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DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 

  



1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g. 

Izglītības 

programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai uzsākot 

2020./2021.māc.g.  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot programmas 

apguvi vai noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Taustiņinstrumentu 

spēle – Klavierspēle 
20V212 01 1 X P-13297 

2016.gada 

14.janvārī 
97 81 

Taustiņinstrumentu 

spēle – Akordeona 

spēle 

20V212 01 1 X P-13298 
2016.gada 

14.janvārī 
29 31 

Stīgu instrumentu 

spēle – Vijoles spēle 
20V212 02 1 X P-13299 

2016.gada 

14.janvārī 
28 28 

Stīgu instrumentu 

spēle – Alta spēle 
20V212 02 1 X P-13300 

2016.gada 

14.janvārī 
0 0 

Stīgu instrumentu 

spēle – Čella spēle 
20V212 02 1 X P-13301 

2016.gada 

14.janvārī 
6 6 

Stīgu instrumentu 

spēle – Kontrabasa 

spēle 

20V212 02 1 X P-13302 
2016.gada 

14.janvārī 
2 3 

Stīgu instrumentu 

spēle – Ģitāras spēle 
20V212 02 1 X P-13303 

2016.gada 

14.janvārī 
27 24 

Stīgu instrumentu 

spēle – Kokles spēle 
20V212 02 1 X P-13304 

2016.gada 

14.janvārī 
6 5 

Pūšaminstrumentu 

spēle – Flautas spēle 
20V212 03 1 X P-13305 

2016.gada 

14.janvārī 
17 14 

Pūšaminstrumentu 

spēle – Klarnetes 

spēle 

20V212 03 1 X P-13306 
2016.gada 

14.janvārī 
10 10 

Pūšaminstrumentu 

spēle – Saksofona 

spēle 

20V212 03 1 X P-13307 
2016.gada 

14.janvārī 
12 10 

Pūšaminstrumentu 

spēle – Obojas spēle 
20V212 03 1 X P-13308 

2016.gada 

14.janvārī 
0 0 

Pūšaminstrumentu 

spēle – Fagota spēle 
20V212 03 1 X P-13309 

2016.gada 

14.janvārī 
2 2 

Pūšaminstrumentu 

spēle – Mežraga 

spēle 

20V212 03 1 X P-13310 
2016.gada 

14.janvārī 
1 1 

Pūšaminstrumentu 

spēle – Trompetes 

spēle 

20V212 03 1 X P-13311 
2016.gada 

14.janvārī 
13 10 

Pūšaminstrumentu 

spēle – Eifonija 
20V212 03 1 X P-13312 

2016.gada 

14.janvārī 
0 0 



spēle 

Pūšaminstrumentu 

spēle – Trombona 

spēle 

20V212 03 1 X P-13313 
2016.gada 

14.janvārī 
2 2 

Pūšaminstrumentu 

spēle – Tubas spēle 
20V212 03 1 X P-13314 

2016.gada 

14.janvārī 
1 1 

Sitaminstrumentu 

spēle 
20V212 04 1 X P-13315 

2016.gada 

14.janvārī 
20 19 

Vokālā mūzika – 

Kora klase 
20V212 06 1 X P-13316 

2016.gada 

14.janvārī 
57 51 

Taustiņinstrumentu 

spēle (Klavierspēle) 
33 212 011 X P-10525 

2014.gada 

3.decembrī 
14 10 

Taustiņinstrumentu 

spēle (Akordeona 

spēle) 

33 212 011 X P-10526 
2014.gada 

3.decembrī 
6 5 

Taustiņinstrumentu 

spēle (Ērģeļspēle) 
33 212 011 X P-10527 

2014.gada 

3.decembrī 
1 2 

Stīgu instrumentu 

spēle (Vijoļspēle) 
33 212 021 X P-10528 

2014.gada 

3.decembrī 
6 5 

Stīgu instrumentu 

spēle (Alta spēle) 
33 212 021 X P-10529 

2014.gada 

3.decembrī 
3 3 

Stīgu instrumentu 

spēle (Čella spēle) 
33 212 021 X P-10530 

2014.gada 

3.decembrī 
2 2 

Stīgu instrumentu 

spēle (Kontrabasa 

spēle) 

33 212 021 X P-10531 
2014.gada 

3.decembrī 
2 2 

Pūšaminstrumentu 

spēle (Flautas spēle) 
33 212 031 X P-10532 

2014.gada 

3.decembrī 
2 2 

Pūšaminstrumentu 

spēle (Klarnetes 

spēle) 

33 212 031 X P-10533 
2014.gada 

3.decembrī 
2 1 

Pūšaminstrumentu 

spēle (Saksofona 

spēle) 

33 212 031 X P-10534 
2014.gada 

3.decembrī 
6 6 

Pūšaminstrumentu 

spēle (Mežraga 

spēle) 

33 212 031 X P-10535 
2014.gada 

3.decembrī 
1 1 

Pūšaminstrumentu 

spēle (Obojas spēle) 
33 212 031 X P-10536 

2014.gada 

3.decembrī 
2 1 

Pūšaminstrumentu 

spēle (Trompetes 

spēle) 

33 212 031 X P-10537 
2014.gada 

3.decembrī 
4 4 

Pūšaminstrumentu 

spēle (Trombona 

spēle) 

33 212 031 X P-10538 
2014.gada 

3.decembrī 
0 0 



Pūšaminstrumentu 

spēle (Tubas spēle) 
33 212 031 X P-10539 

2014.gada 

3.decembrī 
0 0 

Pūšaminstrumentu 

spēle (Eifonija 

spēle) 

33 212 031 X P-10540 
2014.gada 

3.decembrī 
0 0 

Sitaminstrumentu 

spēle  
33 212 041 X P-10541 

2014.gada 

3.decembrī 
6 5 

Diriģēšana 

(BMDzO) 
33 212 051 X P-10542 

2014.gada 

3.decembrī 
1 0 

Diriģēšana 
33 212 051 X P-10543 

2014.gada 

3.decembrī 
10 9 

Vokālā mūzika 
33 212 061 X P-10544 

2014.gada 

3.decembrī 
19 18 

Mūzikas vēsture un 

teorija 
33 212 071 X P-10546 

2014.gada 

3.decembrī 
8 8 

Taustiņinstrumentu 

spēle (Akordeona 

spēle) 

35b 212 011 X P-10547 
2014.gada 

3.decembrī 
0 0 

Vokālā mūzika 
35b 212 061 X P-10550 

2014.gada 

3.decembrī 
0 0 

Stīgu instrumentu 

spēle (Ģitāras spēle) 
33 212 021 X P-10545 

2014.gada 

3.decembrī 
3 2 

Stīgu instrumentu 

spēle (Ģitāras spēle) 
35b 212 021 X P-10548 

2014.gada 

3.decembrī 
0 0 

Sitaminstrumentu 

spēle  
35b 212 041 X P-10980 

2015.gada 

9.februārī 
0 0 

Pūšaminstrumentu 

spēle (Fagota spēle) 
33 212 031 X P-12011 

2015.gada 

7.jūlijā 
1 1 

Stīgu instrumentu 

spēle (Kokles spēle) 

33 212 021 

 
X P-14390 

2016.gada 

27.jūlijā 
0 0 

Pūšaminstrumentu 

spēle (Eifonija 

spēle) 

35b 212 031 X P-14391 
2016.gada 

27.jūlijā 
0 0 

Diriģēšana 

(BMDzO) 
35b 212 051 X P_4198 

2021.gada 

13.janvārī 
0 1 

1.2. Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu mainība u.c.) 

1.  Pedagogu skaits 

izglītības iestādē, 

noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

(31.08.2021.) 

94 Tie visi ir Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 

vidusskolā (turpmāk – SBDMV) pamatdarbā stabili 

strādājoši pedagogi. 



2.  Ilgstošās vakances 

izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 

2020./2021.māc.g. 

6,863 Vakanču skaitā ir pedagogu veicamie darbi, kurus nevar 

ietarificēt: kvalifikācijas prakses vadīšana II, III un IV 

kursa audzēkņiem (1,658 slodzes), kvalifikācijas 

eksāmenu nodrošināšana – komisijas darba apmaksa 

(0,064 slodzes), sesiju eksāmenu nodrošināšana – 

komisijas darba apmaksa (0,49 slodzes), konsultācijas 

eksāmeniem sesijas laikā (0,56 slodzes), konsultācijas 

kvalifikācijas eksāmeniem sesijas laikā (0,26 slodzes), 

orķestra partitūru un partiju rakstīšana (0,12 slodzes), 

kas ir atspoguļots skolas iekšējos noteikumos 

Pedagoģisko stundu aprēķināšanas kārtība Staņislava 

Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā 2020./2021. 

mācību gadā. 

Tāpat vakanču skaitā ir stundas, kuru īstenošanas 

nodrošināšana ir saistīta ar pedagogu trūkumu: vairāk tie 

ir teorijas, pianisti, pūšaminstrumentu un sitamo 

instrumentu speciālisti (3,152 slodzes). 

3.  Izglītības iestādē 

pieejamais atbalsta 

personāls izglītības 

iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

6 – atbalsta 

personāls +  

13 – 

atbalsta 

personāla 

sadarbības 

padome   

Vidusskolā ir kursu audzinātāji, kuri ir arī mācību 

priekšmetu pedagogi un pieejami visas dienas laikā.  

Ar audzēkņiem tieši sadarbojas projekta PuMPuRS 

koordinatore. 

Medmāsa regulāri seko audzēkņu veselības stāvoklim. 

Audzēkņi vienmēr var griezties pie jebkura vidusskolas 

darbinieka. 

 

1.3.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos 

rezultātus 2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības iestādei un izglītības 

iestādes vadītājam) 

 

2021./2022.mācību gada darba prioritātes Plānotie sasniedzami  rezultāti  

Kvalitatīvi 

Kvalitatīva, uz klasiskās mūzikas izglītības 

stūrakmeņiem balstīta, mūsdienīga, inovatīva un 

radoša mūzikas profesionālās ievirzes izglītība un 

mūzikas profesionālā vidējā izglītība.  

