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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Rīgā 

 

 

28.01.2022.          Nr. 1-9-E/1 
 

Izglītojamo uzņemšanas noteikumi 

Emīla Dārziņa mūzikas skolā 
 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 30.panta pirmajā daļā, 

Profesionālās izglītības likuma 27.panta otrajā un septītajā daļā, 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta piektajā daļā un  

72.panta pirmās daļas 2.punktā, 

Administratīvā procesa likuma 15.panta piektajā daļā  

PIKC NMV Nolikuma 20.pantā, 71. panta 17.punktā noteikto 

 

 

I Vispārīgie jautājumi 
 

 2022./2023. mācību gadā Profesionālās izglītības kompetences centra „Nacionālā Mākslu 

vidusskolas” (turpmāk – PIKC NMV) struktūrvienībā „Emīla Dārziņa mūzikas skola” notiek uzņemšana 

šādās licencētās/ akreditētās izglītības programmās un apakšprogrammās, ievērojot Profesionālās izglītības 

likuma 27. pantā (2) un (9) daļā noteiktās uzņemšanas pamatprasības: 

 

1.   1. klasē 

Profesionālās ievirzes izglītības programmās “Taustiņinstrumentu spēle“ (Klavierspēle), “Stīgu 

instrumentu spēle" (Vijoļspēle, Alta spēle, Arfas spēle, Čella spēle, Kontrabasa spēle), 

"Pūšaminstrumentu spēle" (Flautas spēle, Obojas spēle, Klarnetes spēle, Fagota spēle, Mežraga spēle, 

Trompetes spēle, Trombona spēle, Eifonija spēle, Tubas spēle), "Sitaminstrumentu spēle".  
 

2.  I kursā 

Profesionālās vidējās izglītības programmās “Mūzikas vēsture un teorija” (iegūstamā kvalifikācija: 

mūziķis, mūzikas teorijas speciālists), "Taustiņinstrumentu spēle" (iegūstamā kvalifikācija: mūziķis, 

pianists, koncertmeistars), "Stīgu instrumentu spēle" (iegūstamā kvalifikācija: mūziķis vijolnieks, 

mūziķis altists, mūziķis čellists, mūziķis kontrabasists, mūziķis arfists), "Pūšaminstrumentu spēle" 

(iegūstamā kvalifikācija: mūziķis flautists, mūziķis obojists, mūziķis klarnetists, mūziķis fagotists, 

mūziķis mežradznieks, mūziķis trompetists, mūziķis trombonists, mūziķis eifonists, mūziķis tubists) un 

"Sitaminstrumentu spēle" (iegūstamā kvalifikācija: mūziķis sitaminstrumentālists). 

 

3.   2. – 9.  klasē  

Profesionālās ievirzes izglītības programmās “Taustiņinstrumentu spēle“ (Klavierspēle), “Stīgu 

instrumentu spēle" (Vijoļspēle, Alta spēle, Arfas spēle, Čella spēle, Kontrabasa spēle), 

"Pūšaminstrumentu spēle" (Flautas spēle, Obojas spēle, Klarnetes spēle, Fagota spēle, Mežraga spēle, 

Trompetes spēle, Trombona spēle, Eifonija spēle, Tubas spēle), "Sitaminstrumentu spēle". 
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4.  II kursā 

Profesionālās izglītības programmās “Mūzikas vēsture un teorija” (iegūstamā kvalifikācija: mūziķis, 

mūzikas teorijas speciālists), "Taustiņinstrumentu spēle" (iegūstamā kvalifikācija: mūziķis, pianists, 

koncertmeistars), "Stīgu instrumentu spēle" (iegūstamā kvalifikācija: mūziķis vijolnieks, mūziķis 

altists, mūziķis čellists, mūziķis kontrabasists, mūziķis arfists), "Pūšaminstrumentu spēle" (iegūstamā 

kvalifikācija: mūziķis flautists, mūziķis obojists, mūziķis klarnetists, mūziķis fagotists, mūziķis 

mežradznieks, mūziķis trompetists, mūziķis trombonists, mūziķis eifonists, mūziķis tubists) un 

"Sitaminstrumentu spēle" (iegūstamā kvalifikācija: mūziķis sitaminstrumentālists). 

