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Izglītojamo uzņemšanas kārtība 

Izdota saskaņā ar Izglītības likuma 47. un47.1pantu, 

Profesionālās izglītības likuma 27. panta 9. punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Cēsu pilsētas Mākslas skolas izglītojamo uzņemšanas kārtība (turpmāk – Kārtība) 

nosaka izglītojamo (turpmāk – audzēkņi) uzņemšanu Cēsu pilsētas Mākslas skolas 

(turpmāk – Skola) īstenotajās izglītības programmās, iestājpārbaudījumu norisi un 

dokumentu iesniegšanas kārtību. 

2. Profesionālās ievirzes izglītības programmās audzēkņus uzņem pēc atklāta un uz 

vienlīdzīgiem principiem balstīta iestājpārbaudījuma veikšanas: 

2.1. programmā Vizuāli plastiskā māksla, programmas kods 20V211001, no 9 

gadu vecuma, līdztekus pamatizglītības apguvei; 

2.2. programmā Vizuāli plastiskā māksla, programmas kods 30V211001, no 15 

gadu vecuma, līdztekus vidējās izglītības apguvei. 

3. Profesionālās ievirzes izglītības programmu uzņemšanas iestājpārbaudījumu mērķis 

ir noskaidrot audzēkņa iepriekš iegūto zināšanu un prasmju atbilstību izvēlētajai 

izglītības programmai un mācību klasei. 

4. Uzņemšana Skolā profesionālās ievirzes programmās notiek katru gadu jūnija 

sākumā. Informāciju par konsultācijām un uzņemšanu publicē Cēsu novada 

informatīvajos izdevumos, Skolas mājas lapā un sociālajos kontos vienu mēnesi 

pirms iestājpārbaudījuma norises dienas. 

5. Uz brīvajām vietām Skola var izsludināt papildus uzņemšanu un iestājpārbaudījumus 

augusta beigās vai septembra pirmajā nedēļā. 

https://viis.lv/Pages/Institutions/Default.aspx?institutionId=1229&Source=https%3a%2f%2fviis.lv%2fPages%2fInstitutions%2fSearch.aspx


2 
 

6. Septembrī un janvārī Skola var izsludināt audzēkņu uzņemšanu interešu izglītības 

programmās, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, ja Skolas telpu kapacitāte 

konkrētajā mācību gadā to atļauj: 

6.1. “Sagatavošanas grupā” vecumā no 7 gadiem; 

6.2. “Studijā 15+ “ vecumā no 15 gadiem. 

7. Lai turpinātu iesāktās mācības attiecīgajā programmā, bez iestājpārbaudījuma Skolā 

tiek uzņemti citu profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņi. Ar vecāku 

iesniegumu Skolas direktoram šiem audzēkņiem ir tiesības turpināt programmas 

apguvi tai pašā klasē. 

 

II. Iestājpārbaudījumi 

 

8. Audzēkņa uzņemšanai profesionālās ievirzes izglītības programmā 20V211001 

jāveic radošais darbs ar diviem uzdevumiem: grafiskā un krāsu kompozīcija, katra 

uzdevuma veikšanas laiks līdz divām mācību stundām (80 minūtes), uzdevums 

jāveic A3 formātā. 

9. Audzēkņa uzņemšanai profesionālās ievirzes izglītības programmā 30V211001 

pārbaudes darbs norisinās divās dienās. Pirmajā dienā jāveic radošais darbs 

kompozīcijā - grafiskais un krāsu uzdevums. Otrajā dienā jāveic pārbaudījums 

zīmēšanā – kompozīcija ar divām ģipša figūrām, pārbaudījums gleznošanā – klusā 

daba no diviem priekšmetiem. Katra uzdevuma veikšanas laiks līdz divām stundām, 

uzdevums jāveic A3 formātā. 

10. Skolā var uzņemt audzēkni, kurš ir vecāks par 10 gadiem un izsaka vēlēšanos 

mācīties profesionālās ievirzes izglītības programmā 20V211001. Audzēknis kārto 

divu dienu pārbaudījumus, kuros nosakot sagatavotības atbilstību 2.-3.klases 

līmenim, viņu var uzņemt attiecīgi augstākā klasē. 

