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1. Vispārīgie jautājumi

1.
Špoģu Mūzikas un mākslas skolas izglītojamo uzņemšanas noteikumi
(turpmāk – Noteikumi) nosaka izglītojamo uzņemšanas kārtību Špoģu Mūzikas un mākslas
skolā (turpmāk – Skola), iestājpārbaudījumu prasības un izglītojamo dokumentu
pieņemšanas kārtību.
2.
Noteikumi ir publiski pieejami Skolā un Daugavpils novada pašvaldības
(turpmāk - Dibinātājs) tīmekļa vietnē https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/kultura/
spogu-muzikas-un-makslas-skola/.
3.
Skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas īstenojamas līdztekus
vispārējās pamatizglītības (1.– 9.klase) programmai.
4.
Izglītojamo kopskaitu Skolas profesionālās ievirzes izglītības programmās
katram mācību gadam nosaka Skolas direktors, ievērojot Latvijas Nacionālā kultūras centra
Profesionālās ievirzes mūzikas/mākslas izglītības programmu finansēšanas līguma prasības
un saskaņojot pedagogu darba slodzes ar Dibinātāju.
5.
Par apgūtu profesionālās ievirzes mūzikas vai mākslas izglītības programmu
izglītojamie saņem Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību.
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6.
Par nepilnas profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi izglītojamie
saņem izziņu par Skolas apmeklējumu, liecību un pēc pieprasījuma - sekmju izrakstu.
7.
Skola var uzņem izglītojamos arī mūzikas/mākslas izglītības sagatavošanas
klasē un interešu izglītības programmās.
8.
Sagatavošanas klasē un interešu izglītības programmās izglītojamo skaitu
nosaka Skolas direktors, saskaņojot ar Dibinātāju.
9.

Mācību gada sākumu un beigas, kā arī brīvlaikus, nosaka normatīvie akti.
2. Dokumentu iesniegšana

10.
Iesniedzamie dokumenti profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības
programmu apguves uzsākšanai:
10.1. Skolas direktoram adresēts iesniegums uz noteiktas veidlapas (pieejama
Dibinātāja tīmekļa vietnē https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/kultura/spogumuzikas-un-makslas-skola/);
10.2. dzimšanas apliecības vai pases kopija (uzrādot oriģinālu);
10.3. ārsta izziņa par veselības stāvokli;
10.4. stājoties vecākajās klasēs – izziņa 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).
11.
Iesniedzamie dokumenti profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības
programmu apguves uzsākšanai sagatavošanas klasēs:
11.1. Skolas direktoram adresēts iesniegums Skolā noteiktā formā;
11.2. dzimšanas apliecības vai pases kopija (uzrādot oriģinālu);
11.3. ārsta izziņa par veselības stāvokli.
12.
Interešu izglītības programmu apguves uzsākšanai jāiesniedz Skolas
direktoram adresēts iesniegums Skolā noteiktā formā.
13.
Stājoties Noteikumu 10. un 11.punktā minētajās izglītības programmās,
dokumenti jāiesniedz, ierodoties uz iestājpārbaudījumiem.
14.
Noteikumu 10.1., 11.1.apakšpunktā un 12.punktā minētos iesniegumus var
iesniegt elektroniska dokumenta formā. To noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par
elektronisko dokumentu noformēšanu, paraksta ar drošu elektronisko parakstu, pievieno
laika zīmogu un iesniedz Skolā, nosūtot uz Skolas elektroniskā pasta adresi.
3. Uzņemšanas kārtība

