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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
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16.04.2012.                                                                                

 

 

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas kārtība 

 
Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu 

Izglītības likuma 47.panta 1.punktu un 47 
1
 .pantu,  

Profesionālās izglītības likuma 27.panta 9.punktu, 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 

 Ulbrokas Mūzikasun mākslas skolas Nolikuma IV daļu „Izglītības procesa organizācija” 

 

 

I. Vispārīgie noteikumi 
 

1. Audzēkņu uzņemšana Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā ( turpmāk – Skola ) 

notiek saskaņā ar Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, Skolas 

izstrādātajiem un pedagoģiskā sēdē pieņemtiem Ulbrokas Mūzikas un mākslas 

skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumiem. 

 

2. Uzņemšana Skolā notiek katra mācību gada beigās, laika periodā starp 25. maiju 

un 6. jūniju, informāciju par uzņemšanu publiskojot Stopiņu novada mājas lapā 

vismaz divas nedēļas pirms iestājpārbaudījumiem. Uz brīvajām vietām Skola var 

izsludināt papilduzņemšanu augusta beigās. 

 

3. Audzēkņu uzņemšana 1. klasē (kursā): 

 3.1. profesionālās ievirzes izglītības programma Taustiņinstrumentu spēle: 

  3.1.1. apakšprogramma Klavierspēle – audzēkņi tiek uzņemti no 7 – 8 

   gadu vecuma, 

  3.1.2. apakšprogramma Akordeona spēle – audzēkņi tiek uzņemti no 

   8 - 10 gadu vecuma; 

 3.2. profesionālās ievirzes izglītības programma Stīgu instrumentu spēle:

  3.2.1. apakšprogramma Vijoļspēle - audzēkņi tiek uzņemti no 7 - 8 

   gadu vecuma, 



  3.2.2. apakšprogramma Kokles spēle - audzēkņi tiek uzņemti no 8 - 10 

   gadu vecuma; 

  3.2.3. apakšprogramma Ģitāras spēle - audzēkņi tiek uzņemti no 8 - 

   10 gadu vecuma; 

 3.3. profesionālās ievirzes izglītības programma Pūšaminstrumentu spēle: 

  3.3.1. apakšprogramma Flautas spēle - audzēkņi tiek uzņemti no 8 - 

   10 gadu vecuma; 

  3.3.2. apakšprogramma Klarnetes spēle - audzēkņi tiek uzņemti no 8 - 

   10 gadu vecuma; 

  3.3.3. apakšprogramma Saksofona spēle - audzēkņi tiek uzņemti no 8 

   - 10 gadu vecuma; 

  3.3.4. apakšprogramma Trompetes spēle - audzēkņi tiek uzņemti no 8 

   - 10 gadu vecuma; 

  3.3.5. apakšprogramma Mežraga spēle - audzēkņi tiek uzņemti no 8 - 

   10 gadu vecuma; 

 3.4. profesionālās ievirzes izglītības programmā Sitaminstrumentu spēle - 

  audzēkņi tiek uzņemti no 8 - 10 gadu vecuma; 

 3.5. profesionālās ievirzes izglītības programmā Vokālā mūzika – Kora 

  klase - audzēkņi tiek uzņemti no 7 - 8 gadu vecuma; 

 3.6. profesionālās ievirzes izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla - 

  audzēkņi tiek uzņemti no 8 - 10 gadu vecuma. 

 

4. Stājoties Skolā, iesniedzami sekojoši dokumenti: 

 4.1. direktoram adresēts vecāku iesniegums uz veidlapas; 

 4.2. dzimšanas apliecības kopija; 

 4.3. fotogrāfija (3x4); 

 4.4. medicīniskā izziņa. 

