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AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 
Priekulē  

 

I Vispārīgie noteikumi 

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā audzēkņus uzņem Priekules Mūzikas un mākslas skolas 

(turpmāk – Skolas) īstenotajās profesionālās ievirzes izglītības programmās: 

1.1. Vizuāli plastiskā māksla; 

1.2. Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle, akordeona spēle; 

1.3. Stīgu instrumentu spēle – vijoles spēle, alta spēle, ģitāras spēle; 

1.4. Pūšaminstrumentu spēle – flautas spēle, klarnetes spēle, obojas spēle, saksofona 

spēle; 

1.5. Sitaminstrumentu spēle; 

1.6. Vokālā mūzika -kora klase. 

 

2. Noteikumus izstrādā Skolas vadība, kuras sastāvā ir direktors, direktora vietnieks un 

izglītības programmu vadītāji. 

 

3. Apmācība skolā notiek līdztekus vispārējās izglītības apmācībai. 

 

4. Audzēkņus skolā uzņem konkursa kārtībā. 

 

II Uzņemšanas kārtība 

 

5. Skolā uzņem audzēkņus, kuru dotības un fiziskā attīstība atbilst izglītības programmu  

prasībām: 

5.1.Izglītības programmās Taustiņinstrumentu spēle, Stīgu instrumentu spēle, 

Pūšaminstrumentu spēle, Sitaminstrumentu spēle, Vokālā mūzika  - uzņem 

audzēkņus no 7 gadu vecuma; 

5.2.Izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla uzņem audzēkņus no 7-8 gadu 

vecuma. 

 

6. Audzēkņa atbilstību izglītības programmas īstenošanas uzsākšanai nosaka: 
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6.1. mūzikas izglītības programmās - individuāli pārbaudot muzikālās dotības - 

muzikālo dzirdi, ritma izjūtu un muzikālo atmiņu, vispārējo fizisko attīstību, kā arī 

atbilstību instrumenta spēles īpatnībām; 

6.2.mākslas izglītības programmā - pārbaudot māksliniecisko uztveri, krāsu, 

proporciju un ritma izjūtu. 

 

7. Muzikālo dotību pārbaudījumu prasības, iestājoties mūzikas izglītības programmās: 

7.1. pēc audzēkņa izvēles nodziedāt  dziesmu ar vārdiem, bez pavadījuma vai arī 

nedaudz piepalīdzot pedagogam – ar pavadījumu; 

7.2. atkārtot ar balsi pedagoga nospēlētas vai nodziedātas atsevišķas skaņas un 

nelielus motīvus; 

7.3. atkārtot pedagoga plaukšķinātās frāzes ritmisko zīmējumu. 

 

8. Iestājoties vizuāli plastiskās mākslas programmā, audzēknis izpilda komisijas uzdoto testu 

un veic zīmējumu vai gleznojumu par doto tēmu. 

 

9. Iestājoties vecākajās klasēs, audzēknim jāspēj sekmīgi nodemonstrēt savu zināšanu un 

prasmju līmeņa atbilstību attiecīgajai klasei. 

 

10.Izglītības programmās uzņemamo audzēkņu pārbaudi veic Skolas direktora apstiprinātas 

komisijas. 

 

11. Uzņemšanas komisija audzēkņu atbilstību un spējas vērtē 10 baļļu sistēmā. 

 

12. Uzņemšana Skolā notiek mācību gada beigās (maija beigās, jūnija sākumā). 

Nenokomplektēto grupu gadījumā augustā var tikt organizēta papilduzņemšana. 

 

III Dokumentācija 

 

13. Ierodoties uz uzņemšanu, vecāki komisijai iesniedz: 

13.1. iesniegumu uz speciālas veidlapas; 

13.2. dzimšanas apliecības kopiju. 

 

14. Uzņemšanas eksāmena rezultātus ieraksta eksāmena protokolā un Iesnieguma veidlapā. 

Protokolu un veidlapu paraksta visi komisijas locekļi. 

 

15. Pēc eksāmenu rezultātiem komisija izvērtē un pieņem lēmumu par audzēkņu atbilstību un 

uzņemšanu skolā.  

 

16. Komisijas lēmums ir pamats direktora rīkojumam par audzēkņu uzņemšanu Skolā. 

 

17. Ja bērns netiek uzņemts Skolā, direktors divu nedēļu laikā sniedz argumentētu rakstveida 

atbildi vecākiem. 

 

 

 

Direktore      I.Rubeze 

 

 


