēmiskā, vispārējā un administratīvā personāla pienākums. 

 

 