 

5. Audzēkņu uzņemšanai profesionālās ievirzes programmās tiek noteikti 

iestājpārbaudījumi: 

 5.1. mūzikas izglītības programmā direktora apstiprinātā uzņemšanas  

  komisija pārbauda audzēkņa atbilstību izglītības programmu  

  uzsākšanai: 

5.1.1. muzikālās dotības - muzikālo dzirdi, muzikālo atmiņu, ritma 

izjūtu 

   5.1.1.1. nodziedāt dziesmu ar vārdiem, 

   5.1.1.2. atkārtot ar balsi pedagoga nospēlētās skaņas, 

   5.1.1.3. atkārtot ar balsi pedagoga nospēlēto melodiju 

     (motīvu), 

   5.1.1.4. atkārtot pedagoga plaukšķinātās vai nospēlētās 

     frāzes ritmisko zīmējumu; 

5.1.2. vispārējo fizioloģisko attīstību atbilstoši konkrētā mūzikas 

instrumenta spēles īpatnībām. 

 5.2. mākslas izglītības programmā direktora apstiprinātā uzņemšanas 

  komisija pārbauda audzēkņa atbilstību izglītības programmu  

  uzsākšanai: 

  5.2.1. māksliniecisko uztveri 

   5.2.1.1. krāsu gammas paraugu sakārtošanu noteiktā 

     secībā – krāsu izjūtas noteikšanai, 

   5.2.1.2. tests ar klusās dabas priekšmetiem – proporciju 

     izjūtai, 

   5.2.1.3. stāstījums par kāda mākslas darba reprodukciju – 

     novērošanas spējām; 



  5.2.2. vispārējo fizioloģisko attīstību. 

 

6. Skola drīkst noteikt iestājpārbaudījumus (eksāmenu) audzēkņu uzņemšanai 

izglītības programmu turpināšanai: 

 6.1. izglītības programmu turpināšanai izglītības programmā   

  Taustiņinstrumentu spēle, Stīgu instrumentu spēle, Pūšaminstrumentu 

  spēle, Sitaminstrumentu spēle - zināšanu līmeņa atbilstību konkrētās 

  klases ( 2., 3., 4. u.c.) izglītības programmu prasībām - instrumenta 

  spēli, solfedžo un mūzikas teoriju, mūzikas literatūru; 

 6.2. izglītības programmu turpināšanai izglītības programmā Vokālā mūzika 

  (Kora klase) - zināšanu līmeņa atbilstību konkrētās klases (2., 3., 4. 

  u.c.) izglītības programmas prasībām - dziedāšanu, klavieres, solfedžo 

  un mūzikas teoriju, mūzikas literatūru; 

 6.3. izglītības programmu turpināšanai izglītības programmā Vizuāli 

  plastiskā māksla - zināšanu līmeņa atbilstību konkrētā kursa  

  (2.,3.,4.,5.,6.,7.) izglītības programmas prasībām – zīmēšanā,  

  gleznošanā un kompozīcijā. 

 

7. Uzņemšanas komisija audzēkņa atbilstību un spējas vērtē 10 ballu sistēmā. 

 

8. Audzēknis konkursa kārtībā var tikt uzņemts Skolā, ja iestājpārbaudījuma – 

eksāmena vidējā atzīme nav zemāka par 5 ballēm. 

 

9. Audzēkņa uzņemšana Skolā notiek, pamatojoties uz uzņemšanas komisijas 

lēmumu un Skolas direktora rīkojumu. 

 

10. Interešu izglītības programmās tiek uzņemti bērni no 5 līdz 8 gadu vecumam: 

 10.1. īstenojot interešu izglītības programmas, to saturu un mācību struktūru 

  nosaka skolas direktors sadarbojoties ar pedagogiem; 

 10.2. apmācības maksas apmēru nosaka Stopiņu novada Dome; 

 10.3. audzēkņa uzņemšana Skolā notiek, pamatojoties uz uzņemšanas  

  komisijas lēmumu un Skolas direktora rīkojumu. 

 

11. Audzēkņu skaitu Skolā nosaka Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 

Profesionālās ievirzes izglītības programmu finansēšanas līgums, bet audzēkņu 

kopskaitu katram mācību gadam nosaka Skolas vadība, izvērtējot Skolas 

kapacitāti un saskaņojot skolotāju darba slodzes ar Stopiņu novada Domi. 

 

Audzēkņu uzņemšanas noteikumi apspriesti un pieņemti pedagoģiskās padomes sēdē 

2008. gada 30. maijā, protokols Nr. 3 


