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Uzņemšanas noteikumi
Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā
2022. gadā
Izdoti saskaņā ar Profesionālās
izglītības likuma 27.p.2.d. un 28.p.2.d.3.p.
I Vispārīgie jautājumi
1. Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola (turpmāk – mūzikas vidusskola) īsteno licencētas
profesionālās vidējās izglītības programmas, kas dod iespēju iegūt Latvijas kvalifikāciju
ietvarstruktūras 4. līmeņa profesionālo kvalifikāciju un vispārējo vidējo izglītību. Mācību
ilgums 4 gadi (pēc pamatizglītības ieguves) un 3 gadi (pēc vidējās izglītības ieguves).
Mācības notiek latviešu valodā. Mācību forma – klātiene.
2. Mūzikas vidusskolā 2022. gadā uzņem audzēkņus šādās izglītības programmās:
2.1. Pēc pamatizglītības ieguves:
Taustiņinstrumentu spēle

- Klavierspēle
- Akordeona spēle
- Ērģeļspēle

Stīgu instrumentu spēle

- Vijoles spēle
- Alta spēle
- Čella spēle
- Kontrabasa spēle
- Kokles spēle
- Ģitāras spēle

Pūšaminstrumentu spēle

- Flautas spēle
- Obojas spēle
- Klarnetes spēle
- Fagota spēle
- Saksofona spēle
- Mežraga spēle
- Trompetes spēle
- Trombona spēle
- Tubas spēle

Sitaminstrumentu spēle

Diriģēšana (kora diriģēšana)
Vokālā mūzika
Mūzikas vēsture un teorija
Mūzika (džeza un populārā mūzika)

- Klavierspēle
- Ģitāras spēle
- Kontrabasa (elektrobasa) spēle
- Saksofona spēle
- Trombona spēle
- Sitaminstrumentu spēle
- Dziedāšana

2.2. Pēc vidējās izglītības ieguves:
Vokālā mūzika
Mūzikas vēsture un teorija
Mūzika (džeza un populārā mūzika)

- Ģitāras spēle
- Kontrabasa (elektrobasa) spēle
- Saksofona spēle
- Sitaminstrumentu spēle
- Dziedāšana

