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NOTEIKUMI PAR AUDZĒKŅU UZŅEMŠANU  

IECAVAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ 

 

 

 
I Vispārīgie noteikumi 

1. Noteikumi izstrādāti pamatojoties uz Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu un 

Iecavas Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk tekstā – Skola) nolikuma IV nodaļu Izglītības 

procesa organizācija. 

2. Ar noteikumiem Par audzēkņu uzņemšanu Skolā tiek iepazīstināti audzēkņu vecāki, ievietojot 

informāciju Skolas mājaslapā. 

 

II Uzņemšanas nosacījumi 

3. Balstoties uz Skolas nolikuma III nodaļu, Skola īsteno uzņemšanu šādās profesionālās ievirzes 

izglītības programmās: Taustiņinstrumentu spēle (Klavierspēle, Akordeona spēle), Stīgu 

instrumentu spēle (Vijoles spēle, Ģitāras spēle, Kokles spēle), Pūšaminstrumentu spēle (Flautas 

spēle, Saksofona spēle), Sitaminstrumentu spēle, Vokālā mūzika (Kora klase), Vizuāli plastiskā 

māksla. 
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3.1. Profesionālās ievirzes izglītības programmās Taustiņinstrumentu spēle (Klavierspēle), 

Stīgu instrumentu spēle (Vijoles spēle) un Vokālā mūzika (Kora klase) audzēkņi var tikt 

uzņemti no 7 gadu vecuma vai Vispārējās izglītības iestāžu 1.klašu audzēkņi. 

3.2. Profesionālās ievirzes izglītības programmās Taustiņinstrumentu spēle (Akordeona 

spēle), Stīgu instrumentu spēle (Ģitāras spēle, Kokles spēle), Pūšaminstrumentu spēle 

(Flautas spēle, Saksofona spēle), Sitaminstrumentu spēle audzēkņi var tikt uzņemti no 9 

gadu vecuma vai Vispārējās izglītības iestāžu 3.klašu audzēkņi. 

3.3. Profesionālās ievirzes izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla audzēkņi var tikt 

uzņemti no 9 gadu vecuma vai Vispārējās izglītības iestāžu 3. klašu audzēkņi. 

4. Stājoties Skolā iesniedzami un uzrādāmi šādi dokumenti: 

4.1. Skolas lietvedībā jāiesniedz direktoram adresēts vecāku iesniegums (iesniegts līdz 30. 

maijam) (sk. 1. pielikumu); 

4.2. Jāuzrāda reflektanta dzimšanas apliecība (vai notāra apstiprināta kopija). 

5. Audzēkņu uzņemšanai profesionālās ievirzes izglītības programmās tiek noteikti 

iestājpārbaudījumi. 

 

III Iestājpārbaudījumu nosacījumi  

6. Skolas direktora apstiprināta uzņemšanas komisija un eksaminētājs pārbauda reflektanta 

atbilstību profesionālās ievirzes izglītības programmu uzsākšanai. 

6.1. Profesionālās ievirzes izglītības programmās Taustiņinstrumentu spēle (Klavierspēle, 

Akordeona spēle), Stīgu instrumentu spēle (Vijoles spēle, Ģitāras spēle, Kokles spēle), 

Pūšaminstrumentu spēle (Flautas spēle, Saksofona spēle), Sitaminstrumentu spēle, 

Vokālā mūzika (Kora klase) kā galvenie atbilstības nosacījumi tiek izvirzīti: 

6.1.1. muzikālās dotības: muzikālā dzirde, muzikālā atmiņa, ritma izjūta; 

6.1.2. vispārējā fiziskā attīstība atbilstoši konkrētās profesionālās ievirzes izglītības 

programmas (instrumenta spēles vai dziedāšanas) īpatnībām.  

6.2.  Profesionālās ievirzes izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla kā galvenie 

atbilstības nosacījumi tiek izvirzīti: 

6.2.1. proporciju un krāsu izjūta; 

6.2.2. vispārējā fiziskā attīstība atbilstoši vizuāli plastiskās mākslas priekšmetu 

apguvei. 
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IV Iestājpārbaudījumu prasības 

7.  Iestājpārbaudījumu prasības Profesionālās ievirzes izglītības programmās Taustiņinstrumentu 

spēle (Klavierspēle, Akordeona spēle), Stīgu instrumentu spēle (Vijoles spēle, Ģitāras spēle, Kokles 

spēle), Pūšaminstrumentu spēle (Flautas spēle, Saksofona spēle), Sitaminstrumentu spēle, Vokālā 

mūzika (Kora klase) ir šādas: 

7.1. reflektantam a cappella (bez pavadījuma) jānodzied dziesma vai tās fragments (vēlams 

latviešu tautasdziesma); 

7.2. reflektantam ar balsi jāatkārto eksaminētāja dziedātie vai spēlētie melodiskie motīvi; 

7.3. reflektantam pēc dzirdes jānosaka eksaminētāja spēlēto skaņu daudzums (nosacījums: 

tiek spēlēta viena skaņa, tiek spēlētas divas skaņas, tiek spēlētas daudz skaņas); 

7.4. reflektantam ar plaukstām vai kociņiem jāatkārto eksaminētāja spēlētie ritmiskie motīvi. 

