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DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

DAGDAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 

Reģ.Nr.90010347097, Alejas iela 15A, Dagda, Dagdas novads, LV-5674, 

Tālr. 656 53260, e- pasts: muzika.maksla@dagda.lv 

 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Dagdā 

2017.gada 1.septembrī                                                                                           3-30/1 
 

 

AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS  

N O T E I K U M I                    
 
 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Audzēkņu uzņemšana Dagdas Mūzikas un mākslas skolā (turpmāk tekstā – 

Skola) notiek saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta 1.daļs 

2.punktu, Izglītības likuma 47.panta 1.punktu 471.pantu, Profesionālās izglītības 

likuma 27.panta 9.daļu, Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punktu, 

Dagdas Mūzikas un mākslas skolas Nolikuma IV daļu un Dagdas novada 

pašvaldības saskaņotajiem Dagdas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu 

uzņemšanas noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi). 

2. Noteikumus izstrādā Skolas vadība, kuras sastāvā ir direktore, Mūzikas nodaļas 

vadītāja un mākslas pedagogi. 

 

3. Apmācība skolā notiek līdztekus vispārējās izglītības apmācībai. 

 

4. Audzēkņus skolā uzņem konkursa kārtībā. 

 

 

                                             II. Uzņemšanas kārtība 

 

5. Noteikumi nosaka kārtību, kādā audzēkņus uzņem Dagdas Mūzikas un mākslas        

skolas (turpmāk –Skolas) licencētajās profesionālās ievirzes izglītības 

programmās: 

5.1. Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle; 

5.2. Taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle; 

5.3. Vizuāli plastiskā māksla. 

 

6.  Mācību ilgums ir atbilstoši izvēlētajai profesionālās ievirzes izglītības 

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

profesionālās    

     ievirzes izglītības programmai. 

 

8.  Skolā uzņem audzēkņus, kuru dotības un fizioloģiskā attīstība atbilst izglītības       

     programmu prasībām: 

8.1.profesionālās ievirzes izglītības programmā “Taustiņinstrumentu spēle”: 

• Klavierspēle- audzēkņi tiek uzņemti no 7-8 gadu vecuma;  

• Akordeona spēle- audzēkņi tiek uzņemti no 8-9 gadu vecuma; 

 8.2.profesionālās ievirzes izglītības programmā “Vizuāli plastiskās 

māksla”-   

                       audzēkņi tiek uzņemti no 8-9 gadu vecuma. 

 

9.  Audzēkņa atbilstību izglītības programmas īstenošanas uzsākšanai nosaka: 

    9.1.mūzikas programmās - individuāli pārbaudot muzikālās dotības -     

          muzikālo dzirdi, ritma izjūtu un muzikālo atmiņu, vispārējo fizioloģisko    

          attīstību, kā arī atbilstību instrumenta spēles īpatnībām. 

 

10.  Muzikālo dotību pārbaudījumu prasības, iestājoties mūzikas programmās: 

     10.1.Dziesma: 

            10.1.1.pēc audzēkņa izvēles nodziedāt 1 dziesmu ar vārdiem, bez    

            pavadījuma vai arī nedaudz piepalīdzot pedagogam – ar pavadījumu; 

     10.2.Muzikālās dzirdes dotību pārbaude: 

            10.2.1.skaņu augstumi - atkārtot ar balsi pedagoga nospēlētās vai   

            nodziedātas atsevišķas skaņas un nelielus motīvus; 

            10.2.2.skaņu sadzirdēšana -  viena, divas, daudz (3-4); 

    10.3.Ritma dotību pārbaude:  

            10.3.1.atkārtot pedagoga plaukšķinātās frāzes ritmisko zīmējumu. 

 

11.  Skola drīkst noteikt iestājpārbaudījumu (eksāmenu) audzēkņu uzņemšanai   

       izglītības programmas turpināšanai: 

                    11.1.uzņemšanas komisija pārbauda izglītības programmas   

                       “Instrumentālā mūzika” – zināšanu līmeņa atbilstību konkrētās klases    

                         (2., 3., 4. u.c.) izglītības programmu prasībām – instrumenta spēli,   

                        solfedžo un mūzikas teoriju, mūzikas literatūru; 

                 11.2.mainot izglītības iestādi par pamatu zināšanu novērtēšanai tiek     

                         izmantota iepriekšējās skolas liecība. 