3. Iestājpārbaudījumu komisijas un Uzņemšanas komisija tiek apstiprināta ar direktora
rīkojumu.
II Iestājpārbaudījumi
4. Reflektantiem jākārto divi iestājpārbaudījumi (1. iestājpārbaudījums – Specialitāte,
2. iestājpārbaudījums – Solfedžo un mūzikas teorija), kā arī 3. iestājpārbaudījums
Klavierspēle (izglītības programmās Diriģēšana (kora diriģēšana) un Mūzikas vēsture un
teorija) atbilstoši Iestājpārbaudījumu prasībām Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā
2022. gadā (Pielikums).
5. Iestājpārbaudījumi tiek organizēti klātienē no 2022. gada 15. līdz 22.jūnijam.
6. Līdz 1. iestājpārbaudījumam uz e-pastu, kuru reflektants norādījis, reģistrējoties
uzņemšanai, tiek nosūtīts reflektanta identifikācijas kods un informācija par
iestājpārbaudījumu laiku.
7. Reflektantiem jākārto šādi iestājpārbaudījumi:
7.1. Izglītības programmā Taustiņinstrumentu spēle:
7.1.1. Specialitāte – solo programmas atskaņošana un kolokvijs;
7.1.2. Solfedžo un mūzikas teorija – kombinēta zināšanu pārbaude.
7.2. Izglītības programmā Stīgu instrumentu spēle:
7.2.1. Specialitāte – solo programmas atskaņošana (ar vai bez klavieru pavadījuma)
un kolokvijs;
7.2.2. Solfedžo un mūzikas teorija – kombinēta zināšanu pārbaude.
7.3. Izglītības programmā Pūšaminstrumentu spēle:
7.3.1. Specialitāte – solo programmas atskaņošana (ar vai bez klavieru pavadījuma)
un kolokvijs;
7.3.2. Solfedžo un mūzikas teorija – kombinēta zināšanu pārbaude.
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7.4. Izglītības programmā Sitaminstrumentu spēle:
7.4.1. Specialitāte – solo programmas atskaņošana (ar vai bez klavieru pavadījuma)
un kolokvijs;
7.4.2. Solfedžo un mūzikas teorija – kombinēta zināšanu pārbaude.
7.5. Izglītības programmā Diriģēšana:
7.5.1. Specialitāte – kombinēta zināšanu pārbaude un kolokvijs;
7.5.2. Solfedžo un mūzikas teorija – kombinēta zināšanu pārbaude;
7.5.3. Klavierspēle.
7.6. Izglītības programmā Vokālā mūzika:
7.6.1. Specialitāte – solo dziedāšana un kolokvijs;
7.6.2. Solfedžo un mūzikas teorija – kombinēta zināšanu pārbaude.
7.7. Izglītības programmā Mūzikas vēsture un teorija:
7.7.1. Solfedžo un mūzikas teorija – kombinēta zināšanu pārbaude;
7.7.2. Mūzikas literatūra un kolokvijs;
7.7.3. Klavierspēle.
7.8. Izglītības programmā Mūzika (džeza un populārā mūzika):
7.8.1. Specialitāte – instrumenta spēle vai dziedāšana un kolokvijs;
7.8.2. Solfedžo un mūzikas teorija.
III Uzņemšanas konkurss
8. Reflektantu zināšanas un prasmes katrā iestājpārbaudījumā vērtē 10 ballu skalā.
9. Konkurss uzņemšanai katrā specialitātē notiek atsevišķi. Iestājpārbaudījumu rezultātus
aprēķina izmantojot formulu:
((A + A) + B) / 3 = D*
un
A + B + C = D**
A = 1. iestājpārbaudījumā iegūtais vērtējums
B = 2. iestājpārbaudījumā iegūtais vērtējums
C = 3. iestājpārbaudījumā iegūtais vērtējums
D = kopējais iegūto punktu skaits
* Visās izglītības programmās, izņemot Diriģēšana un Mūzikas vēsture un teorija.
** Izglītības programmā Diriģēšana (šo noteikumu 7.5. punkts) un Mūzikas vēsture un
teorija (šo noteikumu 7.7. punkts).
10. Bez konkursa mūzikas vidusskolā tiek uzņemti bāreņi, bez vecāku apgādības palikušie un
cilvēki ar invaliditāti (ja invaliditāte netraucē izvēlētās specialitātes apgūšanu – to apliecina
medicīnas iestādes izsniegts dokuments), ja viņi ir nokārtojuši iestājpārbaudījumus
atbilstoši prasībām.
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11. Lēmumu par reflektantu uzņemšanu konkrētajā specialitātē pieņem Uzņemšanas komisija.
Uzņemšanas rezultāti 22. jūnijā tiek ievietoti mūzikas vidusskolas interneta mājas lapā,
norādot reflektantam piešķirto uzņemšanas reģistrācijas kodu.
12. Mūzikas vidusskolai ir tiesības noteikt papildu uzņemšanu, ja kādā no izglītības
programmām ir nepietiekams reflektantu skaits. Papildu uzņemšanas termiņus nosaka
uzņemšanas komisija.
IV Nepieciešamie dokumenti
13. Lai Uzņemšanas komisija atļautu kārtot iestājpārbaudījumus mūzikas vidusskolā,
reflektantam līdz 2022. gada 14. jūnijam elektroniski jāreģistrējas uzņemšanai, aizpildot
elektronisku pieteikuma formu. Pēc reģistrēšanās reflektants pieteikumā norādītajā e-pastā
saņems informāciju par piekļuvi elektroniskai mapei, kurā līdz 14. jūnijam reflektantam
jāievieto šādi skenēti personīgie dokumenti:
13.1. pase vai personas apliecība (eID), vai dzimšanas apliecība;
13.2. iegūtās vispārējās izglītības dokuments (Apliecība vai Atestāts) un sekmju izraksts;
13.3. iegūtās profesionālās ievirzes izglītības dokuments (Apliecība) un sekmju izraksts, ja
reflektants beidzis mūzikas skolu;
13.4. Izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u);
13.5. Otolaringologa (LOR) izziņa (tikai izglītības programmu Diriģēšana, Vokālā mūzika
un Mūzika (džeza un populārā mūzika) – Dziedāšana reflektantiem;
13.6. fotogrāfija reflektanta iestājpārbaudījumu lapai.
V Noslēguma jautājumi
14. Atbilstoši Uzņemšanas komisijas lēmumam reflektanti tiek ieskaitīti mūzikas vidusskolas
izglītojamo skaitā pēc visu dokumentu oriģinālu uzrādīšanas, divu pases formāta fotogrāfiju
iesniegšanas un mācību līguma noslēgšanas.
15. Jautājumus par uzņemšanu, kuri šajos noteikumos nav reglamentēti, izlemj Uzņemšanas
komisija.

Noteikumi apspriesti
JMRMV Metodiskās padomes
2022. gada 7. aprīļa sēdē (protokols Nr. 5)

Ainars Šablovskis

Direktors
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