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PIELIKUMS 
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18.05.2016. lēmumam Nr.220 

(protokols Nr.6; 26.§) 

 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Salacgrīvā 

  

SALACGRĪVAS NOVADA MŪZIKAS SKOLAS 

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 

 

18.05.2016.     

 
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes likumu, 

Profesionālās izglītības likumu, 

Skolas nolikuma IV nodaļas 12. punktu 
 

I Vispārīgie noteikumi 

1. Salacgrīvas novada Mūzikas skolas izglītojamo uzņemšanas noteikumi ( turpmāk tekstā 

– noteikumi) nosaka izglītojamo uzņemšanas prasības – Salacgrīvas novada Mūzikas 

skolā ( turpmāk tekstā - Skola ), iestājpārbaudījumu prasības un dokumentu 

pieņemšanas kārtību. 

2. Izglītojamo uzņemšana Skolā notiek: 

2.1.   licencētās profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās: 

• 1.2.1.Taustiņinstrumentu spēle – izglītības programmas kods 20V 212 01 1,  

Klavierspēle, Akordeona spēle;  

• 1.2.2. Stīgu instrumentu spēle – izglītības programmas kods 20V 212 02 1,  

Vijoles spēle; 

•    1.2.3. Pūšaminstrumentu spēle – izglītības programmas kods 20V 212 03 1,  

Flautas spēle, Saksofona spēle, Trompetes spēle, Eifonija spēle; 

• 1.2.4. Sitaminstrumentu spēle – izglītības programmas kods 20V 212 04 1, 

Sitaminstrumentu spēle. 

2.2.  Interešu izglītības programmā Sagatavošanas klase – Klavierspēle, Flautas 

spēle. 

3. Mācību ilgums 6 -8 gadi profesionālās ievirzes izglītības programmās atbilstoši 

izvēlētajai mācību programmai. 

mailto:dome@salacgriva.lv


2 

 

4. Izglītojamo skaitu profesionālās ievirzes izglītības programmās nosaka valsts 

mērķdotāciju apmērs un pašvaldības finansējums. 

5.  Izglītojamo skaitu sagatavošanas klasē nosaka pašvaldības finansējums un Skolas 

direktore. 

6. Uzņemšana mūzikas skolā notiek katru gadu jūnija sākumā un augusta beigās. 

Informācija par izglītojamo uzņemšanu tiek publiskota Salacgrīvas novada mājas lapā 

un Salacgrīvas novada informatīvajā izdevumā “Salacgrīvas novada ziņas”. 

 

II Dokumentu iesniegšanas kārtība 

7. Stājoties Skolā, iesniedzami šādi dokumenti: 

7.1. skolas direktorei adresēts iesniegums uz veidlapas; 

7.2. Dzimšanas apliecības kopija vai pases kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu; 

7.3. Izziņa par veselības stāvokli; 

7.4. Iegūtās izglītības (ja tāda ir) apliecinoša dokumenta kopiju. Ja izglītību 

apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī, pievieno normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā pieņemto lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu. 

8. Dokumenti jāiesniedz ierodoties uz iestājpārbaudījumiem. 

 

III Uzņemšanas pamatprincipi 

9. Izglītojamo uzņemšana: 

9.1. 1.klasē izglītojamo uzņemšana notiek bez priekšzināšanām un ar priekšzināšanām 

( pēc sagatavošanas klases). 

9.2. Sagatavošanās klasē uzņem bez priekšzināšanām mūzikā. 

9.2.1. Sagatavošanas klases beigās izglītojamiem ir jākārto mācību 

pārbaudījums instrumenta spēlē un mācību priekšmetā Mūzikas pamati. 

9.2.2.  Pēc Sagatavošanas klases, pamatojoties uz Uzņemšanas komisijas 

lēmumu, izglītojamais var tikt uzņemts profesionālās ievirzes izglītības 

programmas 1.klasē. 

9.3. Profesionālās ievirzes izglītības programmas turpināšanai ( pēc pārtraukuma, 

mainot izglītības iestādi vai izglītības programmu). 

10. Izglītojamo uzņemšana iestādē notiek saskaņā ar atklāta un vienlīdzīga konkursa 

principiem: 

10.1. Profesionālās ievirzes programmās: 

10.1.1. Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle – izglītojamie tiek uzņemti no 

7-8 gadu vecuma; 

10.1.2. Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle – izglītojamie tiek uzņemti 

no 8–10 gadu vecuma; 

10.1.3. Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle – izglītojamie tiek uzņemti no 7-

8 gadu vecuma; 

10.1.4. Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle, Saksofona spēle, Trompetes 

spēle, Eifonija spēle – izglītojamie tiek uzņemti no 8 - 10 gadu vecuma; 

10.1.5. Sitaminstrumentu spēle – Sitaminstrumentu spēle – izglītojamie tiek 

uzņemti no 8-10 gadu vecuma; 

10.2. Interešu izglītības programmā Sagatavošanas klase: 
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10.2.1. Apakšprogrammās Flautas spēle ( Blokflautas spēle) – izglītojamie tiek 

uzņemti no 5-7 gadu vecuma; 

10.2.2. Apakšprogrammās Klavierspēle – izglītojamie tiek uzņemti no 5-7 gadu 

vecuma. 

11. Atsevišķos gadījumos, ņemot vērā izglītojamā spējas un muzikālās dotības, var būt 

atkāpes no noteiktā uzņemšanas vecuma. 

12. Uz brīvajām vietām Skola var izsludināt papildus uzņemšanu septembrī. 

Nepieciešamības gadījumā izglītojamos iztrūkstošajās specialitātēs var uzņemt arī 

oktobrī un novembra sākumā. 

13. 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.  

