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1. Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas vispārīgs 

raksturojums 
 

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Staņislava Broka Daugavpils 

Mūzikas vidusskola (turpmāk tekstā – Skola) ir valsts dibināta izglītības iestāde 

profesionālās vidējās mūzikas izglītības programmu un profesionālās ievirzes mūzikas 

izglītības programmu īstenošanai. 

Skolai ir struktūrvienība – mūzikas skola, kura darbojas uz Nolikuma pamata 

un īsteno profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas.  

Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības 

likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī Vidusskolas 

Nolikums. 

Skolas nosaukums ir Daugavpils Mūzikas vidusskola. Skolas adrese: 

Kandavas iela 2a, Daugavpils, LV – 5401, telefons – 654 07900, elektroniskais pasts 

– sbdmv@sbdmv.lv.  

Skola ir juridiskā persona, tai ir sava simbolika, karogs, himna. Skolai ir konti 

Valsts kasē. Skola ir tiesīga lietot zīmogu ar valsts mazā ģerboņa attēlu atbilstoši 

likumam “Par Latvijas valsts ģerboni”. 

 

2. Skolas darbības pamatmērķi  
 

Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas 

nodrošinātu valsts profesionālās vidējās mūzikas izglītības standartos, profesiju 

standartos un profesionālās ievirzes mūzikas izglītības standartā noteikto mērķu 

sasniegšanu. 

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība. 

Skolas pamatuzdevumi:  

1. nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes mūzikas izglītību, profesionālo 

vidējo izglītību un trešā līmeņa mūzikas nozares speciālista profesionālo kvalifikāciju, 

kā arī vispārējās zināšanas un prasmes; 

2. nodrošināt iespēju apgūt profesionālās vidējās mūzikas izglītības programmas tādā 

līmenī, lai ikviens audzēknis varētu turpināt izglītību profesionālās augstākās mūzikas 

izglītības iestādēs; 

3. nodrošināt iespēju apgūt profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas tādā 

līmenī, lai ikviens audzēknis varētu turpināt izglītību profesionālās vidējās mūzikas 

izglītības programmās; 

 4. sagatavot darba tirgum kvalificētus mūzikas speciālistus ar vispusīgām 

teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām;  

5. elastīgi reaģējot uz tautsaimniecības vajadzībām, par pasūtītāja līdzekļiem 

paaugstināt darbinieku kvalifikāciju un veikt pārkvalifikāciju; 

6. veicināt mūzikas profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi; 

7. rūpēties par mūzikas izglītības sistēmas, pārmantojamības, tradīciju saglabāšanu;  

8. racionāli izmantot izglītībai iedalītos finansu līdzekļus; 

9. veidot stabilu, vispusīgi attīstītu un patstāvīgu profesionālu mūziķi – personību, 

ieaudzināt demokrātiskās pilsoniskās vērtības, sagatavot brīvā tirgus sabiedrībai; 

10. sagatavot izglītojamo būt spējīgam patstāvīgi radoši strādāt atbilstoši saņemtajai 

kvalifikācijai, balstoties uz iegūtajām zināšanām un prasmēm profilējošos 

priekšmetos; 

11.audzināt izglītojamo uzlabot savu pilsonisko atbildību, paplašināt savu redzesloku, 

apzināt savus pienākumus;  

12.audzināt izglītojamo inteliģenci raksturojošās īpašības apgūstot valodas un 

komunikatīvās zinības, matemātiku, dabas zinības, tehniskās zinības, sociālās zinības, 

kultūrizglītības mācību priekšmetus. 
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3. Audzēkņu skaits izglītības programmās  
 

Skolā kopumā izglītību apgūst 481 audzēkņi – 399 audzēkņi mūzikas skolā, 84 

audzēkņi mūzikas vidusskolā, 15 no tiem mācās 2 izglītības programmās. 

 

Mūzikas skolā mācās: 

Izglītības programmā Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle – 100, 

Izglītības programmā Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle – 46,  

Izglītības programmā Stīgu instrumentu spēle – 91, 

Izglītības programmā Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu spēle – 94, 

Izglītības programmā  Kora klase – 68. 

 

Mūzikas vidusskolā mācās: 

Izglītības programmā Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle – 14, 

Izglītības programmā Taustiņinstrumentu spēle – Ērģeļspēle – 1, 

Izglītības programmā Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle – 7,  

Izglītības programmā Stīgu instrumentu spēle – 11, 

Izglītības programmā Pūšaminstrumentu un spēle – 22, 

Izglītības programmā Sitaminstrumentu spēle – 2,  

Izglītības programmā Diriģēšana – 14, 

Izglītības programmā Vokālā mūzika – 20,  

Izglītības programmā Mūzikas teorija un vēsture – 10. 

 

 

4. Pedagogu kvalifikācija 
 

Skolā strādā pamatdarbā 63 pedagogi, amatu savienošanas kārtībā 18 pedagogi. Vēl 

skolā amatu savienošanas kārtībā strādā 20 koncertmeistari – orķestra un kora mūziķi. 

Visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem ir profesionālā un pedagoģiskā izglītība. 

Pamatdarbā un amatu savienošanas kārtībā strādājošo pedagogu izglītība: 

 augstākā profesionālā un pedagoģiskā – 74 pedagogiem, 

 vidējā profesionālā un augstākā pedagoģiskā – 1 pedagogam, 

 vidējā profesionālā un pedagoģiskā – 5 pedagogiem, 

 vidējā profesionālā – 3 pedagogiem, 

 maģistra grāds – 46 pedagogiem, 

 doktora grāds – 2 pedagogam.   

  

5. Sociālās vides raksturojums 
 

Skolēni Skolā Vidusskolā 

No daudzbērnu ģimenēm 84 6 

No nepilnām ģimenēm 8 7 

Aizbildniecībā - 1 

Bāreņi - 2 

No maznodrošinātām ģimenēm 3 5 

No sociālā riska ģimenēm - 1 

 

Skolā 5 vidusskolas audzēkņi izmanto brīvpusdienas, kuras viņiem ir piešķīrusi 

Daugavpils domes Sociālās aprūpes pārvalde. 15 vidusskolas audzēkņi, kuriem ir 

deklarēta pamata dzīvesvieta Daugavpils administratīvajā teritorijā, izmanto pilsētas 

sabiedrisko transportu ar 50% atlaidi. 
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6. Skolas finansiālais nodrošinājums 
 

Skolas budžetu veido valsts budžeta līdzekļi, pašu ieņēmumi (maksas pakalpojumi – 

tādi kā mūzikas skolas vecāko līdzfinansējums, telpu noma, kseroksa pakalpojumi un 

citi) un sponsoru jeb fondu līdzekļi. 

 

Līdzekļi 2015.g. 2016.g. 2017.g. 2018.g. 2019.g. 

Valsts 1578143 1727534 2056333 2110899 2114728 

Pašu ieņēmumi 64945 61474 58786 56417 63400 

Sponsoru 

(Daugavpils 

pilētas Dome) 

- - - 1165 - 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds 

- - 3900 3000 - 

ES Erasmus+ 

programma 

- - - 44934 31419 

Latvijas valsts 

simtgades 

programma 

- - - 609 1260 

ESF projekts 

“PuMPuRS” 

- - - 3559 5026 

 

Finanšu līdzekļi tiek izmantoti skolas vajadzībām saskaņā ar normatīvajos aktos 

noteikto kārtību. To aprite un uzskaite kopš 2013.gada  ir centralizēta ar vadošo 

iestādi – Kultūras ministriju. Gan radošais, gan tehniskais, gan saimnieciskais darbs  

balstās uz iepriekšējo gadu darba analīzes. Tiek izveidots un apstiprināts darba 

finanšu dokuments – ieņēmumu un izdevumu tāme. Plānotiem – “obligātiem” 

pasākumiem (to skaitā, piemēram, dalībai Valsts konkursos, iepriekš ieplānotos 

semināros, lekcijās u.c.) obligāti ir jābūt iekļautiem tāmē. Kopš 2019.gada  

finansēšanas plāni un tāmes tiek ievadītas un apstiprinātas  Valsts Kases elektronisko 

pakalpojumu portālā sadaļā “e-Plāni un e-Tāmes”. Neplānotiem pasākumiem 

finansējums tiek meklēts ārpus Skolas budžeta pilsētas pašvaldības un privātajās 

struktūrās, kā arī fondos. Ārpusbudžeta līdzekļu piesaiste pārsvarā notiek sakarā ar 

dalību starptautiskos konkursos, festivālos, semināros, audzēkņu 

koncertizbraukumiem.  

 

7. Skolas īpašie piedāvājumi 
 

Bez Skolas pamatdarbības – profesionālās ievirzes izglītības un  profesionālās vidējās 

izglītības organizēšanas un īstenošanas Skola maksas pakalpojumu veidā piedāvā:  

 interešu izglītības programmas „Pirmskolas vecuma bērnu muzikālā 

apmācība” un „Pieaugušo muzikālā apmācība”; piedāvājums ir atkarīgs no 

katra izglītojamā vēlmēm un iespējām; Skola izveido apmācības programmu, 

kura atbilst izglītojamā vēlmēm un Skolas iespējām; 

 koncertu, lekciju, koncertlekciju organizēšanu un īstenošanu ar Skolas 

audzēkņu un pedagogu piedalīšanos; ja šajos pasākumos ir iesaistīti tikai 

audzēkņi, tad Skola organizē tos praktiski bezmaksas, ja pedagogi – tad 

maksas pakalpojumu veidā.   

 

 

 



 6 

8. Iepriekšējā attīstības un izvērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 
 

            Pilnībā tika izpildīti iepriekšējās akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumā 

(12.09.2011.) ietvertie ieteikumi. 

            Tika īstenots pasākumu plāns skolas fiziskās vides uzlabošanai, liekot akcentu 

uz skolas estētisko tēlu. 2012.-2016.g. iztērēts 15490 EUR skolas kabinetu 

kosmētisko remontu īstenošanai.  

            Tika regulāri veikta attīstības plāna izpildes analīze ar korekciju mācību gada 

plānā. 

            Tika uzlabota skolas darba pašvērtējuma veikšana, tiek kontrolēta pieņemto 

lēmumu izpilde.  

            Tika pilnveidota materiāli – tehniskā bāze pilnvērtīgai vispārizglītojošo 

programmu realizācijai. 2012.-2016.g. laikā bibliotēkas mācību un nošu grāmatu 

fonds bija papildināts par summu 11034 EUR; mācību materiāliem bija izlietoti 

13028 EUR, skolas mācību procesa aprīkojumam (datoriem, interaktīvām tāfelēm, 

projektoriem un citiem palīgmateriāliem) – 12898 EUR. Par mūzikas instrumentiem 

skola samaksāja 105969 EUR. 2017.- 2018.g. laikā bibliotēkas mācību un nošu 

grāmatu fonds bija papildināts par summu 3035 EUR; mācību materiāliem bija 

izlietoti 2283 EUR, skolas mācību procesa aprīkojumam (datoriem, interaktīvām 

tāfelēm, projektoriem un citiem palīgmateriāliem) – 7732 EUR. Mūzikas instrumentu 

iegāde  - 77130 EUR. 

           Finanšu līdzekļu izmantošanas plāna realizācijā tiek iesaistīts saimnieciskās 

struktūrvienības vadītājs, kā arī Skolas padome un Skolas dome. 

           Iekšējie normatīvie akti tika aktualizēti atbilstoši ārējo normatīvo aktu 

prasībām. 

           Tika aktualizēts skolēnu zināšanu vērtēšanas nolikums; nolikuma prasības tiek 

ievērotas. 

           Tika precizēta vadības struktūra, tās vienību kompetences. 

           Tika konkretizēts Metodiskās Padomes darbs atbilstoši izstrādātajam 

nolikumam un izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. 

Skolas darbs mācību gadam tiek plānots atbilstoši attīstības plānam un tajā 

noteiktajām prioritātēm. 

* Iepriekšējā akreditācijā vidusskolas darbs tika vērtēts 7 jomās pēc 17 

kritērijiem. 12 kritērijos tika iegūts vērtējums labi, 2 kritērijos – ļoti labi, bet 3 

kritērijos - pietiekami. 

 

9. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos 

kritērijos 
 

Mācību saturs – īstenotās izglītības programmas 

 

 Vidusskola īsteno: 

 Profesionālās vidējās mūzikas izglītības programmas:         

  33 212011 - Taustiņinstrumentu spēle apakšprogrammas:  

- Klavierspēle,  

- Ērģeļspēle, 

- Akordeona spēle; 

 33 212021 - Stīgu instrumentu spēle apakšprogrammas:  

- Vijoles spēle,  

- Alta spēle, 

- Čella spēle, 

- Kontrabasa spēle; 

- Ģitāras spēle; 

 33 212031 - Pūšaminstrumentu spēle apakšprogrammas:  
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- Flautas spēle, 

- Obojas spēle, 

- Klarnetes spēle, 

- Saksofona spēle, 

- Mežraga spēle, 

- Trompetes spēle, 

- Trombona spēle, 

- Tubas spēle, 

- Eifonija spēle; 

- Fagota spēle 

 33 212041 - Sitaminstrumentu spēle; 

 33 212051 - Diriģēšana apakšprogrammas:  

- Kora diriģēšana, 

- Baznīcas mūzikas dzīves organizators;                                                            

 33 212061 – Vokālā mūzika; 

33 12071 - Mūzikas vēsture un teorija. 

 35b 212011 – Taustiņinstrumentu spēle apakšprogramma: 

- Akordeona spēle; 

 35b 212021- Stīgu instrumentu spēle apakšprogramma:  

- Ģitāras spēle; 

 35b 212041- Sitaminstrumentu spēle; 

 35b 212061 - Vokālā mūzika; 

 Profesionālās ievirzes izglītības programmas: 

 20 V212011 - Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle, 

 20 V212011 - Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēle;  

 20 V212021 – Stīgu instrumentu spēle  

- Vijoļspēle, 

- Alta spēle,  

- Čella spēle, 

- Kontrabasa spēle, 

- Kokles spēle, 

- Ģitāras spēle, 

 20V 212 031 – Pūšaminstrumentu spēle  

- Flautas spēle, 

- Obojas spēle, 

- Klarnetes spēle, 

- Saksofona spēle, 

- Fagota spēle 

- Mežraga spēle, 

- Trompetes spēle, 

- Eifonija spēle; 

 20V 212 041 – Sitaminstrumentu spēle; 

 20V 212 061 – Vokālā mūzika – Kora klase. 

 

Vidusskola īsteno mācību procesu atbilstoši licencētajām programmām. 

Pedagogi zina un izprot mācību priekšmeta programmā noteiktos mērķus, uzdevumus, 

obligāto saturu, audzēkņu sasniegumu vērtēšanas kritērijus, formas un kārtību, 

priekšmeta paraugprogrammu. Visas izmantojamas paraugprogrammas ir 

apstiprinātas un zināmas pedagogiem. Katram grupu stundu mācību priekšmetam 

visos kursos izstrādāts tematiskais plāns, kas nosaka mācību satura apguves secību, 

apguvei paredzēto laiku, vērtēšanas formas. Tematiskie plāni balstās uz izmantojamo 

paraugprogrammu, mācību gada sākumā tos apstiprina vidusskolas direktora vietnieks 

mācību darbā.  
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Savukārt izglītības programmu profilējošo priekšmetu apguves secību, 

apguvei paredzēto laiku un vērtēšanas formu nosaka katras izglītības programmas vai 

metodiskas komisijas darba plāns, kuru sastāda izglītības programmas vadītājs, bet 

apspriež un pieņem atbilstošās izglītības programmas pedagogi nodaļas sēdē mācību 

gada sakumā. Izglītības programmas un metodiskās komisijas darba plāni balstās uz 

izmantojamo paraugprogrammu, mācību gada sākumā tos apstiprina vidusskolas 

direktora vietnieks mācību darbā. 

