Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu direktoru padomes sēde
Aktualitātes mūzikas vidusskolu izglītojamo uzņemšanā
2021. gada 10. marts

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola
Vai plānojat iestājeksāmenus?
Vai tos plānojat klātienē vai
neklātienē?
Vai iestājeksāmenu prasības būs
iepriekšējās vai samazinātas?
Kad notiek konsultācijas?
Uzņemšana?
Saite uz informāciju
tīmekļvietnē

Iestājeksāmenu norise tiek plānota pēc pagājušā gada scenārija:
 specialitātēs audzēknis/ audzēknis + koncertmeistars, komisijā nodaļu vadītāji un direkt. vietn. māc.darbā;
 teorijās – rakstiskā daļa pa grupām lielā telpā, mutiskā daļa individuāli – audzēknis + pedagogs.
Tomēr plānojam klātienē. Taču, ja klātienē nedrīkstēs neko, tad visi mūzikas teorijas iestājpārbaudījumi notiks
tiešsaistē. Specialitātēs, tad ar ierakstu, bet kur vajadzīgs koncertmeistars, attiecīgi, bez koncertmeistara.
Prasības ir pārskatītas, dažās specialitātēs tās ir samazinātas.
Teorijas prasības atstājām tādas pašas, jo saskaramies ar diezgan vāju kopējo sagatavotības līmeni tieši Solfedžo.
Bērnu skolas Solfedžo galīgā atzīme ne vienmēr atspoguļo patieso zināšanu un prasmju līmeni, patiesība atklājās
vēlāk.
Šobrīd teorētisko priekšmetu konsultācijas notiek tiešsaistē, jau 2 ir notikušas, izsludināta pieteikšanās uz trešo.
Specialitātēs konsultācijas var notikt attālināti, potenciālajam reflektantam sazinoties ar attiecīgās specialitātes
nodaļas vadītāju. Uzņemšana plānota pirms Jāņiem.
http://akcmv.gov.lv/?page_id=11

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola
Vai plānojat iestājeksāmenus?
Vai tos plānojat klātienē vai
neklātienē?
Vai iestājeksāmenu prasības būs
iepriekšējās vai samazinātas?
Kad notiek konsultācijas?
Uzņemšana?
Saite uz informāciju
tīmekļvietnē

Iestājeksāmeni tiek plānoti. Tie notiks klātienē – ja ārkārtējā situācija valstī tiks atcelta;
iesūtot video – ja ārkārtējais stāvoklis valstī netiks atcelts.
Iestājeksāmenu prasības tiks pārskatītas, ņemot vērā laiku, kad tiks vai netiks atcelts ārkārtējais stāvoklis.
Plānots ir rīkot iestājeksāmenus gan specialitātē, gan teorijā.
Konsultācijas notiek 1 reizi mēnesī – sestdienās Zoom platformā. Uzņemšana ir plānota jūnija vidū pirms Līgo
svētkiem.
http://www.jirmv.lv/index.php/muzikas-vidusskola/

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola
Vai plānojat iestājeksāmenus?
Vai tos plānojat klātienē vai
neklātienē?

Vai iestājeksāmenu prasības būs
iepriekšējās vai samazinātas?
Kad notiek konsultācijas?
Uzņemšana?
Saite uz informāciju
tīmekļvietnē

Iestājeksāmenus plānojam no 15.– 18. jūnijam.
Dokumentu iesniegšana līdz 14. jūnijam.
Atkarībā no aktuālās situācijas valstī, plānojam divus scenārijus:
a) ietājpārbaudījums specialitātē klātienē; mūzikas teorija, solfedžo – attālināti (tiešsaiste Zoom platformā).
Pārbaudījuma elementus plānojam pielāgot tiešsaistes specifikai;
b) abi iestājpārbaudījumi attālināti – specialitātē video ierakstu formātā, mūzikas teorija, solfedžo – attālināti
(tiešsaiste Zoom platformā). Pārbaudījuma elementus plānojam pielāgot tiešsaistes specifikai.
Esam samazinājuši iestājpārbaudījumu skaitu un prasības mūzikas teorētiskajos priekšmetos, specialitātē
programmas apjomu plānojam samazināt par apmēram 25%.
Konsultācijas notiek attālināti, reizi mēnesī, iepriekš piesakoties elektroniski.
Reģistrēšanās Uzņemšanai notiek elektroniski sākot ar 10. martu.
https://jmrmv.lv/lv/uznemsana/pamatinformacija/

Jelgavas Mūzikas vidusskola
Vai plānojat iestājeksāmenus?
Vai tos plānojat klātienē vai
neklātienē?
Vai iestājeksāmenu prasības būs
iepriekšējās vai samazinātas?
Kad notiek konsultācijas?
Uzņemšana?
Saite uz informāciju
tīmekļvietnē

