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  APSTIPRINĀTS 

                                                                                                       Grobiņas  novada domes sēdē 

31.05.2018.  

(prot. Nr. 5, 25.§ ) 

 

Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas 

NOTEIKUMI 
 

 

Izdoti saskaņā ar Profesionālās 

izglītības likuma 27.panta  

9.punktu un Grobiņas Mūzikas un 

mākslas skolas nolikuma 14.punktu 

un 15.punktu  

 

 

I. Vispārīgie jautājumi  

 

1. Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk – Skola) uzņemšanas noteikumi  (turpmāk 

– Noteikumi) nosaka kārtību kādā notiek audzēkņu uzņemšana Skolā, 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:  

3.1. Vizuāli plastiskā māksla (kods 20V 211 00 ) – 5 gadi;  

3.2. taustiņinstrumentu spēle Klavierspēle (kods 20V 212 01) – 8 gadi; 

3.3. stīgu instrumentu spēle Ģitāras spēle (kods 20V 212 02) – 6 gadi; 

3.4. stīgu instrumentu spēle Vijoles spēle (kods 20V 212 02 1) – 8 gadi; 

3.5. vokālā mūzika Kora klase (kods 20 V 212 06 ) – 8 gadi; 

3.6. pūšaminstrumentu spēle Flautas spēle ( kods 20V 212 02 1) – 6 gadi; 

3.7. stīgu instrumentu spēle Kokles spēle (kods 20 V21202 1) – 6 gadi; 

3.8. dejas pamati (kods 20V 212 10) – 6.gadi. 

4. Vēlamais mācību uzsākšanas vecums: 7 – 11 gadi atbilstoši izvēlētajai profesionālās 

ievirzes izglītības programmai.  

5. Vakanto vietu skaitu profesionālās ievirzes izglītības programmās nosaka valsts 

mērķdotācijas ietvaros.  

 

II. Uzņemšanas pamatprincipi 

  

6. Profesionālās ievirzes izglītības programmās var pieteikties personas ar vai bez 

priekšzināšanām mūzikā vai mākslā.  

7. Uzņemšana Skolā notiek pēc atklāta un vienlīdzīga konkursa principiem.  

8. Uzņemšanas komisija audzēkņu atbilstību un spējas vērtē 10 ballu sistēmā.  

9. Skolā uzņem personas, kuriem uzņemšanas pārbaudījumos eksāmena atzīme katrā no 

pārbaudījuma elementiem ir ne zemāka par 4 ballēm un kurām uzņemšanas pārbaudes 

rezultātā konstatē:  

9.1. interesi par mūziku vai mākslu;  

9.2. elementārās dzirdes un ritma izjūtas dotības;  
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9.3. fizioloģiskās attīstības pakāpes atbilstību konkrētā izvēlētā mūzikas instrumenta 

apgūšanas uzsākšanai mācību uzsākšanai Deju programmā. 

 

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 – 

uzstādījuma zīmēšana vai gleznošana jebkurā krāsu tehnikā pēc izvēles (krāsu zīmuļi, 

krītiņi, guašs, akvareļu krāsas). Bērna stāstījums par gleznā redzamo novērošanas spēju 

pārbaudei.  

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.  

15. Audzēkņi, kuri 2 gadus apmeklējuši interešu izglītības programmas „Mūzika”- 

(ģitārasspēli, kokles spēli, vijoles spēli un klavierspēli) un „Māksla”-(Zīmēšanas studiju) 

uzņem skolā bez iestājpārbaudījumiem.   

16. Ja iestājeksāmenu laikā tiek uzrādītas īpašas dotības mākslā, un labāki rezultāti kā ir 

nepieciešams, lai uzsāktu mācības 1.klasē, tad izglītojamais var tikt ieskaitīts arī kādā no 

vecākajām klasēm.  

 

IV. Uzņemšanas komisija  

 

17. Uzņemšanu veic Skolas direktora apstiprināta Uzņemšanas komisija, kuras sastāvs 

nedrīkst būt mazāks par trim skolotājiem.  

18. Uzņemšanas komisija darbojas viena mācību gada ietvaros, nodrošinot 

Iestājpārbaudījumu norisi un uzņemšanu uz vakantajām vietām.  