Apkopojot visu izglītības programmu un metodisko komisiju darba plānus, 

direktora vietnieks mācību darbā sastāda vidusskolas darba plānu, kuru mācību gada 

sākumā apstiprina vidusskolas direktors. Visi pedagogi atzīst, ka zina un izprot savas 

izglītības programmas un vidusskolas darba plānu. Par nepieciešamajām izmaiņām 

darba plānā izglītības programmas un metodiskas komisijas vadītāji savlaicīgi 

informē vidusskolas direktora vietnieku mācību darbā, kurš ienes atbilstošas 

korekcijas vidusskolas darba plānā.  

Visi pedagogi veiksmīgi plāno mācību satura apguves secību, ņem vērā 

audzēkņu vajadzības, paredz mācību darba diferenciāciju audzēkņiem ar dažādām 

spējām. Stundu vērošanas materiāli liecina, ka pedagogi radoši izmanto daudzveidīgas 

mācību metodes un metodiskos paņēmienus. 

Audzēkņu mācību stundu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Mācību 

stundu saraksts atbilst licencētajam programmām, ir apstiprināts, pieejams un 

pārskatāms. 

69% no vecākiem un 73% no audzēkņiem atzīst, ka vidusskola nodrošina ar 

nepieciešamām mācību grāmatām, mūzikas instrumentiem un citiem mācību 

līdzekļiem pilnā mērā, bet 31% no vecākiem un 27% no audzēkņiem – ka daļēji. 

Jāatzīst, ka objektīvu apstākļu dēļ (nav mācību grāmatu latviešu valodā vai nav 

tulkojuma latviešu valodā) bibliotēkā pietrūkst profesionālo priekšmetu mācību 

grāmatu latviešu valodā nepieciešamajā apjomā. Vēlams atjaunot arī instrumentus, 

īpaši klavieres, gandrīz visās vidusskolas telpās. Diemžēl instrumentu cenas un 

profesionālo priekšmetu mācību grāmatu latviešu valodā trūkums neļauj ātri realizēt 

šo plānu. 

 

Stiprās puses 

 Visi pedagogi zina un izprot mācību priekšmeta programmā noteiktos mērķus, 

uzdevumus, obligāto saturu, audzēkņu sasniegumu vērtēšanas kritērijus, 

formas un kārtību, priekšmeta paraugprogrammu; 

 Vidusskolā ir stingra darba plānošanas sistēma un to izpildes kontrole. 

Nepieciešamie uzlabojumi 

 Ieviest jaunas izglītības programmas, atbilstoši skolas vajadzībām un 

pieprasījumam – Džeza (un populārā) mūzika, Fagota spēle; skatīt iespēju 

izveidot Dejas un Teātra mākslas (ar kvalifikāciju „Muzikālā teātra aktieris”) 

izglītības programmas. 

 Atgriezties pie Latgales reģiona talantīgo bērnu apmācības vispārējā 

pamatizglītībā līdztekus profesionālās ievirzes izglītības ieguvei, atbilstoši 

licencētām un akreditētām izglītības programmām (5. – 9.klase). 

 Atjaunot mūzikas instrumentus un pilnveidot profesionālo priekšmetu mācību 

grāmatu latviešu valodā bibliotēku. 

 

Vērtējums: ļoti labi 
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Mācīšana un mācīšanās 

 

Mācīšanas kvalitāte 

 

Iekšējās kontroles materiāli liecina, ka pedagogu darba kvalitāte tiek novērtēta 

regulāri divas reizes gadā, mācību pusgadu sākumos. Grupu un individuālo stundu 

žurnālu aizpildīšana tiek uzraudzīta, visi ieraksti tiek veikti atbilstoši prasībām. 

Žurnālu pārbaude notiek ne retāk kā vienu reizi semestrī. Stundu vērojumi liecina, ka 

visi pedagogi prot skaidri un saprotami formulēt stundas mērķus, veiksmīgi plānot un 

loģiski strukturēt stundas gaitu, veicināt izvirzīto uzdevumu sasniegšanu. Stundu 

vērojumi liecina, ka pedagogi izmanto dažādas mācību satura apguves mācīšanas 

metodes, pielieto diferencētu pieeju darbā ar audzēkņiem, kuriem ir grūtības mācībās 

un ar talantīgajiem bērniem. Pedagogi sistemātiski paplašina savas zināšanas jauno un 

interaktīvo tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā, dalās savā pieredzē. Gandrīz visi 

pedagogi (99%) atzīst, ka vidusskolā ir iespēja izmantot mūsdienīgas tehnoloģijas un 

86% no pedagogiem to dara. Tas ļoti pozitīvi ietekmē mācīšanas procesu kopumā. 

Stundās izmantotie mācību materiāli atbilst audzēkņu spējām un konkrētajai mācību 

stundai. Mājas darbi ir mērķtiecīgi, bet dažreiz pedagogiem ir jāsabalansē mācību 

priekšmeta apjomu mājas uzdevumos, kas ir saistīts ar vidusskolas darba specifiku – 

audzēkņu aktīvu dalību konkursos, skatēs, festivālos, akadēmiskajos un atklātajos 

koncertos, kas ietilpst viņu profesionālās vidējās mūzikas izglītības programmu 

prasībās. 46% no vecākiem un 47% no audzēkņiem mājas darbu slodzi atzīst par 

pietiekamu, 54% no vecākiem un 52% no audzēkņiem uzskata, ka dažreiz mājas 

darbu slodzes apjoms ir pārāk liels, bet neviens no vecākiem un tikai 1% no 

audzēkņiem atzīmē, ka dažkārt mājas darbu slodzes apjoms varētu būt lielāks. 

Vidusskolas mācību priekšmetu programmas specifika nosaka arī saikni ar 

reālo dzīvi un realizējamajām aktualitātēm: tiek akcentēta audzēkņu humanitārā un 

muzikālā attīstība. Visi audzēkņi piedalās dažāda veida publiskās uzstāšanās: 

koncertos, festivālos, meistarkursos, konkursos, olimpiādēs, ārpusstundu pasākumos.  

Tiek plānotas un notiek mācību ekskursijas uz Latvijas Nacionālo operu, 

Filharmoniju, teātriem, kino un muzejiem; katru gadu audzēkņi tiek iepazīstināti ar 

mācību programmām Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un Daugavpils 

Universitātes Mūzikas un Mākslas fakultātē, piedalās Ēnu dienās un citos radošos 

projektos un konkursos. Interesanti un pārdomāti notiek sporta – volejbola sacensības 

ar Sventes vidusskolas komandu, intelektuālas spēles. Vairāki audzēkņi (67%) un 

vecāki (38%) ir pārliecināti, ka nepieciešamības gadījumā saņems pedagogu atbalstu. 

Stundu vērojumi liecina, ka pedagogi prot veidot draudzīgu, darbu rosinošu 

dialogu, veiksmīgi iesaista darbā visus grupas audzēkņus, rosina viņus izteikt savu 

viedokli. Tomēr dažu audzēkņu nedrošība dalīties ar pedagogu savos uzskatos liecina 

par dažu pedagogu līdz galam neizkopto komunikatīvo pusi un neapzināto šās puses 

nozīmību apmācībā un audzināšanā. 

 

Stiprās puses: 

 Pedagogi mācību procesā izmanto jaunākās tehnoloģijas un dažādas mācību 

satura apguvei piemērotas mācīšanas metodes. 

 Ir izveidoti mācību procesa izvērtēšanas kritēriji un tie tiek izmantoti. 

 Profesionālās vidējās mūzikas izglītības specifika nosaka tradicionālas un 

inovatīvas mācību formas un metodes, kas arī tiek pielietotas. Pamatā tās ir 

daudzveidīgas, efektīvas un pārsvarā atbilst audzēkņu spējām, vecumam, 

mācību priekšmetu specifikai un saturam. 

 Atbilstoši prasībām sakārtota visu programmu audzēkņu uzskaites un kustības 

reģistrācijas dokumentācija. Tiek ievērota visu programmu audzēkņu 

uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība. 

 Tiek analizēti un sistematizēti visu programmu audzēkņu atskaitīšanas iemesli.  
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 Vidusskola nodrošina iespējas audzēkņiem piedalīties koncertos, festivālos, 

meistarkursos, konkursos, olimpiādēs, ārpusstundu pasākumos un citos 

radošos projektos. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Jāpilnveido pedagoga un audzēkņa dialogs un audzēkņa līdzdalība mācību 

procesā un izvērtēšanā. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

Mācīšanās kvalitāte 

 

Vidusskolas pedagogi mērķtiecīgi motivē audzēkņus mācību darbam, rosina 

izmantot vidusskolas bibliotēku, lasītavu, fonotēku, datorklasi, sporta zāli, iesaista 

audzēkņus dažādos, ar mācību procesu saistītos pasākumos. Internets audzēkņiem ir 

pieejams datorklasē un bibliotēkas lasītavā. Lai radītu interesi par profilējošiem 

mācību priekšmetiem, vidusskola organizē audzēkņu un audzēkņu kolektīvu (orķestri, 

mācību koris) koncertus, konkursus. Vispārizglītojošajos priekšmetos audzēkņiem ir 

iespēja prezentēt savu darbu kursa grupai, notiek referātu un projektu darbu 

prezentācijas mācību procesā. Praktiski visi audzēkņi (100%) atzīst, ka viņiem ir 

iespēja vidusskolā izmantot datorus, visi (100%) apgalvo, ka vidusskolas bibliotēkā 

var atrast mācību stundām nepieciešamo informāciju. Stundu vērošana liecina, ka 

lielākā daļa audzēkņu (81%) aktīvi piedalās mācību procesā un prot plānot un izvērtēt 

savu darbu un mācību sasniegumus, prot strādāt individuāli un dažādās grupās, kas 

sekmē un attīsta sadarbības prasmi. Tas lielākoties ir saistīts ar līdzdalību mūzikas 

profesionālās ievirzes izglītībā un tās striktām prasībām attiecībā uz kvalitāti, 

atbildību un vērtēšanu. Lielākā daļa pedagogu (99%) uzskata, ka audzēkņi prot plānot 

savu darbu, bet ne visos priekšmetos un ne vienmēr. Stundu vērojumi liecina, ka 

audzēkņi ne vienmēr prot veiksmīgi darboties patstāvīgi. Nelielai daļai audzēkņu ir 

problēmas, kurās vainojamas gan dotības, gan disciplīna un kavējumi. Skola regulāri 

uzskaita un analizē audzēkņu kavējumus; ir apstiprināta kārtība, kā jārīkojas, ja 

audzēknis bez attaisnojoša iemesla kavē skolu.  

       Vidusskola apkopo informāciju par audzēkņu sekmēm un reaģē uz audzēkņa 

mācību „kritiskām tendencēm”. Vidusskolas audzēkņu sekmes ietekmē viņu iespēju 

saņemt Valsts stipendiju un Eiropas Savienības mērķstipendiju. 

       Audzēkņa un pedagoga dialoga kvalitāte kopumā vērtējama kā laba. Visās 

vērotajās stundās audzēkņi labprāt iesaistījās mācību procesā, bija aktīvi un 

ieinteresēti darba rezultātā, demonstrēja labas prasmes strādāt komandā. 

 

Stiprās puses 

 Visu programmu mācīšanās process ir atbilstošs mācību vielas saturam un 

resursu iespējām. 

 Audzēkņi prot strādāt interaktīvi, stundās tiek pielietotas dažādas mācību 

metodes; ir kvalitatīvs audzēkņu – pedagogu dialogs.  

 Veiksmīgi tiek organizēts darbs pāros un grupās. 

 Mācību stundās audzēkņi ir aktīvi un atsaucīgi. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Pilnveidot patstāvīgā darba iemaņas. 

 

Vērtējums: labi 

 

 

 



 11 

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

Vidusskolā ir izstrādāti Noteikumi par skolēnu sasniegumu vērtēšanu, kuros ir 

akcentēts vērtēšanas sistēmiskums, periodiskums un skaidrs formulējums. Visu 

programmu vērtēšanas metodes un formas atbilst mācību priekšmetu specifikai. 

Pedagogi to zina un ievēro. Gandrīz visi vecāki (77%) izprot vērtēšanas kārtību, 

gandrīz visi audzēkņu (76%) izprot pārbaudes darbiem izvirzītās prasības un 

vērtēšanas kritērijus. Pedagogi pamato audzēkņu darba vērtējumu.   

Pārbaudes rāda, ka pedagogi veic regulāri vērtējumu uzskaiti, ierakstot tos 

žurnālos (individuālos un grupu). Vērtējumu uzskaite tiek pārraudzīta un kontrolēta. 

Vidusskolā ir izveidotas atestācijas lapas audzēkņu vērtējuma ikmēneša kontrolei, kas 

liek pašiem audzēkņiem būt ieinteresētiem pozitīva ikmēneša vērtējuma iegūšanai un 

salīdzinājuma veidošanai. Audzēkņu ikmēneša atestācijas vērtēšanas rezultāti ir 

pieejami vidusskolas audzēkņu, viņu vecāku, pedagogu zināšanai. Vidusskola katru 

semestri apkopo informāciju par katra audzēkņa mācību sasniegumiem; ir izveidota 

vienota sistēma mācību sasniegumu vērtējumu apkopošanai un analīzei.  

Praktiski visi vecāki (94%) atzīst, ka regulāri saņem informāciju no skolas par 

sava bērna mācību sasniegumiem. 

 

Stiprās puses 

 Pārskatāma audzēkņa mācību sasniegumu dinamika. 

 Vērtējuma kvalitāte ir adekvāta zināšanu un prasmju līmenim. 

 Vērtējumu uzskaite un vērtēšanas procesā iegūtās informācijas izmantošana. 

 Efektīva mācību metožu un paņēmienu izvēle, kas ne tikai sekmē mācīšanos, 

bet arī sniedz atgriezenisko saiti par mācību norisi. 

 Audzēkņiem un viņu vecākiem ir zināms pārbaudes darbu saturs un vērtēšanas 

kritēriji. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Atsevišķos gadījumos var vēlēties vērtēšanā lielāku objektivitāti. 

 Veidot vidusskolā e-žurnālu. 

 

Vērtējums: labi 

 

Izglītojamo sasniegumi 

 

Izglītojamo sasniegumi profilējošo mācību priekšmetu konkursos -  

skatīt  Pielikumu Nr. 1  

 

Vērtējums: ļoti labi 
 

Izglītojamo sasniegumi vispārizglītojošo mācību priekšmetu olimpiādēs un 

konkursos -  

skatīt  Pielikumu Nr. 2  

 

Vērtējums: labi 

 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā -  

skatīt  Pielikumu Nr. 3 

 

Vērtējums: labi 
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Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos -  

skatīt  Pielikumu Nr. 4 

 

Stiprās puses 

 Vidusskolā sistemātiski un mērķtiecīgi apkopo informāciju par katra audzēkņa 

mācību sasniegumiem, veidojot audzēkņu profesionālo sasniegumu datu bāzi. 