Plānojam. Iestājpārbaudījumu materiāli ir jau apspriesti, izglītības programmu vadītāju sanāksmē, sagatavoti un
nosūtīti ievietošanai skolas mājaslapā
Plānojam attālināti un neklātienē. (video ierakstu iesūtīšana un pārrunas Zoom)
Samazinātas.
Specialitāte samazināta programma.
Mūzikas teorija – ieskaitīts profesionālās ievirzes vērtējums un + pārrunas Zoom
Konsultācijām norādīti konkrētās programmas vadītāja telefons, e–pasta adrese. Arī mācību daļas koordinātes.
Individuāli vienojoties par laiku konsultācijas notiek visu laiku.
Uzņemšana plānota 16., 17. jūnijā.
www.jelgavasmuzskola.lv

Profesionālās izglītības kompetences centrs „Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola”
Vai plānojat iestājeksāmenus?
Vai tos plānojat klātienē vai
neklātienē?
Vai iestājeksāmenu prasības būs
iepriekšējās vai samazinātas?
Kad notiek konsultācijas?
Uzņemšana?
Saite uz informāciju
tīmekļvietnē

Tie plānoti 31. martā (priekšuzņemšana) un 15. jūnijā. Pirms tam – dokumentu, videoierakstu u.c. uzņemšanas
materiālu (atbilstoši izvēlētajai izglītības programmai) elektroniska iesūtīšana.
31. martā – attālināti (pārrunas Zoom platformā, tēmas norādītas mājaslapā uzņemšanas prasībās),
15. jūnijā – skatoties pēc situācijas valstī.
Iestājeksāmenu prasības samazinātas un atvieglotas (nebūs eksāmens Solfedžo, ņemsim vērā profesionālās
ievirzes apliecības vērtējumu; tiem, kuriem nebūs prof. ievirzes izglītība, būs neliela attālināta muzikālās dzirdes,
ritma un teorētisko zināšanu pārbaude).
Arī specialitātes eksāmena prasības ir atvieglotas, tiek iesūtīti video ieraksti.
Konsultācijas notiek attālināti, katra mēneša beigās, iepriekš piesakoties.
Uzņemšanas galīgie rezultāti paziņoti pēc 9. klases diplomu saņemšanas – sākot no 16. jūnija.
lmmdv.edu.lv

Profesionālās izglītības kompetences centrs „Nacionālā Mākslu vidusskola”
Emīla Dārziņa mūzikas skola
Vai plānojat iestājeksāmenus?
Vai tos plānojat klātienē vai
neklātienē?
Vai iestājeksāmenu prasības būs
iepriekšējās vai samazinātas?
Kad notiek konsultācijas?
Uzņemšana?
Saite uz informāciju
tīmekļvietnē

Šobrīd ļoti ceram, ka jūnijā epidemioloģiskā situācija būs uzlabojusies tiktāl, ka ievērojot visus drošības
pasākumus, iestājeksāmeni varēs notikt klātienē. Bet netiek izslēgta iespēja par to attālinātu norisi. Līdzīgi, kā
pagājušajā gadā, kad programmas atskaņojums specialitātē tika sūtīts ierakstā, bet teorija klātienē.
Specialitātē eksāmena prasības paliek pilnā apjomā, mūzikas teorētiskajos mācību priekšmetos prasības esam
samazinājuši. Tās būs vairāk kā pārrunas ar vērtējumu ieskaitīts/ neieskaitīts.
Konsultācijas notiek attālināti, vispirms sazinoties ar attiecīgās izglītības programmas vadītāju, kurš tālāk novirza
pie vajadzīgā skolotāja.
http://edmv.lv/uznemsana/

Profesionālās izglītības kompetences centrs „Nacionālā Mākslu vidusskola” Rīgas Baleta skola
Vai plānojat iestājeksāmenus?
Vai tos plānojat klātienē vai
neklātienē?
Vai iestājeksāmenu prasības būs
iepriekšējās vai samazinātas?
Kad notiek konsultācijas?
Uzņemšana?

Saite uz informāciju
tīmekļvietnē

Rīgas Baleta skola plāno iestājeksāmenus ierastajā kārtībā gan profesionālās ievirzes izglītības programmā, gan
profesionālās vidējās izglītība programmās Baletdejotājs un Laikmetīgās dejas dejotājs.
Visi iestājeksāmeni plānoti klātienē (dokumentu pieņemšana elektroniski).
Iestājeksāmenu prasības būs pilnā apmērā.
Iestājeksāmeni uz profesionālās ievirzes izglītības programmu plānoti 28.–30. jūnijā. Konsultācijas plānojam
jūnija mēnesī. Konsultāciju forma – 1 pedagogs, 1 reflektants. Pedagogs pārbauda reflektanta fiziskās dotības un
sniedz ieteikumus vecākam.
Profesionālās vidējās izglītības programmām iestājeksāmeni plānoti 21. un 22. jūnijā. Konsultācijas Laikmetīgās
dejas programmai plānotas jūnija mēnesī. Konsultāciju forma – atkarībā no situācijas valstī. Ceram, uz klātienes
konsultācijām. Konsultācijas Baletdejotājiem neplānojam.
http://www.rigasbaletaskola.lv/jaunumi/izglitojamo-uznemsana-20212022-macibu-gadam-pikc-quotnacionalamakslu-vidusskolaquot-rigas-baleta-sk?pp=

Profesionālās izglītības kompetences centrs „Nacionālā Mākslu vidusskola”
Rīgas Doma kora skola
Vai plānojat iestājeksāmenus?
Vai tos plānojat klātienē vai
neklātienē?