 

12.  Mākslas dotību pārbaudījumu prasības iestājoties Vizuāli plastiskās mākslas    

        programmā:   

     12.1.zīmēšanā vai gleznošanā: 

             12.1.1.izpilda komisijas uzdoto radošo darbu par konkrētu tēmu    

            pārbaudot māksliniecisko uztveri, krāsu, proporciju un ritma izjūtu. 

 

13.  Izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla” uzņemšanas komisija var noteikt 

audzēkņu uzņemšanu uzreiz 2. vai 3. klasē, kuriem ir priekšzināšanas un vecuma 

atbilstība. Lai uzsāktu izglītības programmas apgūšanu, komisija novērtē: 

                   13.1.audzēkņa vispārējās dotības un māksliniecisko uztveri. Galvenie    

                        kritēriji   – krāsu, proporciju, ritma izjūta (audzēkņa praktiskajā darbā).      
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                        Pārbaudāmais uzdevums tiek dots Gleznošanā un vērtējums  tiek 

izteikts                   

                        10 ballu sistēmā. 

               13.2.mainot izglītības iestādi par pamatu zināšanu novērtēšanai tiek     

                        izmantota iepriekšējās skolas liecība. 

  

14.  Uzņemšanas eksāmena norises laiks un Uzņemšanas komisijas sastāvs tiek      

       noteikts ar Skolas direktora rīkojumu. 

 

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

 

16. Uzņemšanas komisija iesniegumus pieņem, sākot no attiecīgā mācību gada 

1.maija   

      līdz 31.maijam. Nenokomplektēto grupu gadījumā audzēkņu papilduzņemšana no  

      25.augusta līdz 31.augustam, nepieciešamības gadījumā līdz 3.septembrim var     

      tikt organizēta papildus uzņemšana. Dokumentu iesniegšanai ierasties var katru   

      darba dienu no pulksten 9:00- 17:00 Dagdas Mūzikas un mākslas skolā, Alejas 

ielā  

      15A, Dagda, LV-5674. Ieskaitīšana Skolas audzēkņu skaitā notiek līdz 7.jūnijam,     

      31.augustam vai 4.septembrim.  

 

 

                             III. Dokumentācija 

 

17.  Ierodoties uz uzņemšanu, vecāki komisijai iesniedz: 

  13.1.direktorei adresētu vecāku vai aizbildņu iesniegumu uz Skolas 

veidlapas; 

  13.2.dzimšanas apliecības vai pases kopiju, uzrādot dokumenta oriģinālu; 

  13.3.izziņu par audzēkņa veselības stāvokli; 

  13.4.izziņa no vispārizglītojošās skolas. 

 

18.   Uzņemšanas eksāmena rezultātus ieraksta eksāmena protokolā, kuru  paraksta 

visi     

        komisijas locekļi. Iesnieguma veidlapā tiek ierakstīta Uzņemšanas eksāmena    

        atzīme. 

 

19.   Uzņemšanas komisija darbojas viena mācību gada ietvaros, nodrošinot 

        Iestājpārbaudījumu norisi un uzņemšanu uz vakantajām vietām. 

         

20.  Pēc eksāmenu rezultātiem komisija izvērtē, pieņem lēmumu par audzēkņu    

       atbilstību un uzņemšanu skolā.  

 

21.   Pamatojoties uz uzņemšanas komisijas lēmumu un iesniegtajiem dokumentiem,     

        skolas direktore izdod rīkojumu par audzēkņu uzņemšanu (norādot izglītības      

        programmu un klasi) Dagdas Mūzikas un mākslas skolā. 

 

22.  Vecākus, kuru bērni netiek uzņemti skolā, iepazīstina ar Audzēkņu uzņemšanas       

       eksāmenu protokolu un uzņemšanas komisijas lēmumu protokolā. 

 

Dagdas Mūzikas un mākslas skolas direktore     (personiskais paraksts)       L. Beitāne 
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APSPRIESTS  

Pedagoģiskās padomes sēdē 01.09.2017., 

protokola Nr.3-16/2 

 

SASKAŅOTS                               

Dagdas novada domes priekšsēdētājs 

(personiskais paraksts)       A. Trūlis 

2017.gada 25.oktobrī 
 


