JĀZEPA MEDIŅA RĪGAS 1.MŪZIKAS SKOLA
Kronvalda bulvāris 8, Rīga, LV-1010, tālrunis 67181678, e-pasts: jmr1ms@riga.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
15.05.2020.

Nr. MS1-20-1-nts
Izglītojamo uzņemšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu,
Profesionālās izglītības likuma 27. panta devīto daļu,
Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas nolikuma 15. punktu

I Vispārīgie noteikumi
1. Izglītojamo (turpmāk – Audzēkņu) uzņemšanas kārtība (turpmāk – Noteikumi)

nosaka Audzēkņu uzņemšanu Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā (turpmāk – Skola),
iestājpārbaudījumu prasības un dokumentu pieņemšanas kārtību.
2. Uzņemšana Skolā notiek licencētās profesionālās ievirzes mūzikas izglītības

programmās 20V (t. sk. 7./9. klasē), licencētās profesionālās ievirzes mūzikas izglītības
programmās 30V un citās, ar Skolas dibinātāju saskaņotās, programmās:
2.1. taustiņinstrumentu spēle (klavierspēle, akordeona spēle);
2.2. stīgu instrumentu spēle (vijoles spēle, alta spēle, čella spēle, kontrabasa spēle,
kokles spēle, arfas spēle, ģitāras spēle);
2.3. pūšaminstrumentu spēle (flautas spēle, obojas spēle, klarnetes spēle, fagota spēle,
saksofona spēle, mežraga spēle, trompetes spēle, trombona spēle, eifonija spēle, tubas
spēle);
2.4. sitaminstrumentu spēle;
2.5. vokālā mūzika (kora klase).
3. Mācību ilgums profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās 20V ir 6 vai

8 gadi atbilstoši izvēlētai programmai, profesionālās ievirzes mūzikas izglītības
programmās 30V – 3 gadi, sagatavošanas programmā – 1 gads.
4. Vēlamais mācību uzsākšanas laiks:
4.1. 8-gadīgo profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu 20V un izglītības

programmas Vokālā mūzika (kora klase) 1. klasē – līdztekus 1.-2. klasei vispārizglītojošā
skolā;
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4.2. pārējo profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu 20V 1. klasē –
līdztekus 3.-4. klasei vispārizglītojošā skolā;
4.3. profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmā 30V – līdztekus 10. klasei
vispārizglītojošā skolā;
4.4. sagatavošanas programmā – 1 gadu pirms plānotās mācību uzsākšanas 20V
programmā;
4.5. citās interešu izglītības programmās – ne vēlāk kā 24 gadu vecumā.
5. Uzņemamo Audzēkņu skaitu Skolā nosaka vakantās vietas valsts un pašvaldības

dotācijas ietvaros. Audzēkņu kopskaitu nosaka valsts un pašvaldības dotācijas apmērs.
6. Audzēkņu skaitu katrā konkrētā izglītības programmā, t.sk. interešu izglītības

programmās, nosaka Skolas vadība.
II Uzņemšanas pamatprincipi
7. Skolā var pieteikties pretendenti ar vai bez priekšzināšanām mūzikā.
8. Profesionālās

ievirzes mūzikas izglītības programmās un sagatavošanas
programmā Audzēkņus uzņem konkursa uz attiecīgo izglītības programmu vai
sagatavošanas programmas specializāciju kārtībā.
9. Audzēkņi var tikt uzņemti, ja viņi:
9.1. atbilst izvēlētās izglītības programmas apguvei;
9.2. nokārto iestājpārbaudījumus un saņem pietiekamus vērtējumus.
10. Interešu izglītībā, izņemot sagatavošanas programmā, Audzēkņus uzņem bez
iestājpārbaudījumiem, ievērojot sekojošas prioritātes:
10.1. Skolas audzēkņi iesniegumu iesniegšanas secībā;
10.2. Skolas absolventi iesniegumu iesniegšanas secībā;
10.3. Skolas bijušie audzēkņi iesniegumu iesniegšanas secībā;
10.4. citi pretendenti iesniegumu iesniegšanas secībā.