Vai iestājeksāmenu prasības būs
iepriekšējās vai samazinātas?
Kad notiek konsultācijas?
Uzņemšana?
Saite uz informāciju
tīmekļvietnē

Rīgas Doma kora skola plāno iestājeksāmenus klātienē (Solfedžo, specialitāte) un
iesūtot ierakstus (klavierspēle, dziedāšana).
Uzņemšanas pārbaudījumi:
 stājoties uz 1. klasi plānoti 31. maijā, 1.jūnijā,
 stājoties uz 2.– 9. klasi plānoti 8. jūnijā,
 stājoties uz profesionālās vidējās izglītības programmām 15.–18. jūnijā.
Pagaidām eksāmena prasības plānotas pilnā apmērā.
Konsultācijas solfedžo, klavierspēlē, specialitātē notiek Zoom platformā jau no 30. janvāra un plānotas katra
mēneša pēdējā sestdienā, kā arī skola piedāvā intensīvo Solfedžo kursu katru sestdienu.
http://www.rdks.lv/uznemsana-2021/
Atvērto durvju diena 2021. gada 16. martā http://www.rdks.lv/atverto-durvju-diena-2021/

Profesionālās izglītības kompetences centrs „Ventspils Mūzikas vidusskola”
Vai plānojat iestājeksāmenus?
Vai tos plānojat klātienē vai
neklātienē?
Vai iestājeksāmenu prasības būs
iepriekšējās vai samazinātas?

Kad notiek konsultācijas?
Uzņemšana?
Saite uz informāciju
tīmekļvietnē

Iestājeksāmenus arī šogad plānojam rīkot.
Iestājeksāmenu norisei esam izstrādājuši 3 iespējamos variantus, kurus piemērosim atkarībā no epidemioloģiskās
situācijas valstī:
a) iestājeksāmeni notiek klātienē (kā tas bija līdz Covidam);
b) iestājeksāmeni notiek klātienē ar īpašu organizāciju (kā tas bija pagājušajā mācību gadā) – katram
reflektantam tiek noteikts konkrēts datums un laiks 15 minūšu apjomā, kurā notiek komplekss
pārbaudījums specialitātē un solfedžo;
c) iestājeksāmeni notiek tiešsaistē – katram reflektantam tiek noteikts konkrēts datums un laiks 15 minūšu
apjomā, kurā notiek komplekss pārbaudījums specialitātē un solfedžo.
Jebkurā no iestājeksāmenu norises variantiem reflektantam ir jāuzstājas tieši "šeit un tagad" - t.i., iestājeksāmenos
nav ierakstu formāta, lai visiem reflektantiem būtu maksimāli vienlīdzīga iespēja apliecināt savas prasmes.
Konsultācijas notiek kopš janvāra attālināti un individuāli pēc vienošanās ar katru iespējamo reflektantu par
ērtāko datumu, laiku, platformu.
http://vmv.ventspils.lv/konsultacijas/

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola
Vai plānojat iestājeksāmenus?

Vai tos plānojat klātienē vai
neklātienē?
Vai iestājeksāmenu prasības būs
iepriekšējās vai samazinātas?
Kad notiek konsultācijas?
Uzņemšana?
Saite uz informāciju
tīmekļvietnē

Lai iestātos vidusskolā, par pamatu tiek ņemti mūzikas skolas noslēguma vērtējumu un pamatskolas noslēguma
vērtējumu apliecinoši dokumenti – tad eksāmens nav jāliek;
Ja audzēknis mūzikas skolā nav mācījies, tad sniedzam konsultācijas pēc pieraksta un sarīkojam iestājeksāmenus
vidusskolā.
Ja ir izglītības dokumenti par pamatizglītību un mūzikas profesionālās ievirzes izglītību;
Ja nē, tad eksāmeni var notikt – gan klātienē, gan neklātienē, par pamatu ņemot lietderības un drošības situāciju.
Pagaidām ir pilnā apjomā; ja redzēsim, ka audzēkņiem bez mūzikas skolas izglītības (piem., uz vokālo nodaļu)
pandēmijas apstākļos ir grūtības izpildīt visas prasības, tās samazināsim. Tas būs zināms pēc konsultācijām, kuras
var būt gan klātienē pēc iepriekšējā pieraksta, gan neklātienē.
Konsultācijas notiek jau tagad gan klātienē, gan neklātienē (pēc reflektanta iesnieguma); uzņemšanas process
(konsultācijas, iesniegumi) sākas 15. martā, noslēdzas 29. jūnijā ar papildus uzņemšanas iespēju augusta otrajā
pusē un septembra pirmajā pusē.
https://sbdmv.lv/index.php/uznemsana-h/uznemsanas-noteikumi-iestajeksamenu-prasibas-un-vertesanaprofesionalas-videjas-izglitibas-programmas-2021