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

 Turpināt darbu pie audzēkņu mācību sasniegumu līmeņa uzlabošanas. 

 

Vērtējums: labi 
 

Atbalsts izglītojamiem 

 

Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

 

          Vidusskolā ir apzinātas audzēkņu psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās 

vajadzības. Pozitīvs aspekts ir tas, ka audzēkņu skaits ļauj pievērst pastiprinātu 

uzmanību tam, kuram tas ir nepieciešams. Audzēkņiem dažāda rakstura problēmas 

palīdz risināt specialitātes un vidusskolas pedagogi, audzinātāja, direktora vietniece 

mācību darbā un dienesta viesnīcas komandante. Vidusskolā tomēr noderētu 

kvalificēts psihologs, kas pašreiz nav iespējams ierobežota štatu saraksta dēļ. 

Nepieciešamības gadījumā pilsētas izglītības pārvaldes psihologi var sniegt 

konsultācijas audzēkņiem un pedagogiem, vadīt interesantas un aktuālas nodarbības, 

lasīt lekcijas, sniegt individuālās konsultācijas. Vidusskolas bibliotēkā ir psiholoģiski 

pedagoģiska literatūra pedagogiem, audzēkņiem un viņu vecākiem. 

Vidusskolā ir medmāsa. Vidusskola regulāri apkopo vecāku un medicīniskās 

māsas sniegto informāciju par audzēkņu veselības stāvokli un audzēkņu 

individuālajām vajadzībām. Vidusskolas medmāsa regulāri kontrolē un sniedz 

ziņojumus vidusskolas audzēkņiem par nepieciešamajām ārsta apskatēm un potēm. 

Audzēkņi un pedagogi zina, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos.  

2019.gada 27.februārī notika Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils nodaļas Brīvprātīgo 

jauniešu – vienaudžu izglītotāju mācības Pirmās palīdzības apmācības. Ikdienas 

darbā tiek ņemti vērā dati par atsevišķu audzēkņu individuālām vajadzībām. Katru 

gadu audzēkņiem tiek nodrošināta zobu sanācija.  

            Vidusskola garantē izglītojamo drošību. Vidusskolas pasākumiem ir drošību 

reglamentējošas instrukcijas, tiek noteikta par drošību atbildīgā persona. Ir noteikta 

kārtība, kā un kad notiek instruktāžas, darbs tiek kontrolēts. Audzēkņi un personāls ar 

tiem ir iepazīstināti. Gandrīz visi audzēkņi (97 %) atzīst, ka vidusskolā jūtas droši. 

Gandrīz visi audzēkņi (99%) un pedagogi (96 %) zina, kā rīkoties ārkārtas situācijā un 

evakuācijas gadījumā. 

Vidusskolā ir ēdnīca, kuras pakalpojumus izmanto visi audzēkņi un 

vidusskolas darbinieki. Valsts veselības inspekcijas pārbaudes akti liecina, ka 

ēdienkartes tiek izstrādātas atbilstoši veselīgas pārtikas lietošanas prasībām.  

            Vidusskola piedāvā audzēkņiem telpas, kurās uzturēties un mācīties pēc 

mācību stundām. Vidusskola nodrošina audzēkņu uzraudzību pēc mācību stundām.  

 

Stiprās puses 

 Vidusskola katru gadu organizē zobu sanāciju. 

 Vidusskola nodrošina audzēkņu drošību skolas teritorijā. 

 Vidusskolā ir visas darba drošības instrukcijas. 

 

Vērtējums: ļoti labi 
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Atbalsts personības veidošanā 
 

Vidusskolā darbojas audzēkņu padome, kurā ir pārstāvēti I – IV kursu 

audzēkņi. Audzēkņu padomes locekļi aktīvi piedalās vidusskolas sabiedriskajā dzīvē: 

piedalās stipendiju piešķiršanas komisijas darbā, Eiropas Sociālā fonda 

mērķstipendijas piešķiršanas sēdēs un vidusskolas padomes darbā, kā arī organizē 

savas sapulces un rīko pasākumus. Pedagogi atbalsta un veicina audzēkņu 

iesaistīšanos padomes darbā. Gandrīz visi pedagogi uzskata, ka audzēkņi var 

progresēt un mudina audzēkņus būt pārliecinātiem par sevi. Gandrīz visi audzēkņi 

uzskata, ka viņi droši var izteikt savas domas un viņiem ir iespējas organizēt dažādus 

pasākumus.  

Atbilstoši izglītības programmai, kursu audzinātāju darba plānos ir ietverti 

temati par veselīgu dzīvesveidu, tikumiskām vērtībām, uzvedību un saskarsmes 

kultūru, pilsoņu tiesībām un pienākumiem. Audzēkņiem ir iespēja izteikt savus 

priekšlikumus vidusskolas darba organizācijā. Kursu audzinātāja stundas veicina 

vispusējas personības attīstību. 

          Vidusskolas ārpusstundu pasākumi noris diezgan aktīvi, to norisē veiksmīgi 

piedalās audzēkņi. Pasākumi galvenokārt ir saistīti ar kultūrizglītību. Katram 

vidusskolas audzēknim ir iespēja gan piedalīties dažādu priekšmetu olimpiādēs un 

konkursos, gan organizēt un uzņemties atbildību par dažādiem pasākumiem. To 

apstiprina gandrīz visi audzēkņi (94%). Ārpusklases darbu regulē audzinātājas ciešā 

sadarbībā ar vidusskolas administrāciju.  

         Administrācija seko informācijai un mudina audzēkņus piedalīties dažādu 

organizāciju rīkotajos konkursos, sniedz nepieciešamo atbalstu. Par papilddarbu 

mūzikas vidusskolā, par sabiedriskām, profesionālām vai radošām aktivitātēm, par 

sasniegumiem konkursos audzēkņi saņem papildus vienreizēju stipendiju atbilstoši 

stipendiju piešķiršanas noteikumiem.  

 

Stiprās puses 

 Audzēkņiem ir iespējas organizēt un uzņemties atbildību par dažādiem 

pasākumiem. 

 Vidusskola atbalsta audzēkņu aktivitātes dažādās jomās. 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Piedāvāt un atbalstīt audzēkņu plašāku izvēli savas personības attīstībā. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

Atbalsts karjeras izglītībā 

 

        Vidusskolā vienotā profesionālā ķēdē darbojas mūzikas skola un vidusskola, kas 

labvēlīgi pozitīvi ietekmē audzēkņu karjeras izvēli. Vidusskolā audzēkņi nemitīgi tiek 

iepazīstināti ar izglītības iestādēm, kurās var papildināt savas zināšanas un prasmes. 

Tās ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Daugavpils Universitāte, Rīgas 

izglītības un vadības akadēmija, Latvijas Kultūras akadēmija un analoģiskas mācību 

iestādes Eiropā. Katru gadu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas vadība 

prezentē savas izglītības programmas mūsu vidusskolas audzēkņiem, savukārt 

vidusskola atbalsta audzēkņu piedalīšanos. Vidusskolā tiek atbalstīta audzēkņu 

piedalīšanās citu mācību iestāžu organizētajos karjeras izvēles pasākumos, piemēram, 

mūzikas akadēmijas atvērto durvju dienā un pedagogu sniegtajās konsultācijās 

Starptautiskajos Latvijas jauno mūziķu meistarkursos Siguldā, Starptautiskos 

meistarkursos mūzikas skolas audzēkņiem Salacgrīvā, Starptautiskajos meistarkursos 

Daugavpils Piano Daugavpilī. Visos šajos pasākumos viņi var paaugstināt savu 

profesionālu meistarību un paplašināt redzesloku.  
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         Jau vairākus gadus rudenī vidusskolas audzēkņi aktīvi piedalās Karjeras nedēļas 

pasākumos,  ko rīko Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības 

departamenta Karjeras attīstības atbalsta Sadarbības padome. Ir notikušas tikšanās ar 

Daugavpils vidusskolu un Daugavpils reģiona mūzikas skolu skolēniem. Mūsu 

vidusskolas audzēkņi savos koncertos prezentēja skaņdarbus, kuru autori ir mūsu 

Vidusskolas audzēkņi un pedagogi. 

            Vidusskolā ir iespēja izmantot jaunākās informāciju tehnoloģijas, lai iegūtu 

informāciju par karjeras iespējām. Vidusskolas bibliotēkā ir apkopota un pieejama 

daudzveidīga informācija par mācību iestādēm un izglītības programmām. Audzēkņi 

un vecāki vidusskolā var saņemt konsultācijas karjeras izvēles jautājumos.  

Ir pārdomāti izstrādāta sistēma darbā ar reflektantiem: visa otrā mācību 

pusgada laikā līdz iestājpārbaudījumiem mūzikas vidusskolā bez maksas tiek sniegtas 

konsultācijas visos iestājpārbaudījumu priekšmetos. Pedagogi un koncertmeistari 

palīdz sagatavot skaņdarbu programmu, atbilstoši iestājpārbaudījumu prasībām. 

Darbā ar reflektantiem iesaistās visi profesionālo mācību priekšmetu pedagogi. 

 

Stiprās puses 

 Vidusskola atbalsta audzēkņu piedalīšanos dažādos karjeras izglītības 

pasākumos. 

 Vidusskola motivē audzēkņus attīstīties un paaugstināt savu profesionālo 

līmeni. 

 Pieejama daudzveidīga informācija par mūzikas profesionālām mācību 

iestādēm un to izglītības programmām. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Ar mērķi pilnveidot zināšanas izvēlētajā profesijā, organizēt vairākus 

pasākumus, piesaistot dažādu mūzikas specialitātes pārstāvjus. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

Vidusskola plāno, veicina un atbalsta talantīgo audzēkņu līdzdalību konkursos, 

koncertos, festivālos un citos pasākumos (skatīt sadaļu Izglītojamo sasniegumi 

profilējošo mācību priekšmetu konkursos). Par profesionālām vai radošām 

aktivitātēm, par sasniegumiem konkursos audzēkņi saņem papildus vienreizēju 

stipendiju atbilstoši stipendijas piešķiršanas noteikumiem, un viņu pedagogu, 

koncertmeistaru un ilustratoru papilddarbs tiek apmaksāts atbilstoši papildstundu 

aprēķināšanas kārtībai. 

Pati izglītības specifika (audzēkņu muzikālās dotības, iepriekšējas mūzikas 

sagatavošanas līmenis, vecuma īpatnības) nosaka mācību darba diferenciācijas 

objektīvu nepieciešamību. Ne tikai uzdevumi, kas tiek piedāvāti stundās, bet arī 

pārbaudes darbi satur dažādas grūtības pakāpes uzdevumus. Vidusskola organizē 

darbu ar audzēkņiem, kuriem mācības sagādā grūtības vai kuri ilgstoši nav 

apmeklējuši skolu. Pedagogi sniedz konfidenciālas konsultācijas vecākiem, kā 

palīdzēt savam bērnam mācīšanās procesā, darbs ir sistemātisks un mērķtiecīgs. To 

apstiprina gandrīz visi (97 %) vecāki. Pedagogi un vecāki sadarbojas, lai sekmētu 

audzēkņu izaugsmi, kuriem ir grūtības mācībās. Vidusskola piedāvā individuālās 

konsultācijas audzēkņiem, kuriem ir grūtības mācībās. To lietderību apstiprina 

gandrīz visi (85%) audzēkņi. 

            Stundās plaši pielietota audzēkņu pašnovērtējuma forma, kas mudina 

katru audzēkni objektīvi izvērtēt paša sasniegto. Lai veicinātu audzēkņu darba 

diferenciācijas metožu pilnveidošanu, pedagogi veic audzēkņu sasniegumu 

analīzi. 
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Mācību procesā vēl plašāk jāpielieto individuālo uzdevumu praktizēšana. Vēlama 

biežāka uzslavu lietošana, atzinības paušana. 

 

Stiprās puses 

 Vidusskola atbalsta pedagogus darbā ar talantīgajiem audzēkņiem. 

 Vidusskola atbalsta audzēkņus, kuriem ir grūtības mācībās. 

 Pedagogi un vecāki sadarbojas, lai sekmētu audzēkņu izaugsmi. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Mācību procesā vēl plašāk jāpielieto individuālo uzdevumu praktizēšana. 

Vēlama biežāka uzslavu lietošana, atzinības paušana. 

 

Vērtējums: labi 

 

Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

 

Vidusskolā regulāri tiek apzinātas un apkopotas ziņas par audzēkņu īpašām 

vajadzībām. Audzēkņi un viņu vecāki ir informēti par atbrīvošanas no valsts 

pārbaudes darbu kārtošanas iespējām. 

Uz šo brīdi vidusskolā mācās viens audzēknis ar īpašām vajadzībām. Viņš 

mācās kopā ar pārējiem audzēkņiem, atbilstoši programmas prasībām. Visi pedagogi 

un audzēkņi nepieciešamības gadījumā palīdz viņam risināt mācību un sabiedriskās 

problēmas. 

2012. un 2014. gada jūnijā veiksmīgi mūsu vidusskolu pabeidza divi audzēkņi 

ar īpašām vajadzībām (redzes invalīdi). Viens no viņiem apguva Vokālās mūzikas, bet 

otrs – Pūšamo instrumentu spēles – Eifonija spēles izglītības programmu. 2019.gada 

jūnijā veiksmīgi nokārtoja kvalifikācijas eksāmenus izglītības programmā Pūšamo 

instrumentu spēles – Fagota spēles vēl viena audzēkne ar īpašam vajadzībām (dzirdes 

trūkums). Tagad viņa turpina mācības Daugavpils universitātes Mūzikas un mākslas 

fakultātē. Vidusskolas pedagogi, personāls un audzēkņi ar sapratni izturas pret šādiem 

izglītojamiem, palīdz viņiem tikt uz skolu un pārvietoties pa skolu. Stundās pedagogi 

izturas ar vajadzīgo sapratni, visi mācību priekšmeti tiek apgūti atbilstoši izglītības 

programmas prasībām. Nākotnē tiek plānota vidusskolas ēkas renovācija, kurā tiks 

iekļauta arī kāpņu telpu piemērošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

 

Stiprās puses 

 Vidusskola atbalsta audzēkņu ar īpašām vajadzībām mācības mūziķa profesijā. 

 Pedagogi ir prasmīgi mācīt audzēkņus ar īpašām vajadzībām. 

 Vidusskolas kolektīvs palīdz audzēkņiem ar īpašām vajadzībām risināt mācību 

un sabiedriskās problēmas. 

 

Tālākās attīstības vajadzības 

 Nākotnē tiek plānota vidusskolas ēkas renovācija, kurā tiks iekļauta arī kāpņu 

telpu piemērošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 

Informācijas apmaiņa starp vidusskolu un vecākiem par vidusskolas darbu 

notiek regulāri. Katru mēnesī vecāki var saņemt informāciju par sava bērna ikmēneša 

atestācijas sekmēm, neattaisnoto kavējumu skaitu, piešķirto Valsts un Eiropas Sociālā 

fonda stipendiju. Visa šī informācija ir pieejama stendos vidusskolā un ir zināma 

administrācijai, pedagogiem un audzinātājām. Tāpat šo informāciju audzēkņu vecāki 
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var saņemt jebkurā citā veidā (pa telefonu, individuālās tikšanās ar pedagogiem 

u.tml.). Visi audzēkņu vecāki var iepazīties ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem 

un citiem aktuāliem skolas dokumentiem. Visā mācību laikā vecākiem ir iespēja 

apmeklēt mācību stundas, pieteikties uz individuālo sarunu ar mācību priekšmetu 

pedagogiem, paziņot audzinātājām par sava bērna stundu kavēšanas iemesliem. 

