
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Noteikumi par izglītojamo uzņemšanu, pārcelšanu nākamajā klasē un 

atskaitīšanu. 
 

Izdoti saskaņā ar  

Profesionālās ievirzes mūzikas skolas  

“E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas” nolikuma 14.punktu un  

likuma „Valsts pārvaldes iekārtas likums” 72.pantu 

 

Izglītojamo uzņemšana 

 

1. E.Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolā (turpmāk tekstā - Skola) tiek uzņemti bērni neatkarīgi no 

dzīves vietas uz vecāku iesniegumu pamata un konkursa kārtībā, vadoties no bērna 

muzikālajām spējām un dotībām. 

2. Profesionālās ievirzes izglītības programmās Taustiņinstrumentu spēle - klavierspēle (20V 

212 01), Stīgu instrument spēle - vijoļspēle, čella spēle (20V 212 02) un profesionālās ievirzes 

izglītības programmā Vokālā mūzika – kora klase (20V 212 06) – izglītojamie tiek uzņemti no 

7 gadu vecuma. Mācību programmas apguves ilgums saskaņā ar mācību programmu. 

3. Profesionālās ievirzes izglītības programmā Taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle 

(20V 212.01), Pūšaminstrumentu spēle - flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, 

trompetes spēle, mežraga spēle, eifonija spēle (20V 212 03), Sitaminstrumentu spēle (20V 

212 04) – izglītojamie tiek uzņemti sākot no 8 gadu vecuma. Mācību programmas apguves 

ilgums saskaņā ar mācību programmu. 

4. Pirms iestājpārbaudījumiem notiek konsultācijas, kurās bērni tiek iepazīstināti ar 

vispārīgajām pārbaudes prasībām. Konsultācijas notiek Skolas telpās. 

5. Konsultāciju un uzņemšanas datumus nosaka Skolas direktors. 
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6. Eksaminācijas komisiju norīko Skolas direktors. Komisijas sastāvā jābūt vismaz 3 

komisijas locekļiem: skolas direktors, teorijas priekšmetu pedagogs un viens no izglītības 

programmu vadītājiem. 

6.1. Eksaminācijas komisiju apstiprina vienam mācību gadam; 

6.2. Eksaminācijas komisijas darba formas ir sēdes, konsultācijas reflektantiem, 

sludinājumi; 

6.3. Eksaminācijas komisija reflektantu eksāmenu rezultātus atspoguļo reflektanta 

iesnieguma lapā un eksāmena kopsavilkuma protokolā. Vērtējumu iesnieguma lapā 

un eksāmena kopsavilkuma protokolu paraksta visi eksaminācijas komisijas 

locekļi; 

6.4. Eksaminācijas komisijas sēdes lēmumus par izglītojamo uzņemšanu Skolā direktors 

akceptē ar rīkojumu; 

6.5. Eksaminācijas komisija pārbauda : 

• bērna atbilstību izglītības programmas uzsākšanai; 

• vispārējo fizioloģisko attīstību, atbilstoši konkrētās izglītības programmas apguvei. 

7. Izglītojamo uzņemšana tiek izsludināta katra mācību gada beigās (1. - 6.jūnijā) un 

vajadzības gadījumā papildus uzņemšana - augusta beigās, septembra sākumā. 

8. Izglītojamo uzņemšanas kārtība: 

8.1. Izglītojamam iestājoties nepieciešams vecāku iesniegums. 

        8.2. Eksaminācijas komisija bērna atbilstību un spējas vērtē 10 ballu sistēmā. Skolā bērni           

tiek uzņemti pamatojoties uz iestājpārbaudījumu rezultātu vidējo vērtējumu.  

8.3. Konkursa situācijā priekšroka tiek dota bērniem, kuri ieguvuši augstāko vidējo 

vērtējumu skaitu. 

8.4. Uzņemšanas rezultātus bērniem un viņu vecākiem/aizbildņiem paziņo 3 darba dienu 

laikā no rīkojuma parakstīšanas dienas. Ar rīkojuma saturu iepazīstina bērnu 

vecākus vai aizbildņus. 

8.5. Mācību gadu uzsākot, tiek slēgts divpusējs līgums starp Skolu un izglītojamā 

vecākiem/aizbildņiem. 

9. Sagatavošanas klasē bērni tiek uzņemti sākot no 5 gadu vecuma: 

9.1. Bērniem, kuri vēlas apgūt kādu no profesionālās ievirzes izglītības programmām, kas 

norādītas 3. punktā un nav sasnieguši 8 gadu vecumu, ir iespēja mācīties sagatavošanas klasē; 

9.2 Īstenojot interešu izglītības programmas, to saturu nosaka izglītojamā vajadzības un 

vēlmes; 



9.3. Sagatavošanas klases programma ir vecāku finansēta; 

9.4. Mācību struktūru nosaka Skolas direktors; 

9.5. Apmācības maksas apmēru apstiprina Iestādes dibinātājs. 

10. Sagatavošanas klasē var mācīties atkārtoti, ja izglītojamā sagatavotība nav 1. klases līmenī vai 

izglītojamais nav sasniedzis atbilstošu vecumu izvēlētās profesionālās ievirzes izglītības 

programmas uzsākšanas noteiktajam vecumposmam. 