III Iestājpārbaudījumu prasības
11. Uzņemšanai sagatavošanas programmā:
11.1. muzikālās dzirdes pārbaude – nodziedāt vienu dziesmu ar vārdiem, atkārtot ar

balsi pedagoga nospēlētās skaņas;
11.2. muzikālās atmiņas pārbaude – atkārtot ar balsi pedagoga atskaņotās melodijas;
11.3. ritma izjūtas pārbaude – atkārtot ar plaukstām pedagoga atskaņoto frāžu ritmisko
zīmējumu;
11.4. citu dotību pārbaude – dziesmas apguve grupā (meiteņu korim), vokālo dotību
pārbaude iepriekš sagatavotajā dziesmā (zēnu korim).
12. Uzņemšanai profesionālās ievirzes izglītības programmas 20V 1. klasē:
12.1. pārbaudījums specialitātē atbilstoši sagatavošanas programmas noslēguma

prasībām;
12.2. pārbaudījums
prasībām.
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13. Ar Uzņemšanas komisijas lēmumu atsevišķās specialitātēs Audzēkņi var tikt
uzņemti profesionālās ievirzes izglītības programmas 20V 1. klasē bez iepriekšējas
sagatavotības, t.i., kārtojot tikai Noteikumu 11. punktā minētos pārbaudījumus.
14. Uzņemšanai profesionālās ievirzes izglītības programmas 30V 10. klasē:
14.1. pārbaudījums specialitātē atbilstoši profesionālās ievirzes izglītības programmas

20V (t. sk. 7./9. klases) noslēguma prasībām;
14.2. pārbaudījums solfedžo atbilstoši profesionālās ievirzes izglītības programmas
20V (t. sk. 7./9. klases) noslēguma prasībām;
14.3. pārbaudījums klavierēs atbilstoši profesionālās ievirzes izglītības programmas
20V (t. sk. 7./9. klases) noslēguma prasībām (tikai pretendentiem uz izglītības
programmu Vokālā mūzika Kora klase);
14.4. pārrunas ar Uzņemšanas komisiju.
15. Pretendenti ar priekšzināšanām izglītības programmas turpināšanai (t. sk., pēc

pārtraukuma vai mainot izglītības iestādi) kārto pārbaudījumus specialitātē un solfedžo
saskaņā ar attiecīgās profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas prasībām.
Stājoties uz izglītības programmu Vokālā mūzika (kora klase), pretendenti kārto
pārbaudījumu arī klavierēs.
16. Skolas absolventiem, stājoties uz 7./9. klasi vai 10. klasi

uzreiz pēc 20V
programmas absolvēšanas, iestājpārbaudījumu vietā tiek ņemtas vērā 20V programmas
noslēguma eksāmenu atzīmes attiecīgajos priekšmetos. Gadījumā, ja pēc 6-gadīgās
programmas absolvēšanas un 7. klases beigšanas 7. klasē stājas atkārtoti, solfedžo var tikt
ņemta vērā gada atzīme. Absolventam ir tiesības piedalīties vienā vai vairākos
iestājpārbaudījumos. Šādā gadījumā tiek ņemts vērā iestājpārbaudījumos iegūtais
vērtējums.
17. Skolas absolventiem, stājoties uz 10. klasi uzreiz pēc 7./9. klases beigšanas,

iestājpārbaudījumu vietā tiek ņemtas vērā 7./9. klases eksāmenu atzīmes attiecīgajos
priekšmetos. Absolventam ir tiesības piedalīties vienā vai vairākos iestājpārbaudījumos.
Šādā gadījumā tiek ņemts vērā iestājpārbaudījumos iegūtais vērtējums.
IV Uzņemšanas komisija
18. Audzēkņu uzņemšanu veic Skolas direktora apstiprināta Uzņemšanas komisija.
19. Uzņemšanas komisiju apstiprina un tā darbojas viena gada ietvaros no jūnija līdz

maijam, nodrošinot iestājpārbaudījumu norisi un uzņemšanu uz vakantajām vietām.
20. Uzņemšanas komisijas sēdes tiek protokolētas.