Pedagoga profesijas prestiža paaugstināšana, 

pedagoga kvalifikācijas ieguves mūzikas 

vidusskolas līmenī veicināšana. 

Kvalificēto mūzikas speciālistu ar vispusīgām 

teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām 

sagatavošana darba tirgum; mūzikas pedagoga 

profesijas prestiža paaugstināšanās. 

Kvantitatīvi 

SBDMV 52 izglītības programmu īstenošana, 

jaunu izglītības programmu izstrāde.  

Audzēkņu centralizēto eksāmenu rezultātu 

paaugstināšana. 

Kvalifikācijas eksāmenu augstu rezultātu 

nodrošināšana. 

Absolventu skaitu, kuri turpina mācības Jāzepa 

Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un citu valstu 

atbilstoša līmeņa augstskolās, palielināšana. 

Vidusskolas absolventu piesaiste darbam 

Mācīšanas un mācīšanās kvalitātes paaugstināšanās, 

audzēkņu īpatsvars ar augstiem mācību 

sasniegumiem. 

Audzēkņu skaita stabilizēšana un paaugstināšana līdz 

450. SBDMV mācībspēka nodrošināšana, 

pedagoģiskā kolektīva atjaunošana.  



SBDMV un citās mūzikas izglītības iestādēs 

Daugavpils reģionā. 

Izglītības iestādei 

Mācību vides infrastruktūras attīstība: telpu 

remonts, koncertzāles rekonstrukcija, ēdnīcas 

ventilācijas sistēmas atbilstība sanitāri 

higiēniskajām normām un tml. 

E-vides attīstība skolas kontekstā un tās kvalitātes 

uzlabošana.  

Inovatīvs skolotājs – motivēts skolēns: sadarbības 

pieeja problēmu risināšanā.  

Izglītības iestādes vadītājam 

SBDMV attīstība jaunā kvalitatīvā un kvantitatīvā 

kontekstā – attīstība no šobrīd esošā reģionālā 

metodiskā centra uz Profesionālās Izglītības 

kompetenču centru (PIKC) kā jaunu attīstības 

pakāpi. 

Dokumentu sagatavošana Profesionālās Izglītības 

kompetenču centra (PIKC) izveidē. 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija –  

Būt kvalitatīvākajam, mūsdienīgākajam un profesionālākajam mūzikas mācību centram 

Latgalē 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo –  

SBDMV ir vadošais mūzikas izglītības centrs Latgalē un viens no vadošajiem līderiem 

mūzikas izglītībā Latvijā 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā –  

SBDMV ir Daugavpils kā 2027.gada Eiropas kultūras galvaspilsētas mūzikas kultūras 

centrs 

2.4.2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti 

 

Mērķis: veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu valsts profesionālās vidējās 

mūzikas izglītības standartos un profesiju standartos, valsts pamatizglītības standartā un profesionālās 

ievirzes mūzikas izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu. 

2020./2021.mācību gada darba uzdevumi Sasniegtie rezultāti 2020./2021.mācību gada laikā 

Nodrošināt iespēju iegūt profesionālās 

ievirzes mūzikas izglītību, profesionālo 

vidējo izglītību un trešā līmeņa mūzikas 

nozares speciālista profesionālo kvalifikāciju, 

kā arī vispārējās zināšanas un prasmes. 

2020./2021. mācību gada sākumā audzēkņu kopskaits 

bija  448: 89 – vidusskolā un 359  – skolā. Mācību gada 

beigās 14 Vidusskolas absolventi ieguva trešā līmeņa 

mūzikas nozares speciālista profesionālo kvalifikāciju un 

33 mūzikas skolas absolventi saņēma apliecību par 

profesionālās ievirzes mūzikas izglītību 

Nodrošināt iespēju apgūt profesionālās 

vidējās mūzikas izglītības programmas tādā 

līmenī, lai ikviens audzēknis varētu turpināt 

izglītību profesionālās augstākās mūzikas 

izglītības iestādēs. 

92,86% no 2020./2021. mācību gada Vidusskolas 

absolventiem turpina mācības augstskolās: 8 absolventi 

(66,666%) iestājās Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijā, 4 absolventi turpina izglītību Daugavpils 

Universitātē, 1 – Latvijas Universitātē, 1 – strādā 

mūzikas specialitātē. 

Nodrošināt iespēju apgūt profesionālās 

ievirzes mūzikas izglītības programmas tādā 

līmenī, lai ikviens audzēknis varētu turpināt 

izglītību profesionālās vidējās mūzikas 

No 2020./2021. mācību gada mūzikas skolas 33 

absolventiem 4 (12,12%) turpina mācības Vidusskolas I 

kursā. Kopumā 2021./2022. mācību gadā Vidusskolas I 

kursā iestājās 31 audzēknis, no kuriem 9 (29%) ir 



izglītības programmās. Vidusskolas mūzikas skolas absolventi (t.sk. iepriekšējo 

mācību gadu absolventi). 

Sagatavot darba tirgum kvalificētus mūzikas 

speciālistus ar vispusīgām teorētiskajām 

zināšanām un praktiskajām iemaņām; 

sagatavot izglītojamo būt spējīgam patstāvīgi 

radoši strādāt atbilstoši saņemtajai 

kvalifikācijai, balstoties uz iegūtajām 

zināšanām un prasmēm profilējošos 

priekšmetos. 

Vidusskolas absolventu pieprasījums darba tirgū ir 

nemainīgi augsts, kas apliecina SBDMV pedagogu 

ieguldījumu Latvijas darba tirgus nodrošināšanā. Svarīgi 

ir atzīmēt to, ka 82 (90,11 %) no 91 pamatdarbā 

strādājošiem profesionālo priekšmetu pedagogiem ir 

SBDMV absolventi. 

Īstenot un aktualizēt esošās un izstrādāt 

jaunas izglītības programmas atbilstoši laika 

un tirgus prasībām, izmantojot modulārās un 

ārpus formālās izglītības iespējas, īstenojot 

izglītības ieguvi ar vairākām kvalifikācijām 

un specializācijām. 

Tika licencēta jauna profesionālās vidējās izglītības 

programma Teātra māksla,  kuru tagad apgūst 11 

audzēkņi. 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

3.1.Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes darbības attīstības plānošana un 

pašvērtēšana. 

SBDMV vadība plāno darba kontroli un izvērtēšanu visos 

darbības virzienos atbilstoši apstiprinātam reglamentam. 

SBDMV ir skaidra darba pašvērtēšanas sistēma un 

attīstības plānošana. Šajā darbā tiek iesaistītas visas 

SBDMV  struktūras virzienā no zemākās uz augstāko. 

Iegūtā informācija tiek analizēta un izmantota turpmākajai 

darba plānošanai, kas ir atspoguļota SBDMV attīstības un 

investīcijas stratēģijas 2020. – 2027. gadam projektā un 

tika iesniegta apstiprināšanai. Izvirzīto prioritāšu 

īstenošanas plānojums ir loģiski strukturēts, pārskatāms un 

skaidrs. Prioritāšu īstenošanas plānojums ir reāls, ietver 

sasniedzamos mērķus, rezultātu novērtēšanas kritērijus un 

detalizētu uzdevumu izpildes gaitu. Izvērtējot vadības 

komandas ietekmes iespējas izvirzot darba prioritātes, 96 

% pedagogu  uzskata, ka administratīvā darba organizācija 

ir veiksmīga un mērķtiecīga. 

o SBDMV racionāla un sabalansēta darba, 

attīstības un reaģētspējas uz mūsdienu 

izaicinājumiem nostiprināšana; 

o SBDMV stratēģiskas un efektīvas vadības 

nodrošināšana; 

o Visa kolektīva piesaistes aktivizēšana 

kopēju mērķu izvirzīšanā un problēmu 

risinājumā; 

o SBDMV pašvērtējuma darbības 

sistematizēšana un strukturēšana; 

o SBDMV attīstības un investīciju 

stratēģijas 2020.-2027.gadam 

sistemātiska (ik gadu) aktualizēšana, 

mobili reaģējot uz mainīgo situāciju 

Latvijas kultūrpolitikā un Kultūras 

ministrijas stratēģijā kultūrizglītības jomā;  

o Visu pedagogu mācību dokumentācijas 

savlaicīgas un kvalitatīvas izpildes 

nodrošināšana. 

Personāla vadība / cilvēkresursu vadība 

Atbilstoši SBDMV Nolikumam, attīstības stratēģijai, 

darbības mērķiem, uzdevumiem, esošajām izglītības 

programmām, Izglītības likuma prasībām, Kultūras 

ministrijas iespējām un normatīviem aktiem ir izveidots 

personālsastāvs, kas atbilst SBDMV īstenoto izglītības 

programmu – profesionālās vidējās mūzikas izglītības 

programmu, profesionālās ievirzes mūzikas izglītības 

o Pedagogu profesionālās kompetences 

pieredzes apmaiņas SBDMV un 

reģionālajā formātā nodrošināšana; 

o Profesionālās iniciatīvas atbalsts; 

o Pedagogu motivācijas profesionālās 

pieredzes uzkrāšanā paaugstināšana; 

o SBDMV profesionālas attīstības 

paplašināšana;    



programmu – īstenošanas nodrošināšanai. SBDMV 

personāla darbību reglamentē Darba kārtības noteikumi. 

SBDMV pedagogu izglītība un kvalifikācija atbilst 

normatīvo aktu prasībām. Visiem amatiem ir izstrādāti  

Amata apraksti, kurā noteikti personāla pienākumi un 

tiesības. Darba kārtības noteikumu ievērošana un Amata 

aprakstā veicamo pienākumu izpilde tiek ņemta vērā 

personāla materiālās stimulēšanas izvērtēšanas un lēmuma 

pieņemšanas procesā. 

Direktors pārrauga personāla pienākumu izpildi. Slodzes 

starp pedagogiem ir sadalītas, ievērojot normatīvo aktu 

prasības, pedagogu kvalifikāciju, pieredzi, disciplīnu un 

darba kvalitāti. Pedagoģiskā personāla darbība tiek 

regulāri izvērtēta. Ir izveidota efektīva pedagogu atbalsta 

un materiālās stimulēšanas sistēma, kura dod iespēju  

cilvēkresursu attīstībā un tiek atspoguļota normatīvajos 

aktos. 

