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RĪKOJUMS 

2021.gada 12.novembrī                                                                                               Nr.  56 

Par JVLMA darbību no 2021.gada 15.novembra  
 
 Ņemot vērā 2021.gada 9.novembra Ministru kabineta sēdē pieņemtos grozījumus 
Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 
infekcijas izplatības ierobežošanai” un Ministru kabineta rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu”, lai nodrošinātu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
(turpmāk – JVLMA) darbības atbilstību valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības 
pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai,  

1. Apstiprinu iekšējo kārtību “Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” (turpmāk 

– Kārtība) jaunā redakcijā (pielikumā). 

2. Nosaku Kārtības stāšanos spēkā no 2021.gada 15.novembra. 

3. Ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai, no 2021.gada 15.novembra nosaku: 

3.1. JVLMA studiju process ir nodrošināms epidemioloģiski drošā vidē – akadēmijas 
telpās, kas ir publiska pakalpojuma sniegšanas un darba vieta, atrodas tikai pilnībā 
vakcinētas vai pārslimojušas personas. 

3.2. Ikviena persona, atrodoties JVLMA telpās, lieto mutes un deguna aizsegu un, kur 
tas iespējams, ievēro savstarpēju 2 metru distanci, izņemot: 

3.2.1. ja persona telpā atrodas viena; 
3.2.2. mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas procesā. 

 
3.3. Visi darbinieki, kas strādā klātienē (tai skaitā pilnībā vakcinētas un pārslimojušas 

personas), ierodoties JVLMA, rakstveidā apliecina, ka tām nav akūtu elpceļu 
infekcijas slimības pazīmju, nav pienākuma ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai 
pašizolāciju un nav zināms, vai pēdējo 10 dienu laikā tās bijušas tiešā kontaktā ar 
Covid-19 inficētu personu. Apliecinājuma iesniegšanas iespējas noteiktas Kārtības 
5.3.punkta apakšpunktos. 
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3.4. JVLMA atbalsta personāla darbinieki darbu veic klātienē tikai tad, ja tas 
nepieciešams, lai nodrošinātu JVLMA darbu nepārtrauktību un šos darba 
pienākumus nav iespējams veikt attālināti. Par informācijas pieejamību saistībā ar 
struktūrvienības darba organizāciju ir atbildīgs struktūrvienības vadītājs, to 
saskaņojot ar prorektoru vai rektoru. 

Pielikumā: “Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā”. 

Pamatojums:  

1) 2021. gada 11. novembra Ministru kabineta rīkojums Nr. 828 “Grozījumi Ministru 
kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu"”; 

2) 2021. gada 9. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 745 “Grozījumi Ministru 
kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības 
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"”. 

 

  

 Rektora p.i.      Armands Lapiņš 
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