19. Uzņemšanas komisijas darbs tiek protokolēts.  

 

V. Dokumentu iesniegšanas kārtība  

 

20. Uzņemšanas komisija iesniegumus pieņem sākot no attiecīgā mācību gada 1.maija līdz 

29.maijam un audzēkņu papildus uzņemšanai no 20.augusta līdz 5.septembrim katru 

darba dienu pulksten 9.00 – 17.00 Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā, M.Namiķu ielā 

19 , Grobiņā, Grobiņas novadā.  

20.1. Uzņemšanas komisijā jāiesniedz iesniegums pēc dotās formas.  

 

VI. Iestājpārbaudījumi un uzņemšanas kārtība  

 

21. Iestājpārbaudījumi notiek laika periodā no attiecīgā mācību gada 1. jūnija līdz 6. jūnijam 

un no 25. augusta līdz 5. septembrim. Ieskaitīšana Skolas audzēkņu skaitā notiek līdz 

6.jūnijam un 10.septembrim. Personas, kas nav ieradušās uz Iestājpārbaudījumiem 

norādītajā laikā vai arī pārbaudījumā ir saņēmušas neapmierinošu vērtējumu, turpmākos 

pārbaudījumus nekārto.  
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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 trīs 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.  

 

VII. Citi jautājumi  

 

28. Mācību struktūru nosaka skolas direktors.  

29. Mācību maksas apmēru nosaka Grobiņas novada dome.  

30. Grozījumus Noteikumos var izdarīt pēc Skolas administrācijas vai Pedagoģiskās padomes 

priekšlikuma.  

 

 

Direktore                                                                  M.Bruža 
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pielikums 

Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas  

audzēkņu uzņemšanas noteikumiem 

 

 

Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas 

 direktorei Mārītei Bružai 

 

 

_____________________________________ 
(vecāka vārds, uzvārds) 

_____________________________________ 
(personas kods) 

_____________________________________ 
(adrese) 

 

 

IESNIEGUMS 

Lūdzu uzņemt manu 

 dēlu 

 meitu 
(vajadzīgo iezīmēt)                                                                       

_____________________________________________________________________ 
(bērna vārds, uzvārds) 

      -      
                                                                                                    (bērna personas kods) 

Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā                
    (izvēlēto iezīmēt) 

Programmā:  

□ Kokles  spēle    □ Ģitāras spēle 

□ Klavierspēle    □ Dejas pamati – Dejas skola  

□ Vijoles spēle    □ Vizuāli plastsiskā māksla 

□ Flautas spēle 
 

Vai bērnam ir priekšzināšanas specialitātē______________________________ 
                                                                            (ir, nav) 

Mans bērns mācās____________________________________________________  
(vispārizglītojošās skolas nosaukums, klase uz 01.09.2018.) 

 

Ziņas par vecākiem saziņai 

Māte:________________________________________________________________ 
(vārds, uzvārds, mobilais tālrunis, e-pasta adrese) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

Tēvs:________________________________________________________________ 
(vārds, uzvārds, mobilais tālrunis, e-pasta adrese) 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

APŅEMOS: 
 

1) Ik mēnesi savlaicīgi samaksāt skolas noteikto mācību maksu pēc saņemtā rēķina līdz tekošā 

mēneša 15. datumam; 
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2) Skolas administrācijai iesniegt dokumentus , ja pēc skolas Nolikuma ,  pienākas mācību 

maksas atlaides; 

3) Sekot, lai mācību laikā mans bērns izpildītu skolas iekšējās kārtības noteikumus, kuri 

uzskaitīti klātpievienotajā līgumā Nr._______; 

4) Samaksāt  mācību maksu par pilnu mācību gadu, ja mans bērns bez attaisnojoša iemesla 

pārtrauks mācības pirms mācību gada beigām un par to nebūšu laicīgi ziņojis skolas 

administrācijai; 

5) No pilnas mācību maksas audzēkņi tiek atbrīvoti tikai pēc vecāku iesnieguma saņemšanas par 

bērna atskaitīšanu no audzēkņu saraksta. 

Visu augstāk minēto apliecinu ar savu parakstu: 

 

_______________________________         201__.gada ____. ______________. 
(paraksts, atšifrējums) 

 

 
 

 

 

 

Pārzinis – Grobiņas novada pašvaldība, adrese: Lielā iela 76, Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430, 

tālr.63490458 

Datu apstrādes mērķis – audzēkņu uzņemšanai Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā un līgumsaistību izpildei 

 
 