Darba snieguma vadība ietver sevī skaidras sistēmas un 

procesu izveidi, darba mērķu un uzdevumu definēšanu, 

atgriezeniskās saites sniegšanu, atbildību par darba 

rezultātiem, apbalvojumu un sodu sistēmu. 

o SBDMV vadības zināšanu iestādes 

vadības darbā un personāla pārvaldībā 

regulāra pilnveidošana; 

o Komunikācijas ķēdes – direktors, 

vietnieki, izglītības programmu, nodaļu un 

metodisko komisiju vadītāji, pedagogi – 

attīstība un pilnveidošana. 

Finanšu un resursu pārvaldība. 

Kā valsts dibinātajai un Kultūras ministrijas sistemātiski 

kontrolētajai izglītības iestādei ar ierobežotu finanšu 

politiku un rīcību SBDMV finanšu riski ir pavisam nelieli. 

2020./2021.mācību gadā tika ievērota finanšu riska 

vadības sistēma; ir noteikti  un izpildīti vajadzīgie finanšu 

limiti; sadalīta personu atbildība par konkrētām darbībām, 

saistītām ar finanšu līdzekļiem; pilnveidota iekšējās 

kontroles sistēma.  Finanšu un resursu pārvaldībā tiek 

racionāli izmantoti izglītībai iedalītos finanšu līdzekļi. 

o Mūzikas instrumentu bāzes atjaunošana; 

o E-vides modernizācija; 

o Bibliotēkas un fonotēkas fondu 

digitalizācijas procesa pabeigšana;  

o Mācību vides infrastruktūras attīstība; 

o Piedalīšanās finanšu projektos 

aktivizēšana.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Administrācija un vadības komanda. 

SBDMV ir izstrādāta vadības struktūra, ir efektīva vadības 

komanda, kas uzticas viens otram. Pedagoģiskais 

personāls iesaistās pašpārvaldes institūciju izveidē un 

darbībā – SBDMV Pedagoģiskajā Padomē, Metodiskajā 

padomē, Domē. Visu pašpārvaldes institūciju darbība ir  

reglamentēta SBDMV Nolikumā vai reglamentos. 

Administrācija prasmīgi vada SBDMV kolektīva darbu, 

deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. Ir nodrošināta 

informācijas apmaiņa par pieņemtajiem lēmumiem un to 

izpildi. Lielākajā daļā gadījumu lēmumi tiek pieņemti 

komandā, uzklausot katra redzējumu. Tiek nodrošināta un 

kontrolēta pārvaldes darbība, nodrošinot informācijas 

apriti un tās analīzi. Vadība veicina radošu sadarbību 

SBDMV, atbalsta inovācijas. Vadības komanda zina savas 

atbildības un labi tās īsteno. 96 % pedagogu  uzskata, ka 

vadības komanda aktīvi iesaistās kvalitatīva mācību 

procesa uzturēšanā, tā pilnveidošanā. 46 % vecāku vērtē 

administrācijas darbu ar 10 (izcili) un 39 % - ar 9 

o SBDMV vadības zināšanu iestādes 

vadības darbā un personāla pārvaldībā 

regulāra pilnveidošana; 

o Komunikācijas ķēdes – direktors, 

vietnieki, izglītības programmu, nodaļu un 

metodisko komisiju vadītāji, pedagogi – 

attīstība un pilnveidošana. 

o Katra komandas profesionāļa stipro pušu 

efektīvas pielietošanas darbs; 

o SBDMV tradīciju saglabāšanas un tēla 

popularizēšanas pasākumu īstenošana. 



(teicami). 

Efektivitāte un produktivitāte 

SBDMV ir vienīgā mūzikas profesionālā vīdēja izglītības 

iestāde Daugavpilī un Daugavpils reģionā, kas īsteno 52 

mūzikas izglītības programmas. 

Ir atbilstoša mācību infrastruktūra (4 stāvu mācību ēka, 

koncertzāle, sporta zāle, dienesta viesnīca, kafejnīca).  

Strādā augsti kvalificēti pedagogi, kuri ir iesaistīti dažādu 

profesionālo asociāciju darbībā kopīgas nozares attīstības 

plānošanā, mūzikas kolektīvu vadībā, solo un ansambļu 

koncertdarbībā, jaunu skaņdarbu komponēšanā. 

Ir plaša un ilgtermiņā noturīga reģionālā, valsts un 

starptautiskā sadarbība, noslēgti sadarbības līgumi ar 

partneriem un tiek īstenoti vairāki projekti. 

Reģionālā metodiskā centra pienākumu izpildē notiek 

metodiskā darba organizēšana skolas, reģiona, valsts un 

starptautiskajā līmenī; regulāri notiek starptautiskie, valsts 

un reģionālie  konkursi un festivāli. 

Racionālais vadības stils liek akcentus skolas interešu 

sasniegšanā. 

Vērtīgākie nemateriālie aktīvi – idejas, darbinieki, 

sadarbība, apvienības, intereses, vērtības un zināšanas – 

nodrošina skolas attīstību un izaugsmi. 

o Pedagoga profesijas konkurentspējas 

atbalsts;  

o Pedagogu kolektīva ataudze; 

o Darbinieku digitālo prasmju 

paaugstināšana. 

 

3.2.Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izpratne par tiesiskumu un nozaru politikas prioritātēm 

SBDMV darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, 

Profesionālās izglītības likums, Noteikumi par valsts 

profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts 

arodizglītības standartu, Kultūrpolitikas pamatnostādnes, 

citi normatīvie akti, kā arī  SBDMV Nolikums. SBDMV ir 

visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā 

obligātā dokumentācija. SBDMV darbu reglamentējošie 

dokumenti ir izstrādāti demokrātiski. SBDMV iekšējie 

normatīvie akti atbilst dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas prasībām un ir sakārtoti atbilstoši lietu 

nomenklatūrai. 

Mācību procesa īstenošanai ir izstrādāti iekšējie normatīvie 

akti, ar kuriem var iepazīties SBDMV mājas lapā: 

https://www.sbdmv.lv/index.php/zinas-par-

skolu/dokumenti/ieksejie-normativie-akti  

Visi pedagogi un audzēkņi ir iepazīstināti ar iekšējiem 

normatīviem aktiem.   

SBDMV ir izstrādāta un darbojas iekšējās kontroles 

sistēma. Kontroles process ietver mācību dokumentācijas 

izstrādi, satura atbilstību konkrētā mācību gada 

uzdevumiem un SBDMV attīstības plāna mērķiem un 

o Regulāri aktualizēt SBDMV iekšējos 

normatīvos aktus, atbilstoši mūsdienu 

tendencēm profesionālajā izglītībā; 

o Izstrādājot iekšējos normatīvos aktus, vērst 

uzmanību uz audzēkņiem orientēta mācību 

procesa organizēšanu;  

o Mobili un efektīvi risināt mācību procesa 

problēmsituācijas. 

 

https://www.sbdmv.lv/index.php/zinas-par-skolu/dokumenti/ieksejie-normativie-akti
https://www.sbdmv.lv/index.php/zinas-par-skolu/dokumenti/ieksejie-normativie-akti


uzdevumiem. 

SBDMV regulāri, atbilstoši normatīvajiem aktiem, ievada, 

atjauno un aktualizē informāciju Valsts izglītības 

informācijas sistēmā (VIIS). 

Līderība un vadība 

SBDMV administrācija un vadības komanda nodrošina 

kopējo darbību SBDMV, piesaistot, attīstot un efektīvi 

uzturot darbaspēka potenciālu. Vadītāja un darbinieku 

intereses sakrīt un visi darbojas vienā virzienā. Katrs 

darbinieks tiek uztverts kā vērtība, nevis izdevumi. 

SBDMV mikroklimats ir pozitīvs, kas iedvesmo 

sasniegumiem un uzlabo katra indivīda labsajūtu skolā. 

SBDMV veicina audzēkņos un darbiniekos piederības 

apziņu un lepnumu par skolu. 

o Turpināt aktīvi darboties kultūras jomā, 

iedvesmojot komandu; 

o Turpināt piesaistīt darbam SBDMV 

profesionālu darbaspēku; 

o Turpināt motivēt darbiniekus aktīvāk 

izmantot savu radošo potenciālu. 

Komunikācija 

SBDMV ir nodrošināta ārējā un iekšējā komunikācija. 

Ārējā komunikācija: 

Mājas lapa 

- Ir visa nepieciešamā informācija par skolu; 

- Ir atgriezeniskā saite – Sazinieties ar mums; 

- Ir nepieciešams izveidot mājas lapu arī angļu 

valodā, lai nostiprinātu sadarbību ar līdzīgām izglītības 

iestādēm starptautiskajā līmenī. 

Sociālie tikli (facebook, youtube un citi) 

- Ir skolas reklāma, koncerti, pasākumi; 

- Ir atgriezeniskā saite; 

- Ir vairākas audzēkņu un pedagogu grupas 

komunikācijas procesam attālinātajā mācību laikā. 

Plašsaziņas līdzekļi (pilsētas un reģiona laikraksti, 

televīzija, radio un citi) 

- Ārējas komunikācijas kanāli; 

- Informācijas pieejamība plašai sabiedrībai; 

- Sadarbības nostiprināšana.  

Informatīvie pasākumi (Atvērto durvju dienas, koncerti un 

citi pasākumi) 

- Sabiedrības kultūras vides veidošana; 

- Paredzēti plašai auditorijai – visām mērķu grupām; 

- Pasākumu veidu daudzveidība nostiprina 

atgriezenisko saiti. 

Vides reklāma (afišas, plakāti un citi) 

- Darbības vizualizācijas veids; 

- Aktivizē ārējo komunikāciju un atgriezenisko saiti; 

- Veido skolas tēlu. 

Iekšējā komunikācija: 

Profesionālā ētika 

- SBDMV Ētikas kodeksa ievērošana; 

- Pozitīva un efektīva sadarbība audzēkņi / pedagogi 

/ vecāki; 

- Pozitīva pedagoģiskā kolektīva tēla veidošana. 

