
Ventspils pilsētā realizētās profesionālās ievirzes izglītības programmas 

mākslā 

 

1. Pakalpojuma 

apraksts 

 

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmas mākslā 

Ventspils pilsētā iespējams apgūt Ventspils Mākslas 

skolā. Pieejama licencēta un akreditēta profesionālās 

ievirzes izglītības programma „Vizuāli plastiskā 

māksla” (kods 20V 211 00 1), kuras īstenošanas ilgums 

ir septiņi mācību gadi (2455 stundas) un „Vizuāli 

plastiskā māksla” (kods 30V 211 00 1), kuras  

īstenošanas ilgums trīs gadi (1296 stundas). 

Mācības skolā notiek pēc nodarbībām vispārizglītojošā 

skolā un audzēkņiem nav mācību maksa. 

Informāciju par pasniedzējiem, nodarbību veidiem un 

laikiem var iegūt: 

1) Ventspils Mākslas skolas mājaslapā 

http://www.ventspilsmakslasskola.lv;  

2) klātienē, ierodoties Ventspils Mākslas skolā, 

Ventspilī, Zvana ielā 6. 

2. Pakalpojuma 

funkcija/uzdevums 

 

Ventspils Mākslas skola ir Ventspils pilsētas domes 

dibināta izglītības iestāde, kura īsteno divas 

profesionālās ievirzes izglītības programmas un interešu 

izglītības programmu sagatavošanas klasītēs.  

Skolas darbības mērķis ir organizēt un īstenot izglītību, 

kas nodrošina profesionālās ievirzes mākslas izglītības 

programmās noteikto mērķu sasniegšanu. 

3. Pakalpojuma 

saņēmējs 

 

 

Fiziskas personas. 

Profesionālās ievirzes izglītības programmas skolā var 

apgūt no 8 un 15 gadu vecuma, bet interešu izglītību 

sākot no 5 gadu vecuma. 

4. Pakalpojuma 

saņemšanas kārtība 

 

1) Profesionālās ievirzes izglītības programmas „Vizuāli 

plastiskā māksla” (kods 20V 211 00 1) īstenošanas 

ilgums ir septiņi mācību gadi. Mācības audzēkņi uzsāk 

no 8 gadu vecuma. Nedaudz vecāki audzēkņi var tikt 

uzņemti augstākā kursā, nokārtojot iestājpārbaudījumu 

atbilstoši kursa prasībām. 

2) Profesionālās ievirzes izglītības programmas „Vizuāli 

plastiskā māksla” (kods 30V 211 00 1) apguvi var uzsākt 

jaunieši no 15 gadu vecuma paralēli mācībām vispārējās 

vidējās izglītības ieguvei.  Programmas īstenošanas 

ilgums trīs gadi. 

5. Pakalpojuma 

saņemšanu 

regulējošie 

normatīvie akti 

 

Ventspils Mākslas skolas nolikums pieejams šeit: 

http://www.ventspilsmakslasskola.lv/data/uploads/vents

pils-mkslas-skolas-nolikums..pdf 

 

6. Pakalpojuma 

saņemšanai 

nepieciešamie 

dokumenti 

1) Iesnieguma veidlapa stājoties skolā (profesionālās 

ievirzes izglītības programmām). 

2) Mācībām nepieciešamo materiālu saraksts 

(profesionālās ievirzes izglītības programmām). 
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7. Pakalpojuma 

saņemšanas 

termiņš 

 

- 

8. Ar pakalpojuma 

saņemšanu saistītie 

maksājumi 

 

Audzēkņiem nav mācību maksas. 

9. Pakalpojuma 

sniedzēja 

kontaktinformācija 

Ventspils Mākslas skola 

Adrese: Zvana iela 6, Ventspils, LV-3601. 

Tālrunis: 636 22423. 

E-pasts: makslas.skola@ventspils.lv. 
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