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APSTIPRINĀTI 

Ar Pļaviņu novada domes 

2018.gada 27.septembra 

               lēmumu Nr.52 (protokols Nr.13)  

 

      

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Pļaviņu novadā, Aiviekstes pagastā 

 

30.08.2018.                 Nr. ______ 

 
AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 

 
Izdoti saskaņā ar 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, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

 72.panta pirmās daļas 2.punktu, Skolas nolikuma 36.6.punktu 

 

 

I Vispārīgie jautājumi 

 
1. Noteikumi nosaka izglītojamo (turpmāk audzēkņu) uzņemšanas prasības un 

dokumentu pieņemšanas kārtību Pļaviņu Mūzikas skolā (turpmāk – Skola). 

2. Uzņemšana konkursa kārtība Skolā notiek licencētās/akreditētās profesionālās 

ievirzes izglītības programmās. Interešu izglītības programmās audzēkņu uzņemšanai 

konkurss netiek rīkots. 

3. Ar izglītības iestādē īstenotajām izglītības programmām un audzēkņu 

uzņemšanas noteikumiem var iepazīties izglītības iestādes mājas lapā www.pms.lv. 

  

II Uzņemšanas kārtība profesionālās ievirzes izglītības 

programmās 
 

4. Skolā īstenojamās profesionālās ievirzes izglītības programmas: 

 
Nr.

p.k. 
Izglītības programma Kods 

1 Taustiņinstrumentu spēle. Klavierspēle 20V212011 

2 Taustiņinstrumentu spēle. Akordeona spēle 20V212011 

3 Stīgu instrumentu spēle. Vijoles spēle 20V212021 

4 Pūšaminstrumentu spēle. Flautas spēle 20V212031 
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5 Pūšaminstrumentu spēle. Saksofona spēle 20V212031 

6 Pūšaminstrumentu spēle. Eifonija spēle 20V212031 

7 Pūšaminstrumentu spēle. Klarnetes spēle 20V212031 

8 Pūšaminstrumentu spēle. Mežraga spēle 20V212031 

9 Pūšaminstrumentu spēle. Trombona spēle 20V212031 

10 Vokālā mūzika. Kora klase 20V212061 

 

5. Uzņemšana notiek katra mācību gada beigās, informāciju publiskojot Skolas 

mājas lapā www.pms.lv 

6. Skola var izsludināt papildu uzņemšanu augusta beigās uz brīvajām vietām, ja 

tādas ir. 

7. Audzēknis kārto uzņemšanas eksāmenus konkursa kārtībā. 

8. Pirms uzņemšanas eksāmeniem Skola rīko bezmaksas konsultācijas. 

Konsultāciju datumi tiek noteikti, izsludinot uzņemšanas eksāmenus. 

 

 

III Profesionālās ievirzes izglītības programmu apguves sākums 

un ilgums 

 
9. Mācību ilgums Skolā ir atbilstošs izvēlētajai profesionālās ievirzes izglītības 

programmai. 

10. Audzēkņi profesionālās ievirzes izglītības programmu apgūst līdztekus 

vispārējai pamatizglītībai. 

11. Izglītības programmas apguves uzsākšanas vecums un ilgums dažādās izglītības 

programmās ir diferencēts: 

 
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 7,8 gadi 8 gadi 

4 Pūšaminstrumentu spēle. Flautas spēle 9,10 gadi 6 gadi  

5 Pūšaminstrumentu spēle. Saksofona spēle 9,10 gadi 6 gadi  

6 Pūšaminstrumentu spēle. Eifonija spēle 9,10 gadi 6 gadi  

7 Pūšaminstrumentu spēle. Klarnetes spēle 9,10 gadi 6 gadi  

8 Pūšaminstrumentu spēle. Mežraga spēle 9,10 gadi 6 gadi  

9 Pūšaminstrumentu spēle. Trombona spēle 9,10 gadi 6 gadi  

10 Vokālā mūzika. Kora klase 7,8 gadi 8 gadi 

 

 

IV Audzēkņu uzņemšanas eksāmenu prasības profesionālās 

ievirzes izglītības programmās 

 
12. Audzēkņu atbilstību izglītības programmu uzsākšanai nosaka individuāli 

pārbaudot  

12.1. muzikālās dotības: 

 

muzikālo dzirdi Intonēt skaņu augstumus pēc skolotāja uz klavierēm 

http://www.pms.lv/
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spēlētiem motīviem (5-8 skaņas), vienas oktāvas apjomā 