 

o Likt akcentu uz komunikāciju SBDMV 

o Skaidra mērķu izvirzīšanā, sava un 

personāla    lomu definēšana to 

sasniegšanā; 

o Nodrošināt labvēlīgas attiecības;  

o Paplašināt starpkultūru komunikācijas 

iespēju izmantošanu; 

o Turpināt darbu SBDMV kolektīva 

saliedēšanā; 

o Plānot un īstenot pasākumus, kuri 

apliecina SBDMV prestiža veidošanu un 

pozitīvu reklamēšanu; 

o Aktivizēt atgriezeniskās saites sniegšanu. 

 

 

 



Kolektīva saliedēšana 

- Kopēji mērķi, uzdevumi; 

- Mentordarbība - jauno kolēģu integrēšana skolas 

vidē; 

- Kopēji kolektīva pasākumi. 

Personīga iniciatīva 

- Katra pedagoga pašizaugsmes atbalsts; 

- Profesionālo mūziķu piesaiste pedagoģiskajam 

darbam; 

- Profesionālās aktivitātes, jaunas mācīšanas 

metodes, pedagoģiskās iniciatīvas atbalsts. 

88 % pedagogu  jūtas piederīgi SBDMV kolektīvam un 

atzīmē, ka ar viņu viedokli rēķinās. Visi audzēkņi norādīja, 

ka nepieciešamības gadījumā var saņemt pedagogu 

atbalstu, bet 83 % pedagogu, ka ir runājuši ar skolas vadību 

par savām vajadzībām, vēlmēm. 

Ētiskums 

SBDMV ir labestīga un toleranta vide, godīgums jeb vārdu 

un darbu saskaņa, drosme paust savu viedokli un prasme 

klausīties, prasme īstenot cieņpilnu komunikāciju. 88% 

pedagogu uzskata, ka SBDMV tiek nodrošināta skolēnu un 

darbinieku labsajūta, bet 100 % pedagogu  ir norādījuši, ka 

ar audzēkņiem veido pozitīvas, taisnīgas, cieņpilnas un 

konstruktīvas attiecības, izzinot un ņemot vērā viņu 

intereses, viedokli un mācīšanās vajadzības, kā arī runā ar 

audzēkņiem, zina viņu problēmas.  SBDMV valda 

vienlīdzība un taisnīgums, brīva, nepiespiesta savstarpējo 

attiecību atmosfēra. Taču pedagogi nav nomākti un augsta 

disciplīna balstās uz kolektīva kopējo uzdevumu izpratni. 

Viss kolektīvs aktīvi iesaistās SBDMV tradīciju 

saglabāšanā un uzturēšanā.  

o Turpināt izkopt un pilnveidot SBDMV  

tradīcijas; 

o Rūpēties par labvēlīga SBDMV 

mikroklimata nodrošināšanu un 

saglabāšanu; 

o Nodrošināt taisnīguma un uzmanības 

atmosfēru pret kolēģu ierosinājumiem; 

o Virzīt pedagogu savstarpējās draudzīgās 

attiecības uz prasīgumu gan pret sevi, gan 

kolēģiem. 

 

 

 

3.3.Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītāja un dibinātāja sadarbība: 

2020./2021.mācību gadā SBDMV regulāri un aktīvi 

sadarbojas ar Kultūras ministriju un Latvijas Nacionālo 

kultūras centru: 

o KM un SBDMV mērķu sasniegšanā tika uzsākta 

pārlicencēto programmu īstenošana, atbilstoši jaunajiem 

Noteikumiem par valsts profesionālās vidējās izglītības 

standartu un valsts arodizglītības standartu; 

o notika sadarbība SBDMV attīstības un investīcijas 

stratēģijas 2020. – 2027. gadam izstrādē; 

o notika vairākas tikšanās ar KM, LNKC un IKVD 

pārstāvjiem jaunas izglītības programmas Teātra 

māksla (kods 35b 212 12) izveidē. Šīs programmas 

īstenošana pozitīvi reklamē skolu un palielina audzēkņu 

Turpināt sadarbību ar KM un LNKC: 

o SBDMV tradīciju atbalstā; 

o Pedagogu profesionālās izaugsmes 

veicināšanā; 

o Visa kolektīva piesaistē sadarbībai; 

o SBDMV infrastruktūras attīstībā; 

o SBDMV materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošanā; 

o Jaunu izglītības programmas izveidē; 

o Pedagoga profesijas prestiža 

paaugstināšanā; 

o Pedagoga kvalifikācijas ieguves 

nodrošināšanā mūzikas profesionālās 

vidējās izglītības posmā kā kvalitatīvu, 



skaitu, kurš pandēmijas dēļ ir nedaudz krities; 

o tika licencēta arī izglītības programma Diriģēšana 

(kods 35b 212 05 1) kvalifikācijā Kora dziedātājs, 

baznīcas mūzikas dzīves organizators; 

o sadarbībā ar Kultūras ministriju, Daugavpils pilsētas 

domi, Daugavpils kultūras atbalsta biedrību, Daugavpils 

reģiona mākslinieku asociāciju, Latvijas koncerti, 

Daugavpils Teātri, Daugavpils Vienības namu, 

Daugavpils mākslas vidusskolu Saules skola, masu 

medijiem, ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Latgales 

reģiona attīstības aģentūras atbalstu notika ikgadējais 

Mūzikas un Mākslas festivāls Daugavpils ReStArt; 

o 2020./2021.mācību gadā Kultūras ministrija, kā un 

iepriekšējos gados, piešķīra SBDMV papildus 

finansējumu mācību līdzekļu iegādei, kā arī iegādājās 3 

portatīvos datorus administrācijai un 20 portatīvos 

datorus pedagogiem. 

o Atbilstoši Ministru kabineta  12.03.2020 rīkojumam  

Nr.103 "Par ārkārtas situācijas izsludināšanu"  SBDMV 

bija piešķirti līdzekļi  pedagogu intensīvā attālinātā 

darba apmaksai ārkārtas laikā; 

o Regulāri notiek aktīva komunikācija ar LNKC 

pedagogu profesionālās pieredzes paplašināšanā un 

dažādu dokumentu izstrādē. 

metodiski svarīgu un akūti nepieciešamo 

soli mūzikas pedagogu nodrošināšanai 

Latgales reģionā un Latvijā. 

Sadarbība ar kopienu un/vai nozari 
SBDMV sadarbības partneri aptver daudzveidīgas 

kultūrizglītības un kultūras dzīves norišu jomas. 

2020./2021. mācību gadā turpinājās produktīvs radošs 

darbs klasterī, kurš ietver SBDMV, PIKC Daugavpils 

dizaina un mākslas vidusskolu Saules skola, Daugavpils 

Marka Rotko mākslas centru, Vienības namu un 

Daugavpils Teātri. Klastera partneri apvieno savas 

stratēģiskās, profesionālās, organizatoriskās spējas, gribu 

un apņēmību, lai veicinātu savstarpēji izdevīgu uzdevumu 

izpildi sabiedrības, valsts, pašvaldības, uzņēmējdarbības un 

privātās iniciatīvas attīstības nolūkos, kā arī kvalitatīvu 

kopīgu iniciatīvu sagatavošanu. Notiek plaša sadarbība ar 

citu valstu partneriem. Pēdējos mācību gados veiksmīgi 

sadarbojamies ar mūsu partneriem Visaginā (Lietuva) – 

Česlovo Sasnauska Mūzikas skolu, un Francijā – Francijas 

asociāciju Concerto Grosso. Regulāri notiek kopēju 

pasākumu rīkošana un profesionālās pedagoģiskās 

pieredzes apmaiņa meistarklasēs, konkursos, semināros. 

Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas biedru 

sastāvā skolas vadības pārstāvji katru gadu piedalās 

pieredzes apmaiņas braucienos – tikšanās ar Eiropas 

Mūzikas skolu apvienību pārstāvjiem, kā arī Eiropas valstu 

mūzikas skolām. 

Mēs sadarbojamies profesionālās izglītības, tālākizglītības 

un mūžizglītības, radošo ideju ģenerēšanas un 

o Attīstīt radošu klastera darbību, nodrošinot 

mūzikas izglītības un kultūras jaunu 

projektu īstenošanu; būt vadošajam 

partnerim projektos Daugavpils stacija, 

Latgales simfonija, Kopējā valoda, Vakcīna 

Tango, Dzimuši Daugavpilī, Dzimuši 

Latgalē, DAuGAvpilS; 

o Aktīvāk izmantot Daugavpils kultūras 

atbalsta biedrības iespējas, apvienojot 

kopīgā darbā  ieinteresētos pedagogus, 

audzēkņu vecākus, audzēkņus, citas 

Daugavpils un citviet ar kultūrizglītību 

saistītas personas; 

o Iegūt jaunus sadarbības partnerus ārvalstīs, 

piedalīties starptautiskos kultūras 

projektos; 

o Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu 

asociācijas un Eiropas Mūzikas skolu 

asociācijas sastāvā turpināt piedalīties 

dažādu valstu izglītības procesa vērošanas 

un profesionālās pieredzes apmaiņas 

pasākumos; 

o Turpināt rīkot esošos starptautiskos 

konkursus un organizēt jaunu - mūzikas 

teorētiķiem un komponistiem; 

o Paplašināt starptautisko sadarbību 



pielietošanas, mūzikas un mākslas projektu sagatavošanas 

un realizēšanas, mācību un kvalifikācijas prakšu 

organizēšanas un īstenošanas un citās jomās. 

Erasmus+ projektos. 

 

 

Skola kā mācīšanās organizācija  
2020./2021.mācību gadā sakarā ar klātienes izglītības 

procesa pārtraukšanu ārkārtas situācijas izsludināšanas dēļ 

tika veiksmīgi apgūta attālinātā mācību procesa mācīšanas 

metodika. Stundas notika, izmantojot jauno tehnoloģiju 

piedāvājumus tiešsaistē  Zoom, Teams un citās platformās. 

Atsevišķu mācību priekšmetu programmās tika aktualizēts 

saturs, sesiju eksāmenos – prasības. Mācību process tika 

sistēmiski plānots un organizēts.   

