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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Madonā

APSTIPRINU:
J. Norviļa Madonas mūzikas skolas direktors
____________________ M. Bergs

AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI
I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. audzēkņu uzņemšanas noteikumi nosaka audzēkņu uzņemšanas kārtību Jāņa Norviļa
Madonas Mūzikas skolā (turpmāk tekstā – Skola), iestājpārbaudījumu prasības un
dokumentu pieņemšanas kārtību;
2. uzņemšana notiek licencētās profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās, ko
īsteno Skola:
2.1. taustiņinstrumentu spēle (klavierspēle, akordeona spēle);
2.2. stīgu instrumentu spēle (vijoles spēle, čella spēle, kokles spēle);
2.3. pūšaminstrumentu spēle ( flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, trompetes
spēle, mežraga spēle, eifonija spēle, trombona spēle, tubas spēle);
2.4. vokālā mūzika (kora klase).
3. mācību ilgums 6 – 8 gadi atbilstoši izvēlētajai mācību programmai;
4. vēlamais mācību uzsākšanas vecums 7 – 11 gadi, atbilstoši izvēlētajai profesionālās
ievirzes izglītības programmai;
5. uzņemamo audzēkņu skaitu Skolā profesionālās ievirzes izglītības programmās nosaka
valsts un pašvaldības mērķdotācijas apmērs;
II. UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA
6. profesionālās ievirzes izglītības programmā persona tiek uzņemta, pamatojoties uz
izglītības iestādes noteiktā vispārējās fizioloģiskās piemērotības un muzikālo dotību
pārbaudījuma rezultātiem;
7. iestāties Skolā var bērns gan ar, gan bez priekšzināšanām mūzikā;
8. Skolā uzņem bērnu, kuram:
8.1. ir interese par mūziku;
8.2. ir elementāras muzikālās dzirdes, atmiņas un ritma izjūtas dotības;

8.3. fizioloģiskā attīstība atbilst konkrētā mūzikas instrumenta apgūšanas uzsākšanai.
9. uzņemšana skolā notiek pēc atklāta un vienlīdzīga konkursa principiem;
10. iestājpārbaudījumi tiek organizēti divas reizes gadā – jūnijā un augustā;
11. audzēkņu uzņemšanas komisiju ar rīkojumu apstiprina skolas direktors;
12. audzēkņus konkursa kārtībā skolā uzņem, ja iestājpārbaudījumos audzēkņa dotību
vērtējums nav zemāks par 4 ballēm;
13. rīkojumu par bērnu uzņemšanu skolā izdod direktors, pamatojoties uz uzņemšanas
komisijas protokolu;
III. IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU PRASĪBAS
14. pārrunas ar bērnu, lai noskaidrotu bērna vispārējo attīstības līmeni;
15. balss, intonācijas dotības un izpildījuma izteiksmības pārbaude - nodziedāt dziesmu ar
vārdiem;
16. dzirdes pārbaude - atkārtot ar balsi pedagoga nospēlētās vai nodziedātās skaņas;
17. muzikālās atmiņas dotību pārbaude - atkārtot ar balsi vai instrumentu pedagoga
atskaņoto melodiju (divtaktu frāzes apjomā ar pakāpenisku kustību pasīvajiem
lēcieniem);
18. ritma izjūtas pārbaude - atkārtot pedagoga plaukšķinātās vai uz klavierēm nospēlētās
frāzes ritmisko zīmējumu;
IV. KONSULTĀCIJAS
19. pirms iestājpārbaudījumiem skola organizē konsultācijas;
20. informācija par konsultācijām tiek publiskota vienu mēnesi pirms iestājpārbaudījumiem;
21. konsultācijas tiek organizētas bez maksas;
V. DOKUMENTU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
22. lai iestātos Skolā, jāiesniedz šādi dokumenti:
22.1. Skolas direktoram adresēts iesniegums uz Skolas veidlapas;
22.2. dzimšanas apliecības vai pases kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
22.3. ārsta izziņa par veselības stāvokli.
23. dokumenti jāiesniedz, ierodoties uz iestājpārbaudījumiem;
VI. UZŅEMŠANAS KOMISIJA
24. audzēkņu uzņemšanu veic skolas direktora apstiprināta uzņemšanas komisija;
25. uzņemšanas komisijas sēdes tiek protokolētas;
VII. IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI UN AUDZĒKŅU
UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA
26. iestājpārbaudījumi notiek laika periodā no 1. jūnija līdz 10. jūnijam; ieskaitīšana – līdz
15. jūnijam;
27. nepieciešamības gadījumā audzēkņus, pamatojoties uz uzņemšanas komisijas lēmumu
ar direktora rīkojumu, var uzņemt visa mācību gada garumā;
28. personas, kuras nav ieradušās uz iestājpārbaudījumiem norādītajā laikā vai arī
pārbaudījumā ir saņēmušas neapmierinošu vērtējumu (vērtējums ir - vāji, ļoti vāji vai
ļoti, ļoti vāji), valsts dotētajās profesionālās ievirzes izglītības programmās Skolā netiek
uzņemtas;
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29. izglītojamos skolā uzņem, pamatojoties uz iestājpārbaudījumu rezultātu kopējo punktu
skaitu; punktu vērtība tiek izteikta 10 (desmit) ballu sistēmā, t.i. viens punkts
pielīdzināms vienai ballei;
30. konkursa situācijā priekšroka tiek dota izglītojamajiem, kuri ieguvuši augstāku punktu
skaitu;
31. uzņemšanas komisijai ir tiesības rekomendēt cita instrumenta izvēli;
32. izglītojamo ieskaitīšana skolā notiek, pamatojoties uz uzņemšanas komisijas protokolu
un direktora rīkojumu;
33. uzņemšanas rezultātus paziņo 3 dienu laikā no rīkojuma parakstīšanas dienas; rīkojumā
ieraksta tikai uzņemto izglītojamo uzvārdus un vārdus;
34. ar uzņemto bērnu vecākiem tiek noslēgts līgums;
35. vecākus, kuru bērni netiek uzņemti skolā, iepazīstina ar uzņemšanas komisijas protokolu
un direktora apstiprinātu rīkojumu;
36. šo lēmumu var apstrīdēt pie Skolas direktora, viena mēneša laikā no lēmuma
saņemšanas.
VIII. MĀCĪBU UZSĀKŠANA, ARHĪVS
37. mācību gada sākumu nosaka normatīvie akti;
38. uzņemtos audzēkņus, kuri 15 (piecpadsmit) dienu laikā bez attaisnojoša iemesla
neierodas uz nodarbībām, ar skolas direktora rīkojumu atskaita no Skolas;
39. uzņemto audzēkņu iesniegumi un pārējie dokumenti tiek glabāti saskaņā ar skolas Lietu
nomenklatūru;
40. neuzņemto bērnu vecākiem ir tiesības saņemt izziņu par eksāmena rezultātiem;
IX. CITI NOTEIKUMI
41. audzēkņu uzņemšanas noteikumi ir brīvi pieejami interesentiem Skolas mājas lapā –
www.musicmadona.lv;
42. grozījumus Skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumos var izdarīt pēc administrācijas vai
Pedagoģiskās padomes priekšlikuma; tos pieņem Pedagoģiskā padome un apstiprina
Skolas direktors;
43. Atzīt par spēku zaudējušus 2003. gada 26. februāra Skolas audzēkņu uzņemšanas
noteikumus.

Iekšējie noteikumi apspriesti un pieņemti pedagoģiskās padomes sēdē 2014.gada 21.oktobrī
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