15.
Skola uzņem izglītojamos klātienes licencētās un akreditētās profesionālās
ievirzes izglītības programmās:
15.1. Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle, programmas kods 20V 212 01 1 –
apguves ilgums 8 gadi, programmas uzsākšanai vēlamais izglītojamā vecums 6-8 gadi,
paralēli 1.-2.klasei vispārizglītojošā skolā;
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15.2. Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle, programmas kods 20V 212 01 1
– apguves ilgums 6 gadi, programmas uzsākšanai vēlamais izglītojamā vecums 8-10 gadi,
paralēli 3.-4.klasei vispārizglītojošā skolā;
15.3. Stīgu instrumentu spēle – Kokles spēle, programmas kods 20V 212 02 1 –
apguves ilgums 6 gadi, programmas uzsākšanas vēlamais izglītojamā vecums 8-10 gadi,
paralēli 3.-4.klasei vispārizglītojošā skolā;
15.4. Vokālā mūzika – Kora klase, programmas kods 20V 212 06 1 – apguves
ilgums 8 gadi, programmas uzsākšanas vēlamais izglītojamā vecums 6-8 gadi, paralēli
1.-2.klasei vispārizglītojošā skolā;
15.5. Vizuāli plastiskā māksla, programmas kods 20V 211 00 1 – apguves ilgums
7 gadi, programmas uzsākšanas vēlamais izglītojamā vecums 7-9 gadi, paralēli 2.-3.klasei
vispārizglītojošā skolā.
16.
Pirms izglītojamā uzņemšanas Skolā vecākiem vai likumiskajam pārstāvim ir
tiesības iepazīties ar šādiem dokumentiem par Skolu:
16.1. Skolas reģistrācijas apliecība (pieejama elektroniski Valsts izglītības
informācijas sistēmas publiskajā daļā);
16.2. Skolas akreditācijas lapa (pieejama elektroniski Valsts izglītības informācijas
sistēmas publiskajā daļā);
16.3. profesionālās ievirzes izglītības programmu licences (pieejamas elektroniski
Valsts izglītības informācijas sistēmas publiskajā daļā);
16.4. profesionālās ievirzes izglītības programmu akreditācijas lapas (pieejamas
elektroniski Valsts izglītības informācijas sistēmas publiskajā daļā);
16.5. Skolas
nolikums
(pieejams
Dibinātāja
tīmekļa
vietnē
www.daugavpilsnovads.lv);
16.6. Skolas iekšējās kārtības noteikumi (pieejami Skolā);
16.7. citi dokumenti, kuriem nav noteikts ierobežotas pieejamības statuss.
17.
Uzņemšana Skolā notiek no 20.maija līdz 15.jūnijam un no 15.augusta līdz
10.septembrim, taču papildus uzņemšana uz vakantajām izglītojamo vietām iespējama
arī mācību gada laikā.
18.

Uzņemot izglītojamos, Skola rīko iestājpārbaudījumus.