11. Uzņemšanas prasības uz 1. klasi: 

11.1. Dzirdes prasību pārbaude: 

• dziesma – bērns pēc izvēles nodzied divas dziesmas a cappella, no kurām viena ir 

tautas dziesma; 

• intonēšana – atkārtot pedagoga nospēlētas skaņas; 

• saskaņu sadzirdēšana – viena, divas, daudz (3 – 4). 

   11.2. Muzikālās atmiņas pārbaude: 

• atkārtot ar balsi nospēlētu vai nodziedātu melodiju (2 – 4 taktis). 

11.3. Ritma izjūtas pārbaude: 

• mehāniska ritma zīmējuma atkārtošana; 

• ritma atveidošana pēc nospēlēta melodiska motīva. 

12. Iestājeksāmena prasības uz 1.klasi pēc apmācības sagatavošanas klasē: 

12.3. Instrumenta spēlē jāatskaņo no galvas divi dažāda rakstura skaņdarbi. 

12.4. Solfedžo: 

• dziedāt dziesmu a cappella; 

• ritmizēt; 

• elementārteorija – nošu nosaukumi, ilgumi, pauzes. 

• intonēšana – atkārtot pedagoga nospēlētas skaņas; 

• saskaņu sadzirdēšana – viena, divas daudz (3 – 4). 

12.5.  Muzikālās atmiņas pārbaude: 

• atkārtot ar balsi nospēlētu vai nodziedātu melodiju (2 – 4 taktis). 

12.6.  Ritma izjūtas pārbaude: 

• mehāniska ritma zīmējuma atkārtošana; 

• ritma atveidošana pēc nospēlēta motīva. 

13. Citās klasēs izglītojamos uzņem uz iesniegto dokumentu pamata no iepriekšējās mācību 

iestādes un pārbaudes rezultātiem instrumenta spēlē un teorijas zināšanās. 



 

Izglītojamo pārcelšana nākamajā klasē 

 

14. Direktors izdod rīkojumu par pārcelšanu nākamajā klasē, pamatojoties uz Pedagoģiskās 

padomes sēdes lēmumu. 

15. Izglītojamo nākamajā klasē pārceļ, ja visos mācību priekšmetos izglītojamā zināšanu un 

prasmju galīgais vērtējums nav zemāks par 4 ballēm. 

16. Izglītojamam, kurš slimības vai citu pamatotu iemeslu dēļ nav apguvis izglītības programmas 

prasības, Pedagoģiskā padome var noteikt papildus termiņu zināšanu un prasmju pārbaudei 

līdz attiecīgā gada 28. augustam vai atļaut apgūt mācību programmu vēlreiz tajā pašā klasē. 

17. 16. punkta nosacījumus piemēro, ja skola ir saņēmusi dokumentāru pamatojumu no 

izglītojamā vecāka/aizbildņa. 

18. Izglītojamam, kura zināšanu un prasmju gada vērtējums vai eksāmenu vērtējums ir 

nepietiekams, Pedagoģiskā padome var noteikt papildus termiņu zināšanu un prasmju 

pārbaudei līdz attiecīgā gada 28.augustam. 

19. Izglītojamo, ja viņa zināšanu un prasmju līmenis ir atbilstošs, ar direktora lēmumu, kas 

pamatots Pedagoģiskās padomes ieteikumā,  var pārcelt nākamajā klasē mācību gada vidū. 

 

Izglītojamo atskaitīšana 

 

20. Direktors izdod rīkojumu par izglītojamā atskaitīšanu, pamatojoties uz Pedagoģiskās 

padomes sēdes ieteikumu.  

21. Izglītojamo, par to rakstiski brīdinot izglītojamā vecākus, var atskaitīt no izglītojamo skaita, 

ja: 

21.1. izglītojamā zināšanu un prasmju gada vērtējums vai eksāmena vērtējums (arī 

papildus termiņā) ir nepietiekams; 

21.2. izglītojamais bez attaisnojoša iemesla sistemātiski neizpilda profesionālās ievirzes 

izglītības mācību priekšmetu programmas prasības; 

       21.3. netiek ievēroti Skolas Iekšējās kārtības noteikumi. 

22. Izglītojamo, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, no izglītojamo skaita var atskaitīt ar 

direktora rīkojumu bez Pedagoģiskās padomes lēmuma. 

 

 



Apstiprināts 

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja  

Inese Astaševska 

(paraksts)* 

 

*dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

 