Nepieciešamības gadījumā vidusskola sūta audzēkņu vecākiem rakstiski 

konfidenciālu informāciju par viņu bērna nesekmību, stundu kavējumiem un šīs 

situācijas nelabvēlīgām perspektīvām, atbilstoši skolas iekšējās kārtības noteikumiem. 

Gandrīz visi vecāki (88%) uzskata, ka viņiem ir izskaidrota sasniegumu vērtēšanas 

kārtība, vecāku lielākā daļa (94%) atzīst, ka regulāri saņem lietderīgu informāciju par 

sava bērna skolas gaitām.  

Ne retāk, kā vienu reizi semestrī, vidusskola organizē audzēkņu vecāku 

sapulces, kur tiek sniegta informācija par valsts pārbaudes darbu norisi, vērtēšanas 

sistēmu vidusskolā, par vidusskolas aktualitātēm. Sapulcēs notiek neliels audzēkņu 

koncerts, tikšanās ar administrāciju un individuālas sarunas ar pedagogiem. Šajā 

mācību gadā ir plānoti audzēkņu, vecāku un pedagogu kopēji pasākumi ārpusstundās 

(ekskursijas, radoši vakari). 

Katru gadu notiek vecāku anketēšana. Vecāki labprāt izsaka viedokli par 

vidusskolas darbu, tas tiek rūpīgi analizēts, apkopots un izmantots turpmākajā darbā. 

Vecāki bieži vien piedalās ārpusstundu pasākumos, ekskursijās, apmeklē vidusskolas 

audzēkņu un pedagogu koncertus, sniedz iespējamu materiālu atbalstu sava bērna 

dalībai starptautiskajos konkursos, meistarkursos.  

 

Stiprās puses 

 Mērķtiecīga un radoša pieeja vecāku iesaistīšanai vidusskolas dzīves norisēs. 

 Mērķtiecīgs darbs vecāku izglītošanā audzināšanas jautājumos. 

 

Nepieciešamie uzlabojumi 

 Izveidot vidusskolā e-žurnālu. 

 Ar mērķi paaugstināt audzēkņa atbildību un ģimenes interesi par mācību 

procesa gaitu, izstrādāt sistēmu obligāto individuālo tikšanos organizēšanai 

(audzēknis, vecāks, pedagogs). 

 

Vērtējums: labi 

 

Iestādes vide 

 

Mikroklimats 

 

Mācību iestādes mikroklimats ir pozitīvs. Vidusskola veicina audzēkņos, 

vecākos un darbiniekos piederības apziņu un lepnumu par skolu. Visi pedagogi 

(100%) un audzēkni (99%) pozitīvi vērtē savu skolu, visi audzēkņi uzskata, ka 

pedagogi ir laipni un atsaucīgi. Stundu vērošanas materiāli liecina, ka stundās valda 

labvēlīga gaisotne, gandrīz visi pedagogi prot uzturēt korektu dialogu un labu 

kontaktu ar audzēkņiem. 88 % audzēkņu atzīst, ka viņiem patīk iet uz skolu, ka skolā 

jūtas labi, ka viņiem patīk skolas gaisotne un telpas. Vidusskolā mācās un strādā 

dažādu tautību pārstāvji, kuri savā starpā labi kontaktē, jo visus viena kopīga lieta – 

darbs, mūzika, skolas un reģiona kultūra un izglītība. 

Vidusskolai ir savas daudzveidīgas tradīcijas mācību darbā, ārpusstundu 

pasākumos, skolas dzīves organizācijā. Regulāri tiek organizēti vidusskolas 

dzimšanas dienas pasākumi, tematiskie koncerti, starptautiskie konkursi. Vidusskolai 

ir sava himna un logo. Vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi ir demokrātiski 

izstrādāti, un tie reglamentē katra tiesības un pienākumus. Gandrīz visi (99%) 
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audzēkņi apliecina, ka zina un cenšas ievērot vidusskolas iekšējās kārtības 

noteikumus. 

Gandrīz visi pedagogi (87%) atzīst, ka skolā valda vienlīdzība un taisnīgums, 

ka vidusskolas vadība novērtē viņu darbu. Visi audzēkņi uzskata, ka pedagogu lielākā 

daļa izturas taisnīgi pret viņiem un konfliktsituācijas tiek risinātas godīgi. Vidusskolā 

valda darbu veicinoša, labestīga gaisotne. 

 

Stiprās puses 

 Labestīga un atbalstoša vidusskolas gaisotne. 

 Daudzveidīgas vidusskolas tradīcijas. 

 Vidusskola veiksmīgi plāno un īsteno pasākumus vidusskolas tēla veidošanā. 

 Vidusskolā valda vienlīdzība un taisnīgums. 

 Vidusskolā ir demokrātiski izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, izglītojamie 

un personāls tos ievēro. 

 

Nepieciešamie uzlabojumi 

 Turpināt izkopt un pilnveidot skolas tradīcijas. 

 

Fiziskā vide 

 

Vidusskolas vide ir sakārtota atbilstoši izglītības specifikai. Vidusskolas telpas 

ir tīras un kārtīgas, to atzīst visi vecāki, audzēkņi un pedagogi. Uzraugošo inspekciju 

akti liecina, ka vidusskolas telpas un apkārtējā vide atbilst sanitāri higiēniskajām 

normām. Visās telpās pēc nepieciešamības mainās apgaismojums. Vidusskolas telpas 

ir iekārtotas atbilstoši izglītības programmu specifikai, ir funkcionālas, estētiski 

noformētas ar audzēkņu un pedagogu radošiem darbiem.  

Vidusskolas teritorija tiek regulāri sakopta un uzturēta kārtībā. Katru gadu tiek 

veikti apzaļumošanas un labiekārtošanas darbi, teritorijas sakopšanas talkas. Pie 

vidusskolas ir iekārtota autostāvvieta. Telpas un teritorija tiek regulāri apsekotas un 

noskaidrotās nepilnības operatīvi novērstas. Tiek ievērotas vides aizsardzības prasības 

atkritumu uzglabāšanā, savākšanā un likvidēšanā; ir līgumi par atkritumu savākšanu. 

Izglītības iestādes personāls un izglītojamie zina pirmās palīdzības sniegšanas 

darbības; zina, kā rīkoties nelaimes gadījumos. 

Notiek sistemātiska kolektīva sagatavošana ekstremālai rīcībai saskaņā ar 

evakuācijas plānu; ir pasākumu plāns ekstremālam gadījumam. 

 

Stiprās puses 

 Vidusskolas telpas ir estētiski noformētas. 

 Audzēkņu un pedagogu piedalīšanās telpu noformēšanā. 

 Vidusskolas telpas un teritorija vienmēr tiek uzturētas kārtībā. 

 

Nepieciešamie uzlabojumi 

 Vidusskolas renovācija un telpu remontdarbi.  

 

Vērtējums: labi 

 

Iestādes resursi 

 

Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

Iekārtas un materiāltehniskie resursi atbilst vidusskolā īstenoto izglītības 

programmu – profesionālās vidējās mūzikas izglītības programmu, profesionālās 

ievirzes mūzikas izglītības programmu – īstenošanai. 
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Vidusskolai ir visas nepieciešamās telpas mācību un ārpusstundu darbam. 

Mācību vietu skaits klasēs atbilst skolēnu skaitam, ir visi nepieciešamie mācībām 

mūzikas instrumenti un līdzekļi. Atbilstoši attīstības plānam, visās mācību telpās tika 

veikta veco mūzikas instrumentu un mēbeļu nomaiņa. Materiāltehniskie līdzekļi 

(video, CD atskaņotāji, kserokss, datori, kameras, projektori, interaktīvās tāfeles) 

vienmēr ir darba kārtībā un droši lietošanā, jo regulāri notiek iekārtu apkope un 

remonts. Vidusskolas sporta zālē ir iespēja spēlēt galda tenisu un volejbolu. 

Vidusskolā ir funkcionāla pedagogu istaba, 2.stāvā audzēkņiem ir iekārtota 

audzēkņu atpūtas telpa, 2.stāvā strādā kafejnīca. Ir nepieciešamās telpas tehniskajam 

personālam. Gandrīz visi aptaujātie – 85% (2017./2018.m.gadā – 84%) apliecina, ka 

telpas ir estētiski noformētas, ka pedagogiem un audzēkņiem ir iespēja piedalīties 

telpu noformēšanā. Telpu izmantojums ir racionāls un atbilst mācību procesa 

prasībām. Brīvu un neizmantotu telpu skolā nav. Ir noteikta kārtība klašu, bibliotēkas, 

datorklases un citu telpu izmantošanai, ir atbildīgās personas. Visi materiāltehniskie 

resursi ir rūpīgi uzskaitīti. 

 

Stiprās puses 

 Vidusskolai ir visas nepieciešamās telpas mācību un ārpusklases darbam. 

 Ir iespēja mācību procesā izmantot IT. 

 Vidusskolā ir visas mācību un ārpusklases darbam nepieciešamās telpas. 

 Vidusskolā ir moderni informācijas tehnoloģiju līdzekļi un pedagogi tos 

regulāri izmanto. 

 Materiāli tehniskie līdzekļi tiek uzturēti darba kārtībā. 

 

Nepieciešamie uzlabojumi 

 Turpināt ik gadu papildināt un pilnveidot vidusskolas materiāli tehnisko bāzi 

ar mūsdienu mācību līdzekļiem mācību priekšmetu standartu izpildes 

nodrošināšanai. 

 

Personālresursi 

 

Personālresursi atbilst vidusskolā īstenoto izglītības programmu – 

profesionālās vidējās mūzikas izglītības programmu, profesionālās ievirzes mūzikas 

izglītības programmu – īstenošanas nodrošināšanai. Vidusskolas pedagogu izglītība 

un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. 

Pedagogu profesionālā pilnveidošanās tiek mērķtiecīgi plānota. 

Ir sistematizēta informācija par personāla kvalifikāciju un tālākizglītību. Visi 

pedagogi aktīvi pilnveido savas zināšanas dažādos kursos. Gandrīz visi pedagogi 

aktīvi iesaistās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs, dalās pieredzē metodisko 

komisiju sanāksmēs, apkopo labās prakses piemērus, pēc kursu apmeklēšanas vada 

nodarbības kolēģiem. Daļa pedagogu ir publicējuši savu pieredzi novada un valsts 

laikrakstos, e-vidē, ir dalījušies pieredzē novada organizētājos semināros, TV, 

meistarkursos un atklātās stundās. Pedagogi ir aktīvi Daugavpils kultūras dzīvē, 

piedalās pilsētas pasākumu organizēšanā un vadīšanā. Vidusskolā ir kvalificēti 

pedagogi-mentori, ik gadu vidusskola nodrošina ar darbavietu jaunus pedagogus. 

 

Stiprās puses 

 Pedagogu iesaistīšanās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs. 

 Pedagogu loma pilsētas kultūras dzīvē. 

 

Vērtējums: labi 
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Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

 

Darba organizācija ir izveidota atbilstoši mērķiem, uzdevumiem, realizācijas 

iespējām. Pienākumu sadale nodrošina sistemātisku un mērķtiecīgu darbu, datu bāzes 

veidošanu, tās funkcionēšanu. 

Profesionālais akcents skolvadībā tiek pielietots profesionālisma, radoša 

darba, vidusskolas mikroklimata veidošanai, pedagogu tālākizglītības atbalstīšanai. 

Tiek pilnveidota prasme analizēt un izvērtēt kopējos un atsevišķos vidusskolas 

mācību un audzināšanas darba sasniegumus, lai veidotu attiecīgu darba plānu un 

metodes. 

Vadības darba plānojums tendēts uz vidusskolas darba plāna izpildi un aktuālo 

jautājumu atrisināšanu caur struktūrām – Domi, Metodisko padomi, Pedagoģisko 

padomi, Audzēkņu padomi, nodaļām, metodiskām komisijām, audzinātājiem, 

pakļautām struktūrvienībām. 

Ir izveidota kvalitātes kontroles sistēma. 

Personāls pilnveido savu kvalifikāciju plānveidīgi un mērķtiecīgi, ievērojot 

vidusskolas attīstības stratēģiju. 

Vidusskola principiāli cenšas piedalīties ar izglītošanas procesu saistītajos 

pasākumos (konkursos, festivālos, koncertos, mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta 

sacensībās). 

Pienākumu sadale nodrošina likuma normatīvo dokumentu prasību izpildi un 

izpildes kontroli, personāla pienākumi nedublējas. 

Mācību priekšmetu pedagogu kvalifikācija atbilst amata prasībām. 

Personāla kvalifikācijas celšana notiek saskaņā ar likumdošanas izvirzītajām 

prasībām. Vidusskolas pedagogi aktīvi piedalās dažādos Eiropas un valsts projektos, 

pilnveidojot savu profesionālo kvalifikāciju. 37 pedagogi piedalījās ESF projektā 

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, no 

tiem 16 pedagogi ieguva 2. profesionālās darbības kvalitātes pakāpi, 21 pedagogs – 3. 

profesionālās darbības kvalitātes pakāpi un 2 pedagogi – 4. profesionālās darbības 

kvalitātes pakāpi.  

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtējumu ārpus ESF projekta 

ieguva 5 pedagogi, no tiem 2 pedagogi ieguva 2. profesionālās darbības kvalitātes 

pakāpi, 3 pedagogi – 3. profesionālās darbības kvalitātes pakāpi. 

Vidusskolā notika Eiropas sociālā fonda projekta „Profesionālās 

kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība” tālākizglītības kursi dažādu specialitāšu 

pedagogiem. Kursos piedalījās visi mūzikas priekšmetu pedagogi. 

Statistika rāda, ka Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola ieņem III 

vietu mūzikas un mākslas skolu grupā Latvijā pēc pedagogu aktivitātes, piedaloties 

ESF projekta kursos. 75% no Latgales reģiona pedagogiem, kuri pilnveidoja savu 

profesionālo kompetenci, ir Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas 

pedagogi.  

Klavierspēles pedagogi piedalās ikgadējās Klavierspēles meistarklasēs 

Jūrmalā, kurus rīko Latvijas klavierspēles skolotāju asociācija, un ikgadējās 

starptautiskās meistarklasēs Daugavpils Piano, kas notiek mūsu skolā. 

Vidusskola cenšas palīdzēt gan morāli, gan finansiāli pedagogu tālākizglītībai. 

Vidusskola aktīvi piedalās pedagogu tālākizglītības kursu rīkošanā. Tika organizēti 

tālākizglītības kursi dažādu specialitāšu pedagogiem, kuros piedalījās mūsu mūzikas 

skolas un vidusskolas pedagogi, ka arī visas Latvijas un ārzemju mūzikas iestāžu 

skolotāji. 

Pedagogi ir informēti par izglītības iestādes un izglītības programmas 

reglamentējošiem dokumentiem. 

Ir vidusskolas stratēģija; ir darba plāni katram mācību gadam.  