 

5.  Vienlaikus ar profesionālās ievirzes izglītības programmu PIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skolas 

audzēkņi apgūst pamatizglītības programmu vai pamatizglītības mazākumtautību programmu atbilstoši 

valsts pamatizglītības standartam. 

 

6. Izglītojamo uzņemšanas un iestājpārbaudījumu organizēšanu un norisi koordinē izglītības iestādes 

direktora apstiprinātā Uzņemšanas komisija. Uzņemšanas komisija darbojas saskaņā ar izglītības iestādes 

direktora apstiprinātu kārtību par iestājpārbaudījumu prasībām, to norisi un vērtēšanas kritērijiem. 

 

7. Iestājpārbaudījumu norise, vērtējumi un Uzņemšanas komisijas lēmumi tiek protokolēti. 

Iestājpārbaudījumu rezultātus ieraksta protokolā. Protokolu paraksta visi Uzņemšanas komisijas locekļi. 

 

8. Uzņemšanas komisija lēmumu par izglītojamo uzņemšanu pieņem ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā 

pēc iestājpārbaudījumu norises pēdējās dienas. 

 

9. Profesionālās ievirzes izglītības programmas apguves laikā atsevišķos gadījumos ir iespējams mainīt 

izvēlēto izglītības programmu. Katru gadījumu izskata individuāli, apspriežot ar izglītības programmas 

vadītāju, direktora vietnieku mūzikas izglītības darbā un attiecīgā instrumenta spēles skolotāju. 

  

II Uzņemšanas pamatprincipi un konkursa rezultātu paziņošana 
 

10.  Uzņemšana izglītības iestādē notiek saskaņā ar atklāta un vienlīdzīga konkursa principiem. 

 

11.  Ar uzņemšanas prasībām mūzikas mācību priekšmetos var iepazīties skolas mājas lapā 

www.edmskola.lv sadaļā „Kā iestāties”. 

 

12. Izglītības iestādē uzņem izglītojamos, kuras iestājpārbaudījumos ir ieguvušas specialitātē vērtējumu ne 

zemāku kā 7 (labi) un “ieskaitīts” pārrunās mūzikas teorētiskajos priekšmetos.  

Priekšroka ir reflektantiem, kuri ieguvuši augstāku kopīgo rezultātu iestājpārbaudījumu vērtējumos. 

 

13.  Uzņemšanas rezultāti tiek paziņoti ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījumu 

kārtošanas, ievērojot personu datu aizsardzību. 

 

III Iestājpārbaudījumi 
 

14.  1. klasē 

   

1. Muzikālo spēju un dotību pārbaude (visām nodaļām) . 

 muzikālās dotības – muzikālā dzirde, ritma izjūta, muzikālā atmiņa; 

 nošu pazīšana pirmās oktāvas apjomā, vienkāršu ritmu lasīšana; 

 fizioloģiskā attīstība atbilstoši mūzikas instrumenta spēles prasībām. 

   

2.Klavieru un vijoles spēles reflektantiem – iestājpārbaudījums instrumenta spēlē  

 

3. Iepazīšanās ar reflektantu vispārējo sagatavotību.  

 

15.   I kursā 
1.   specialitāte  

2. pārrunas mūzikas teorētiskajos priekšmetos  

3. valsts valoda  

http://www.edmskola.lv/
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Iestājeksāmenu uz I kursu kārto visi tie reflektanti, kuri stājas no citām mācību iestādēm, kā arī tie 

PIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skolas 9. klases absolventi, kuri saņēmuši gada vērtējumus:  

specialitāte - 6 un zemākas balles 

latviešu valoda – 5 un zemākas balles 

mūzikas teorijā un literatūrā - 5 un zemāk balles kādā no mūzikas teorijas disciplīnām (solfedžo, mūzikas 

teorijas pamati, mūzikas literatūra). 