V Dokumentu iesniegšanas kārtība
21. Lai pedalītos iestājpārbaudījumos, jāiesniedz šādi dokumenti:
21.1. pieteikums (veidlapa);
21.2. dzimšanas apliecības kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (izņemot Skolas

Audzēkņiem – pretendentiem uz 1. klasi pēc sagatavošanas klases, uz 7./9. klasi vai
10. klasi pēc 20V programmas absolvēšanas);
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21.3. apliecības par pamatizglītību un tās pielikuma kopija, uzrādot oriģinālu (stājoties
izglītības programmā 30V);
21.4. muzikālo izglītību apliecinoši dokumenti vai to kopijas, uzrādot oriģinālu
(stājoties izglītības programmā 30V vai izglītības programmas 20V 2.-9. klasē).
22. Pieteikuma veidlapu izsniedz Skolas administrācija vai pedagogs konsultāciju
laikā. Pieteikumā prioritārā secībā var norādīt ne vairāk kā divas izglītības programmas,
uz kurām pretendents pretendē.
23. Dokumentu iesniegšana var notikt Skolā klātienē vai elektroniski ar drošu

elektronisku parakstu.
VI Konsultācijas
24. Pirms iestājpārbaudījumiem Skola organizē konsultācijas.
25. Informācija par konsultācijām tiek publiskota ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms
iestājpārbaudījumiem. Konsultācijas tiek organizētas bez maksas. Konsultāciju gaitā
konstatētie novērojumi neietekmē iestājpārbaudījumu rezultātus.
26. Konsultācijai jāpiesakās iepriekš atbilstoši Skolas mājas lapā www.jmr1ms.lv un

Skolas telpās publiskotajai informācijai.
27. Konsultāciju saturs, darba metodes un prasības ir līdzīgas iestājpārbaudījumu

prasībām, bet ne identiskas.
VII Iestājpārbaudījumi un Audzēkņu uzņemšanas kārtība
28. Iestājpārbaudījumi profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās un
sagatavošanas programmā notiek laika periodā no 1. līdz 15. jūnijam. Skolas
sagatavošanas programmas Audzēkņiem iestājpārbaudījumi uz 1. klasi notiek maijā.
Skolas sagatavošanas programmas Audzēkņiem ir tiesības piedalīties iestājpārbaudījumos
jūnijā. Šādā gadījumā tiek ņemts vērā pēdējā iestājpārbaudījumā iegūtais vērtējums.
29. Nepieciešamības gadījumā uz vakantajām vietām Audzēkņus var uzņemt visa

gada garumā. Pretendenti ar priekšzināšanām izglītības programmas turpināšanai (pēc
pārtraukuma vai mainot izglītības iestādi) mācību gada laikā var tikt uzņemti, ja iegūtais
punktu skaits nevienā no iestājpārbaudījumiem nav mazāks par 7 punktiem.
30. Pretendentus, kuri nav ieradušies uz iestājpārbaudījumiem norādītajā laikā vai arī

iestājpārbaudījumā ir saņēmuši nepietiekamu vērtējumu, Skolā neuzņem.
31. Pretendentus Skolā uzņem, pamatojoties uz iestājpārbaudījumu rezultātu vidējo

svērto punktu skaitu, kā arī atbilstību izvēlētās izglītības programmas apguvei.
32. Pretendenta atbilstība izvēlētās 20V izglītības programmas vai sagatavošanas

programmas apguvei tiek novērtēta ar 0-2 punktiem:
32.1. 2 punkti – pretendenta klase vispārizglītojošajā skolā vai plānotais vispārējās
izglītības uzsākšanas laiks un fizioloģiskā attīstība pilnībā atbilst izvēlētās izglītības
programmas apguvei;
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32.2. 1 punkts – pretendenta klase vispārizglītojošajā skolā vai plānotais vispārējās
izglītības uzsākšanas laiks un fizioloģiskā attīstība daļēji atbilst izvēlētās specialitātes
apguvei, attiecīgajā mācību gadā izvēlētās specialitātes apguvi ir iespējams uzsākt;
32.3. 0 punkti – pretendenta klase vispārizglītojošajā skolā vai plānotais vispārējās
izglītības uzsākšanas laiks un fizioloģiskā attīstība neatbilst izvēlētās specialitātes
apguvei.

