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Skrīveru novadā

Skrīveru mūzikas un mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas
NOTEIKUMI Nr. 1-19/1
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
Profesionālās izglītības likuma 27.panta
devīto daļu un Skrīveru mūzikas un mākslas
skolas nolikuma 11.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Izglītojamo (turpmāk – Audzēkņu) uzņemšanas kārtība (turpmāk – Noteikumi)

nosaka Audzēkņu uzņemšanu Skrīveru mūzikas un mākslas skolā (turpmāk –
Skola), iestājpārbaudījumu prasības un dokumentu pieņemšanas kārtību.
2. Uzņemšana Skolā notiek licencētās profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas

izglītības programmās.
3. Mācību ilgums ir atbilstoši izvēlētajai profesionālās ievirzes izglītības programmai.
4. Vēlamais mācību uzsākšanas vecums: 6 – 11 gadi atbilstoši izvēlētajai

profesionālās ievirzes izglītības programmai.
5. Vakanto vietu skaitu profesionālās ievirzes izglītības programmās nosaka valsts

mērķdotācijas ietvaros.
6. Audzēkņu skaitu interešu izglītības programmās nosaka Skolas administrācija un

uzņem bez iestājpārbaudījumiem.
II. Uzņemšanas pamatprincipi
7. Profesionālās ievirzes izglītības programmās var pieteikties personas ar vai bez

priekšzināšanām mūzikā vai mākslā.
8. Uzņemšana Skolā notiek pēc atklāta un vienlīdzīga konkursa principiem.
9. Skolā

uzņem personas, kas uzņemšanas pārbaudījumos (turpmāk –
Iestājpārbaudījumi) ir ieguvušas pietiekamu punktu skaitu un kurām uzņemšanas
pārbaudes rezultātā konstatē:

9.1. interesi par mūziku vai mākslu;
9.2. elementārās dzirdes un ritma izjūtas dotības;
9.3. fizioloģiskās attīstības pakāpes atbilstību

konkrētā izvēlētā mūzikas

instrumenta apgūšanas uzsākšanai.
III. Iestājpārbaudījumu prasības
10. Muzikālās dzirdes pārbaude – nodziedāt vienu dziesmu ar vārdiem, atkārtot ar balsi

pedagoga nospēlētās vai nodziedātās skaņas.
11. Ritma izjūtas pārbaude – atkārtot pedagoga plaukšķinātās vai atskaņotās frāzes

ritmisko zīmējumu.
12. Muzikālās atmiņas pārbaude – atkārtot ar balsi pedagoga atskaņoto melodiju

(divtaktu frāzes apjomā ar pakāpenisku kustību pasīvajiem lēcieniem).
13. Mākslas izglītības programmas uzsākšanai pārbauda māksliniecisko uztveri –

radošais darbs uz konkrētu tēmu zīmēšanā vai gleznošanā.
14. Personas ar priekšzināšanām izglītības programmas turpināšanai pēc pārtraukuma

kārto pārbaudījumus mūzikas instrumenta spēlē, mūzikas teorētiskajos
priekšmetos, mainot izglītības iestādi par pamatu zināšanu novērtēšanai tiek
izmantota iepriekšējās skolas liecība.
IV. Uzņemšanas komisija
15. Uzņemšanu veic Skolas direktora apstiprināta Uzņemšanas komisija.
16. Uzņemšanas

komisija darbojas viena mācību gada ietvaros, nodrošinot
Iestājpārbaudījumu norisi un uzņemšanu uz vakantajām vietām.

17. Uzņemšanas komisijas darbs tiek protokolēts.

V. Dokumentu iesniegšanas kārtība
18. Uzņemšanas komisija iesniegumus pieņem, sākot no attiecīgā mācību gada 1.maija

līdz 31.maijam un audzēkņu papilduzņemšanai no 20.augusta līdz 31.augustam
katru darba dienu pulksten 9.00 – 17.00 Skolā, Andreja Upīša ielā 1, Skrīveros,
Skrīveru novadā LV – 5125.
19. Uzņemšanas komisijā jāiesniedz šādi dokumenti:
19.1. iesniegums,
19.2. dzimšanas apliecības kopija vai pases kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu.
19.3. izziņa par audzēkņa veselības stāvokli;
19.4. izziņa no vispārizglītojošās skolas.
20. Iesnieguma veidlapu izsniedz Uzņemšanas komisijas sekretārs.
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VI. Iestājpārbaudījumi un uzņemšanas kārtība
21. Iestājpārbaudījumi notiek laika periodā no attiecīgā mācību gada 1. jūnija līdz 6.

jūnijam un no 27. augusta līdz 31. augustam. Ieskaitīšana Skolas audzēkņu skaitā
notiek līdz 10. jūnijam un 31. augustam. Personas, kas nav ieradušās uz
Iestājpārbaudījumiem norādītajā laikā vai arī pārbaudījumā ir saņēmušas
neapmierinošu vērtējumu, turpmākos pārbaudījumus nekārto.
22. Ikviena persona var iestāties Skolā vakantajā Mūzikas instrumenta spēlē vai

Mākslā ārpus Skolas noteiktā uzņemšanas laika, t.i., citā laikā visa mācību gada
garumā.
23. Personas Skolā uzņem, pamatojoties uz Iestājpārbaudījumu rezultātu kopējo

punktu skaitu. Punktu vērtība tiek izteikta 10 ballu sistēmā, t.i., viens punkts
pielīdzināms vienai ballei. Skolā var tikt uzņemtas personas, kuru
Iestājpārbaudījumu rezultātu kopējo punktu skaits ir ne mazāks par 4 punktiem
(ballēm).
24. Konkursa situācijā priekšroka tiek dota personām, kuras ieguvušas augstāku punktu

skaitu.
25. Personas ieskaitīšana Skolā notiek, ar Skolas direktora rīkojumu.
26. Uzņemšanas rezultātus audzēkņiem un viņu vecākiem paziņo triju dienu laikā no

rīkojuma parakstīšanas dienas. Rīkojumā ieraksta tikai uzņemto audzēkņu vārdus.
Ar rīkojuma saturu iepazīstina audzēkņu vecākus.
27. Vecākus, kuru bērni netiek uzņemti skolā, iepazīstina ar uzņemšanas komisijas

lēmumu.
VI. Citi jautājumi
28. Grozījumus Noteikumos var izdarīt pēc Skolas administrācijas vai Pedagoģiskās

padomes priekšlikuma.
29. Grozījumus Noteikumos apstiprina Skrīveru novada dome.

VII. Noslēguma jautājumi
30. Līdz ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē ar Skrīveru pagasta padomes

2005.gada 27.oktobra sēdes lēmumu Nr.4 (prot. Nr.11) apstiprinātie noteikumi
„Audzēkņu uzņemšanas noteikumi Skrīveru mūzikas un mākslas skolā”.
Direktore

I.Biķerniece

SASKAŅOTS
ar Skrīveru novada domes
2010.gada 27.maija sēdes
lēmumu Nr.4 (prot.Nr.5)
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