
 

 

 

 

 

 

 
IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

 

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 
MĀLPILS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ 

 

Mālpilī, Mālpils novadā 

 
2020.gada 29.aprīlī         

 
Izdoti 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,   
Mālpils Mūzikas un mākslas skolas nolikuma IV daļu „Izglītības procesa organizācija” 

 
 

I  VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
 

1. Audzēkņu uzņemšana Mālpils Mūzikas un mākslas skolā (turpmāk – Skola) notiek saskaņā ar 

Latvijas republikas (turpmāk tekstā – LR) likumiem, normatīvajiem aktiem, Skolas nolikumu un 

Mālpils novada domes (turpmāk tekstā – Dibinātājs) pieņemtajiem “Izglītojamo uzņemšanas 

noteikumiem Mālpils Mūzikas un mākslas skolā” (turpmāk tekstā – Noteikumi). 

2. Noteikumi nosaka personu dokumentu pieņemšanas kārtību, izglītojamo (turpmāk tekstā – 

audzēkņu) uzņemšanas kārtību Skolā un iestājpārbaudījumu prasības. 

3. Audzēkņu uzņemšanas noteikumi ir publiski pieejami Mālpils novada domes mājas lapā 

http://www.malpils.lv/. 

 

II  UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS UN 

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS 
 

4. Uzņemšana Skolā notiek licencētās un akreditētās profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas 

izglītības programmās: 

 
 

Nr.p.k. Izglītības programma Programmas kods 

1.  Taustiņinstrumentu spēle -  Klavierspēle 

                                                     Akordeona spēle 

20V 212 011 

2.  Stīgu instrumentu spēle -  Vijoles spēle 

                                                     Čella spēle 

                                                     Ģitāras spēle 

20V 212 021 

3.  Pūšaminstrumentu spēle -   Flautas spēle 20V 212 031 
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                                                      Klarnetes spēle 

                                                      Saksofona spēle 

4.  Sitaminstrumentu spēle 20V 212 041 

5.  Vizuāli plastiskā māksla 20V 212 001 

 

5. Mācību ilgums MMMS ir atbilstošs izvēlētajai mācību programmai. 

 

Nr.p.k. Izglītības programma Programmas 

uzsākšanas 

vecums 

Programmas 

apguves ilgums 

1.  Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle 7, 8 gadi 8 gadi 

2.  Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēle 9, 10 gadi 6 gadi 

3.  Stīgu instrumentu spēle -    Vijoles spēle 

                                            Čella spēle 

7, 8 gadi 8 gadi 

4.  Stīgu instrumentu spēle -    Ģitāras spēle 9, 10 gadi 6 gadi 

5.  Pūšaminstrumentu spēle -   Flautas spēle 

                                             Klarnetes spēle 

                                             Saksofona spēle 

9, 10 gadi 6 gadi 

6.  Sitaminstrumentu spēle 9, 10 gadi 6 gadi 

7.  Vizuāli plastiskā māksla  7-11 gadi 7 gadi 

 

6. Audzēkņu skaitu Skolas profesionālās ievirzes izglītības programmās 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 Dibinātāju; 

7. Skola uzņem audzēkņus arī interešu izglītības programmās: 

7.1. Mūzikas sagatavošanas klasēs no 5 – 6 gadu vecumam,  

7.2. Vizuāli plastiskās mākslas sagatavošanas klasēs no 5 – 7 gadu vecumam. 

8. Interešu izglītības programmās izglītojamo skaitu nosaka Skolas vadība, saskaņojot ar Dibinātāju. 

III DOKUMENTU IESNIEGŠANA 

9. Stājoties kādā no izvēlētajām izglītības programmām, pretendenta vecāki, vai viņa likumiskie 

aizbildņi iesniedz Skolas direktoram adresētu iesniegumu uz Skolas veidlapas (uzrādot dzimšanas 

apliecības oriģinālu). 

IV UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

10. Uzņemšana Skolā notiek katra mācību gada beigās.  
11. Skola var izsludināt papildu uzņemšanu uz vakantajām audzēkņu vietām augusta beigās. 

Informācija par uzņemšanu tiek publiskota Mālpils novada pašvaldības mājas lapā interneta vietnē 

http://www.malpils.lv/. 
12. Ikviens, atbilstoši mācību uzsākšanas vecumam, var iestāties profesionālās ievirzes izglītības un 

interešu izglītības programmās ārpus skolas noteiktā uzņemšanas laika, ja ir vakantas vietas.  
13. Iestājpārbaudījumus vai iestājeksāmenus nodrošina Skolas direktora apstiprināta skolotāju 

uzņemšanas komisija (turpmāk Komisija), ne mazāk kā 3 pedagoģisko darbinieku sastāvā,  