19.
Iestājpārbaudījumus vai iestājeksāmenus nodrošina Skolas direktora
apstiprināta Izglītojamo uzņemšanas komisija (turpmāk – Komisija), ne mazāk kā 3 (trīs)
pedagoģisko darbinieku sastāvā.
20.
Mūzikas izglītības programmas uzsākšanai Komisija pārbauda:
20.1. izglītojamo muzikālās dotības atbilstoši Noteikumu 33.1.apakšpunkta
prasībām;
20.2. izglītojamo fizioloģisko piemērotību (pamatojoties uz ārsta izziņu par
veselības stāvokli) konkrētās izglītības programmas apguves prasībām un mūzikas
instrumenta spēles īpatnībām.
21.
Vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmas uzsākšanai Komisija
pārbauda:
21.1. izglītojamo māksliniecisko uztveri atbilstoši Noteikumu 35.1.apakšpunkta
prasībām;
21.2. izglītojamo fizioloģisko piemērotību (pamatojoties uz ārsta izziņu par
veselības stāvokli) izglītības programmas apguves prasībām.
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22.
Komisija Noteikumu 20.1. un 21.1.apakšpunktā minētajos gadījumos
izglītojamo dotības vērtē pēc 10 ballu skalas.
23.
Skolā var tikt uzņemti izglītojamie, kuriem iestājpārbaudījumu vidējais
vērtējums nav zemāks par 4 ballēm.
24.
Vienāda vērtējuma gadījumā priekšroka tiek dota tiem izglītojamajiem,
kuriem ir priekšzināšanas attiecīgā mūzikas instrumenta spēlē vai mākslā.
25.
Par izglītojamo iestājpārbaudījumu gala rezultātiem Komisiju vadītāji ziņo
Skolas pedagoģiskās padomes sēdē.
26.
Izglītojamo uzņemšana Skolā notiek ar Skolas direktora rīko jumu,
pamatojoties uz Skolas pedagoģiskās padomes lēmumu .
27.
Skolas direktoram izņēmumu gadījumos mācību gada laikā ir tiesības bez
Komisijas un Skolas pedagoģiskās padomes sasaukšanas, pamatojoties uz izglītojamā
iestājpārbaudījumu rezultātiem un atbilstošas mācību programmas vadītāja ieteikumiem, ar
rīkojumu uzņemt izglītojamo Skolā.
28.
Izglītojamos, kuri iepriekš daļēji apguvuši profesionālās ievirzes izglītības
programmas Skolā vai citā profesionālās ievirzes izglītības iestādē, uzņem visa mācību gada
laikā, ja ir vakantas vietas.
29.
Uzņemot profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmās
izglītojamos, kuri iepriekš daļēji apguvuši profesionālās ievirzes izglītības programmas
Skolā vai citā profesionālās ievirzes izglītības iestādē, Skola izveido komisiju un nosaka
iestājeksāmenus konkrētās klases zināšanu līmeņa atbilstības noteikšanai izglītības
programmu prasībām.
30.
Skola uzņem izglītojamos arī sagatavošanas klasēs, interešu izglītības
programmās un pieaugušo neformālās izglītības grupās:
30.1. mūzikas un vizuālās mākslas sagatavošanas klasēs - bērnus no 5 – 7 gadu
vecuma, atbilstoši izvēlētai mācību programmai bez iestājpārbaudījumiem;
30.2. interešu izglītības mākslas un mūzikas jomās - jauniešus un pieaugušos bez
vecuma ierobežojuma, priekšzināšanām un iestājpārbaudījumiem.
31.
Izglītojamo uzņemšana sagatavošanas klasēs un interešu izglītības programmā
Skolā notiek, pamatojoties uz Skolas direktora rīkojumu.
32.
Informācija par izglītojamo tiek ievadīta un aktualizēta Valsts izglītības
informācijas sistēmā 10 darba dienu laikā pēc rīkojuma izdošanas par izglītojamā
uzņemšanu Skolā attiecīgajā izglītības programmā.
4. Iestājpārbaudījumu prasības