8.  Iestājpārbaudījumu prasības Profesionālās ievirzes izglītības programmā Vizuāli plastiskā 

māksla ir šādas: 

8.1. proporciju un tonālo attiecību risinājums zīmējumā; 

8.2. kompozīcija lapas formātā; 

8.3. krāsu risinājums gleznošanas uzdevumā. 

 

V Iestājpārbaudījumu vērtēšana 

9. Uzņemšanas komisija reflektanta atbilstību un prasmes katrā iestājpārbaudījumu prasību 

apakšpunktā vērtē 10 punktu sistēmā: mūzikā 4 vērtējumi (balstīti uz 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. punktiem); 

mākslā 3 vērtējumi (balstīti uz 8.1.,8.2.,8.3. punktiem). 

10. Reflektanta vidējo vērtējumu iegūst summējot katra uzņemšanas komisijas locekļa vidējo 

vērtējumu un dalot ar komisijas locekļu skaitu. 

11. Reflektants konkursa kārtībā var tikt uzņemts Skolā, ja iestājpārbaudījuma vidējais vērtējums 

nav zemāks par 6 punktiem. 

12. Reflektanta uzņemšana Skolā notiek konkursa kārtībā, pamatojoties uz uzņemšanas protokolu 

un komisijas lēmumu, un Skolas direktora rīkojumu. 

13. Ar iestājpārbaudījumu rezultātiem var iepazīties un tos saņemt Skolā tajā pašā dienā 1 stundu 

pēc iestājpārbaudījumu noslēgšanās. 

 

VI Konsultācijas 

14. Pirms iestājpārbaudījumiem ar Skolas direktora rīkojumu apstiprināti pedagogi reflektantiem 

sniedz bezmaksas konsultācijas, kas palīdz sagatavoties uzņemšanas pārbaudījumiem. Konsultāciju 

grafiks tiek publicēts Skolas mājaslapā līdz 15.maijam. 
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15. Konsultāciju apmeklēšana ir ieteicama, lai veiksmīgāk sagatavotos iestājpārbaudījumiem. Tā 

nav obligāta. 

16. Konsultāciju apmeklēšana negarantē uzņemšanu Skolā. 

 

VI Citi noteikumi  

17. Reflektants bez iestājeksāmeniem var tikt uzņemts Iecavas Mūzikas un mākslas skolā, uzrādot 

iepriekšējās profesionālās izglītības iestādes izdotu liecību vai sekmju izrakstu ar sekmīgiem 

vērtējumiem (ņemot vērā Skolas budžeta iespējas). Par audzēkņa uzņemšanu tiek izdots direktora 

rīkojums. 

18. Ja kādu iemeslu dēļ reflektants nespēj uzrādīt 17. punktā minētos dokumentus, viņa uzņemšanai 

tiek rīkots iestājpārbaudījums iepriekš apgūtajā specialitātē (instrumenta spēle, dziedāšana, vizuāli 

plastiskā māksla). 

19. Izglītošanas līgums profesionālās ievirzes programmā audzēkņa vecākiem ar Skolu jānoslēdz 

līdz 25.augustam.  

20. Mācības sagatavošanas klasē Mūzikā negarantē uzņemšanu Skolas 1. klasē. 

 20.1. Sagatavošanas klases noslēgumā jākārto eksāmens specialitātē mūzikā (instrumenta 

spēle, dziedāšana).  

20.2. Vērtējums specialitātes eksāmenā mūzikā, kas zemāks par 6 punktiem, sagatavošanas 

klases audzēkņiem negarantē uzņemšanu 1. klasē.  

20.3. Vērtējums specialitātes eksāmenā mūzikā, kas sastāda 7 vai vairāk punktus, garantē 

audzēknim turpināt mācības 1. klasē (iesniegums aizpildāms un iesniedzams līdz 30. maijam) 

(sk. 1. pielikumu). 

20.4. Rezultātu paziņošana notiek iestājpārbaudījuma dienā vienu stundu pēc 

iestājpārbaudījuma noslēgšanās.  

 

Noteikumi pieņemti Iecavas Mūzikas un mākslas skolas Pedagoģiskās padomes sēdē  2017. gada  

19. janvārī, protokols Nr. 3. 


