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IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI
Izdoti saskaņā ar
Profesionālās izglītības likuma 27.
panta devīto daļu,
Izglītības likuma 47.1 panta pirmo
un otro daļu
Lielvārdes novada mūzikas un
mākslas skolas nolikuma 44.8.
punktu
I.VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skola (turpmāk - Skola) ir profesionālās ievirzes
izglītības iestāde, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā un
mākslā un citas programmas, nodrošina izglītojamo talantu izaugsmi, kā arī sagatavo
iestājeksāmeniem vidējās profesionālās izglītības iestādēs.
2. Skolas izglītojamo uzņemšanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka izglītojamo
uzņemšanas kārtību Skolā, iestājpārbaudījumu prasības un izglītojamo dokumentu
pieņemšanas kārtību.
3. Noteikumi ir publiski pieejami Skolā un Lielvārdes novada pašvaldības (turpmākDibinātājs) tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv.
4. Par apgūtu profesionālās ievirzes mūzikas vai mākslas izglītības programmu izglītojamie
saņem Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību.
5. Par nepilnas mācību programmas apguvi izglītojamie saņem izziņu par Skolas
apmeklējumu un pēc pieprasījuma - sekmju izrakstu.
6. Uzņemšana Skolā notiek licencētās profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās:
6.1. Klavierspēle - izglītības programmas kods 20V 212 011,
6.2. Akordeona spēle - izglītības programmas kods 20V 212 011,
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6.3. Vijoles spēle - izglītības programmas kods 20V 212 021,
6.4. Čella spēle - izglītības programmas kods 20V 212 021,
6.5. Kokles spēle - izglītības programmas kods 20V 212 021,
6.6. Ģitāras spēle - izglītības programmas kods 20V 212 021,
6.7. Flautas spēle - izglītības programmas kods 20V 212 031,
6.8. Klarnetes spēle - izglītības programmas kods 20V 212 031,
6.9. Saksofona spēle - izglītības programmas kods 20V 212 031,
6.10. Trompetes spēle - izglītības programmas kods 20V 212 031,
6.11. Eifonija spēle - izglītības programmas kods 20V 212 031,
6.12. Trombona spēle - izglītības programmas kods 20V 212 031,
6.13. Kora klase - izglītības programmas kods 20V 212 061.
7. Uzņemšana Skolā notiek licencētā profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmā
Vizuāli plastiskā māksla - izglītības programmas kods 20V 211 001.
6. Skola uzņem izglītojamos arī sagatavošanas klasē, interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmās.
7. Izglītojamo skaitu Skolā profesionālās ievirzes izglītības programmās nosaka, ņemot vērā
valsts mērķdotācijas apmēru.
8. Sagatavošanas klasē un interešu izglītības programmās izglītojamo skaitu nosaka
Dibinātājs; pieaugušo neformālās izglītības programmās izglītojamo skaitu nosaka Skolas direktors.
9. Mācību ilgums tiek noteikts atbilstoši izvēlētajai mācību programmai.
10. Mācību gada sākumu un beigas, kā arī brīvlaikus, nosaka ārējie normatīvie akti.
2. DOKUMENTU IESNIEGŠANA
11. Iesniedzamie dokumenti profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmās
un sagatavošanas klasēs:
11.1. Skolas direktoram adresēts iesniegums uz Skolas veidlapas;
11.2. dzimšanas apliecības vai pases kopija (uzrādot oriģinālu);
11.3. izziņa par veselības stāvokli 027/U;
11.4. izglītības dokuments no iepriekšējās izglītības iestādes, iestājoties vecākajās klasēs.
12. Dokumenti jāiesniedz, ierodoties uz iestājpārbaudījumiem.
13. Iesniedzamie dokumenti interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmās:
13.1. Skolas direktoram adresēts iesniegums.

3. IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA
14. Vēlamais mācību uzsākšanas vecums:
14.2.
8-gadīgajās profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās 20V un
izglītības programmā Vokālā mūzika Kora klase – 7-8 gadi paralēli 1.-2. klasei
vispārizglītojošā skolā;
2

14.3.
pārējās profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās 20V – 9-10 gadi
paralēli 3.-4. klasei vispārizglītojošā skolā;
14.4.
interešu izglītībā sagatavošanas klasē - 6-9 gadi atbilstoši izvēlētai mācību
programmai;
14.5.
interešu izglītībā un pieaugušo neformālās izglītības grupās bez vecuma
ierobežojuma – nav noteikts.
15. Uzņemot profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmās, sākot ar
2.klasi, Skola nosaka iestājeksāmenus konkrētās klases zināšanu līmeņa atbilstības
noteikšanai izglītības programmu prasībām un ir atbildīga, lai izglītojamā vecums pieļauj
tās absolvēšanu reizē ar vispārizglītojošās skolas absolvēšanu.
16. Izglītojamo uzņemšanu veic Skolas direktora apstiprināta Uzņemšanas komisija.
17. Uzņemšanas komisiju apstiprina vienam mācību gadam.
18. Ja Uzņemšanas komisijas loceklis iestājpārbaudījumu vērtēšanas procesā konstatē, ka tas
atrodas interešu konflikta situācijā, viņš nekavējoties par to informē Skolas direktoru un
Uzņemšanas komisijas priekšsēdētāju, un darbu Uzņemšanas komisijā pārtrauc. Skolas
direktors nozīmē Uzņemšanas komisijas sastāvā citu personu un apstiprina attiecīgās
izmaiņas Uzņemšanas komisijas sastāvā.
19. Lēmumu par izglītojamo uzņemšanu profesionālās ievirzes izglītības programmās pieņem
Uzņemšanas komisija. Pirms mācību gada sākuma ar Uzņemšanas komisijas lēmumu tiek
iepazīstināta Pedagoģiskā padome.
20. Uzņemšanas komisijas vērtējumi un lēmumi tiek protokolēti. Protokolu paraksta visi
Uzņemšanas komisijas locekļi.
21. Uzņemšanas komisija izglītojamo atbilstību izvēlētajai izglītības programmai un spējas
vērtē 10 ballu sistēmā.
22. Izglītojamos skolā uzņem, pamatojoties uz iestājpārbaudījumu rezultātiem. Uzņemšanas
eksāmenos vērtējums nevienā no pārbaudījuma elementiem nedrīkst būt zemāks par 4
ballēm.
23. Vienāda vērtējuma gadījumā priekšroka tiek dota tiem izglītojamajiem, kuriem ir
priekšzināšanas attiecīgā mūzikas instrumenta spēlē vai mākslā.
24. Iestājpārbaudījumi tiek organizēti divas reizes gadā – jūnija sākumā un augusta beigās.
Informācija par iestājpārbaudījumiem tiek publiskota ne vēlāk kā divas nedēļas iepriekš.
25. Informāciju par iestājpārbaudījumu rezultātiem paziņo ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc
iestājpārbaudījumiem.
26. Izglītojamie, kas nav ieradušies uz iestājpārbaudījumiem norādītajā laikā vai arī
pārbaudījumā ir saņēmuši nepietiekamu vērtējumu, atkārtotus pārbaudījumus nekārto.
27. Uzņemto izglītojamo sarakstu apstiprina ar direktora rīkojumu līdz mācību gada
sākumam.
28. Izglītojamos, kuri iepriekš daļēji apguvuši profesionālās ievirzes izglītības programmas
Skolā vai citā profesionālās ievirzes izglītības iestādē, uzņem visa mācību gada laikā, ja ir
vakantas vietas.
29. Uzņemšanas komisijas lēmumu var apstrīdēt Lielvārdes novada pašvaldībā 1 (viena)
mēneša laikā no lēmuma paziņošanas saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.
30. Uzņemto izglītojamo iesniegumi un pārējie dokumenti tiek glabāti saskaņā ar Skolas lietu
nomenklatūru.
31. Neuzņemto izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem ir tiesības pēc rakstiska pieprasījuma
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saņemt izziņu par eksāmena rezultātiem.
32. Uzņemtos izglītojamos, kuri divu nedēļu laikā bez attaisnojoša iemesla neierodas uz
nodarbībām, ar Skolas direktora rīkojumu var atskaitīt no Skolas.
33. Gadījumos, kad nepilngadīga izglītojamā vārdā viņa likumiskais pārstāvis rakstveidā
atsakās uzsākt mācības Skolā, tad konkursa kārtībā priekšroka tiek dota izglītojamajam ar
nākamo augstāko vērtējumu.
34. Izglītojamo ieskaitīšana interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmās notiek,
pamatojoties uz likumisko pārstāvju vai interesentu iesniegumu un direktora rīkojumu bez
iestājpārbaudījumiem. Skola slēdz līgumu ar izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem un
pieaugušajiem interesentiem.
35. Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmās izglītojamos uzņem bez vecuma
ierobežojuma visa mācību gada laikā.
36. Neskaidrības un pretenzijas izskata Skolas direktors.
4. IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU PRASĪBAS
37. Mūzikas profesionālās ievirzes programmās Skolā uzņem izglītojamos, kuri
iestājpārbaudījumā parāda interesi par mūziku, elementāras dzirdes un ritma izjūtas
dotības, iztur konkursu un sekmīgi nokārto šādas pārbaudes formas:
37.1. Pārrunas ar audzēkni, lai noskaidrotu audzēkņa vispārējo attīstības līmeni;
37.2. Dažādu mūzikas elementu pārbaude:
37.2.1. bērna balss, intonācijas dotību un izpildījuma izteiksmības noskaidrošanai nodziedāt vienu dziesmu ar vārdiem;
37.2.2. elementārāko dzirdes dotību pārbaudei - atkārtot ar balsi pedagoga nospēlētās vai
nodziedātās skaņas;
37.2.3. muzikālās atmiņas dotību pārbaudei - atkārtot ar balsi pedagoga nospēlēto
melodiju (divtaktu frāzes apjomā ar pakāpenisku kustību, pasīvajiem lēcieniem);
37.2.4.ritma izjūtas pārbaudei - atkārtot pedagoga plaukšķinātās vai nospēlētās frāzes
ritmisko zīmējumu.
37.3. fizioloģiskās attīstības atbilstības izvērtēšana izvēlētā mūzikas instrumenta spēles
īpatnībām.
38. Iestājpārbaudījumos vecākajās klasēs un/vai citā izglītības programmā attiecīgajā
specialitātē jāatskaņo divi iepriekš sagatavoti skaņdarbi.
39. Mākslas profesionālās ievirzes programmā Skolā uzņem izglītojamos, kuri
iestājpārbaudījumā parāda interesi par mākslu, iztur konkursu un sekmīgi nokārto šādas
pārbaudes formas:
39.1. veic praktisku darbu kompozīcijā un gleznošanā, kurā tiek vērtēta mākslinieciskā
uztvere, kompozīcijas un proporciju izpratne un krāsu izjūta;
39.2. fizioloģiskās attīstības
programmas prasībām.