33.
Mūzikas profesionālās ievirzes izglītības programmās 1.klasē Skolā uzņem:
33.1. izglītojamos, kuri iestājpārbaudījumā parāda interesi par mūziku, elementāras
dzirdes un ritma izjūtas dotības, iztur konkursu un sekmīgi nokārto šādas pārbaudes formas:
33.1.1. pārrunas ar izglītojamo, lai noskaidrotu izglītojamā vispārējo attīstības
līmeni;
33.1.2. dažādu mūzikas elementu pārbaude:
33.1.2.1.
bērna balss, intonācijas dotību un izpildījuma izteiksmības
noskaidrošanai - nodziedāt vienu dziesmu ar vārdiem;
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33.1.2.2.
elementārāko dzirdes dotību pārbaudei - atkārtot ar balsi pedagoga
nospēlētās vai nodziedātās skaņas;
33.1.2.3.
muzikālās atmiņas dotību pārbaudei - atkārtot ar balsi pedagoga
nospēlēto melodiju (divtaktu frāzes apjomā ar pakāpenisku kustību, pasīvajiem lēcieniem);
33.1.2.4.
ritma izjūtas pārbaudei - atkārtot pedagoga plaukšķinātās vai nospēlētās
frāzes ritmisko zīmējumu;
33.2. izglītojamos, kuriem fizioloģiskā piemērotība (pamatojoties uz ārsta izziņu
par veselības stāvokli) atbilst konkrēta mūzikas instrumenta spēles īpatnībām.
34.
Iestājpārbaudījumos mūzikas programmu vecākajās klasēs ir jāatskaņo divi
iepriekš sagatavoti skaņdarbi instrumentu spēlē attiecīgajā programmā.
35.
Mākslas profesionālās ievirzes izglītības programmā 1.klasē Skolā uzņem:
35.1. izglītojamos, kuri iestājpārbaudījumā parāda interesi par mākslu, iztur
konkursu un sekmīgi nokārto praktisku darbu kompozīcijā un gleznošanā (krāsu
kompozīcija uz A3 lapas formāta ar guašām, akvareļiem, eļļas krītiņiem vai krāsainajiem
zīmuļiem), kurā tiek vērtēta ritma, krāsu, proporciju izjūta, tēmas interpretācijas radošums,
darba kompozīcija, krāsu un tonālās attiecības, tehniskais izpildījums;
35.2. izglītojamo s, kuriem fizioloģiskā piemērotība (pamatojoties uz ārsta izziņu
par veselības stāvokli) atbilst vizuāli plastiskās mākslas programmas apguves prasībām.
36.
Iestājpārbaudījumos mākslas profesionālās ievirzes izglītības programmas
vecākajās klasēs jāiesniedz vismaz divi mākslas darbi konkrētās klases prasmju un zināšanu
līmeņa izvērtēšanai.
37.
Skolas direktors pēc izglītojamā uzņemšanas pārbaudījumu rezultātu
paziņošanas un izglītojamā uzņemšanu Skolā slēdz ar izglītojamā vecāku vai likumisko
pārstāvi savstarpējās Izglītošanas līgumu. Ja mēneša laikā nav noslēgts līgums, direktoram
ar rīkojumu ir tiesības izglītojamo atskaitīt.
5. Konsultācijas

38.

Pirms iestājpārbaudījumiem Skola organizē konsultācijas.

39.
Informācija par izglītojamo uzņemšanu un konsultācijām tiek publicēta Skolā
un Dibinātāja tīmekļa vietnē www.daugavpilsnovads.lv ne vēlāk kā divas nedēļas pirms
iestājpārbaudījumiem.
40.

Konsultācijas tiek organizētas bez maksas.

41.
Konsultāciju saturs, darba metodes un prasības ir līdzīgas iestājpārbaudījumu
prasībām, bet ne identiskas.
6. Papilduzņemšana

42.
Izglītības programmu grupu komplektācijai var tikt
papilduzņemšana, ievietojot informāciju Skolas un Dibinātāja tīmekļa vietnē.

izsludināta

43.
Skolas izglītojamo skaitā var tikt uzņemti izglītojamie pārcelšanas kārtā no
citas līdzīga satura mācību iestādes, sakarā ar ģimenes apstākļiem, dzīves vietas maiņu u.c.
faktoriem. Šajā gadījumā izglītojamā vecākiem vai likumiskajam pārstāvim jāiesniedz
Skolas direktoram adresēto iesniegumu, sekmju izziņas un citus dokumentus pēc
pieprasījuma.
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7. Mācību uzsākšana

44.

Mācību gada sākumu nosaka normatīvie akti.

45.

Pēc uzņemšanas Skolā izglītojamajam iekārto personas lietu.

46.
Skolas administrācija reģistrē izglītojamo, veicot atbilstošu ierakstu
Izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā un Valsts izglītības informācijas sistēmā.
47.
Izglītojamo personas lietas tiek glabātas Skolā saskaņā ar Skolas lietu
nomenklatūru.
48.
Neuzņemto izglītojamo vecākiem vai likumiskajam pārstāvim ir tiesības pēc
rakstiska pieprasījuma saņemt izziņu par iestājpārbaudījumu rezultātiem.
8. Noslēguma jautājumi

49.

Noteikumus un grozījumus tajos apstiprina Daugavpils novada dome.

50.

Noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.jūnijā.

51.
Stājoties spēkā šiem noteikumiem, spēku zaudē Daugavpils novada domes
2009.gada 24.septembra noteikumi Nr.1 “ŠPOĢU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS
AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI”.

Daugavpils novada domes
priekšsēdētājs

A.Kucins