Pretendenta atbilstība izvēlētās 30V izglītības programmas apguvei tiek
novērtēta ar 0-2 punktiem, ņemot vērā iesniegtos dokumentus un pārrunu ar Uzņemšanas
komisiju rezultātus:
33.1. 2 punkti – pretendenta klase vispārizglītojošajā skolā, muzikālā izglītība,
motivācija, izpratne par savu specialitāti un vispārējais redzesloks pilnībā atbilst izvēlētās
izglītības programmas apguvei;
33.2. 1 punkts – pretendenta klase vispārizglītojošajā skolā, muzikālā izglītība,
motivācija, izpratne par savu specialitāti un vispārējais redzesloks daļēji atbilst izvēlētās
izglītības programmas apguvei;
33.3. 0 punkti – pretendenta klase vispārizglītojošajā skolā un/vai muzikālā izglītība,
motivācija, izpratne par savu specialitāti un vispārējais redzesloks neatbilst izvēlētās
izglītības programmas apguvei.
33.

34. Pretendentus, kuru atbilstība izvēlētās izglītības programmas apguvei novērtēta

ar 0 punktiem, Skolā neuzņem.
35. Pretendentus katrs Uzņemšanas komisijas loceklis vērtē 10 punktu sistēmā. Katra

iestājpārbaudījuma (specialitāte, solfedžo, muzikālās dzirdes pārbaude, muzikālās
atmiņas pārbaude, ritma izjūtas pārbaude u.c.) vērtējums ir iegūto punktu skaits, dalīts ar
Uzņemšanas komisijas locekļu skaitu.
36. Vidējo svērto punktu skaitu aprēķina:
36.1. punktu skaits muzikālās dzirdes pārbaudē + punktu skaits muzikālās atmiņas

pārbaudē + punktu skaits ritma izjūtas pārbaudē, summu dalot ar 3, ja nav iepriekšējas
sagatavotības specialitātē.
36.2. punktu skaits muzikālās dzirdes pārbaudē + punktu skaits muzikālās atmiņas
pārbaudē + punktu skaits ritma izjūtas pārbaudē + punktu skaits citu dotību pārbaudē,
summu dalot ar 4, ja nav iepriekšējas sagatavotības specialitātē (stājoties uz kora klasi).
36.3. 3 x punktu skaits specialitātē + punktu skaits solfedžo, summu dalot ar 4, ja ir
iepriekšēja sagatavotība specialitātē;
36.4. 3 x punktu skaits specialitātē + punktu skaits solfedžo + punktu skaits klavierēs,
summu dalot ar 5, ja ir iepriekšēja sagatavotība specialitātē (stājoties uz kora 2.-12.
klasi).
37. Skolā var tikt uzņemti pretendenti, kuru iestājpārbaudījumu vidējais svērtais

punktu skaits ir ne mazāks par 6 un iegūtais punktu skaits:
37.1. nevienā no iestājpārbaudījumiem nav mazāks par 5.5 punktiem (stājoties
sagatavošanas programmā, 20V programmā, t. sk. 7./9. klasē);
37.2. nav mazāks par 7 punktiem specialitātē un 6 punktiem solfedžo un klavierēs
(stājoties 30V programmā).
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38. Skolā uzņem pretendentus, kuri ieguvuši augstāku vidējo svērto punktu skaitu
sekojošā prioritārā secībā:
38.1. pretendenti, kuru atbilstība izvēlētās izglītības programmas apguvei novērtēta ar
2 punktiem, ja vidējais svērtais punktu skaits nav mazāks par 7.5;
38.2. pretendenti ar sagatavotību specialitātē, ja iestājpārbaudījuma vērtējums
specialitātē ir vismaz 7 (ja uz mācībām vienā un tajā pašā izglītības programmā ir
pretendenti ar un bez sagatavotības specialitātē);
38.3. pretendenti, kuri ieguvuši augstāku punktu skaitu specialitātē, ja vidējo svērto
punktu skaits ir vienāds;
38.4. ja vairāki pretendenti uz mācībām profesionālās ievirzes izglītības programmā
30V ieguvuši vienādu vidējo svērto punktu skaitu un vienādu punktu skaitu specialitātē,
Uzņemšanas komisijai ir tiesības dot priekšroku pretendentiem, izvērtējot vērtējumus
profesionālās ievirzes izglītības programmas 20V apguvē, kā arī iegūtos vērtējumus
pamatizglītības apguvē.
39. Pamatojoties uz Uzņemšanas komisijas lēmumu, tiek izveidots konkursu