Ir plānotas un tiek regulāri rīkotas vadības sanāksmes.  
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Programma tiek regulāri koriģēta, ņemot vērā sasniegto vidusskolas attīstībā 

un izmaiņas attiecīgā reģiona attīstībā. 

Galveno uzdevumu izvirzīšanā un programmas izstrādē iesaistīts vidusskolas 

personāls. 

Vadība regulāri sniedz kolektīvam aktuālo problēmu pārskatu. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 

Vidusskolas vadība plāno vidusskolas darba kontroli un izvērtēšanu visos 

darbības virzienos atbilstoši apstiprinātam reglamentam. Šajā darbā tiek iesaistītas 

visas vidusskolas struktūras virzienā no zemākās uz augstāko. Iegūtā informācija tiek 

analizēta un izmantota turpmākajai darba plānošanai. Vidusskolā ir izstrādāta  un 

darbojas Iekšējās kontroles kārtība, kurā iekļautas izglītības iestādē aktuālās 

kontrolējamās audzēkņu un pedagoģisko darbinieku mācību un darba disciplīnas 

jomas. Katram mācību semestrim tiek izstrādāts Iekšējās kontroles grafiks, kurā 

noteiktās kontroles jomas, kontroles laiks un atbildīgā persona. Iekšējās kontroles 

rezultātus apkopo direktora vietniece mācību. Mācību darba norise un nostrādāto 

stundu uzskaite tiek veikta e-klasē. Tiek veikta arī ikmēneša nostrādāto mācību 

nodarbību, audzēkņu sekmju un mācību kavējumu uzskaite šim nolūkam Vidusskola 

izstrādātajā dokumentācijā. Pedagogu pienākums ir veikt šo darbu precīzi un 

savlaicīgi, tā kā audzēkņu mācību sasniegumu kopsavilkumu un analīzi ik mēnesi veic 

direktora vietniece mācību darbā sadarbībā ar metodisko komisiju un nodaļu 

vadītājiem, kā arī kursu audzinātājiem. Iekšējās kontroles rezultātā gūtās atziņas un 

novērojumi dod iespēju veidot izglītības iestādes darbības pašvērtējumu konkrētā 

laika posmā un plānot darbu ilgtermiņā. Pedagogu darba izvērtēšanai ir izveidota 

komisija Piemaksas profesionālo mācību priekšmetu pedagogiem piešķiršanas 

komisija. Tās darbību reglamentē Iekšējie noteikumi Piemaksas profesionālo mācību 

priekšmetu pedagogiem piešķiršanas kārtība. Pedagogu darba kvalitāte tiek vērtēta 

atbilstoši Kārtībā izstrādātajiem kritērijiem. Vērtēšanas procesā iegūtie rezultāti ir 

pamats piemaksām par darba kvalitāti. 

 Kontroles process ietver mācību dokumentācijas izstrādi, satura atbilstību 

konkrētā mācību gada uzdevumiem un Vidusskola attīstības plāna mērķiem un 

uzdevumiem. Izstrādātie nodaļu, metodisko komisiju un kursu audzinātāju darba plāni 

un atskaites palīdz veikt Vidusskola pašanalīzi. Pedagoģiskās padomes sēdēs nodaļu 

vadītāji, kursu audzinātāji, direktora vietniece mācību darbā vai direktors uzstājas ar 

plaši veiktu aktualizēto jautājumu analīzi, kas vienmēr izraisa aktīvas diskusijas. 

Pašvērtējumā konstatētās izglītības iestādes darba stiprās puses un nepieciešamos 

uzlabojumus personāls zina un izmanto, plānojot turpmāko darbu.  

Pamatojoties uz vidusskolas darba izvērtēšanas secinājumiem un Kultūras 

ministrijas plānu, Vidusskolā ir izstrādāts Vidusskolas stratēģiskais attīstības plāns 

2015. – 2019.gadam. Vidusskolas attīstības plāns un tajā 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. Vidusskola veiksmīgi īsteno 

attīstības plāna prioritātes. Plāna īstenošana tiek regulāri analizēta, gaita un rezultāti 

izvērtēti pedagoģiskajā sēdē. 

 

Stiprās puses 

 Pašnovērtēšanas procesā, vidusskolas stipro pušu apzināšanā un nepieciešamo 

uzlabojumu noteikšanā iesaistās visas vidusskolas struktūras virzienā no 

zemākās uz augstāko. 
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 Vidusskolas attīstības plāns un tajā izvirzīto prioritāšu īstenošanas plānojums 

ir loģiski strukturēts, pārskatāms un skaidrs. 

 Vidusskolas attīstības plāna prioritātes balstās uz detalizētās izvērtēšanas 

rezultātiem. 

 

Nepieciešamie uzlabojumi 

 Ir nepieciešams reaģēt uz mainošos situāciju Latvijas kultūrpolitikā un 

Kultūras ministrijas stratēģiju kultūrizglītības jomā, ik gadu aktualizējot savu 

attīstības plānu. 

 

Vērtējums: labi 

 

Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

Vidusskolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā 

dokumentācija. Vidusskolas darbu reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti 

demokrātiski. Vidusskolas iekšējie normatīvie akti atbilst dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas prasībām un ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. 

Atbilstoši Vidusskolas nolikumam, attīstības stratēģijai, darbības mērķiem, 

uzdevumiem, esošajām izglītības programmām, Izglītības likuma prasībām, Kultūras 

ministrijas iespējām un normatīviem aktiem ir izveidots personālsastāvs. Tiek 

nodrošināta un kontrolēta pārvaldes darbība, nodrošinot informācijas apriti un tās 

analīzi. Vidusskolas personāla darbību reglamentē Darba kārtības noteikumi. 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. 

Pedagoģiskais personāls iesaistās pašpārvaldes institūciju izveidē un darbībā – 

Vidusskolas Pedagoģiskajā Padomē, Metodiskajā padomē, Domē. Visu pašpārvaldes 

institūciju darbība ir  reglamentēta Vidusskolas Nolikumā vai reglamentos. Aptaujas 

gaitā gandrīz visi skolas darbinieki – 86% uzskata, ka viņiem ir iespējas izteikt 

priekšlikumus vidusskolas darba uzlabošanai un viņu viedokli vadība ņem vērā.  

Direktors pārrauga personāla pienākumu izpildi. Slodzes starp pedagogiem ir 

sadalītas, ievērojot normatīvo aktu prasības, kvalifikācijas rādītājus un katra pedagoga 

pieredzi. 

Vidusskolā ir izstrādāta vadības struktūra. 90% pedagogu vērtē administrācijas 

darbu ar labi. Administrācija prasmīgi vada vidusskolas kolektīva darbu, deleģē 

pienākumus un pārrauga to izpildi. Ir nodrošināta informācijas apmaiņa par 

pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. Pirms lēmumu pieņemšanas direktors 

konsultējas ar attiecīgajā jautājumā kompetentiem darbiniekiem. Vadība veicina 

radošu sadarbību skolā, atbalsta inovācijas. Vidusskola cieši sadarbojas ar Daugavpils 

pilsētas domi, Izglītības pārvaldi, Kultūras pārvaldi, pašvaldības kultūras iestādēm, 

Kultūras ministriju; rūpējas par skolas prestižu. 

 

Stiprās puses 

 Vidusskolas darbu reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti demokrātiski. 

 Vidusskolas administrācija veicina radošu vidusskolas vidi, atbalsta 

inovācijas. 

 

Nepieciešamie uzlabojumi 

 Vidusskolas vadībai regulāri pilnveidot zināšanas iestādes vadības darbā un 

personāla pārvaldībā tālākizglītības kursos. 

 

 Vērtējums: labi 



 22 

 

Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 

Sadarbība ar pašvaldības institūcijām, Latvijas Nacionālo kultūras centru, 

Kultūras ministriju, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, Izglītības kvalitātes 

valsts dienestu, Latvijas Mūzikas mācību iestāžu vadītāju asociāciju, Latvijas 

Orķestru asociāciju, Daugavpils Universitāti, Latvijas mūzikas vidusskolām, reģiona 

mūzikas skolām ir cieša, noderīga, radoša, attīstību veicinoša. Vidusskola kā Latvijas 

Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas biedrs sadarbojas arī ar Eiropas Mūzikas skolu 

apvienību.  

No 2015.gada, atbilstoši Vidusskolas attīstības plānam vidusskola veido 

sadarbības radošo klasteri ar Daugavpils pašvaldības un valsts iestādēm un augstskolu 

– Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolu Saules skola, Daugavpils Marka Rotko 

Mākslas centru, Daugavpils Teātri, Daugavpils Universitāti, Latviešu Kultūras centru. 

Tā turpina sadarboties arī ar pilsētas radošajiem namiem, kas nodrošina tās 

audzēkņiem arī labas prakses iespējas – Daugavpils Latviešu kultūras centra 

Daugavpils kamerorķestri Daugavpils Sinfonietta, Profesionālo pūšamo instrumentu 

orķestri Daugava, pilsētas jaukto kori Daugava. Karjeras izglītības virzienā notiek 

cieša sadarbība ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, Latvijas Kultūras 

akadēmiju, Daugavpils Universitāti. 

Notiek regulāra sadarbība ar Daugavpils pilsētas domi, Daugavpils Izglītības 

pārvaldi, Daugavpils domes Kultūras pārvaldi. Kopš 2011.gada notiek veiksmīga 

sadarbība ar Daugavpils kultūras atbalsta biedrību dažādu konkursu un festivālu 

rīkošanā. Sadarbības analīzes rezultāti tiek izmantoti turpmākajā darbībā. Sadarbība ir 

regulāra, mērķtiecīga un abpusēji ieinteresēta. Nemitīgi tiek strādāts pie sadarbības 

tradīciju veidošanas (konkursu, festivālu, koncertu rīkošanā) un sadarbības formu 

dažādošanas gan Latvijā, gan ārpus tās. 

Skola regulāri meklē partnerus un iesaistās starptautiskajos projektos. Pēdējos 

mācību gados veiksmīgi sadarbojamies ar mūsu partneriem Visaginasā (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. 

2018.gadā aktivizējās skolas darbs ar projektiem: 

Projekti, kas turpinājās no 2017.gada: 

1) Tika turpināts 2017.gadā uzsāktais ES struktūrfondu projekts 

Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, 

projekts turpinās arī 2019.gadā; 

2018.gadā uzsāktie projekti: 

1) Programma “Latvijas skolas soma”, par kuras īstenošanu 12.09.2018. 

noslēgts līgums ar LR Kultūras ministriju, programma turpinās arī 2019.gadā; 

2) Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības 

projekts “What’s is your ID?” (Kāda ir Tava identitāte?), par kura īstenošanu 

10.10.2018. noslēgts līgums ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, projekts turpinās 

arī 2019.gadā; 

3) Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības mobilitātes projekts “Nākotnes 

skola top šodien”, par kura īstenošanu 28.06.2018. noslēgts līgums ar Valsts izglītības 

attīstības aģentūru, projekts turpinās arī 2019.gadā. 

2018.gadā īstenotie projekti: 

1) Radošās partnerības programmas “RaPaPro” projekts “P4”, par kura 

īstenošanu 05.11.2018. noslēgts līgums ar Latvijas Nacionālo kultūras centru; 
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2) Projekts “Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas materiāli 

tehniskās bāzes uzlabošana”, par kura īstenošanu 06.04.2018. noslēgts līgums ar 

Valsts kultūrkapitāla fondu. 

2019.gadā uzsāktie projekti: 

1) Erasmus + programmas 1.pamatdarbības mobilitātes projekts 

“Profesionalitāte veicina motivāciju”; 

2) Erasmus + programmas 1.pamatdarbības mobilitātes projekts “Ar 

tradīcijām uz inovācijām”. 

 

Stiprās puses 

 Laba un plaša sadarbība ar citām institūcijām. 

 Sadarbība ar citu valstu partneriem. 

 

Nepieciešamie uzlabojumi 

 Izveidot Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas atbalsta biedrību, 

kura apvienotu ieinteresētos pedagogus un skolēnu vecākus. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

Citi sasniegumi (iestādei svarīgais, specifiskais). 

 

Vidusskola ir kļuvusi par pilsētas mūzikas dzīves centru. Vidusskolas 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: St.Broka 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 mūzikas festivāls – konkurss VIVA LA 

MUSICA, Latgales mūzikas skolu izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle 

audzēkņu ansambļu konkurss LATGALES SVILPAUNIEKI, Latgales stīdzinieku 

konkurss PAVASARA STĪGAS. Kopš 2012.gada augusta katru vasaru Staņislava 

Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā notiek starptautiskie meistarkursi 

DAUGAVPILS PIANO, kur piedalās Latvijas, Francijas, Ķīnas, Korejas, Lietuvas, 

Igaunijas audzēkņi un pedagogi. No 2012. gada katru rudenī septembrī – oktobrī 

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

dalībniekiem ir arī mūsu Vidusskolas audzēkņi, pedagogi un absolventi. 2014.gada 

decembrī pirmo reizi notika Starptautiskais Jauno vokālistu konkurss BELLA VOCE, 

bet 2015.gada janvārī pirmo reizi notika jauno dziedātāju ZIEMASSVĒTKU 

DZIESMU konkurss un starptautiskais jauno koncertmeistaru konkurss 

DAUGAVPILS KONCERTMEISTARS. 2016.gada janvārī starptautisko konkursu 

klāstam pievienojās starptautisks STAŅISLAVA BROKA JAUNO 

KORDIRIĢENTU KONKURSS.  

Skolas pedagogi paši darbojas radošajās jomās pilsētā, novadā, valstī: vairākus 

korus 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; A.Broka vadītais mācību 

kamerorķestris kopā ar Daugavpils Sinfonietta  gatavo pilsētas un reģiona 

iedzīvotājiem nopietnas koncertprogrammas, kā arī koncertē ārzemēs; skolas pūtēju 

orķestris diriģenta R.Saikovska vadībā regulāri piedalās skolas, pilsētas un valsts 

pasākumos. Pastāvīgi muzicē pianisti A.Broks, E.Bambāne, I.Broka, vokālisti 

O.Salna, J.Salna, stīdzinieki I.Ozuns, N.Sļusars, St.Petkevičs, O.Gavrilova, I.Zeile, 
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jaunie 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. 

Vidusskolas pedagogi aktīvi piedalās dažādos Eiropas un valsts projektos, 

pilnveidojot savu profesionālo kvalifikāciju.  

Vidusskola pastāvīgi piedalās reģiona, valsts un starptautiskos projektos, 

uzrādot labus rezultātus. Vidusskolā veiksmīgi tiek organizēti starptautiski pasākumi 

ar Daugavpils pilsētas domes un sponsoru palīdzību. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

10. Skolas attīstības plāns nākamajam laika periodam  
 

Prioritāte, pamatojums, uzdevumi Gads, termiņš Finansējums, 

piezīmes 

Atbildīgais 

Prioritārais virziens 

1) Veidot Dienvidlatgales reģiona mūzikas 

skolu reģionālo metodisko centru uz 

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 

vidusskolas bāzes, koordinējot dažādu 

jomu kultūras iestāžu darbu, konkursu 

un pasākumu sarīkošanu, kultūras 

izglītības iestāžu sadarbību un darba 

kvalitāti; 

 

2015.g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts budžets – 

14999 EUR 

gadā  

 (Izmaksu 

aprēķins sk. 

pielikumā Nr.5) 

 

 

 

Direktors 

 

 

 

 

 

2) Veidot Dienvidlatgales profesionālās 

izglītības kompetenču centru uz 

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 

vidusskolas bāzes, nodrošinot darbību 

profesionālajā izglītībā, metodiskas un 

profesionālās izglītības pedagogu 

kvalifikācijas pilnveidē; 

2019.g. 