2020./2021. mācību gada sākumā audzēkņu kopskaits bija  

448: 89 – vidusskolā un 359  – skolā. Mācību gada beigās 

14 Vidusskolas absolventi ieguva trešā līmeņa mūzikas 

nozares speciālista profesionālo kvalifikāciju un 33 

mūzikas skolas absolventi saņēma apliecību par 

profesionālās ievirzes mūzikas izglītību. 

2020./2021.mācību gada kvalifikāciju eksāmenu vidējais 

rezultāts - 9,33 (2019./2020.mācību gadā – 8,94). No 

četrpadsmit Vidusskolas absolventiem trīspadsmit turpina 

mācības augstskolās, no viņiem astoņi absolventi 

(66,666%) iestājās Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijā. 

Kopumā 2021./2022. mācību gadā Vidusskolas I kursā 

iestājās 31 audzēknis, no kuriem 9 (29%) ir SBDMV 

mūzikas skolas absolventi (t.sk. iepriekšējo mācību gadu 

absolventi). 

o Nodrošināt iespēju iegūt profesionālās 

ievirzes mūzikas izglītību, profesionālo 

vidējo izglītību un trešā līmeņa mūzikas 

nozares speciālista profesionālo 

kvalifikāciju, kā arī vispārējās zināšanas un 

prasmes; 

o Nodrošināt iespēju apgūt profesionālās 

vidējās mūzikas izglītības programmas tādā 

līmenī, lai ikviens audzēknis varētu turpināt 

izglītību profesionālās augstākās mūzikas 

izglītības iestādēs; 

o Nodrošināt iespēju apgūt profesionālās 

ievirzes mūzikas izglītības programmas 

tādā līmenī, lai ikviens audzēknis varētu 

turpināt izglītību profesionālās vidējās 

mūzikas izglītības programmās; 

o Sagatavot darba tirgum kvalificētus 

mūzikas speciālistus ar vispusīgām 

teorētiskajām zināšanām un praktiskajām 

iemaņām;  

o Sagatavot izglītojamo būt spējīgam 

patstāvīgi radoši strādāt atbilstoši 

saņemtajai kvalifikācijai, balstoties uz 

iegūtajām zināšanām un prasmēm 

profilējošos priekšmetos; 

o Rūpēties par mūzikas izglītības sistēmas, 

pārmantojamības, tradīciju saglabāšanu. 

Sadarbība ar vecākiem 

Informācijas apmaiņa starp SBDMV un vecākiem par 

SBDMV darbu notiek regulāri. Ir mērķtiecīga un radoša 

pieeja vecāku iesaistīšanai SBDMV dzīves norisēs. 

Visi vecāki norādīja, ka viņiem ir izskaidrota audzēkņu 

sasniegumu vērtēšanas kārtība un viņu bērni 

nepieciešamības gadījumā var saņemt pedagogu atbalstu; 

96 % vecāku uzskata, ka viņiem ir pieejams dialogs ar sava 

bērna pedagogiem; 96 % vecāku atbalsta starptautisko 

projektu darbu SBDMV kā iespēju gūt pieredzi ārzemēs. 

Izstrādāt regulāro individuālo tikšanās sistēmu 

(audzēknis, vecāks, pedagogs) ar mērķi 

paaugstināt audzēkņa atbildību un ģimenes 

interesi par mācību procesa gaitu. 

Izglītības iestādes padome / konvents 

Ir izveidota un darbojas SBDMV Padome. Vienu reizi 

mācību gadā Padomei tiek sniegta atskaite par izglītības 

procesu un tā rezultātiem, kā arī par SBDMV darba 

organizācijas apstākļiem. Padomē darbojas: 

1) audzēkņu deleģēti pārstāvji; 

2) audzēkņu vecāku deleģēti pārstāvji; 

3) skolas pedagogu un citu darbinieku deleģēti pārstāvji. 

Padome sniedz priekšlikumus SBDMV attīstībai; piedalās 

izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā, ievērojot 

o Turpināt iesaistīt SBDMV Padomi iestādes 

tālākās attīstības plānošanā; 

o Stiprināt sadarbību ar SBDMV Padomi 

budžeta plānošanā un naudas līdzekļu 

piesaistīšanai skolas attīstībai. 



pedagogu, izglītojamo un viņu vecāku priekšlikumus, un 

sniedz ieteikumus SBDMV darbības un izglītības kvalitātes 

pilnveidei; sniedz priekšlikumus jautājumos par audzēkņu 

un SBDMV darbinieku tiesībām un pienākumiem; sniedz 

priekšlikumus par SBDMV darba organizāciju, budžeta 

sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu; risina tās 

kompetencē esošus organizatoriskos, tai skaitā ar SBDMV 

rīkotajiem pasākumiem saistītus jautājumus; veicina 

SBDMV sadarbību ar sabiedrību. 

 

3.4.Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visiem pedagogiem ir normatīvajos aktos noteiktā 

nepieciešamā izglītība un profesionālā kvalifikācija. 

2020./2021.m.g. beigās pedagoģiskā kolektīva sastāvs: ar 

doktora grādu - 4 pedagogi (3,33%), ar maģistra grādu – 64 

pedagogi (53,34%), ar bakalaura grādu – 23 pedagogi 

(19,17%), ar augstāko pedagoģisko izglītību – 4 pedagogi 

(3,33%), ar profesionālo vidējo izglītību – 25 pedagogi 

(20,83%), no kuriem 9 (8,18%) apvieno darbu SBDMV ar 

mācībām augstskolā. Visa nepieciešamā informācija par 

pedagogu izglītību un profesionālo kvalifikāciju savlaicīgi 

ir ievadīta VIIS. Katru gadu tiek atjaunota informācija par 

personālu no Sodu reģistra.  

o Turpināt nodrošināt pedagoģiskajam 

kolektīvam nepieciešamo izglītību un 

profesionālo kvalifikāciju; 

o Turpināt laicīgi ievadīt visu nepieciešamo 

informāciju VIIS. 

 

2020./2021.mācību gadā SBDMV bija ilgstošas pedagogu 

vakances. Tas ir saistīts ar pedagogu trūkumu: vairāk tie ir 

teorijas, pianistu, pūšaminstrumentu un sitamo instrumentu 

speciālisti (3,152 slodzes). Daļa ilgstošo vakanču ir saistīta 

ar nepilnībām VIIS tarifikācijas ievades kārtībā – vakanču 

skaitā ir pedagogu veicamie darbi, kurus nevar ietarificēt: 

kvalifikācijas prakses vadīšana II, III un IV kursa 

audzēkņiem (1,658 slodzes), kvalifikācijas eksāmenu 

nodrošināšana – komisijas darba apmaksa (0,064 slodzes), 

sesiju eksāmenu nodrošināšana – komisijas darba apmaksa 

(0,49 slodzes), konsultācijas eksāmeniem sesijas laikā 

(0,56 slodzes), konsultācijas kvalifikācijas eksāmeniem 

sesijas laikā (0,26 slodzes), orķestra partitūru un partiju 

rakstīšana (0,12 slodzes), kas ir atspoguļots skolas iekšējos 

noteikumos Pedagoģisko stundu aprēķināšanas kārtība 

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā 

2020./2021. mācību gadā.  

Ilgstošas darba nespējas vai prombūtnes gadījumā 

pedagogs tiek aizvietots. 

o Sadarboties ar Latvijas augstskolām, lai 

nodrošinātu mums nepieciešamos 

pedagogus; 

o Nodrošināt pedagoga kvalifikācijas ieguvi 

mūzikas profesionālās vidējās izglītības 

posmā kā kvalitatīvu, metodiski svarīgu un 

akūti nepieciešamo soli mūzikas pedagogu 

nodrošināšanai Latgales reģionā un Latvijā; 

o Sadarboties ar LNKC, lai pilnveidotu 

tarifikācijas ievades kārtību VIIS. 
 

Visi SBDMV pedagogi veic tiesību aktos noteikto 

nepieciešamo profesionālās kompetences pilnveidi. 

2020./2021.mācību gadā 71% pedagogu piedalījās 

profesionālās pilnveidošanas kursos un saņēma apliecības 

kopumā par 2770 stundām. Savukārt visi pedagogi plāno 

o Atbalstīt pedagogu profesionālo pilnveidi; 

o Pilnveidot pedagogu prasmi digitālo 

tehnoloģiju pielietošanā; 

o Nodrošināt vairāku profesionālo 

kvalifikāciju apguvi; 



savu profesionālo pilnveidi, lai pilnveidotos kā 

profesionālis. Informācija VIIS par pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidi ir pilnīga. SBDMV veicina 

pedagogu studijas: 11 pedagogi apvienoja darbu SBDMV 

ar mācībām augstskolās bakalaura programmās un 3   

maģistra programmās. 

o Paaugstināt pedagogu svešvalodu 

zināšanas. 

 

Pedagogiem tiek nodrošināta optimāla noslodze. Šī  

informācija ir  pieejamā VIIS. SBDMV ir ieviesta 

pedagogu profesionālās kvalitātes novērtēšanas sistēma – 

Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kārtība - 

kura apliecina, ka visu pedagogu darba kvalitāte ir laba un 

ļoti laba.  

2020./2021.mācību gadā SBDMV pedagogi bija novērtēti 

pēc jaunās kvalitātes pakāpju piešķiršanas kārtības. Tika 

izvērtēti un profesionālās kvalitātes pakāpes tika piešķirtas 

12 pedagogiem. Šobrīd kopumā 16 pedagogi saņem 

piemaksas par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

pakāpēm. Pēc SBDMV aptaujas rezultātiem 13 % 

pedagogu sevi kā profesionālu novērtēja ar 10, 31 % - ar 9, 

32 % - ar 8 un 19 %  - ar 7. 

SBDMV ir nodrošināta visu izglītības programmu mācību 

priekšmetu un jomu mācīšana. 

o Īstenot kopīgu pedagoģisko pieeju  

atbilstoši savai misijai, vīzijai, mērķiem, 

stratēģijai;  

o Veicināt radošas pārmaiņas un veidot 

kopēju redzējumu par mācīšanas un 

mācīšanās procesu. 

