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sēdes lēmumu (prot. Nr. 10 , 19 §)

AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA
SALGALES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ
Izdota saskaņā ar Izglītības likumu,
Profesionālās izglītības likumu un
Salgales Mūzikas un mākslas skolas Nolikumu

1. Audzēkņu uzņemšana Salgales Mūzikas un mākslas skolā notiek atbilstoši šī
dokumenta prasībām.
2. Uzņemšana skolā notiek licencētās profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas
izglītības programmās:
• klavierspēle;
• ģitāras spēle;
• flautas spēle;
• klarnetes spēle;
• saksofona spēle;
• trompetes spēle;
• mežraga spēle;
• sitaminstrumentu spēle;
• vizuāli plastiskā māksla
3. Mācību ilgums 4 - 8 gadi atbilstoši izvēlētajai izglītības programmai.
4. Vēlamais mācību uzsākšanas vecums 7 - 12 gadi.
5. Audzēkņu kopskaitu 1. klasē nosaka, ņemot vērā piešķirtā finansējuma apmēru.
6. Uzņemamo audzēkņu skaitu 1. klasē katrā izglītības programmā nosaka skolas
direktore, ņemot vērā pedagogu slodzi.
7. Audzēkņu ieskaitīšana skolā notiek ar direktora rīkojumu, pamatojoties uz
uzņemšanas komisijas lēmumu.
8. Audzēkņu uzņemšanas organizāciju un norisi veic Salgales Mūzikas un mākslas
skolas direktora apstiprinātā komisija.
9. Audzēkņu uzņemšanas komisijas sēdes protokolē, protokoli tiek noformēti un
atrodas lietvedībā saskaņā ar apstiprināto skolas Lietu nomenklatūru.
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10. Stājoties skolā bērnu vecāki iesniedz sekojošus dokumentus:
• Direktoram adresēts vecāku iesniegumu (uz Skolas veidlapas)
• Bērna dzimšanas apliecības vai pases kopiju;
• Ģimenes ārsta izsniegtu medicīniskā izziņu par bērna veselības stāvokli..
11. Iesniegtos dokumentus reģistrē izglītojamo uzņemšanas reģistrācijas žurnālā.
12. Stājoties skolā jākārto iestājpārbaudījums, kurā tiek pārbaudīta bērna atbilstība
izvēlētās izglītības programmas uzsākšanai:
12.1. mūzikas izglītības programmā
• Fizioloģiskā attīstība atbilstoši mūzikas instrumenta spēles prasībām,
• Muzikālās dotības - muzikālā dzirde, ritma izjūta un muzikālā atmiņa.
12.2. mākslas programmā:
• Mākslinieciskās uztveres pārbaude.
13. Muzikālo dotību pārbaudījuma prasības:
• Muzikālās dzirdes pārbaude - atkārtot ar balsi pedagoga nospēlētās vai
nodziedātās skaņas, sadzirdēt skaņu daudzumu.
• Ritma izjūtas pārbaude - atkārtot pedagoga plaukšķinātās vai atskaņotās frāzes
ritmisko zīmējumu.
• Muzikālās atmiņas pārbaude - atkārtot ar balsi pedagoga atskaņoto melodiju
(divtaktu frāzes apjomā ar pakāpenisku kustību un pasīvajiem lēcieniem).
• Dziesma - pēc izvēles nodziedāt vienu latviešu tautasdziesmu ar vārdiem bez
pavadījuma.
14. Mākslas pārbaudījuma prasības:
• Uzstādījuma zīmēšana vai gleznošana jebkurā krāsu tehnikā pēc izvēles (krāsu
zīmuļi, krītiņi, guaša vai akvareļu krāsas).
• Bērna stāstījums par gleznā redzamo novērošanas spēju pārbaudei.
15. Skolā audzēkņi tiek uzņemti pamatojoties uz iestājpārbaudījuma rezultātiem.
(Maksimālais iespējamais punktu skaits - 10 punkti par katru elementu). Audzēkņi
tiek uzņemti 1. klasē, ja iestājpārbaudījumā nevienā no elementiem nav saņemts
mazāk par 5 punktiem.
16. Audzēkņi, kuri mācījušies interešu izglītības programmā vai sagatavošanas grupā,
kārto iestājpārbaudījumu kopā ar visiem pārējiem reflektantiem.
17. Interešu izglītības programmas audzēkņi, pamatojoties uz iestājpārbaudījuma
rezultātiem var tikt ieskaitīti kādā no vecākajām klasēm
18. Pirms iestājpārbaudījuma skola organizē konsultācijas. Konsultācijas ir
bezmaksas. To saturs, darba metodes un prasības ir līdzīgas iestājpārbaudījuma
prasībām, bet ne identiskas.
19. Uzņemšanas komisija lēmumu par bērna ieskaitīšanu audzēkņu skaitā pieņem ne
vēlāk kā vienu dienu pēc iestājpārbaudījuma norises.
20. Informācija par uzņemšanas rezultātiem ir pieejama bērnu vecākiem sākot ar 3
dienu pēc iestājpārbaudījuma kārtošanas.
21. Pamatojoties uz uzņemšanas komisijas lēmumu un iesniegtajiem dokumentiem,
skolas direktore līdz mācību gada sākumam izdod rīkojumu par bērnu uzņemšanu
Salgales Mūzikas un mākslas skolā.

Salgales MMS direktore:
2013. gada 13. augustā

D. Tauriņa

2