 Ja reflektants, kuram iestājeksāmenā ir ieskaitīta noslēguma eksāmena atzīme, vēlas saņemt 

augstāku vērtējumu, viņš var kārtot iestājeksāmenu attiecīgajā priekšmetā. Šajā gadījumā iestājeksāmena 

atzīme ir noteicošā.  

 Audzēkņi, kuri pāriet uz profesionālās izglītības programmas Mūzikas vēsture un teorija I kursu 

no citām specialitātēm, pārbaudījumu “Solfedžo un mūzikas literatūra” kārto neatkarīgi no gada vērtējuma.  

 

16.   2. – 9. klasēs (no citām mūzikas skolām) 
1. specialitātē  

2. pārrunas mūzikas teorijā (uz visām klasēm solfedžo, uz 8. un 9.klasi arī mūzikas literatūra) 

 

17.  II kursā 
1. specialitāte  

2. pārrunas mūzikas teorētiskajos priekšmetos 

3. latviešu valoda - eseja 

 

18. Pārbaudījumu norises laiki 

   1.klasei 

7. jūnijs – iepazīšanās ar reflektantu vispārējo sagatavotību  

 8. jūnijs – muzikālo spēju un vispārējās attīstības pārbaude 

 

   Uz pārējām klasēm/kursiem 

 16. jūnijā – pārrunas mūzikas teorētiskajos priekšmetos 

 17. jūnijā I kursa reflektantiem – valsts valoda.  

Specialitātes eksāmens tiek kārtots reizē ar PIKC NMV EDMS audzēkņu attiecīgās klases pārcelšanas 

eksāmenu. 

 

19. Iestājeksāmenu organizācijā iespējamas izmaiņas atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī. Ar 

iespējamām izmaiņām būs iespējams iepazīties skolas mājas lapā www.edmskola.lv , kā arī, zvanot pa 

tālruni 67612332 (skolas lietvedība) vai 28342488 (direktora vietniece mūzikas izglītības jomā Ieva Sarja) 

  

 

IV Dokumentu iesniegšanas kārtība 
 

20.  Izglītojamā uzņemšana izglītības iestādē notiek konkursa kārtībā, pamatojoties uz izglītības iestādes 

vadītājam adresēta pilngadīga izglītojamā iesniegumu. Nepilngadīga izglītojamā vārdā iesniegumu 

paraksta viņa likumiskais pārstāvis.  

Iesnieguma elektroniskā veidlapa atrodama skolas mājas lapā www.edmskola.lv sadaļā „Kā 

iestāties”. 

 

21.  Uzņemšanas komisija iesniegumus par iestāšanos izglītības iestādē pieņem no 2022. gada 2. maija līdz 

31. maijam.  

 

 Pārējos iesniedzamos dokumentus pieņems pēc uzņemšanas. 

 

22.  Iesniedzamie dokumenti: 

     1. klasei 

1. vecāku iesniegums  

2. medicīnas karte 026/u un potēšanas karte 063/u vai izraksts no potēšanas pases vai Labklājības 

ministrijas noteiktajā kārtībā izsniegts personas veselības stāvokli raksturojošs dokuments,  

3. dzimšanas apliecības kopija, 

4. 4 fotogrāfijas (3x4cm), 

5. izziņa par 5-gadīgo un 6-gadīgo bērnu obligātās sagatavošanas pamatizglītības apguvi, ja tāda ir. 

http://www.edmskola.lv/
http://www.edmskola.lv/
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      2.klase – II kurss 

1. vecāku iesniegums  

2. dzimšanas apliecības kopija, 

3. 4 fotogrāfijas (3x4cm), 

 

22.  Personu iesniegtos dokumentus reģistrē izglītības iestādes iekšējos normatīvos aktos noteiktā kārtībā. 

 

 

 

 

Direktors (paraksts*)   J.Ziņģītis 

 

 

Emīla Dārziņa mūzikas skolas 

Vadītāja (paraksts*)   I.Dreiblate 

 
 

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. 
 

 