 

SBDMV izvērtē pedagoģiskā personāla darbu katra mācību 

gada sākumā, balstoties uz precīziem datiem, kuri iegūti no 

katra pedagoga pašvērtēšanas rezultātiem un ikdienas 

darbības vērošanas, kā arī citiem avotiem (izglītojamo 

izaugsmes dinamikas, mācību stundu vērošanas 

rezultātiem, sesiju eksāmenu un kvalifikācijas eksāmenu 

rezultātiem, izglītojamo sniegtas atgriezeniskās saites 

u.tml.). Pedagogi katra mācību gada beigās SBDMV 

izstrādātajā aptaujā izvērtē, cik efektīva bijusi viņu 

profesionālā darbība, identificē savas darbības stiprās puses 

un labās prakses piemērus, ar kuriem var dalīties ar citiem 

kolēģiem. Visi pedagogi spēj argumentēti atbildēt par 

turpmāk nepieciešamo profesionālās kompetences 

pilnveidi, pašu veicamo savas profesionālās darbības 

pilnveidei, kā arī spēj sniegt piemērus, kādēļ, kā un ko tieši 

pēc profesionālās kompetences pilnveides pasākumiem ir 

ieviesuši savā profesionālajā darbībā. Ar pedagogu aptaujas 

kopsavilkumu var iepazīties SBDMV atskaites pielikumā 

e-klasē. 

Pilnveidot pedagoģiskā personāla izvērtēšanas 

sistēmu. 

  

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.māc.g. 

 

4.1.to īsa anotācija un rezultāti; 

Izglītības programmu nodrošināšanai skola piedalās valsts projektos:  

 

1. PuMPuRS  https://sbdmv.lv/index.php/projekti/pumpurs  
2017.gadā uzsāktais ES struktūrfondu projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” turpinājās arī 2020./2021.mācību gadā.  

https://sbdmv.lv/index.php/projekti/pumpurs


Kā viss mācību process ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē, arī projekts “PuMPuRS” 2020./2021.mācību gadā 

bija neparasts. Mazāk sniedzām ekonomisko atbalstu, jo audzēkņi lielāko mācību gada laiku mācījās 

attālināti no savam mājām.  

Pārsvarā projekta ietvaros nodarbojamies ar konsultāciju sniegšanu, jo daudziem audzēkņiem bija ļoti 

lielas grūtības ar attālināto mācību procesu, īpaši grupās. 

Kopumā mācību gada laikā atbalstu saņēma: 

1.semestrī – 10 audzēkņi (5 ekonomisko atbalstu naktsmītnes izdevumu segšanai, 4 individuālas 

konsultācijas, 1 – gan ekonomisko atbalstu naktsmītnes izdevumu segšanai, gan individuālās 

konsultācijas).  

2.semestrī – 8 audzēkņi (visi individuālās konsultācijas).  

Pozitīva tendence ir tā, ka audzēkņiem, kuriem bija nesekmība kādā no mācību priekšmetiem, iesaistoties 

projektā, nesekmība tika izlabota un mācību semestris noslēgts ar pozitīvu vērtējumu. 

 

2. Latvijas skolas soma https://sbdmv.lv/index.php/projekti/latvijas-skolas-soma  
Tika turpināta programma “Latvijas skolas soma”, par kuras īstenošanu ir noslēgti līgumi ar LR Kultūras 

ministriju, programma turpinājās arī 2020./2021.mācību gadā.  

Pateicoties projektam „Latvijas skolas soma”, katram Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas 

audzēknim tika dota iespēja klātienē vai digitāli izbaudīt kādu no kultūras norisēm. 2020./2021. mācību 

gadā audzēkņi apmeklēja šādus pasākumus: 

o Koncerts "Viss par mīlu", IX Mūzikas un mākslas festivāla DAUGAVPILS ReStArt 2020 ietvaros; 

o Koncerts "Osokins Bēthovenam", IX Mūzikas un mākslas festivāla DAUGAVPILS ReStArt 2020 

ietvaros; 

o Koncerts "Tautumeitas", IX Mūzikas un mākslas festivāla DAUGAVPILS ReStArt 2020 ietvaros; 

o Koncerts "Dzimuši Daugavpilī", IX Mūzikas un mākslas festivāla DAUGAVPILS ReStArt 2020 

ietvaros; 

o Koncerts "Daugavpils Band", IX Mūzikas un mākslas festivāla DAUGAVPILS ReStArt 2020 

ietvaros; 

o Koncerts "Dzimuši Latgalē", IX Mūzikas un mākslas festivāla DAUGAVPILS ReStArt 2020 

ietvaros; 

o Tiešsaistes koncertlekcija ''Atmodas dziesmas. Dziesmotā revolūcija''; 

o Izrāde “Tikšanās vieta - Rīgas pilsētas II teātris”; 

o Izrāde “Latvieši”. 

3. RaPaPro  https://sbdmv.lv/index.php/projekti/rapapro  
Radošās partnerības programma RaPaPro ir Kultūras ministrijas iniciēta un finansēta programma jaunu 

partnerību veidošanai profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādēs, iesaistot sadarbībā pedagogus, 

audzēkņus, pašvaldību pārstāvjus, uzņēmējus, sociālās grupas un citus vietējās kopienas pārstāvjus. 

SBDMV piedalījās RaPaPro projektos:  

- 2018./2019. mācību gadā ar projektu P4 (Pedagoga Profesijas Prestiža Paaugstināšana) 

https://sbdmv.lv/index.php/projekti/rapapro/p4   

- 2019./2020. mācību gadā ar projektu "O!Stroks"  https://sbdmv.lv/index.php/projekti/rapapro/o-stroks  

  

4. Audzēkņi un pedagogi aktīvi izmanto portāla uzdevumi.lv piedāvātas iespējas: 2019./2020.mācību gada 

audzēkņi atrisinājuši 7384 uzdevumus, par ko skola saņēma Atzinības rakstu.  

https://sbdmv.lv/index.php/aktualitates/zinas-hidden/atzin-bas-raksts  

  

5. https://sbdmv.lv/index.php/projekti/energoefektivitates-paaugstinasana 

 

Šobrīd noslēgumam tuvojas projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Kandavas ielā 2A, 

Daugavpilī” Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti un uzlabot energovadību Staņislava Broka 

Daugavpils Mūzikas vidusskolas ēkā, Kandavas ielā 2A, Daugavpilī. 

https://sbdmv.lv/index.php/projekti/latvijas-skolas-soma
https://sbdmv.lv/index.php/projekti/rapapro
https://sbdmv.lv/index.php/projekti/rapapro/p4
https://sbdmv.lv/index.php/projekti/rapapro/o-stroks
https://sbdmv.lv/index.php/aktualitates/zinas-hidden/atzin-bas-raksts
https://sbdmv.lv/index.php/projekti/energoefektivitates-paaugstinasana


Būvniecības kārta ir nodota ekspluatācijā 2021.gada 8.janvārī. Ēkai tika siltinātas ārsienas, jumts, cokols 

un zem grunts esošie pamati, pagrabā uzlabota siltumizolācija un atjaunota hidroizolācija, modernizēts 

siltummezgls un apkures sistēma, pārbūvēta karstā ūdens apgādes sistēma, atjaunota ventilācijas sistēmas 

darbība, izbūvēta jauna lietus noteku un lietus ūdens savākšanas sistēma. Ēkai ir atjaunota fasāde, 

nomainīti foajē stiklotie logi un nolietotās ārdurvis. 

Veiktie energoefektivitātes pasākumi ļauj izveidot veselīgu, komfortablu un drošu vidi. Būtiski – ne mazāk 

kā par 30% gadā (no ēkas energosertifikātā aprēķinātā siltumenerģijas patēriņa pirms projekta īstenošanas) 

- samazināsies izmantotā siltumenerģija, vienlaikus tiks sakārtota siltumapgāde skolas sporta zālē, foajē un 

koncertzālē. Ēka turpmāk būs droši ekspluatējama. Tāpat ir uzlabots ēkas vizuālais skats, tā pozitīvi 

ietekmējot apkārtējo vidi. 

Ir ierīkota kafejnīcas ventilācijas sistēma.  Darbu veikšanas izmaksas 32835,14 EUR. 

Īstenojot projektu kļuva redzams, ka arī SBDMV iekštelpas prasa darbu turpinājumu, tāpēc VNĪ kopīgi ar 

skolas pārstāvjiem vienojās par darbu veikšanu mūsdienīgāku skolas iekštelpu izveidei. Iekšdarbu 

veikšanai SBDMV ēkā plānots ieguldīt ap 95 tūkstoši eiro. Skolas atjaunošanu plānots pilnībā pabeigt līdz 

2022.gada beigām. 

 

6. SBDMV materiāli tehniskās bāzes uzlabošana ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu 
SBDMV 2021. gadā no Valsts kultūrkapitāla fonda tika piešķirts finansējums 5000 euro apjomā sekojošu 

mūzikas instrumentu iegādei: basa kokle, koncertkokle ar slēdžiem, vijole, akordeons, ģitāra, čells, mazais 

bungu komplekts, mazais šķīvju komplekts, trombons un flauta.  

 Projekta ilgtermiņa mērķis: Nodrošināt SBDMV audzēkņus ar nepieciešamiem specialitātes instrumentiem, 

 atbilstoši audzēkņu vajadzībām un izglītības prasībām. Dot iespēju katram audzēknim piedalīties 

kolektīvās muzicēšanas stundās – ansambļos un orķestros; nodrošināt visas SBDMV kolektīvās 

muzicēšanas formas, kuras obligāti ietilpst izglītības programmu saturā – visus orķestrus – ar atbilstošu 

instrumentāriju. 

 Projekta paredzamie rezultāti: SBDMV audzēkņi tiks nodrošināti ar kvalitatīvu, prasībām atbilstošu 

specialitātes  

 instrumentu. SBDMV visi ansambļi un orķestri tiks nodrošināti ar atbilstošo instrumentāriju, kas tiem 

pienākas; līdz ar to tiks nodrošināta ne tikai izglītības programmu izpilde, bet arī koncertrepertuāra 

paplašināšana un pašu koncertu rīkošanas plašāka iespēja. Tiks nodrošināta SBDMV kā kvalitatīva 

reģionālā metodiskā centra un starptautisko konkursu organizētāja darbība.  

