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Izdoti saskaņā ar  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
 72. panta pirmās daļas 2.punktu 

 
I. Vispārīgie noteikumi 

 
1. Izglītojamo uzņemšana Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā (turpmāk tekstā – Skola) notiek 
saskaņā ar Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, Skolas nolikumu un Ilūkstes 
novada Domes apstiprinātajiem Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas izglītojamo uzņemšanas 
noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi).  
2. Noteikumus izstrādā Skolas vadība, kuras sastāvā ir direktore, direktores vietnieks mācību 
darbā un skolotāji, kas pilda izglītības programmu vadītāja pienākumus.  
3. Skola drīkst noteikt iestājpārbaudījumus (uzņemšanas eksāmenus) izglītojamo uzņemšanai 
skolā.  
4. Noteikumus var papildināt, veikt tajos izmaiņas, ja to ierosina mācību priekšmetu metodiskās 
komisijas vai skolas vadība.  
5. Katram bērnam ir tiesības kārtot iestājpārbaudījumus.  
 

II. Izglītojamo uzņemšanas kārtība 
 

6. Izglītojamo uzņemšana:  
6.1. profesionālās ievirzes izglītības programmās “Taustiņinstrumentu spēle” – „Klavierspēle” , 
”Stīgu instrumentu spēle” - „Vijoles spēle” un „Vokālā mūzika”  - „Kora klase” izglītojamie 
tiek uzņemti no 6 līdz 8 gadu vecumam;  
6.2. profesionālās ievirzes izglītības programmās “Taustiņinstrumentu spēle” – “Akordeona 

spēle”, “Pūšaminstrumentu spēle” – „Flautas spēle”, “Saksofona spēle”, “Trompetes spēle” un 
“Sitaminstrumentu spēle“– izglītojamie tiek uzņemti no 8 līdz 10 gadu vecumam.  
6.3. profesionālās ievirzes izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla” - izglītojamie tiek 
uzņemti 1.klasē no 8 līdz 10 gadu vecumam.  
6.4. interešu izglītības programmā no 5 līdz 17 gadu vecumam.  
7. Stājoties Skolā, vecāki (aizbildņi) iesniedz šādus dokumentus par izglītojamo:  
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7.1. direktoram adresēts vecāku vai aizbildņu iesniegums;  
7.2. ģimenes ārsta izsniegta izziņa par veselības stāvokli;  
7.3. uzrāda bērna dzimšanas apliecību vai pasi; 
7.4. divas bērna fotogrāfija (3x2cm); 
7.5. paraksta līgumu par vecāku līdzfinansējuma maksu; 
7.6. atļauju no vispārizglītojošās skolas. 
8. Dokumentu pieņemšana:  
8.1. vecāku iesniegumu par izglītojamā uzņemšanu Skolā pieņem direktora pilnvarota persona 
iestājpārbaudījumu dienā.  
9. Iestājpārbaudījumi notiek katru gadu maija- jūnija mēnesī.  
10. Ja pēc iestājpārbaudījumu noslēguma konkrētajā izglītības programmā nav pietiekošs 
uzņemto izglītojamo skaits, izglītības iestāde var organizēt papildus izglītojamo uzņemšanu.  
11. Uzņemšanas eksāmena norises laiks un komisijas sastāvs tiek noteikts ar Skolas direktora 
rīkojumu.  
12. Direktora apstiprinātā uzņemšanas komisija nosaka bērna atbilstību mūzikas izglītības 
programmu uzsākšanai individuāli pārbaudot:  
12.1. vispārējo fizioloģisko attīstību, atbilstoši konkrētā mūzikas instrumenta spēles īpatnībām;  
12.2. bērna muzikālās dotības. Galvenie kritēriji – muzikālā dzirde, muzikālā atmiņa, ritma 
izjūta.  
13. Muzikālo dotību pārbaudījumu prasības:  
13.1.Dziesma:  
13.1.1. bērns pēc izvēles nodzied vienu dziesmu ar vārdiem bez pavadījuma vai arī nedaudz 
piepalīdzot pedagogam - ar pavadījumu;  
13.2. Muzikālās dzirdes dotību pārbaude:  
13.2.1. skaņu augstumi – atkārtot ar balsi pedagoga nospēlētās skaņas;  
13.2.2. skaņu sadzirdēšana – viena, divas, daudz (3-4);  
13.3. Muzikālās atmiņas pārbaude:  
13.3.1.intonēšana – atkārtot ar balsi pedagoga nospēlēto melodijas motīvu;  
13.4. Ritma dotību pārbaude:  
13.4.1. atkārtot pedagoga plaukšķinātās frāzes ritmisko zīmējumu;  
13.4.2. ritma atkārtošana pēc nospēlēta melodiska motīva.   
14. Konkrētā uzdevuma izpildi uzņemšanas komisija vērtē 10 ballu sistēmā.  
15. Izglītojamos konkursa kārtībā uzņem Skolā, ja iestājpārbaudījuma vidējā atzīme ir ne mazāka 
par 5 ballēm.  
16. Skola drīkst noteikt iestājpārbaudījumu (eksāmenu) izglītojamo uzņemšanai izglītības 
programmas turpināšanai:  
16.1. 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.  
17. Profesionālās ievirzes Izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla” izglītojamie Skolā 
tiek uzņemti bez iestājpārbaudījumiem, bet uzrādot patstāvīgi veiktos darbus mājās.  
18. Izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla” uzņemšanas komisija var noteikt 
izglītojamā uzņemšanu uzreiz 2. vai 3. klasē, kuriem ir priekšzināšanas un vecuma atbilstība. Lai 
uzsāktu izglītības programmas apgūšanu, komisija novērtē:  
18.1. audzēkņa vispārējās dotības un māksliniecisko uztveri. Galvenie kritēriji – krāsu, 
proporciju, ritma izjūta (audzēkņa praktiskajā darbā). Pārbaudāmais uzdevums tiek dots 
Gleznošanā, Zīmēšanā un vērtējums tiek izteikts 10 ballu sistēmā.  
19. Skola bērna sagatavošanai iestājpārbaudījumiem profesionālās ievirzes izglītības 
programmās drīkst veidot sagatavošanas grupas.  
20. Katram bērnam ir tiesības iesaistīties Skolas piedāvātajās interešu izglītības programmās.  
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III. Izglītojamo uzņemšana skolā 

 
21. Uzņemšanas komisijas lēmumu par bērna ieskaitīšanu izglītojamo skaitā pieņem ne vēlāk kā 
vienu dienu pēc iestājpārbaudījumu kārtošanas.  
22. Informācija par uzņemšanas rezultātiem ir pieejama bērnu vecākiem vai aizbildņiem sākot ar 
trešo dienu pēc iestājpārbaudījuma kārtošanas. Informējot jāievēro personu datu aizsardzība.  
23. Pamatojoties uz uzņemšanas komisijas lēmumu un iesniegtajiem dokumentiem, skolas 
direktore līdz mācību gada sākumam izdod rīkojumu par bērnu uzņemšanu (norādot izglītības 
programmu un klasi) Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā.  
 

IV. Mācību procesa uzsākšana 
 

24. Mācību gada sākumu nosaka Skolas direktors.  
25. Ja Skolā uzņemtais izglītojamais bez attaisnojoša iemesla 10 dienu laikā neierodas uz 

nodarbībām, ar Skolas direktores rīkojumu viņš tiek atskaitīts.  
 
 
 
 
 
 
Direktore                                                         Ilona Linarte-Ruža 
 