11. Radošā darba izpildē vērtē audzēkņa māksliniecisko uztveri, radošo pieeju tēmas 

attēlojumam, kompozīcijas izkārtojumu lapā, grafisko risinājumu un krāsu izjūtu. 

Uzdevumu rezultātus vērtē 10 (desmit) ballu sistēmā. 

12. Iestājpārbaudījuma radošā darba uzdevumu veikšanai nepieciešamos materiālus – 

guaša krāsas, otas, ūdenstrauku, zīmuli un dzēšgumiju nodrošina vecāki, papīru 

nodrošina Skola. 

13. Iestājpārbaudījuma nodrošināšanai ar Skolas direktora rīkojumu izveido 

uzņemšanas komisiju 3 cilvēku sastāvā, kas sagatavo iestājpārbaudījuma radošā 

darba tēmas un uzdevumus, nepieciešamos materiālus, vada darba norisi, nodrošinot 

visiem pretendentiem vienlīdzīgus un piemērotus apstākļus, un vienas darba dienas 

laikā pēc iestājpārbaudījuma norises, izvērtē rezultātus. 

14. Audzēkni, kurš viena mācību gada laikā sekmīgi apmeklējis “Sagatavošanas 

grupas” nodarbības, uzņemšanas komisija, izvērtējot viņa sasniegtos rezultātus, var 

ieskaitīt Vizuāli plastiskās mākslas programmā, programmas kods 20V211001 bez 

Skolas iestājpārbaudījuma kārtošanas. 

15. Audzēkni, kurš ar labām un teicamām sekmēm pabeidzis Vizuāli plastiskās mākslas 

programmu, programmas kods 20V211001, var  ieskaitīt Vizuāli plastiskās mākslas 
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programmā, programmas kods 30V211001 bez Skolas iestājpārbaudījuma 

kārtošanas. 

16. Iestājpārbaudījuma rezultātus protokolē, un komisijas lēmumu par uzņemtajiem 

audzēkņiem ar rīkojumu apstiprina Skolas direktors. 

17. Informācija par iestājpārbaudījuma rezultātiem ir pieejama piecu darba dienu laikā 

pēc iestājpārbaudījuma veikšanas, nodrošinot personas datu aizsardzību. 

18. Ja audzēknis Skolā netiek uzņemts, Skolas direktors sniedz rakstveida atbildi 

pretendenta vecākiem. 

 

 

III. Dokumentu iesniegšanas kārtība 

 

19. Piesakoties uz iestājpārbaudījumu, audzēkņa vecāki iesniedz un aizpilda Skolas 

direktoram adresētu iesniegumu (noteikta parauga Skolas apstiprināta veidlapa), kā 

arī uzrāda personu apliecinošu dokumentu. 

20. Pēc iestājpārbaudījuma rezultātu sekmīgas nokārtošanas, audzēkņa vecāki 

iepazīstas ar Skolas iekšējās kārtības noteikumiem, aizpilda un paraksta Izglītošanas 

līgumu (noteikta parauga Skolas apstiprināta veidlapa) un uzrāda audzēkņa 

dzimšanas apliecību. 

21. Mācību gada sākumā Skolas lietvedībā jāiesniedz medicīniskās iestādes izziņa par 

audzēkņa veselības stāvokli, kašķa un pedikulozes pārbaudi. 

 

IV. Noslēguma jautājumi 

 

22. Uzņemtos audzēkņus, kuri viena mēneša laikā bez attaisnojoša iemesla mācības 

neuzsāk, atskaita no Skolas ar direktora rīkojumu. 

23. Grozījumus Kārtībā var ierosināt Skolas pedagoģiskā padome, tos apstiprina Skolas 

direktors. 

24. Atzīt par spēku zaudējušu Skolas 2012.gada 28.decembra “Audzēkņu uzņemšanas 

un atskaitīšanas kārtību”. 

 

 

Direktore    (paraksts)   Kristīne Lāriņa 

 

 