Starptautiskie projekti: 

ERASMUS+ projekti: https://sbdmv.lv/index.php/projekti/erasmus  

Audzēkņu 96 % un viņu vecāku 96 % atbalsta starptautisko projektu darbu, iespēju gūt pieredzi ārzemēs. 

Nr.p.k. 

Projekta 

veids 
Projekta nosaukums Projekta mērķis 

Plānotais projekta darbības 

laiks 

Projekta 

kopējais 

finansējums 

EUR 

1.  Erasmus + 

programmas 

Pamatdarbības 

Nr.1 (KA1) 

"Ar tradīcijām uz 

inovācijām"”  

(2019-

1LV01_KA102-

060185) 

Erasmus + 

programmas 

Pamatdarbības 

Nr.1 (KA1) 

profesionālo skolu 

sektora projekta 

mērķis ir skolas 

profesionālo 

pedagogu izglītības 

kvalitātes 

01.09.2019.-31.12.2021. 

Pagarināts Covid 19 

epidēmijas dēļ. 

Aktivitātes nenotika 

10458,00 

https://sbdmv.lv/index.php/projekti/erasmus


paaugstināšana, lai 

apgūtu labo praksi 

ārvalstu līdzīgās 

izglītības iestādēs. 

2.  Erasmus + 

programmas 

Pamatdarbības 

Nr.1 (KA1) 

 “Profesionalitāte 

veicina motivāciju” 

(2019-1-LV-01-

KA101-060268)  

Erasmus+ 

pamatdarbības Nr.1 

(KA1)  projekta 

ietvaros kursus 

STEAM jomā 

apmeklēs 

informātikas 

skolotāja, angļu 

valodas metodiku 

un angļu valodas 

pilnveidi apgūs 

informātikas un 

angļu valodas 

skolotājas. 

01.06.2019.-28.02.2022. 

Pagarināts Covid 19 

epidēmijas dēļ. 

Aktivitātes nenotika 

7045.00  

3.  Erasmus + 

programmas 

Pamatdarbības 

Nr.2 (KA2) 

“STEAM prasmes – 

katra audzēkņa 

realitāte”  

“How To Make 

STEAM Literacy A 

Reality For All 

Students” 

(2019-1-UK01-

KA229-061376_3) 

 – Erasmus+ 

sadarbības projekts, 

taču projekta 

koordinatorei palīdz 

un mobilitātēs dodas 

gan profesionālo, gan 

vispārizglītojošo 

priekšmetu skolotāji. 

Erasmus + 

programmas 

Pamatdarbības 

Nr.2 (KA2) mērķis 

ir veicināt 

sadarbību starp 

dažādām skolām 

un izglītojamajiem 

Eiropā, praktiski 

darboties, lai gūtu 

zināšanas sociālo 

mediju jomā, 

izpratni par 

identitātes, 

jautājumiem 

mūsdienu Eiropā. 

01.09.2019.-31.08.2022. 

Pagarināts Covid 19 

epidēmijas dēļ. 

Aktivitātes nenotika 

20720,00 

4.  Erasmus + 

programmas 

Pamatdarbības 

Nr.2 (KA2) 

SEZAM, atveries! 

Dalīšanās ar 

entuziasmu, stāstiem 

un pasākumiem 

tūkstošgades Eiropā 

(Open SESAME! 

Sharing Enthusiasm, 

Stories and Actions in 

Millenials’ Europe) 

2020-1-IT02-KA229-

079743_2 

Erasmus+ (KA229) 

skolu sektora 

projekts 

Projektā tiks 

meklēti risinājumi 

jauniešu ar dažādu 

sociālo pieredzi 

mudināšanai kļūt 

par aktīviem 

Eiropas pilsoņiem. 

Tās būs dažādas 

ārpusstundu 

12.10.2020.-11.10.2022. 

Notika 2 virtuālas mobilitātes. 

33787.00 



aktivitātes, stāsti, 

dažādu klubu 

izveide. Atbilstoši 

partneru 

kompetencei klubi 

tiks koncentrēti uz 

šādām interešu 

jomām: zinātne, 

debates, māksla un 

mūzika  

5.  Erasmus + 

programmas 

Pamatdarbības 

Nr.2 (KA2) 

Māksla agrāk un 

tagad 

(Arts Now and 

Before) 

2020-1-FI01-KA229-

066504_5 

Erasmus+ (KA229) 

skolu sektora 

projekts 

Audzēkņi iepazīs 

dažādas mākslas 

jomas un uzzinās 

par citām valstīm 

un to kultūru. 

Šis projekts 

mudinās audzēkņus 

attīstīt savu 

radošumu dažādās 

jomās un dos 

viņiem iespēju 

atrast jaunas 

intereses dzīvē, 

praktizēt savu 

svešvalodu, IT 

prasmi. Projekts 

palīdzēs jauniešiem 

attīstīt estētisko 

jūtīgumu, aktivizēs 

atšķirīgu dzīves 

skatījumu. 

1.12.2020-30.11.2023 

Pagarināts Covid 19 

epidēmijas dēļ. 

Aktivitātes nenotika 

30300.00  

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 

2020./2021. mācību gadā turpinājās produktīvs radošs darbs klasterī, kurš ietver SBDMV, PIKC 

Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolu Saules skolu, Daugavpils Marka Rotko mākslas centru, Vienības 

namu un Daugavpils Teātri. Klastera partneri apvieno savas stratēģiskās, profesionālās, organizatoriskās 

spējas, gribu un apņēmību, lai veicinātu savstarpēji izdevīgu uzdevumu izpildi sabiedrības, valsts, 

pašvaldības, uzņēmējdarbības un privātās iniciatīvas attīstības nolūkos, kā arī kvalitatīvu kopīgu iniciatīvu 

sagatavošanu. Kā arī mēs sadarbojamies ar vairākām organizācijām profesionālās izglītības, tālākizglītības 

un mūžizglītības, radošo ideju ģenerēšanas un pielietošanas, mūzikas un mākslas projektu sagatavošanas un 

realizēšanas, mācību un kvalifikācijas prakšu organizēšanas un īstenošanas un citās jomās. 

Daugavpils kultūras atbalsta biedrība (03.09.2014.), 

Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola” (08.01.2015.), 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” (08.01.2015.), 



Daugavpils Latviešu Kultūras centrs (07.09.2015.), 

Daugavpils Teātris (04.01.2016.), 

Ļvovas (Ukraina) pašvaldības uzņēmums “Vasīlija Barvinska Drogobičas mūzikas koledža” (27.10.2017.), 

Valsts augstākās profesionālās izglītības budžeta iestāde “Belgorodas Valsts mākslas un kultūras institūts” 

(Krievijas Federācija) (27.10.2017.), 

Naujenes Mūzikas un mākslas skola (08.01.2018.), 

B.Dvarionas Viļņas (Lietuva) desmitgadīgā mūzikas skola (24.04.2018.), 

Latgales Centrālā bibliotēka (04.01.2019.), 

Profesionālās izglītības kompetences centrs “ Daugavpils tehnikums” (02.11.2020.). 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

o Nodrošināt atbalstu mācību un audzināšanas darbā ikvienam SBDMV audzēknim, veicināt 

audzēkņu personiskās līderības prasmes, mācīšanās mācīties prasmes.  

o Nodrošināt audzēkņiem personības izaugsmes nodrošināšanas jautājumus, sociāli emocionālas 

mācīšanās nodarbības, nodarbības pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai 

un nodarbības par veselības, vides un drošības jautājumiem.  

o Stiprināt audzēkņu nacionālo un valstisko identitāti, veicināt patriotismu.  

o Nodrošināt atbalstu audzēkņu karjeras izvēles jautājumos, lai motivētu turpināt mācības Latvijas 

augstskolās; pozitīvi ietekmēt valsts tēlu.  

o Pozitīvas saskarsmes un savstarpējo attiecību kultūras veidošana.  

o Audzēkņu mācību sekmju un prasmju uzlabošana, veicinot audzēkņos atbildīgu attieksmi pret 

izglītības ieguvi. 

 

2020./2021. m.g. bija izaicinājums gan audzēkņiem, gan pedagogiem. Neskatoties uz to, ka audzēkņi ir 

vidusskolas vecuma posmā, pandēmija ir radījusi dažādus trūkumus mācību procesa gaitā un tā apguvē. 

Jauniešiem bija jāpārvar garas stundas, atrodoties pie datora ekrāniem, līdz daudzi pārstāja sekot līdzi 

mācību procesam. Tika apzināti tie jaunieši, kuriem dažādu apstākļu dēļ klājās visgrūtāk. Audzināšanas 

darba process palielinājās divkārt. Kopumā audzināšanas darbs 2020./2021. m.g. tiek vērtēts kā sarežģīts 

un darbietilpīgs. 

 

7. Citi sasniegumi 

 

SBDMV ir kļuvusi par pilsētas mūzikas dzīves centru. SBDMV telpās vidēji gadā tiek rīkoti 30 koncerti, 

bez tradicionālajiem koncertiem – atskaites, svētku, pedagogu, audzēkņu, tematiskiem – tiek organizētas 

koncertlekcijas pilsētas skolās, bērnudārzos, bērnunamos, koncerti – skates un festivāli ar īpašu, konkrētu 

ievirzi, kā arī karjeras nedēļas koncerti Daugavpils un reģiona mūzikas un vispārizglītojošās vidusskolās.  

