
Ulbrokas
Mūzikas	un	mākslas skola



Profesionālās	ievirzes	
izglītības	iestādes	
Ropažu	novadā		

Ropažu	Mūzikas	un	mākslas	skola	«Rodenpois»		
Ropažu	pagasts

Vangažu pilsētas Mūzikas un	mākslas skolas	–
Vangažu	pagasts

Berg̒u	Mūzikas	un mākslas	pamatskola	
Garkalnes	pagasts

Ulbrokas	Mūzilkas un	mākslas	skola	
Stopin̦u	pagasts	



UMMS
147	izglītojamie	Mūzikas	nodaļā
18	mūzikas	dotību	attīstības	grupā
93	izglītojamie	Vizuāli	plastiskās	
mākslas	nodaļā;
40	mākslas	dotību	attīstības	grupā
31	pedagogi	
5	darbinieki



Nodaļas un	izglītības
programmas

u Mūzikas nodala̦
ü Taustin̦instumentu spēle

Klavierspēle;	
Akordeona spēle;

ü Stıḡu instumentu spēle
Vijolșpēle;	
G̦itāras spēle;	
Kokles spēle;

ü Pūšaminstumentu spēle
Saksofona spēle;	
Klarnetes spēle;
Flautas	spēle;	
Trompetes spēle;	
Mežraga spēle:
Eifonija spēle

ü Sitaminstumentu spēle;
ü Vokālā mūzika - Kora	klase;



Nodala̦s un	izglıt̄ıb̄as
programmas

Akreditētas,	licensētas līdz
2024.gadam

uMūzikas dotību
attīstības grupas
6-7	gadus veciem
bērniem,	līgums uz 1	
gadu



19/08/2021 

GROZĪJUMI MINISTRU KABINETA NOTEIKUMOS NR. 360 
2021.gada 17.augustā Ministru kabinetā tika veikti grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi 
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.360) (https://likumi.lv/ta/id/325514): 

 

Masku lietošana Pedagogs 
Izglītojamais  

(vispārizglītojošās 
skolas) 1.-3.klasē  

Izglītojamais Darbinieks 

Mācību 
telpā 

Koplietošanas  
telpā 

Mācību 
telpā 

Koplietošanas  
telpā 

Mācību 
telpā 

Koplietošanas  
telpā 

Mācību telpā Koplietošanas  
telpā 

ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu Nē Jā Nē Jā Nē Jā Nē Jā 
ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu 
Covid-19 testu 

Jā Jā Nē Jā Jā Jā Jā Jā 

Mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas 
apguves specifikas dēļ 

Nē Jā Nē Jā Nē Jā Nav 
attiecināms 

Nav 
attiecināms 

 
 

Covid-19 testu veikšana* 
AR sadarbspējīgu vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikātu 
BEZ sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikāta 

Pedagogs Neveic, sertifikātu uzrāda profesionālās ievirzes 
izglītības iestādē 

Veic ik nedēļu profesionālās ievirzes izglītības iestādē 

Darbinieks Neveic, sertifikātu uzrāda profesionālās ievirzes 
izglītības iestādē 

Veic ik nedēļu profesionālās ievirzes izglītības iestādē 

Izglītojamais 1.-3.klase 
vispārizglītojošajā skolā 

Nav attiecināms Veic ik nedēļu vispārizglītojošā skolā un rezultātu uzrāda 
profesionālās ievirzes izglītības iestādē 

Izglītojamais sākot no 4.klases 
vispārizglītojošajā skolā  

Neveic, sertifikātu uzrāda profesionālās ievirzes 
izglītības iestādē 

Veic ik nedēļu vispārizglītojošā skolā un rezultātu uzrāda 
profesionālās ievirzes izglītības iestādē 

* Veselības inspekcijas nozīmēta laboratorija sazināsies ar skolu un testi būs bez maksas. 
 
Profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana: 

� Klātienē visas nodarbības 
� Pēc iespējas ievērota 2 m distance 
� Kvadrātmetru ierobežojums nav noteikts, bet jānodrošina telpas vēdināšana vismaz 15 minūtes astronomiskajā stundā. 
� Izglītojamais, kurš tiks testēts ik nedēļu, piemēram, pamatskolā vai vidusskolā, ar šī testa rezultātu apliecinājumu 

(papīra vai digitālā formā) var doties uz profesionālās ievirzes izglītības programmas īstenošanas vietu un piedalīties 
izglītības procesā 



Testu	rezultāti
• DataMed	

• e-veselı̄ba



UMMS	vecāku
lı̄dzdalı̄bas maksa

§ Par	vienu izglītības programmu
7,00	eurmēnesī;

§ Par	divām izglītības programmu
10,00	eurmēnesī;

üatbrīvojumi no	līdzdalības maksas –
Ropažu novada mazdrošinātajām
ģimenēm,	iesniegums direktorei,	
norādot bērna vārdu,	uzvārdu,	
personas	kodu.	

ü ja	daudzbērnu ģimene un	mācās
vismaz 2	bērni - 50%	no	līdzdalības
maksas

ü instrumentu īre 1,72	Eur mēnesī



UMMS	vecāku
lı̄dzdalı̄bas maksa

§ Ropažu	novada	pašvaldība
Ulbrokas	Mūzikas	un	mākslas	
skola
Reg̒.	Nr.:	LV90000067986

NORĒĶINU	INFORMĀCIJA:
·	SEB	banka,	AS
konts:	
LV79UNLA0033300130908
·	Swedbank,	AS
konts:	
LV91HABA0551024208997
·	DNB	Banka,	AS
konts:	
LV76RIKO0002013196683

Norādīt	
bērna	vārdu,	uzvārdu;
Ulbrokas	Mūzikas	un	
mākslas	skola;



UMMS	vecāku
līdzdalības maksa

§ Notiek pāreja uz rēķinu sistēmu
§ E-klases pastā vai
Muzikas.skola@ropazi.lv
Santai Podgaiskai atsūtı̄t:

ümaksātāja vārdu,	uzvārdu;
üpersonas	kodu;
ü e-pastu;



Vērtēšana
• Izglītības	programmu	apguves	zināšanu	un	prasmju	
pietiekams	novērtējums	ir	no	10	līdz	4	ballēm,	3	un	
zemākas	balles	ir	zināšanu	un	prasmju	nepietiekams	
novērtējums;

• Apzīmējumu	“nav	vērtējuma” (“n/v”)	lieto:	
• ja	izglītojamais	nav	piedalījies	mācību	stundā,	kurā	notiek	
pārbaudes	darbs/	ieskaite/eksāmens;	

• ja	izglītojamais	ir	piedalījies	mācību	stundā,	bet	nav	iesniedzis	
darbu;	

• ja	izglītojamais	atsakās	veikt	pārbaudes	darbu;	
• ja	darba	izpildes	laikā	tiek	konstatēta	neatļautu	palīglīdzekļu	
vai	paņēmienu	izmantošana,	t.sk.	neapmierinoša	uzvedība;	

• ja	darbs	satur	tematam	neatbilstošu	saturu.



Noslēguma eksāmeni
• Pirms pamatskolas valsts pārbaudes darbiem

• Mūzikas teorijas eksāmeni

• Noslēguma eksāmens specialitātē apm.	11.05
Nedēlu̦ pirms eksāmena – publisks koncerts apm.	5.,	6.	05

• Pašvērtējums un	publisks vērtējums

• Pedagogu komisija un	ārējais eksperts



IEKŠĒJĀS	KĀRTĪBAS	NOTEIKUMI

No	13.-17.	septembrim instruktāžas
Atskaitīšana
1-3.	klase neattaisnoti kavētas 15	stundas
4.	-8.klase	neattaisnoti kavētas 20	stundas
Mutisks aizrādījums
Rakstisks aizrādījums ar ierakstu liecībā
Direktores rīkojums,	ziņojums vecākiem
Atskaitīšana no	skolas

Garderobe – neko neatstāt
Maiņas apavi
Vecāki nevar uzturēties skolā



http://www.umms.lv



Mēs katrs ierodamies šai pasaulē ar savu talantu.	Dažiem no	mums	ir
ı̄pašas spējas mūzikā vai mākslā.	Taču talants ir tikai sēkla,	kam
nepieciešama auglı̄ga augsne,	kas baro to.	Mūsu skola	ir vieta,	kur

uzplaukt Tavam talantam,	Tavām iespējām.

Nāc un	piepildi tās!		