atbilstības

izvērtēšana

vizuāli

plastiskās

mākslas

40. Iestājpārbaudījumos vecākajās klasēs jāiesniedz vismaz divi darbi konkrētās klases
prasmju un zināšanu līmeņa izvērtēšanai.
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5. KONSULTĀCIJAS
41. Pirms iestājpārbaudījumiem Skola organizē konsultācijas.
42. Informācija par konsultācijām tiek publiskota ne vēlāk kā divas nedēļas pirms
iestājpārbaudījumiem.
43. Konsultācijas tiek organizētas bez maksas.
44. Konsultāciju saturs, darba metodes un prasības ir līdzīgas iestājpārbaudījumu prasībām,
bet ne identiskas.
6. NOTEIKUMU UN TO GROZĪJUMU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
45. Grozījumus noteikumos var izdarīt pēc Skolas direktora vai Pedagoģiskās padomes
priekšlikuma.
46. Noteikumus un grozījumus tajos apstiprina Skolas direktors un saskaņo Lielvārdes novada
pašvaldības administrācijas Izglītības nodaļas vadītājs.
Izglītojamo uzņemšanas noteikumi izskatīti Pedagoģiskās padomes sēdē 2016.gada
30.augustā, protokols Nr.1/16.
Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas direktore

Saskaņots _______________/I.Reķe/
Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas
Izglītības nodaļas vadītāja
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Mārīte Puriņa