(do1-do2) ceturtdaļnošu vai astotdaļnošu ilgumos 

ritma izjūtu Izplaukšķināt ritma frāzi pēc atmiņas, noklausoties 

melodijas frāzi 2, 3 reizes. Tajā ietvertas ritma grupas 2/4 

vai ¾ taktsmēros. 

muzikālo atmiņu      Dziedāt dziesmas melodiju ar tekstu (2,3 panti) pēc 

izglītojamā izvēles, ņemot vērā izglītojamā intonēšanas 

precizitāti attiecīgajā skaņkārtā un tonalitātē. 

     Nodziedāt vienkāršu melodisku frāzi pēc atmiņas, 

noklausoties to 2,3 reizes (dziedāt ar neitrālu zilbi) 

Pārbaudes veids Individuāla pārbaude, ar laika limitu līdz 15 minūtēm 

vienam izglītojamajam 

 

12.2. fizioloģisko attīstību atbilstoši konkrētā mūzikas instrumenta spēles 

īpatnībām un vecumam. 

 

V Uzņemšanas komisija 

 
13. Uzņemšanas komisijas sastāvu nosaka direktors ar rīkojumu. 

14. Uzņemšanas eksāmenu vērtē un protokolē uzņemšanas komisija 10 ballu 

sistēmā. Protokolu paraksta visi uzņemšanas komisijas locekļi. 

15. Uzņemšanas rezultātus paziņo trīs darba dienu laikā pēc uzņemšanas eksāmena. 

16. Uzņemamo audzēkņu skaitu nosaka Skolas direktors, vadoties pēc valsts 

mērķdotāciju un pašvaldības līdzfinansējuma apmēra. 

17. Audzēkņu uzņemšana Skolā notiek ar direktora izdotu rīkojumu, pamatojoties 

uz uzņemšanas komisijas lēmumu. 

 

VI Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti 

 
18. Līdz uzņemšanas eksāmeniem profesionālās ievirzes izglītības programmās 

vecāks vai aizbildnis (turpmāk – vecāks) iesniedz  aizpildītu iesnieguma 

veidlapu (skat. pielikumu Nr. 1).  

19. Uz uzņemšanas eksāmeniem audzēknis ierodas vecāku pavadībā, uzrādot 

audzēkņa dzimšanas apliecības oriģinālu. 

20. Personu iesniegtos dokumentus reģistrē Skolas iekšējos normatīvos aktos 

noteiktā kārtībā. 

21. Audzēkņa vecāki pēc uzņemšanas eksāmenu rezultātu paziņošanas slēdz līgumu 

ar Skolas direktoru (skat. pielikumu Nr. 2). 

 

          VII Audzēkņu uzņemšanas kārtība, pārejot no citas 

profesionālās ievirzes izglītības iestādes 

 
22.  Audzēkņa vecāki iesniedz Skolai sekojošu dokumentāciju: 

22.1. Iesniegumu adresētu Skolas direktoram; 

22.2. Audzēkņa dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); 

22.3. Izziņu no iepriekšējās profesionālās ievirzes izglītības iestādes (ar 

informāciju par izglītības programmu, apgūto mācību priekšmetu un 

stundu apjomu) un pēdējā mācību semestra vai gada sekmju un zināšanu 

vērtējumu (liecības kopija). 

23. Skola var noteikt iestājpārbaudījumu atbilstošo iemaņu un prasmju noteikšanai. 
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24. Pēc pedagoģiskās padomes lēmuma pieņemšanas audzēkņa vecāki slēdz līgumu 

ar Skolu. 

 

 

VIII Audzēkņu uzņemšanas noteikumu un to grozījumu 

pieņemšanas kārtība 

 
25.  Grozījumus noteikumos veic un paraksta Skolas direktors, saskaņā ar Izglītības 

likumā un citos normatīvajos aktos noteikto kārtību.  

26. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi zaudē spēku Skolas “Izglītojamo 

uzņemšanas noteikumi”, kas ar 2014.gada 26.jūnija lēmumu apstiprināti Pļaviņu 

novada domē. 

 

 “Audzēkņu uzņemšanas noteikumi” izskatīti 2018.gada 30.augusta Skolas 

Pedagoģiskās padomes sēdē, prot. Nr.6. 

 

 

 

 

 

 

         