 

 

 

 

 

 

Valsts budžets –

118709 EUR  

gadā  

(Izmaksu 

aprēķins sk. 

pielikumā Nr.6) 

 

3) Nodrošināt radošas atmosfēras un 

daudzveidīgu kultūras pakalpojumu 

pieejamību Latgales reģionā cilvēkam, 

rosinot radošas sabiedrības veidošanos 

un uzlabojot reģiona publisko tēlu; 

Ik gadu 

 

 

 

 

Nav 

nepieciešams 

 

 

 

4) Attīstīt kvalitātes paaugstināšanu 

kultūrizglītībā Latgalē un sekmēt 

kultūras speciālistu konkurētspēju 

reģionā, kas motivētu talantīgus 

jauniešus izvēlēties veidot un attīstīt 

savu karjeru Latvijā. 

Ik gadu 

 

Nav 

nepieciešams  
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Izglītības saturs, kvalitāte, vērtēšana 

Esošo izglītības programmu un mācību 

priekšmetu programmu aktualizācija: 

Jaunu Izglītības programmu ieviešana atbilstoši 

pieprasījumam. 

1. Izveidot kultūrizglītības vajadzībām: 

2. 1) jaunas profesionālās vidējās izglītības 

programmas 

3. – Pūšamo instrumentu spēle – Fagota spēle; 

4. – Džeza un populārā mūzika; 

– Pūšamo instrumentu spēle – Obojas spēle. 

 

5. 2)  jaunu profesionālās ievirzes izglītības 

programmu Džeza pamati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.g. 

2019.g. 

2015.g. 

 

2019.g. 

 

Valsts budžets – 

123380 EUR  

Dotā plānošanas 

periodā   

(Izmaksu 

aprēķins sk. 

pielikumā Nr.7) 

 

 Direktors 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Visu profesionālās vidējas izglītības, 

pamatizglītības un profesionālās ievirzes 

Izglītības programmu mācību priekšmetu satura 

aktualizācija atbilstoši laikmeta prasībām. 

Izglītības kvalitātes un izglītības vērtēšanas 

saiknes nozīmība; diferencētas pieejas 

nodrošināšana audzēkņiem; vērtēšanas kritēriju 

precizēšana, pārstrāde un ievērošana ikdienas 

darbā. Ārpus formālās izglītības sistēmas 

apgūtās profesionālās kompetences 

novērtēšanas nodrošināšana. 

      Ik gadu 

 

 

 

 

 

 

Nav 

nepieciešams 

 

 

 

 

 

 

 

Direktora 

vietnieks 

 

 

 

 

Izglītības process: mācīšana, mācīšanās, 

sadarbība, atbalsts 

Izglītības kvalitātes paaugstināšana, mācību 

metožu un metodisko paņēmienu dažādošana. 

Profesionālās vidējas izglītības audzēkņu 

kvalitatīva sagatavošana Kvalifikācijas 

eksāmeniem un Centralizētajiem eksāmeniem, 

nodrošinot 

- ne mazāk kā 70 procentiem izglītojamo, 

kuri ieguvuši profesionālo kvalifikāciju 

ar vērtējumu profesionālās 

Kvalifikācijas eksāmenos ne zemāku 

par septiņām ballēm; 
- izglītojamo centralizēto eksāmenu 

rezultātu vērtējums vidēji nav zemāks 

par 50 procentiem. 

 

 

Ik gadu 

 

 

Nav 

nepieciešams 

 

 

Direktora 

vietnieks. 

Direktora 

vietnieks, 

Izglītības 

programmu 

vadītāji. 
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Pamatskolas audzēkņu kvalitatīva sagatavošana 

noslēguma eksāmeniem: vidējais vērtējums 

vispārējo un profesionālo priekšmetu 

eksāmenos nav zemāks par septiņām ballēm. 

Audzēkņu motivēšana izglītības kvalitātes 

līmeņa paaugstināšanai, atbildības par mācību 

rezultātu sasniegumiem paaugstināšana. 

Izglītības programmu optimizācija atbilstoši 

attīstības perspektīvām, saskaņā ar augstas 

kvalitātes profesionālās izglītības kritērijiem. 

Nepieciešamo mācību un metodiskos materiālu 

izglītojamiem un pedagogiem izstrādāšana  un 

to publicēšana izglītības iestādes tīmekļa 

vietnē. 

2016.g. Nav 

nepieciešams 

Direktora 

vietnieks, 

Izglītības 

programmu 

vadītāji. 

Audzēkņu iesaistīšana profesionālajā mūzikas 

izglītībā, audzēkņu skaita paaugstināšana līdz 

90 izglītojamiem profesionālajā vidējā 

izglītībā, līdz 50 pamatskolas izglītībā un līdz 

450 profesionālās ievirzes izglītībā.  

Turpināt sadarbības veicināšanu starp 

pedagogiem, audzēkņiem un viņu vecākiem. 

Aktivizēt sadarbību ar Latvijas augstskolām, 

pirmkārt, ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmiju, kur SBDMV absolventi var iegūt 

augstāko mūzikas profesionālo izglītību. 

Nodrošināt, lai ne mazāk kā 50 procenti no 

absolventu kopskaita turpina izglītības 

iegūšanu augstākā izglītības pakāpē 

kultūrizglītības nozarē. 

2018.g. Nav 

nepieciešams 

Direktora 

vietnieks, 

Izglītības 

programmu 

vadītāji. 

 

 

 

 

 

 

Nodrošināt karjeras izglītības pasākumu 

īstenošanu karjeras vadības prasmju apguvei un 

individuālās karjeras konsultācijas tālākās 

izglītības un nodarbinātības izvēlei. Atbalstīt 

audzēkņus karjeras izglītībā, drošības un 

veselības pasākumos. 

Ik gadu Valsts budžets Direktora 

vietnieks, 

Izglītības 

programmu 

vadītāji. 

 

Skolas tēls, prestižs, reklāma 

Paaugstināt profesionālās mūzikas izglītības 

prestižu un SBDMV kā kvalitatīva un 

perspektīva, ar mūsdienīgu vides infrastruktūru, 

nepieciešamo cilvēkresursu un materiāli 

tehnisko bāzi nodrošināta profesionālās 

izglītības kompetences centra un izglītības 

iestādes atpazīstamību un pievilcību. 

 

Turpināt nodrošināt Starptautisko konkursu un 

meistarkursu rīkošanu: 

– Jauno mūziķu konkurss Viva La Musica; 

– Kameransambļu konkurss Nova Musica; 

 

– Jauno mūziķu konkurss Daugavpils 

koncertmeistars;  

– Jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu 

konkurss;  

– Jauno vokālistu konkurss Bella Voce;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik gadu; 

2015., 2017., 

2019.; 

2015., 2017., 

2019.; 

2015., 2017., 

2019.; 

2016., 2018.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts budžets – 

72000 EUR  

Dotā plānošanas 

periodā  

(Izmaksu 

aprēķins sk. 

pielikumā Nr.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktors, 

direktora 

vietnieks, 

skolas 

vadība. 
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– Jauno ģitāristu konkurss Dolce Chitarra; 

 

– Starptautiskie meistarkursi Daugavpils 

Piano; 

–.Starptautiskais akordeonistu konkurss – 

festivāls. 

2015., 2017., 

2019.; 

Ik gadu. 

 

 

 

Turpināt nodrošināt Latvijas un īpaši 

Dienvidlatgales reģiona mūzikas skolu 

audzēkņu konkursu un festivālu rīkošanu: 

–.St.Broka Jauno dziedātāju un vokālo 

ansambļu konkurss; 

–.koru Festivāls – koncerts; 

– koncertlekciju cikls pilsētas skolām “Būsim 

pazīstami”; 

–.izglītības programmas Pūšaminstrumentu 

spēle audzēkņu ansambļu konkurss LATGALES 

SVILPAUNIEKI; 

–.Latgales stīdzinieku konkurss PAVASARA 

STĪGAS; 

–.jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu 

konkurss; 

–.akordeonistu orķestru / ansambļu konkurss; 

 

– akordeonistu – solistu konkurss. 

 

 

 

2016., 2018. 

 

Ik gadu 

Ik gadu 

 

2016., 

2017., 2019. 

 

Ik gadu. 

 

2015., 2017., 

2019. 

2015., 2017., 

2019. 

2016., 2018. 

Valsts budžets Direktora 

vietnieks, 

skolas 

vadība. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBDMV popularizēšana un prestiža celšana 

pilsētā ar nolūku piesaistīt jaunus audzēkņus, 

paplašināt mūzikas mīļotāju rindas, celt 

mūzikas izpratnes līmeni, celt kultūras līmeni 

pilsētā; sadarbība ar presi, radio, televīziju 

pilsētas un republikas līmenī finanšu iespēju 

robežās. 

Uzturēt, aktualizēt, attīstīt skolas mājaslapu, tās 

iespējas. 

Atbalsts, palīdzība un iespaidošana pilsētas 

kamerorķestra attīstībā ar mērķi izveidot 

pilsētas simfonisko orķestri.  

Ik gadu 

 

Valsts budžets Direktora 

vietnieks, 

skolas 

vadība. 

 

Resursi: cilvēku, materiāltehniskie, finanšu 

Kvalitatīvu mācību procesu nodrošinājums ar 

kompetentiem, motivētiem pedagogiem, kas 

regulāri paaugstina savu profesionālo 

kvalifikāciju. Pedagogu darba kvalitātes 

regulāra izvērtēšana. Personālresursu 

apzināšana / pārkvalificēšana jauno mācības 

metožu īstenošanai.  
Semināru, konferenču, konkursu, olimpiāžu un 

metodisko pasākumu organizēšana 

izglītojamajiem un pedagogiem gan valsts, gan 

starptautiskā līmenī.  

 

Ik gadu 

 

 Valsts budžets 

 

Direktors, 

direktora 

vietnieks. 
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Profesionālās mūzikas izglītības ieguvē 

iesaistīto jauniešu īpatsvara pieaugums, 

SBDMV kā kvalitatīvas un perspektīvas 

izglītības iestādes atpazīstamība un pievilcība. 

Profesionālās vidējās izglītības, pamatizglītības 

un profesionālās ievirzes izglītības audzēkņu 

nodrošinājums ar obligātajiem mācību 

līdzekļiem – mūzikas instrumentiem 

(taustiņinstrumentiem, stīgu instrumentiem, 

pūšamajiem instrumentiem), mācību grāmatām 

(vispārējās izglītības, mūzikas izglītības – 

teorijas, literatūras, vēstures, harmonijas, 

polifonijas, metodikas), modernām 

tehnoloģijām, kuras nepieciešamas izglītības 

nodrošināšanas un kontroles nolūkā (datori, 

programmatūra, mūzikas pieraksta un 

atskaņošanas programmas, elektroniskais 

žurnāls, mājaslapa, sociālie tīkli un kanāli).     

Lai padarītu ērtāku savstarpējo komunikāciju, 

kā arī ievestu skolas darbā informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas kopš 2015.gada 

sākuma izglītības iestādē notiek sociālā tīkla e-

klase apguve. Šobrīd skolas interneta ātrums ir 

10 mb/s, bet ir plānots ierīkot optisko 100 mb/s 

ātru internetu. 

Pieeja kvalitatīvām internetam atvieglo mācību 

procesu:  

- iespēja sekot līdzi sekmēm un virtuāli 

sazināties ar skolas biedriem un 

pedagogiem (e-klase); 

- interaktīvas un jaunas idejas, lai 

sagatavotos konkursiem un koncertiem; 

- palīdz vienkāršāk sameklēt 

nepieciešamo informāciju, lai 

sagatavotos mācību stundām; 

- iespēja izmantot video koplietošanas 

vietnes, kas dod iespēju noklausīt 

skaņdarbus un talantīgus 

mūziķus (youtube.com); 

- iespēja izmantot modernākos resursus, 

datu mākoņus. 

Ik gadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts budžets  

– dotam 

plānošanas 

periodam 

340940.56 EUR 

(t.sk. KM  jauno 

politikas 

iniciatīvu ietvarā  

(310670.56 

EUR (izmaksu 

aprēķins sk. 

pielikumā 

Nr.9)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktors, 

direktora 

vietnieks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas  

vidusskolas darbība projektā  

“Energoefektivitātes paaugstināšana 

 nekustamā īpašuma Kandavas ielā 2a,  

Daugavpilī, sastāvā ietilpstošo ēku ar kadastra 

apzīmējumu 05000011308001”.  

2019.-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopumā 

projektam 

piešķirts 

1104549 EUR, 

no 

kuriem 863350 

EUR ir 

pasākuma 

finansējums 

(85% ERAF, 

15% valsts) plus 

145378 EUR 

valsts dotācija 

Direktors, 

direktora 

vietnieks  
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un 95821 skolas 

papildus 

izmaksas 

Ēkas telpu kosmētiskais remonts.  2023. Valsts budžets – 

77 58 52 

Direktora 

vietnieks 

Skolas foajē remonts un jauns dizainisks 

risinājums. 

2023 Valsts budžets - 

 34 63 27 

Direktora 

vietnieks 

Skolas vestibila un foajē un garderobes mēbeļu 

iegāde 

2022 Valsts budžets –  
3 50 00 

Direktors 

Teritorijas labiekārtošanas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valsts budžets 

un pašvaldības 

līdzekļi –

projekta izstrāde 

aptuveni 

5000.00 EUR) 

un projekta 

realizācija 

(aptuveni 

50000.00 EUR) 

(pgaismojums, 

celiņi, žogs, 

infrastruktūra, 

mūzikas 

instrumentu 

ekspozīcija). 

Kopā – 

55000.00 EUR 

Direktora 

vietnieks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolas mācību korpusa mēbeļu iegāde 2023 37 50 00  

Ārējas videonovērošanas sistēmas ierīkošana 2022 5 000  

Iekšdurvju nomaiņa, atbilstoši ugunsdrošības 

prasībām. Ugunsaizsardzības sistēmas tehniskā 

projekta IV 

2022 60000  

Darba organizācija: vadība, vidējais posms, 

pedagogi, audzēkņi 

SBDMV vadības darbs pilnvērtīga mācību 

procesa, reģionālo profesionālo pasākumu 

rīkošanas, sadarbības ar Valsts institūcijām un 

sociālajiem partneriem nodrošināšanā. 

SBDMV darba pilnvērtīga izvērtēšana un 

mūsdienīgu un efektīvu darba formu ieviešana 

izglītības iestādē. 

Darba disciplīnas ievērošana izglītības 

kvalitātes un vadības kontekstā. 

Izglītības programmu un metodisko komisiju 

darba kvalitātes uzlabošana: 

 

 

Ik gadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav 

nepieciešams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktors, 

direktora 

vietnieks, 

nodaļu un 

met. kom. 

vadītāji, 

metodiķi 

 disciplīna, 

 metodiskā darba efektivitāte, 

 saikne: administrācija – Izglītības 

programmas vadītājs – pedagogi – 

audzēkņi. 
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Audzēkņu pašpārvaldes darba aktivizēšana.  