Ir izveidojušies jau tradicionāli konkursi un festivāli: Terēzes Brokas Jauno dziedātāju un vokālo ansambļu 

konkurss, Starptautiskais akordeonistu konkurss – festivāls, Dienvidlatgales reģiona mūzikas skolu koru 

Festivāls – koncerts, koncertlekciju cikls pilsētas skolām Būsim pazīstami, Starptautiskais kameransambļu 

konkurss NOVA MUSICA, Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss VIVA LA MUSICA, Latgales mūzikas 

skolu izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu ansambļu konkurss LATGALES 

SVILPAUNIEKI, Latgales stīdzinieku konkurss PAVASARA STĪGAS. No 2012. gada katru rudenī 

septembrī – oktobrī notiek arī Mūzikas un Mākslas festivāls ReStArt Daugavpils, kur starp pārējiem 

dalībniekiem ir arī mūsu SBDMV audzēkņi, pedagogi un absolventi. 2014.gada decembrī pirmo reizi 

notika Starptautiskais Jauno vokālistu konkurss BELLA VOCE, bet 2015.gada janvārī pirmo reizi notika 

starptautiskais jauno koncertmeistaru konkurss DAUGAVPILS KONCERTMEISTARS. 2016.gada janvārī 

starptautisko konkursu klāstam pievienojās starptautisks STAŅISLAVA BROKA JAUNO KORDIRIĢENTU 

KONKURSS.  



SBDMV pedagogi paši darbojas radošajās jomās pilsētā, novadā, valstī: A.Broka vadītais mācību 

kamerorķestris kopā ar orķestri Daugavpils Sinfonietta  gatavo pilsētas un reģiona iedzīvotājiem nopietnas 

koncertprogrammas, kā arī koncertē ārzemēs; SBDMV jaukto kori sekmīgi vada J.Ustinskovs, kurš ir arī 

skolēnu dziesmu svētku virsdiriģents; akordeonistu orķestra, kā starptautiski atzītas koncertvienības, 

vadības stafeti pēc ilggadējā pedagoga V.Hodukina ir  pārņēmusi T.Saratova; SBDMV pūtēju orķestris 

diriģenta R.Saikovska vadībā regulāri piedalās skolas, pilsētas un valsts pasākumos. Pastāvīgi muzicē 

pianisti A.Broks, I.Broka, E.Bambāne, vokālisti O.Salna, J.Salna, stīdzinieki I.Ozuns, N.Sļusars, 

St.Petkevičs, O.Gavrilova, I.Zeile, pūšamo instrumentu spēles pedagogi D.Maskaļūne, N.Saveļjeva, 

R.Saikovskis, A.Salenieks, akordeonisti T.Saratova un K.Rusakoviča; komponē A.Broks, J.Ustinskovs; 

aranžējumus un instrumentācijas veido A.Broks, R.Saikovskis. SBDMV pedagogi aktīvi piedalās dažādos 

Eiropas un valsts projektos, pilnveidojot savu profesionālo kvalifikāciju.  

SBDMV pastāvīgi piedalās reģiona, valsts un starptautiskos projektos, uzrādot labus rezultātus. SBDMV 

veiksmīgi tiek organizēti starptautiski pasākumi ar Daugavpils pilsētas domes un sponsoru palīdzību.  

 

2020./2021.mācību gadā 58 audzēkņi ir piedalījušies 60 starptautiska un 1 nacionāla  mēroga konkursā un 

izcīnījuši 175 godalgotas vietas (skat. 1.Pielikumu).  

 

 

8.Informācija par izglītības kvalitātes indikatoriem  

(izņemot profesionālās ievirzes izglītību) 

 

8.1.pedagogu dalība profesionālās kompetences pilnveidē 

 

2020./2021.māc.g. pedagogu skaits izglītības iestādē 118 pedagogi  

 

2020./2021.māc.g. profesionālo mācību priekšmetu pedagogu skaits izglītības iestādē 91 pedagogs 

2020./2021.māc.g. profesionālo mācību priekšmetu pedagogu skaits, kuri ir piedalījušies 

profesionālās kompetences pilnveidē 

76 pedagogi 

2020./2021.māc.g. ieguldītie līdzekļi izglītības iestādes pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidē 

1324.04 EUR 

 

8.2. profesionālo izglītību ieguvušo skaits 

 

2020./2021.māc.g. absolventu skaits (ieguvuši 

kvalifikāciju) profesionālās izglītības programmās 

salīdzinājumā ar izglītojamiem, kas sākuši mācības 

profesionālās izglītības programmās 

Mācību gada beigās 14 Vidusskolas absolventi ieguva 

trešā līmeņa mūzikas nozares speciālista profesionālo 

kvalifikāciju. Izmaiņas izglītojamo skaitā saistītas ar 

mācību iestādes vai dzīvesvietas maiņu. 

2020./2021.māc.g. absolventu skaits (ieguvuši 

kvalifikāciju) profesionālās tālākizglītības 

programmās salīdzinājumā ar izglītojamiem, kas 

sākuši mācības profesionālās tālākizglītības 

programmās 

 

 

8.3.profesionālās izglītības programmu pieejamības veicināšana. 

 

Plāni/shēmas/programmas, kas izmantotas 

profesionālās izglītības pieejamības veicināšanai 

(atbalsta veidu pieejamība, piemēram, dienesta 

viesnīca, individuālās konsultācijas riska grupām, 

SBDMV nodrošina audzēkņus ar dienesta viesnīcu. 

Audzēkņiem ir iespēja saņemt valsts stipendiju. 

Audzēkņi ir nodrošināti ar mācību līdzekļiem un 

mūzikas instrumentiem. 



stipendijas, vides pieejamība u.tml.) Audzēkņiem ir pieejami datori skolā, kuri attālinātā 

mācību laikā pēc nepieciešamības ir izsniegti 

audzēkņiem uz mājām. 

Audzēkņi var gatavoties stundām individuāli skolas 

mācību telpās. 

SBDMV ir bibliotēka un fonotēka, kuras ir pieejamas 

klātienēs un digitālajā formātā; 

Audzēkņu atpūtai ir paredzēta atpūtas telpa. 

Skolā ir kafejnīca. 

 

Atbilstoši projektam  “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai”, mācību gada laikā riska 

grupas 12 audzēkņiem notika regulāras individuālās 

konsultācijas 7 mācību priekšmetos; 6 audzēkņi 

saņēma ekonomisko atbalstu naktsmītnes izdevumu 

segšanai mācību gada I semestrī. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 23. februāra 

rīkojumam Nr. 110 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 

no valsts budžeta programmas "Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem"" 

(https://likumi.lv/ta/id/321223), visi audzēkņi saņēma 

individuālās konsultācijas sagatavošanās 

Centralizētajiem eksāmeniem. 

 

8.4. izglītību ieguvušo nodarbinātība (rādītājs tiek analizēts, sākot ar 2021./2022.māc.g., ņemot 

vērā datus un informāciju par 2020./2021.māc.g.) 

 

Profesionālās izglītības absolventu proporcija, 

kuri nonākuši darba tirgū 1 gada laikā 

Viens no 2020./2021.mācību gada Vidusskolas 

absolventiem strādā mūzikas specialitātē.     

Profesionālās izglītības absolventu skaits, kuri 

strādā nozarē un to procentuālā attiecība pret 

nodarbinātajiem absolventiem 1 gada 

salīdzinājumā 

100% strādā nozarē.     

Profesionālās izglītības absolventu skaits, kuri 

turpina mācības nozarē (t.sk. augstākās izglītības 

pakāpē) 

92,86% no 2020./2021.mācību gada Vidusskolas 

absolventiem turpina mācības augstskolās: 8 

absolventi (57,14%) iestājās Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijā, 4 absolventi (28,57%) – 

Daugavpils Universitātē, viens (7,14%) turpina 

mācības Latvijas Universitātē.. (2019./2020.mācību 

gadā 81,25% no Vidusskolas absolventiem turpināja 

mācības augstskolās). 

 

8.5. apgūto prasmju izmantošana darba vietā (rādītājs tiek analizēts, sākot ar 2021./2022.māc.g., 

ņemot vērā datus un informāciju par 2020./2021.māc.g.) 

 

Profesionālās izglītības programmu absolventu 

skaits, kuri strādā izglītībai/kvalifikācijai 

atbilstošos amatos (informācija iegūta, izmantojot 

10% absolventu aptaujas rezultātus) 

100% strādā kvalifikācijai atbilstošos amatos.  

https://likumi.lv/ta/id/321223


Darba ņēmēju (absolventu) apmierinātība gada 

laikā pēc profesionālās izglītības programmas 

beigšanas ar iegūto izglītības kvalitāti (10% 

absolventu aptauja) 

Telefonaptaujā “Vai Tu esi apmierināts ar iegūtās 

izglītības kvalitāti SBDMV?” kopā aptaujāti 31 

respondents,  100% respondentu atbildēja, ka ir 

apmierināti vai ļoti apmierināti ar iegūtās izglītības 

kvalitāti.     

Darba devēju apmierinātība ar programmu 

absolventiem kopumā (fokusgrupu diskusijas, 

konventa diskusiju rezultāti) 

Diskusijās ar darba devējiem secināms, ka apmierināta 

ar absolventiem ir ļoti augsta, par ko liecina fakts, ka 

SBDMV 90,11% un Daugavpils reģiona 38,8 % 

no  pamatdarbā strādājošiem profesionālo priekšmetu 

pedagogiem ir Vidusskolas absolventi. 

 

 

8.6. riska grupu iekļaušanās profesionālajā izglītībā (rādītājs tiek analizēts, sākot ar 

2021./2022.māc.g.) 

 

Dalībnieku skaits profesionālajā izglītībā, kas 

iekļauti riska grupās (PMP, citas riska grupas, ar 

kurām strādā izglītības iestāde) 

 

Riska grupu panākumu līmenis saskaņā ar 

vecumu un dzimumu (absolventu skaits no riska 

grupām, citi panākumi) 

 

 

8.7. profesionālās izglītības programmu pieprasījuma apzināšana darba tirgū (rādītājs tiek 

analizēts, sākot ar 2021./2022.māc.g. 

 

Mehānismu veidi, kas lietoti profesionālās 

izglītības piedāvājuma aktualizēšanai nākotnes 

darba tirgus vajadzībām (anketēšana, fokusgrupu 

diskusija, konvents u.tml.) 

 

Informācija par mehānismiem, kas lietoti, lai 

nodrošinātu ieinteresētās puses ar visjaunāko 

informāciju par nākotnes darba tirgus vajadzībām 

(piemēram, darbs, kurš tiek veikts ieinteresēto 

pušu informēšanai, sadarbība ar LDDK, nozaru 

organizācijām u.tml.) 

 

 