izturējušo pretendentu saraksts un kandidātu (pretendentu, kuru iestājpārbaudījumu
rezultāti ir pietiekami uzņemšanai Skolā, bet kuri nav izturējuši konkursu) saraksts.
40. Konkursu izturējušo pretendentu vecāki vai personas, kas realizē vecāku varu,

piecu darba dienu laikā pēc Uzņemšanas komisijas sēdes rakstiski tiek informēti par
termiņu līguma noslēgšanai ar Skolu. Kandidātu vecāki vai personas, kas realizē vecāku
varu, piecu darba dienu laikā pēc Uzņemšanas komisijas sēdes rakstiski tiek informēti par
termiņu, līdz kuram Skola var informēt par iespēju kandidātam tikt uzņemtam Skolā, kā
arī par termiņu, kurā ir iespējams apstrīdēt Uzņemšanas komisijas lēmumu.
41. Pretendentu, kuru iestājpārbaudījumu rezultāti nav pietiekami uzņemšanai Skolā,
vecākus vai personas, kuras realizē vecāku varu, piecu darba dienu laikā pēc Uzņemšanas
komisijas sēdes rakstiski informē par termiņu, kurā ir iespējams apstrīdēt Uzņemšanas
komisijas lēmumu.
42. Skolas direktors augustā izdod rīkojumu par to pretendentu uzņemšanu Skolā,
kuru vecāki vai personas, kas realizē vecāku varu, ir noslēguši izglītošanas līgumu.
Rīkojumi par kandidātu uzņemšanu Skolā var tikt izdoti septembra laikā.
43. Interešu izglītībā, izņemot sagatavošanas programmā, Audzēkņu vecākus vai

personas, kas realizē vecāku varu, par uzņemšanas rezultātiem, kurus nosaka iesniegumu
iesniegšanas secība, Skola informē, uzaicinot noslēgt izglītošanas līgumu.
VIII Mācību uzsākšana, arhīvs
44. Mācību gada sākumu nosaka normatīvie akti. Uzņemtos Audzēkņus, kuri 10
dienu laikā bez attaisnojoša iemesla neierodas uz nodarbībām, ar Skolas direktora
rīkojumu atskaita no Skolas.
45. Uzņemšanas dokumentācija tiek glabāta saskaņā ar Skolas lietu nomenklatūru.
46. Neuzņemto pretendentu
iestājpārbaudījumu rezultātiem.
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IX Citi noteikumi
47. Grozījumus Noteikumos var izdarīt pēc Skolas vadības vai Pedagoģiskās

padomes priekšlikuma.
48. Grozījumus Noteikumos pieņem Skolas Pedagoģiskā padome un saskaņo Rīgas

domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk – Departaments).
49. Ārkārtējās situācijās Noteikumos minētās procedūras var tikt pielāgotas

konkrētajiem apstākļiem, par to Skolas direktoram izdodot rīkojumu, kas saskaņots
Departamentā ar Mūzikas un mākslas skolu programmas vadītāju.
Noteikumi apspriesti un pieņemti 11.05.2020. Pedagoģiskās padomes sēdē, protokols
Nr. MS1-1-20-2-pro. Ar Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Skolas 23.04.2019.
iekšējie noteikumi Nr. MS1-19-4-nts „Izglītojamo uzņemšanas kārtība”.

Direktore

Staša

J. Strode

67181680

.
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