Pedagogu kvalifikācijas celšana Latvijā un 

ārzemēs darba efektivitātes nolūkā. 

Ik gadu Valsts budžets, 

privātie līdz., 

Eiropas fondu 

finansējums  

Direktors 

Audzinā-

tājas 

Kontakti, partnerība, sadarbība 

Izveidot nozaru un starpnozaru radošu klasteri: 

pilnveidot sadarbību ar sociālajiem partneriem 

– Daugavpils Mākslas vidusskolu Saules skola, 

Daugavpils Marka Rotko Mākslas centru, 

Daugavpils teātri, Daugavpils Latviešu kultūras 

centru, Daugavpils Universitāti – lai 

nodrošinātu SBDMV kā profesionālās 

izglītības centra un izglītības iestādes efektīvu 

un rezultatīvu darbību atbilstoši profesionālās 

izglītības mērķievirzēm un reģiona esošajām un 

perspektīvajām vajadzībām. 

Veicināt, atbilstoši īstenojamām izglītības 

programmām, sadarbību ar darba devējiem, tai 

skaitā: 

- saņemt darba devēju apstiprinošu 

rakstisku viedokli par īstenoto 

sadarbību; 

- nodrošināt kultūras nozarē strādājošo 

profesionālo tālākizglītību un pilnveidi. 

Nodrošināt mācību prakses vietas mūzikas 

profesionālās vidējās izglītības programmu 

izglītojamiem atbilstoši licencētajai 

profesionālās izglītības programmai. 

Nodrošināt pedagogu pieredzes apmaiņu un 

stažēšanos gan valsts, gan starptautiskā līmenī. 

Piedalīties Eiropas Savienības fondu vai citos 

ārvalstu finanšu instrumentu finansētajos 

projektos. 

Sakaru, sadarbības, partnerības projektu 

veidošana ar Latvijas un ārvalstu partneriem; 

Pedagogu un audzēkņu apmaiņas programmas. 

 

Ik gadu 

 

Valsts budžets, 

privātie līdz., 

Eiropas fondu 

finansējums 

 

Direktors 

 

 

 

Direktors                                           Aivars Broks 

 

 

 

 

 

Attīstības plāns aktualizēts 2019.gada 5.septembrī. 
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Pielikums Nr.1 

 

Izglītojamo sasniegumi profilējošo mācību priekšmetu konkursos 

 

Konkurss Sasniegumi 

08.01.2015.Jauno dziedātāju 

Ziemassvētku dziesmu konkurss 

Daugavpilī 

I vieta – S.Krīviņa – ped. V.Drobiševska 

I vieta – Z.Rutkovska – ped. E.Dakša 

I vieta  – V.A.Vancāne – ped. O.Salna 

I vieta – K.Dudareva – ped. O.Salna 

I vieta – K.Sosnāre – ped. E.Rucina 

I vieta – N.S.Rasnačs – ped. E.Rucina  

II vieta – A.Germane – ped. E.Dakša 

II vieta – A.Istratija – ped. E.Rucina 

II vieta – J.Smuļko – ped. V.Drobiševska 

11.01.2015.XI Starptautiskais garīgās 

mūzikas konkurss Sudraba zvani 

Daugavpilī 

I vieta – vidusskolas jauktais koris – dir. J.Ustinskovs  

I vieta – kordiriģentu ansamblis – vad. J.Ustinskovs 

II vieta – mūzikas skolas meiteņu ansamblis – ped. 

E.Rucina  

23.01.2015.I Starptautiskais Jauno 

koncertmeistaru konkurss Daugavpils 

koncertmeistars 2015 

II vieta – K.P.Litauniece – ped. I.Sajevska 

II vieta – E.A.Samuša – ped. O.Artamonova 

II vieta – V.Tolstika – ped. L.Ļebedeva 

II vieta, AR par labāko aizrobežu komponista 

skaņdarba atskaņojumu – V.Trofimova – ped. 

A.Broks  

III vieta – K.Kolodinska – ped. I.Bitiņa 

III vieta – J.Sļesareva – ped. L.Ļebedeva 

III vieta – I.Kļimoviča – ped. I.Broka 

AR – R.Vanaga – ped. I.Zdanovska 

23. – 25.01.2015. XX Latvijas mūzikas 

skolu pūšaminstrumentu un 

sitaminstrumentu izpildītāju konkurss 

Rīgā 

Diploms – V.Krilova – ped. N.Saveļjeva  

11.-13.02.2015. IX Starptautiskā 

saksofonmūzikas festivāla 

SAXOPHONIA Latvijas mūzikas skolu 

un vidusskolu saksofona klašu 

audzēkņu konkurss 

Atzinība – I.V.Romanovska – ped. R.Saikovskis 

18.-19.02.2015. Latvijas profesionālās 

vidējās mūzikas izglītības 

iestāžuizglītības programmas 

Pūšaminstrumentu spēle (koka 

pūšaminstrumenti un metāla 

pūšaminstrumenti) Valsts konkursa 

fināls 

I vieta – D.Stašāne – ped. N.Saveļjeva 

III vieta – I.V.Romanovska – ped. R.Saikovskis 

18.-22.02.2015. II Bērnu un jauniešu 

Pasaules koru čempionāts 

Sanktpēterburgā (Krievija) 

I vieta – vidusskolas jauktais koris – dir. J.Ustinskovs 

20.-22.02.2015. Latvijas profesionālās 

ievirzes mūzikas izglītības 

iestāžuizglītības programmas 

Pūšaminstrumentu spēle (koka 

pūšaminstrumenti un metāla 

pūšaminstrumenti) Valsts konkursa 

fināls 

I vieta  – B.Rakicka – ped. N.Saveļjeva 
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25.02.2015. Daugavpils pilsētas 

vokālās mūzikas konkurss Balsis – 

2015 

I vieta – MS 5.-9.klašu vokālais ansamblis – ped. 

E.Rucina 

03.-04.03.2015. Latvijas profesionālās 

vidējās mūzikas izglītības 

iestāžuizglītības programmas 

Diriģēšana Valsts konkursa fināls 

Atzinība – A.Jermaļonoka – ped. E.Dakša 

04.03.2015. III Latgales stīdzinieku 

konkurss Pavasara stīgas 

III vieta – M.M.Lāce – ped. O.Gavrilova 

Atzinība –V.Skrinda – ped. I.Ozuns 

Atzinība– M.Ažiganiča – ped. O.Gavrilova 

Atzinība – A.Golubeva – ped. O.Gavrilova 

05.03.2015. II Augštaitijas un Latgales 

reģionu Jauno pianistu mūsdienu 

Baltijas valstu klaviermūzikas konkurss 

Laureāta diploms – J.Vertinska – ped. B.Kornaševska 

13.03.2015. V Starptautiskais mūzikas 

skolu akordeonistu ansambļu konkurss 

Limbažos 

II vieta – trio A.Gorbunovs, P.Vasiļkovs, E.Zvagulis – 

ped. A.Petkevičs 

13.03.2015. Latgales vokālās mūzikas 

konkurss Balsis 2015 

II vieta – MS 5.-9.klašu vokālais ansamblis – ped. 

E.Rucina 

19.03.2015. Alfrēda Kalniņa Jauno 

vokālistu konkurss Cēsīs 

I vieta – A.Aleksejeva – ped. V.Cīrule  

Atzinība par perspektīvu balss materiālu – 

A.Baltmane – ped. O.Salna 

Atzinība par latviešu tautasdziesmas interpretāciju – 

A.Grebežs – ped. V.Cīrule 

20.03.2015. Starptautiskais jauno 

ģitāristu konkurss DOLCE CHITARRA 

II vieta – M.Gerbredere – ped. V.Pilipovs 

III vieta – N.Roščika – ped. A.Piskunovs 

III vieta – D.Vanags – ped. V.Pilipovs 

III vieta – I.Poļakova – ped. A.Piskunovs 

Atzinība – M.Ņikitins – ped. St.Kozlovskis 

Atzinība – M.Karpačovs – ped. A.Piskunovs 

Atzinība – S.Saveļjeva – ped. A.Piskunovs 

25.-27.03.2015. Starptautiskais 

akordeonistu konkurss Viļņā (Lietuva 

III vieta – trio A.Gorbunovs, P.Vasiļkovs, E.Zvagulis 

– ped. A.Petkevičs 

Diploms – duets J.Nitecka, J.Kaļniša – ped. T.Saratova 

28.03.2015. VII Latvijas pūtēju 

orķestru konkurss 

I vieta – Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 

vidusskolas pūtēju orķestris – dir. R.Saikovskis 

11.04.2015. IX Jēkaba Graubiņa Jauno 

pianistu konkurss Līvānos 

II vieta – O.Golubeva – ped. N.Olehno 

Atzinība – J.Vertinska – ped. B.Kornaševska 

Atzinība – N.Stankeviča – ped. N.Olehno 

14.04.2015. Latvijas gada ģitārists 2015 

Latgales reģiona kārta Rēzeknē 

I vieta – I.Poļakova- ped. A.Piskunovs 

I vieta – M.Gerbredere – ped. V.Pilipovs 

II vieta – N.Roščika – ped. A.Piskunovs 

III vieta - M.Ņikitins – ped. St.Kozlovskis 

Atzinība - D.Vanags – ped. V.Pilipovs 

Atzinība – A.Krasovskis – ped. V.Pilipovs 

15.-17.04.2015. VI Starptautiskais 

Jauno mūziķukonkurss VIVA LA 

MUSICA 

GRAND PRIX, I vieta, Atzinība par labāko brīvas 

izvēles skaņdarba atskaņojumu – V.Trofimova – ped. 

L.Ļebedeva 

II vieta – ped. O.Golubeva – ped. N.Olehno 

II vieta, Atzinība par labāko J.S.Baha skaņdarba 

atskaņojumu – D.Stašāne – ped. N.Saveļjeva 

III vieta – P.Vasiļkovs – ped.A.Petkevičs 
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III vieta – V.Tolstika – ped. L.Ļebedeva 

III vieta – I.V.Romanovska – ped. R.Saikovskis 

Atzinība – A.Maksimova – ped. G.Starožicka 

Atzinība – V.Šarko – ped. O.Artamonova 

Atzinība – J.Sļesareva – ped. L.Ļebedeva 

Atzinība – K.Sosnāre – ped. E.Rucina 

Atzinība – I.Cepurniece – ped. E.Bambāne 

Atzinība – R.Kurtiša – ped. I.Broka 

17.04.2015. X Latgales Jauno pianistu 

konkurss Balvos 

III vieta – J.Vertinska – ped. B.Kornaševska 

Atzinība – A.Jevstigņejeva – ped. E.Bambāne 

18.04.2015. XI Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētku Latvijas 

izglītības iestāžu simfonisko orķestru, 

kamerorķestru un stīgu orķestru 

konkurss 

I pakāpe - Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 

vidusskolas stīgu orķestris – dir.A.Broks 

21.-23.04.2015. XIII Starptautiskais 

akordeonistu – solistu konkurss 

"Naujene 2015" 

II vieta – A.Misjune – ped. Ņ.Laškova 

II vieta – J.Meškovskis – ped. A.Petkevičs 

II vieta – Ē.Zubkovskis – ped. Ņ.Laškova 

II vieta – A.Gorbunovs – ped. A.Petkevičs 

II vieta – P.Vasiļkovs – ped. A.Petkevičs 

II vieta – A.Zubova – ped. Ņ.Laškova 

III vieta – A.Grigorjeva – ped. K.Rusakoviča 

III vieta – A.Fjodorova – ped. A.Petkevičs 

21.-23.04.2015. II Starptautiskais 

konkurss – festivāls Mikolasa Kleofasa 

Oginska daiļrades pērles (Rietava, 

Lietuva) 

I vieta, Atzinība par labāko XX-XXI gs. komponista 

skaņdarba atskaņojumu – R.Vanaga – ped. 

E.Bambāne 

II vieta, Atzinība par artistiskumu – I.Kļimoviča – 

ped. A.Broks 

Diploms – V.A.Vancāne – ped. O.Salna 

24.-26.04.2015. Starptautiskais 

akordeonistu konkurss Ascoltate 2015 

(Kauņa, Lietuva) 

I vieta – A.Fjodorova – ped. A.Petkevičs 

II vieta – V.Masjuka – ped. T.Saratova 

II vieta – A.Zubova – ped. Ņ.Laškova 

26.04.2015. Latvijas gada ģitārists 2015 

fināls 

II vieta – M.Ņikitins – ped. S.Kozlovskis 

Atzinība – N.Roščika – ped. A.Piskunovs 

Atzinība – I.Poļakova – ped. A.Piskunovs 

30.04.2015. Kultūras ministrijas 

apbalvojums kultūrizglītības nozares 

talantīgākajiem audzēkņiem un viņu 

skolotājiem 

D.Stašāne, I.Kļimoviča, J.Nitecka, J.Kaļniša, ped. 

E.Bambāne, ped. N.Saveļjeva, ped. T.Saratova 

09.05.2015. Latgales reģiona mūzikas 

skolu akordeonistu ansambļu un 

orķestru konkurss Daugavpils 2015 

I vieta -Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 

vidusskolas Mūzikas skolas akordeonistu orķestris – 

dir. K.Rusakoviča 

I vieta – trio A.Gorbunovs, P.Vasiļkovs, E.Zvagulis – 

ped. A.Petkevičs 

II vieta – kvartets N.Zubova, K.Ivanovs, I.Sudniks, 

A.Isakovs – ped. T.Saratova 

III vieta – duets A.Isakovs, V.Masjuka – ped. 

T.Saratova 

13.05.2015. XII Jauno vokālistu 

konkurss Dziedu Dievmātei 

II vieta – K.Sosnāre – ped. E.Rucina 

II vieta – N.S.Rasnačs – ped. E.Rucina 

III vieta – D.Paškeviča – ped. E.Dakša 

III vieta – A.Istratija – ped. E.Rucina 

IV vieta – Z.Rutkovska – ped. E.Dakša 
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22.-24.10.2015. IX Valērija Hodukina 

Jauno akordeonistu konkurss 

Daugavpils 2015 

III vieta – A.Gorbunovs – ped. A.Petkevičs 

 

III vieta – A.Grigorjeva – ped. K.Rusakoviča 

22.-24.10.2015. IX Valērija Hodukina 

Jauno akordeonistu konkurss 

Daugavpils 2015 

III vieta – A.Gorbunovs – ped. A.Petkevičs 

III vieta – A.Grigorjeva – ped. K.Rusakoviča 

29.10.2015. I Latvijas flautas spēles 

jauno izpildītāju konkurss Sudraba 

flauta 

Diploms – A.Karpenko – ped. D.Maskaļūne 

03.-06.11.2015.III Starptautiskais Jauno 

mūziķu konkurss Kaunas Sonorum 

2015 (Kauņa, Lietuva) 

II vieta – D.Stašāne – ped. N.Saveļjeva 

  

III vieta – I.V.Romanovska – ped. R.Saikovskis 

  

III vieta – V.A.Vancāne – ped. J.Salna 

  

Diploms – A.Bižāns – ped. V.Cīrule 

  

Diploms – A.Zubova – ped. A.Petkevičs 

10.11.2015. 

Patriotisko dziesmu konkurss Skani 

Latvijai! 

I vieta – A.Jevstigņejeva – ped.J.Ustinskovs 

15.-17. 11.2015. 

