Vai un kā plānojiet iestājeksāmenus?
Vai tos plānojiet klātienē vai neklātienē?
Vai iestājeksāmenu prasības būs pilna apjoma vai samazinātas?
Kad un kā notiek konsultācijas? Uzņemšana?
Saite uz informāciju (mājas lapu)

2021.gada 10.marts

PIKC Nacionālā mākslu vidusskola, Jaņa Rozentāla Mākslas skola
Informācija: https://jrskola.lv/jaunumi/atverto-durvju-diena/
Iestājeksāmeni ir plānoti
A variants klātienē (ja epidemioloģiskā situācija to pieļaus)
B variants attālināti (pie attālinātās iestājeksāmena formas pašlaik tiek strādāts)
Iestājpārbaudījumu prasības būs samazinātas (līdzīgi kā 2020.gadā)
19.marts plkst. 18:00 Atvērto durvju dienas Google Meet: meet.google.com/zsz-euak-sce
22. jūnijs, Iestājeksāmeni Latviešu valoda, Matemātika
28. jūnijs, Iestājeksāmeni Zīmēšana, Skicēšana
29. jūnijs, Iestājeksāmeni Gleznošana, Kompozīcija

PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola
https://www.rdmv.lv/lv/news/izglitiba/izglitojamo-uznemsana

Iestājeksāmeni ir plānoti
A variants klātienē (ja epidemioloģiskā situācija to pieļaus) Zīmēšanā un Gleznošanā
B variants attālināti – Tests
Iestājpārbaudījumu prasības būs samazinātas (līdzīgi kā 2020.gadā), svarīgs būs
reflektanta uzrādītajā izglītības dokumentā visu iegūto vērtējumu vidējais vērtējums
Konsultācijas ir plānotas, informācija tiks precizēta
1.- 30. jūnijs, Izglītības dokumentu pieņemšana
Jūnija pēdējā nedēļa un jūlijs – Iestājeksāmeni

PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola
https://lmmdv.edu.lv/iestajies-maksla-un-dizains
Iestājeksāmeni netiek plānoti
Reflektanti tiks vērtēti pēc iesniegtiem 3 darbiem: zīmējums, gleznojums, radošais
darbs un 9.klases atestātā norādītājiem vērtējumiem - matemātikā, angļu un latviešu
valodā

3.marts, Info diena
15.- 31.marts, Uzņemšana pēc šādiem kritērijiem:
motivācijas vēstule + 3 darbi - zīmējums, gleznojums, radošais darbs pēc izvēles;
15. aprīlis, starpuzņemšana.
14.-15.jūnijs- reflektanti iesniedz sekmju izrakstus;
18.jūnijs, rezultātu paziņošana.

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola
Pašlaik tiek mainīta skolas mājas lapa, www.rmdv.lv
Iestājeksāmeni netiek plānoti.
Reflektanti tiks vērtēti pēc radošā darba ( vai darbiem), kurus viņi atsūtīs pēc savas
izvēles. Uzņemšanas rezultātus veidos radošā darba vērtējums (kompozīcija, kolorīts,
u.t.t.) un vērtējumi izglītības dokumentā (skatīt informāciju par uzņemšanu).

Vērtēšanas prasības būs samazinātas, jo darbs nenotiek klātienē.
Informācija par uzņemšanu atrodama skolas mājas lapā.

PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”
https://saules.lv/lv/uznemsana
Iestājeksāmeni netiek plānoti
Konsultācijas netiek plānotas
Iestājpārbaudījumu prasības būs samazinātas, nebūs pārrunas
Reflektanti tiks vērtēti pēc iesūtītiem radošiem darbiem
Uzņemšanas rezultātus veidos radošā darba vērtējums (kompozīcija, kolorīts, u.c.),
vērtējumi izglītības dokumentā
1.aprīlis - 31.maijs, Uzņemšana
30.jūnijs, Rezultātu paziņošana

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola
https://www.vdmv.lv/uznemsana
Iestājeksāmeni netiek plānoti
Uzņemšana notiek konkursa kārtībā, kura pamatā ir apliecības par pamatizglītību
Sekmju izrakstā norādītie vērtējumi mācību priekšmetos pēc konkrētiem nosacījumiem,
kas aprakstīti VDMV Izglītojamo uzņemšanas noteikumos.

3.marts, Informācijas diena tiešsaistē Facebook Live
Maijs (datums tiks precizēts), Informācijas diena tiešsaistē Facebook Live
8.marts – 09.aprīlis, Starpuzņemšana
14. – 30. jūnijs, Uzņemšana
09.jūlijs, Rezultātu paziņošana