13.1. Uzņemšanas komisija tiek apstiprināta vienam mācību gadam;  

13.2. Uzņemšanas komisija uzņemšanas eksāmenu vērtē 10 ballu sistēmā un protokolē. 

Protokolu paraksta visi uzņemšanas komisijas locekļi; 

13.3. Mūzikas izglītības programmā uzņemšanas komisijai ir tiesības rekomendēt audzēknim 

cita instrumenta spēli. 

http://www.malpils.lv/


14. Mūzikas izglītības programmās Komisija pārbauda audzēkņa muzikālās dotības (individuāla 

pārbaude ar laika limitu līdz 15 minūtēm katram audzēknim): 

• muzikālo dzirdi;  

• muzikālo atmiņu; 

• ritma izjūtu; 

• un vispārējo psiho-fizioloģisko attīstību un atbilstību konkrētās izglītības programmas 

prasībām un mūzikas instrumenta spēles īpatnībām.  

15. Vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmā Komisija pārbauda audzēkņa māksliniecisko 

uztveri (darbs grupā ar laika limitu līdz 90 minūtēm): 

• ritma izjūtu; 

• krāsu izjūtu un uztveri; 

• proporciju izjūtu; 

• vispārējo psiho-fizioloģisko atbilstību izglītības programmas prasībām.  

16. Skolā var tikt uzņemti audzēkņi, kuru iestājpārbaudījumu vidējā atzīme ir ne mazāka par 4 ballēm.  

17. Audzēkņu uzņemšana Skolā notiek ar direktora rīkojumu, pamatojoties uz uzņemšanas Komisijas 

lēmumu.       

18. Pēc uzņemšanas rezultātu paziņošanas, vecāks ar Skolas direktoru slēdz līgumu par 

Profesionālās ievirzes izglītības vai Interešu izglītības programmas apguvi. Ja mēneša laikā līgums 

nav noslēgts, direktoram ir tiesības ar rīkojumu audzēkni atskaitīt. 

 

V IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU PRASĪBAS 
 

19. Skolā uzņem audzēkņus, kuri uzņemšanas pārbaudē parāda interesi par mūziku un sekmīgi 

nokārto šādas pārbaudes formas: 

19.1.   pārrunas ar audzēkni, lai noskaidrotu viņa vispārējo attīstības līmeni; 

19.2. bērna balss, intonācijas dotību un izpildījuma izteiksmības noskaidrošanai – 

nodziedāt vienu dziesmu ar vārdiem; 

19.3. elementārāko dzirdes dotību pārbaudei – atkārtot ar balsi pedagoga nospēlētās vai 

nodziedātās skaņas; 

19.4. muzikālās atmiņas dotību pārbaudei – atkārtot ar balsi pedagoga nospēlēto melodiju; 

19.5. ritma izjūtas pārbaudei – atkārtot pedagoga plaukšķinātās vai nospēlētās frāzes 

ritmisko zīmējumu. 

19.6. iestājpārbaudījumos vecākajās klasēs specialitātē jāatskaņo divi iepriekš sagatavoti 

skaņdarbi, kā arī jāizpilda pārbaudes darbs mūzikas teorijā.   

20. Programmā Vizuāli plastiskā māksla uzņem audzēkņus, kuri uzņemšanas pārbaudē uzrāda 

interesi par mākslu un sekmīgi nokārto šādas pārbaudes formas: 

20.1. pārrunas ar audzēkni, lai noskaidrotu viņa vispārējo attīstības līmeni; 

20.2. veic noteikto pārbaudes darbu – zīmē krāsu kompozīciju uz A3 formāta lapas ar 

krāsām, kas vislabāk rosina tā iztēli un radošās izpausmes. 

 

V MĀCĪBU UZSĀKŠANA 
 

21. Mācību gada sākumu nosaka normatīvie akti.  

22. Uzņemtie audzēkņi tiek reģistrēti VIIS un E-klases sistēmās.  

23. Uzņemto audzēkņu iesniegumi un pārējie dokumenti tiek glabāti saskaņā ar Skolas lietu 

nomenklatūru. 

24. Neuzņemto audzēkņu vecākiem vai likumiskiem aizbildņiem ir tiesības saņemt izziņu par 

iestājeksāmenu rezultātiem. 



VI CITI NOTEIKUMI 

25. Grozījumus Noteikumos var izdarīt pēc Skolas vadības vai Pedagoģiskās padomes priekšlikuma. 

26. Grozījumus Audzēkņu uzņemšanas noteikumos saskaņo ar Dibinātāju.  

27. Atzīt par spēku zaudējušus 2017.gada 22.septembra  “Audzēkņu uzņemšanas noteikumus Mālpils 
Mūzikas un mākslas skolā”. 

 
 
 
Direktore                                                 M.Ārente 
 
 
 
 
 
SASKAŅOTS        
ar  Mālpils novada domes   
29.04.2020. sēdes  lēmumu Nr.5/13 

 

 