14.  Skolā uzņem izglītojamo, kuram: 

14.1. ir interese par mūziku; 

14.2.  ir elementāras muzikālās dzirdes, atmiņas un ritma izjūtas dotības; 

14.3.  fizioloģiskā attīstība atbilst konkrētā mūzikas instrumenta apgūšanas 

uzsākšanai. 

15. Uzņemšanas komisijai ir tiesības rekomendēt cita instrumenta spēli. 

16. Izglītojamo uzņemšanu veic Skolas direktores apstiprināta Uzņemšanas komisija. 

17. Uzņemšanas komisiju apstiprina vienam mācību gadam. 

18. Lēmumu par izglītojamo uzņemšanu profesionālās ievirzes izglītības programmās 

pieņem Uzņemšanas komisija. Pirms mācību gada sākuma ar Uzņemšanas komisijas 

lēmumu tiek iepazīstināta Pedagoģiskā padome. 

19. Uzņemšanas komisijas lēmumu par izglītojamo uzņemšanu Skolā direktore apstiprina 

ar rīkojumu. 

20. Uzņemšanas komisija lēmumu par izglītojamo uzņemšanu pieņem ne vēlā kā 3 ( trīs) 

darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījumu norises pēdējās dienas. 

21. Uzņemšanas rezultāti tiek paziņoti ne vēlāk kā 5 ( piecu) darba dienu laikā pēc 

iestājpārbaudījumu norises pēdējās dienas, ievērojot personu datu aizsardzību. 

22. Bērna veselības stāvoklis nevar būt par pamatu neuzņemšanai Skolā. Vecākiem 

jāiesniedz uzņemšanas komisijai ārsta izdota izziņa par bērna veselības stāvokli, kā arī 

jāinformē par izziņā nenorādītām saslimšanām, par kurām jābūt informētam 

pedagogam. 

 

IV  Uzņemšanas pārbaudījumu prasības 

23. Izglītojamo uzņemšanai profesionālās ievirzes izglītības programmās tiek noteikti 

iestājpārbaudījumi: 

23.1. Muzikālās dzirdes pārbaude - nodziedāt vienu dziesmu ar vārdiem, atkārtot ar 

balsi pedagoga nospēlētās vai nodziedātās skaņas. 

23.2. Ritma izjūtas pārbaude- atkārtot pedagoga plaukšķinātas vai uz klavierēm 

atskaņotās ritmiskās frāzes zīmējumu. 

23.3. Muzikālās atmiņas pārbaude- atkārtot ar balsi pedagoga atskaņoto melodiju; 

23.4. Fizioloģiskā attīstība atbilstoši konkrētā mūzikas instrumenta spēles īpatnībām. 

24. Iestājpārbaudījumos vecākajās klasēs un/vai citā izglītības programmā attiecīgajā 

specialitātē jāatskaņo divi iepriekš sagatavoti skaņdarbi. 
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25. Uzņemšana interešu izglītības programmās notiek pamatojoties uz vecāku/aizbildņu 

iesniegumu un direktora rīkojumu. 

26. Interešu izglītības programmās izglītojamos uzņem bez iestājpārbaudījumiem. 

27. Uzņemšanas komisija izglītojamo atbilstību un spējas vērtē 10 ballu sistēmā. 

Izglītojamais konkursa kārtībā Izglītības iestādē var tikt uzņemts, ja iestājpārbaudījuma 

vidējā atzīme nav zemāka par 5 ballēm. 

28. Konkursa gadījumā priekšroka tiek dota izglītojamiem, kuri ieguvuši augstāku ballu 

skaitu. 

29. Iestājeksāmenu rezultāti tiek protokolēti. 

30. Uzņemot profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās sākot ar 2. klasi Skola 

nosaka iestājeksāmenus konkrētās klases zināšanu līmeņa atbilstības noteikšanai 

izglītības programmu prasībām. 

 

V Konsultācijas 

31. Pirms iestājpārbaudījumiem Skola var organizēt konsultācijas, informāciju publiskojot 

Salacgrīvas novada mājas lapā un Skolā pie ziņojuma dēļa 1.stāva gaitenī. 

32. Konsultāciju saturs, darba metodes un prasības ir līdzīgas iestājpārbaudījumu prasībām, 

bet ne identiskas. 

33. Konsultācijas tiek organizētas bez maksas. 

34. Konsultāciju gaitā konstatētie novērojumi nedrīkst ietekmēt iestājpārbaudījumu 

rezultātus. 

 

VI Mācību uzsākšana, arhīvs 

35. Mācību gada sākumu nosaka attiecīgie Ministru kabineta noteikumi. 

36. Uzņemtos izglītojamos, kuri 10 dienu laikā bez attaisnojoša iemesla neierodas uz 

nodarbībām, ar Skolas direktores rīkojumu atskaita no Skolas izglītojamo skaita. 

37.  Ar uzņemto izglītojamo vecākiem tiek noslēgts Vecāku līdzfinansēšanas līgums. 

38. Uzņemto izglītojamo iesniegumi un pārējie dokumenti tiek glabāti saskaņā ar Skolas 

Lietu nomenklatūru. 

 

VII Noslēguma jautājums 

39. Grozījumus Salacgrīvas novada Mūzikas skolas izglītojamo uzņemšanas noteikumos 

var izdarīt pēc Skolas vadības vai Pedagoģiskās padomes priekšlikuma. 

40. Grozījumus Noteikumos apstiprina ar Salacgrīvas novada domes lēmumu. 

41.  Atzīt par spēku zaudējušus Skolas 2012.gada 2. februāra iekšējos noteikumus- 

„Audzēkņu uzņemšanas noteikumi”. 

 
 

 

Salacgrīvas novada domes  

priekšsēdētājs        Dagnis Straubergs 


