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LĒMUMS 

Pāvilostā 

 

2014. gada 27.novembrī      Protokols Nr. 17., 20.§ 

 

Par Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumiem                  
 

1. Dome izskatīja Pāvilostas Mūzikas skolas direktores I.Šnores iesniegumu 24.11.2014. 

Nr. 28/1-20 par Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumiem. 

2. Konstatēja, ka mainoties profesionālās ievirzes mūzikas izglītības  programmām, 

normatīvajiem aktiem un reglamentējošiem dokumentiem nepieciešams jaunā 

redakcijā izmainīt Pāvilostas Mūzikas skolas uzņemšanas noteikumos  sadaļas : 

„Vispārējie noteikumi”, „ Iestājpārbaudījumi”  u.c.; 

3. Pamatojoties uz „Izglītības likuma” 47.pantu 1.punktu, 47
1
.pantu, likumu „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu , 22.pantu un Profesionālās izglītības 

likuma 27.panta devīto daļu 

 

PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumus jaunā redakcijā. 

 
 

 

 

Domes priekšsēdētājs       Uldis Kristapsons 

 

 

 

 

 

 

Lēmuma projektu 25.11.2014. sagatavoja S.Leja 

Lēmumu izsniegt:  

Mūzikas skola 
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PIELIKUMS 

Pāvilostas novada domes 27.11.2014.  

sēdes protokolam Nr. 17., 20.§ 

 

AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 
 

Izdoti saskaņā ar 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta 1.daļas 2.punktu,  

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 

 
I  Vispārīgie noteikumi 

 

1. Noteikumi nosaka izglītojamo uzņemšanu Pāvilostas Mūzikas skolā (turpmāk - Skola), 

saskaņā ar Skolas izstrādātiem un dibinātāja apstiprinātiem Pāvilostas Mūzikas skolas 

Audzēkņu uzņemšanas noteikumiem.  

2. Uzņemšana skolā notiek profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās: 

2.1. 20V21201 Taustiņinstrumentu spēle- Klavierspēle, Akordeona spēle;  

2.2. 20V21202 Stīgu instrumentu spēle- Vijoles spēle, Gitāras spēle;  

2.3. 20V21203 Pūšaminstrumentu spēle- Trompetes spēle, Trombona spēle, Eifonija 

spēle; 

3. Izglītojamo skaitu skolā profesionālās ievirzes izglītības programmās nosaka valsts 

mērķdotācijas apmērs un pašvaldības finansējums. 

4. Uzņemšana Skolā notiek katru gadu jūnija sākumā, informāciju par uzņemšanu 

publiskojot Pāvilostas novada pašvaldības mājas lapā un informatīvajā izdevumā 

„Pāvilostas Novada Ziņas” vienu mēnesi pirms iestājpārbaudījumiem. 

5. Uz brīvajām vietām Skola var izsludināt papildus uzņemšanu septembrī. 

Nepieciešamības gadījumā izglītojamos iztrūkstošajās specialitātēs var uzņemt visa 

mācību gada garumā. 

 

II  Iestājpārbaudījumi 

 

6. Izglītojamo uzņemšanai profesionālās ievirzes izglītības programmās tiek noteikti 

iestājpārbaudījumi: 

  6.1. muzikālās dzirdes pārbaude – nodziedāt dziesmu ar vārdiem, atkārtot ar 

  balsi pedagoga nospēlētās vai nodziedātās skaņas. 

6.2. ritma izjūtas pārbaude – atkārtot pedagoga plaukšķinātās vai uz klavierēm 

atskaņotās frāzes ritmisko zīmējumu. 

6.3. muzikālās atmiņas pārbaude – atkārtot ar balsi pedagoga atskaņoto 

melodiju. 

6.4. fizioloģisko attīstību atbilstoši konkrētā mūzikas instrumenta spēles īpatnībām. 

7. Izglītojamo uzņemšanu veic skolas direktores apstiprināta Uzņemšanas komisija. 

Iestājeksāmenu rezultāti tiek protokolēti. 

8. Uzņemšanas komisija izglītojamo atbilstību un spējas vērtē 10 ballu sistēmā. 

9. Uzņemot profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās sākot ar 2. klasi, Skola 

nosaka iestājeksāmenus zināšanu pārbaudei atbilstoši izglītības programmas prasībām.  

10. Izglītojamo uzņemšana Skolā notiek, pamatojoties uz uzņemšanas komisijas lēmumu, ar 

direktora rīkojumu. 

 



 

 

III  Konsultācijas 

 

11. Pirms iestājpārbaudījumiem skola organizē konsultācijas, informāciju publiskojot 

Pāvilostas novada pašvaldības mājas lapā un informatīvajā izdevumā „Pāvilostas 

Novada Ziņas” vienu mēnesi pirms iestājpārbaudījumiem. 

12. Konsultāciju saturs, darba metodes un prasības ir līdzīgas iestājpārbaudījumu 

prasībām, bet ne identiskas. 

13. Konsultācijas tiek organizētas bez maksas.  

 

IV  Dokumentu iesniegšanas kārtība 

 

14. Stājoties Skolā iesniedzami šādi dokumenti: 

  15.1. skolas direktorei adresēts iesniegums uz Skolas veidlapas; 

15.2. dzimšanas apliecības kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu; 

15.3. medicīniskā izziņu.   

 

V  Mācību uzsākšana, arhīvs 

 

15. Mācību gada sākumu nosaka normatīvie akti. Uzņemtos izglītojamos, kuri 10 dienu 

laikā bez attaisnojoša iemesla neierodas uz nodarbībām, ar skolas direktores rīkojumu 

atskaita no Skolas. 

16. Ar uzņemto audzēkņu vecākiem, uzsākot mācības, tiek noslēgts Izglītošanas līgums. 

17. Uzņemto izglītojamo iesniegumi un pārējie dokumenti tiek glabāti saskaņā ar skolas 

Lietu nomenklatūru. 

 

VI  Citi noteikumi 

 

18. Grozījumus Audzēkņu uzņemšanas noteikumos var izdarīt pēc Skolas vadības vai 

Pedagoģiskās padomes priekšlikuma. 

19. Grozījumus Noteikumos apstiprina ar Pāvilostas novada domes lēmumu. 

20. Atzīt par spēku zaudējušu 31. 03. 2011. Pāvilostas Mūzikas skolas „Audzēkņu 

uzņemšanas noteikumi”. 

  

 

 


