
 

 
2020.gada ____________ 
 
 
Es _________________________________________________
(vārds, uzvārds) 
apstiprinu informācijas saņemšanu par to, ka Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā 
nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai 
kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes. Kā arī 
atrodoties Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas telpā
distanci. Esmu iepazinies ar 2020. gada 9.jūnijā Ministru kabinetā pieņemtajiem 
noteikumiem nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid
ierobežošanai” un apliecinu, ka esmu 
punktu, mans vārds, uzvārds un kontakttālrunis tiks reģistrēts
akadēmijā un uzglabāts 14 dienas pēc šī apliecinājuma izpildīša
esmu ievērojis šādus piesardzības pasākumus

1. Akadēmijā nedrīkst atrasties
vai izolācija vai kurām ir elpc

2. Jāievēro divu metru distance
3. Jāievēro pareizas roku higiēnas un 

 
 

 
 
Tālr.nr. ________________ 
 

 
 

Pielikums 

Rīga 
 

______________________________________________  

apstiprinu informācijas saņemšanu par to, ka Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā 
nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai 
kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes. Kā arī esmu informēts par 
atrodoties Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas telpās vai teritorijā, ievērot divu metru 
distanci. Esmu iepazinies ar 2020. gada 9.jūnijā Ministru kabinetā pieņemtajiem 
noteikumiem nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

un apliecinu, ka esmu informēts, ka saskaņā ar minēto noteikumu
vārds, uzvārds un kontakttālrunis tiks reģistrētsJāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijā un uzglabāts 14 dienas pēc šī apliecinājuma izpildīšanas, kā arī apliecinu, ka 
esmu ievērojis šādus piesardzības pasākumus: 

edrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna 
vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes. 

divu metru distance. 
roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumi. 

____________________

Pielikums Nr. 1 
 

apstiprinu informācijas saņemšanu par to, ka Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā 
nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai 

esmu informēts par pienākumu, 
ievērot divu metru 

distanci. Esmu iepazinies ar 2020. gada 9.jūnijā Ministru kabinetā pieņemtajiem 
ijas izplatības 

minēto noteikumu 8.3. 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

kā arī apliecinu, ka 

, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna 

 
 
 

____________________ 
(paraksts) 