VIII Starptautiskais folkloras konkurss 

Grand Prix INTERFOLK 

(Sanktpēterburga, Krievija) 

II vieta – SBDMV kordiriģentu ansamblis – ped. 

J.Ustinskovs 

26.11.2015.  

Vislatvijas akordeonistu - izpildītāju 

konkurss  

I vieta – A.Gorbunovs, ped. A.Petkevičs; 

II vieta – Pāvels Vasiļkovs, ped. A. Petkevičs; 

III vieta – J.Meškovskis, ped. Anatolijs Petkevičs; 

III vieta – A.Zubova, ped. A.Petkevičs  

04.12.2015. 

VII Starptautiskais kameransambļu 

konkurss NOVA MUSICA 

I vieta, AR par labāko ārzemju komponista 

skaņdarba atskaņojumu  - Trio BY THE WAY 

(V.Kovaļonoka, B.Krompāne, I.V.Romanovska), ped. 

E.Bambāne, K.Rusakoviča, R.Saikovskis; 

I vieta -- Trio KA-PRIZE (M.Istratija, J.Nitecka, 

J.Kaļniša), ped. L.Ļebedeva, T.Saratova; 

II vieta – Trio InDāŽa (I.Kļimoviča, D.Stašāne, 

Ž.Diklabs), ped. E.Bambāne; 

II vieta – Trio K.N.K. (K.K.Rinča, A.Kiseļe, 

K.Olehno), ped. I.Bitiņa, R.Saikovskis, St.Gribusts; 

III vieta - Trio TRIADE (V.Šarko, B.Rakicka, 

A.Karpenko), ped. O.Artamonova, N.Saveļjeva, 

D.Maskaļūne; 

III vieta - Duets A.Maksimova, N.Stankeviča, ped. 

G.Starožicka 

12.-13.01.2016. 

I Starptautiskais Staņislava Broka 

Jauno kordiriģentu konkurss 

Atzinība – K.Meļņikova – ped. E.Dakša 

14.01.2016. 

VIII Staņislava Broka Jauno dziedātāju 

konkurss 

Lielā balva, I pakāpe – S.Kriviņa – ped. V.Drobis-

Drobiševska 

Lielā balva, I pakāpe – V.Sevruks – ped. E.Rucina 

I pakāpe – Ņ.Zirjanovs – ped. A.Saveļjevs 

I pakāpe – meiteņu vecāko klašu ansamblis, ped. 

E.Rucina 

I pakāpe – duets I.Stankeviča, A.Litvinoviča – ped. 
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M.Samorodova 

I pakāpe – trio S.Krīviņa, E.Rasčevska, J.Zabarovska 

– ped. V.Drobis-Drobiševska 

II pakāpe – K.Naidina – ped. V.Drobis-Drobiševska 

II pakāpe – V.Didenko – ped. A.Saveļjevs 

II pakāpe – I.Stankeviča – ped. M.Samorodova 

II pakāpe – A.Istratija – ped. E.Rucina 

II pakāpe – A.Didenko – ped. E.Rucina 

II pakāpe – J.Zabarovska – ped. V.Drobis-

Drobiševska 

II pakāpe – zēnu ansamblis – ped. E.Rucina 

II pakāpe – duets E.Gorbunova, S.Gorbunova – ped. 

E.Rucina 

III pakāpe – A.Litvinoviča – ped. M.Samorodova 

III pakāpe – vokālais ansamblis – ped. E.Dakša 

18.01.2016. 

Daugavpils pilsētas latviešu valodas un 

literatūras olimpiāde 

III vieta – A.Rubens – ped. I.Locika 

20.01.2016. 

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas 

izglītības iestāžu izglītības 

programmas  Taustiņinstrumentu spēle 

– Akordeona spēle audzēkņu Valsts 

konkursa II kārta Daugavpils reģionā 

I vieta – A.Misjune – ped. Ņ.Laškova 

I vieta – Ē.Zubkovskis – ped. Ņ.Laškova 

I vieta – J.Meškovskis – ped. A.Petkevičs 

I vieta – A.Gorbunovs – ped. A.Petkevičs 

I vieta – P.Vasiļkovs – ped. A.Petkevičs 

II vieta – K.Malnačs – ped. T.Saratova 

Atzinība – A.Dubovskis – ped. T.Saratova 

Atzinība – A.Isakovs – ped. V.Hodukina 

Atzinība – I.Sudniks – ped. Ņ.Laškova 

Atzinība – N.Zubova – ped. Ņ.Laškova 

 23.01.2016. 

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas 

izglītības iestāžu izglītības programmas 

Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle 

audzēkņu Valsts konkursa II kārta 

Daugavpils reģionā 

II vieta – M.Ņikitins – ped. St.Kozlovskis  

II vieta – N.Roščika – ped. A.Piskunovs 

III vieta – D.Vanags – ped. V.Pilipovs 

III vieta – J.Stankova – ped. A.Piskunovs 

Atzinība – M.Kapačovs – ped. A.Piskunovs 

Atzinība – T.Činikailo – ped. A.Piskunovs 

Atzinība – K.Kolodinska – ped. A.Piskunovs 

08.02.2016. Latvijas profesionālās 

ievirzes mūzikas izglītības iestāžu 

izglītības 

programmas Taustiņinstrumentu spēle – 

Akordeona spēle audzēkņu Valsts 

konkursa fināls 

I vieta – Ē.Zubkovskis – ped. Ņ.Laškova 

I vieta – P.Vasiļkovs – ped. A.Petkevičs 

II vieta – A.Gorbunovs – ped. A.Petkevičs 

III vieta – K.Malnačs – ped. T.Saratova 

III vieta – A.Misjune – ped. Ņ.Laškova 

Atzinība – J.Meškovskis – ped. A.Petkevičs 

 09.02.2016. Latvijas profesionālās 

vidējās mūzikas izglītības iestāžu 

izglītības programmas 

Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona 

spēle audzēkņu Valsts konkursa fināls 

I vieta – A.Zubova – ped. A.Petkevičs 

I vieta – A.Grigorjeva – ped. K.Rusakoviča 

I vieta – A.Fjodorova – ped. A.Petkevičs 

II vieta – A.Turoks – ped. K.Rusakoviča 

Atzinība – B.Krompāne – ped. K.Rusakoviča 

 16.02.2016. V Latgales mūzikas skolu 

izglītības programmas Pūšamo 

instrumentu spēle audzēkņu ansambļu 

konkurss Latgales svilpaunieki 

I vieta – B.Rakicka, J.Presņakova – ped. N.Saveļjeva 

I vieta – L.Šembela, M.Kalniņa, R.Miglāns – ped. 

N.Saveļjeva 

II vieta – M.Žuka, I.Zile, E.Mukāne – ped. 

D.Maskaļūne 

III vieta – M.Kupcova, E.Golovko – ped. 

D.Maskaļūne 

III vieta – A.Kiseļe, K.Olehno, D.Skrule – ped. 
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R.Saikovskis 

III vieta – N.Palabinskis, G.Rucins, A.Homa, 

N.Lukaševičs – ped. R.Saikovskis 

 16.02.2016. Latvijas profesionālās 

ievirzes mūzikas izglītības iestāžu 

izglītības programmas Stīgu 

instrumentu spēle – Ģitāras spēle 

audzēkņu Valsts konkursa fināls 

II vieta – M.Ņikitins – ped. St.Kozlovskis 

II vieta – N.Roščika – ped. A.Piskunovs 

 17.02.2016. Latvijas profesionālās 

vidējās mūzikas izglītības iestāžu 

izglītības programmas Stīgu 

instrumentu spēle – Ģitāras spēle 

audzēkņu Valsts konkursa fināls 

I vieta – St.Kozlovskis – ped. V.Pilipovs 

II vieta – R.Sladzis – ped. V.Pilipovs 

04.03.2016. Reģionālais konkurss 

mūzikas literatūrā un solfedžo 

Andrejam Jurjānam – 160 

II vieta – mūzikas skolas komanda JURJĀNI – ped. 

A.Saveļjevs 

III vieta (kompozīciju konkursā) – I.Mendriķe – ped. 

G.Zavadska 

04.03.2016. IV Latgales Mūzikas skolu 

IP Pūšaminstrumentu spēle, 

Sitaminstrumentu spēle audzēkņu 

konkurss 

III vieta – D.Vaivare – ped. N.Saveļjeva 

III vieta – B.Rakicka – ped. N.Saveļjeva 

III vieta – Ņ.Sivašovs – ped. A.Žiguļičs 

Atzinība – D.Skrule – ped. A.Salenieks        

Atzinība – A.Valpēters – ped. A.Salenieks 

Atzinība – T.Priedītis – ped. A.Komuls 

Atzinība – E.Samorodovs – ped. G.Ratnieks 

12.03.2016. VI Starptautiskais Brāļu 

Mediņu jauno pianistu konkurss 
II vieta, Atzinība par labāko Mediņa skaņdarba 

izpildījumu – M.Istratija – ped. I.Sajevska 

III vieta – V.Kovaļonoka – ped. E.Bambāne 

12.03.2016. IV Jāzepa Vītola bērnu un 

jauniešu koru un vokālo ansambļu 

konkurss Lai skan! 

II vieta – Kora klases meiteņu koris – ped. E.Dakša 

II vieta – vecāko klašu meiteņu ansamblis – ped. 

E.Rucina 

18.03.2016. VI Starptautiskais Arvīda 

Žilinska jauno pianistu konkurss 

Atzinība – M.Bolotņikova – ped. J.Hozjainova 

19.-20.03.2016. VIII Latvijas pūtēju 

orķestru konkurss 

I vieta – Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 

vidusskolas pūtēju orķestris – dir. R.Saikovskis 

06.-08.04.2016. VII Starptautiskais 

jauno mūziķu konkurss VIVA LA 

MUSICA 

I vieta, Atzinība par labāko brīvas izvēles skaņdarba 

atskaņojumu – I.V.Romanovska – ped. R.Saikovskis 

II vieta, Atzinība par labāko brīvas izvēles skaņdarba 

atskaņojumu – N.S.Rasnačs – ped. V.Cīrule 

II vieta – A.Baltmane – ped. J.Salna 

II vieta – D.Stašāne – ped. N.Saveļjeva 

II vieta – A.Jermaļonoka – ped. J.Borele 

III vieta – L.Šembela – ped. N.Saveļjeva 

III vieta – V.Krilova – ped. N.Saveļjeva 

III vieta – M.Istratija – ped. I.Sajevska 

III vieta – I.Kļimoviča – ped. A.Broks 

Atzinība – K.Sosnāre – ped. V.Cīrule 

Atzinība – A.Sukonkins – ped. St.Gribusts 

Atzinība – V.A.Vancāne – ped. J.Salna 

Atzinība – V.Kovaļonoka – ped. E.Bambāne 

Atzinība – A.Turoks – ped. K.Rusakoviča 

12.04.2016. Latvijas profesionālās 

vidējās mūzikas izglītības iestāžu 

II vieta (kompozīciju konkursā) – R.Cvečkovskis – 

ped. J.Ustinskovs 
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izglītības programmas Mūzikas vēsture 

un teorija audzēkņu valsts konkurss 

12.-14.04.2016. XIV Starptautiskais 

akordeonistu – solistu konkurss  

„Naujene 2016” 

I vieta – A.Misjune – ped. Ņ.Laškova 

I vieta – A.Grigorjeva – ped. K.Rusakoviča 

II vieta – J.Meškovskis – ped. A.Petkevičs 

II vieta – Ē.Zubkovskis – ped. Ņ.Laškova 

II vieta – A.Gorbunovs – ped. A.Petkevičs 

II vieta – P.Vasiļkovs – ped. A.Petkevičs 

II vieta – A.Zubova – ped. A.Petkevičs 

II vieta – A.Turoks – ped. K.Rusakoviča 

II vieta – A.Fjodorova – ped. A.Petkevičs 

III vieta – N.Zubova – ped. Ņ.Laškova 

 16.04.2016. X Jēkaba Graubiņa Jauno 

pianistu konkurss 

II vieta – A.Maksimova – ped. G.Starožicka 

II vieta – M.Istratija – ped. I.Sajevska 

Diploms – A.Kovaļova – ped. I.Sajevska 

27.04.2016. Latgales reģiona mūzikas 

skolu akordeonistu – solistu konkurss 

„Daugavpils 2016” 

I vieta – K.Malnačs – ped. T.Saratova  

I vieta – A.Misjune – ped. Ņ.Laškova  

I vieta – Ē.Zubkovskis – ped. Ņ.Laškova  

III vieta – A.Ļitvinska – ped. A. Petkevičs  

III vieta – J.Meškovskis – ped. A.Petkevičs  

Atzinība – N.Zubova – ped. Ņ.Laškova 

28.04.2016. Kultūras ministrijas 

apbalvojums kultūrizglītības nozares 

talantīgākajiem audzēkņiem un viņu 

skolotājiem 

A.Fjodorova, ped. A.Petkevičs 

11.05.2016. XIII Jauno vokālistu 

konkurss Dziedu Dievmātei 
I vieta, Atzinība par labāko tautas dziesmas 

izpildījumu – V.Sevruks – ped. E.Rucina 

III vieta – Ņ.Zirjanovs – ped. A.Saveļjevs 

IV vieta – D.Pašķeviča – ped. E.Dakša 

20.-21.05.2016. Jubilejas XXXV 

Starptautiskais garīgās mūzikas 

festivāls Hajnuvka 2016 

II vieta - Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 

vidusskolas jauktais koris – dir. J.Ustinskovs 

23.11.2016. 

II Vislatvijas akordeonistu – izpildītāju 

konkurss 

I vieta – A.Misjune – ped. Ņ.Laškova 

I vieta – A.Gorbunovs – ped. A.Petkevičs 

I vieta – A.Zubova – ped. A.Petkevičs 

II vieta – K.Malnačs – ped. T.Saratova 

II vieta – P.Vasiļkovs – ped. A.Petkevičs 

II vieta – A.Dubovskis – ped. T.Saratova 

III vieta – E.Zvagulis – ped. A.Petkevičs 

25.11.2016. 

 XI Starptautiskais festivāls – konkurss 

Linksmasis akordeonas (Sauļi, Lietuva) 

I vieta – trio A.Dubovskis, V.Masjuka, I. Mendriķe - 

ped. T.Saratova, O.Artamonova 

II vieta – duets D.Raņņijs un B.Krompāne – ped. 

T.Saratova 

02.12.2016. 

II Starptautiskais Jauno vokālistu 

konkurss Bella Voce  

II vieta – K.Dudareva – ped. O.Salna 

III vieta, Atzinības raksts par labāko tautas dziesmas 

atskaņojumu – N.S.Rasnačs – ped. V. Cīrule 

III vieta – K.Sosnāre – ped. V.Cīrule 

III vieta, Atzinības raksts par labāko brīvas izvēles 

skaņdarba atskaņojumu – V.A.Vancāne – ped. O. 

Salna 

03.12.2016. 

XII Starptautiskajā P.Čaikovska 

klaviermūzikas izpildītāju solistu un 

II vieta, Atzinība par labāko latviešu komponista 

skaņdarba izpildījumu – S.Jonāns – ped. 

O.Artamonova 
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klavierduetu konkurss  III vieta – D.Markova – ped. K.Gurina 

12.01.2017. 

Jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu 

konkurss 

I pakāpe, GALVENĀ BALVA E grupā – N.S.Rasnačs 

– ped. V.Cīrule 

I pakāpe - Z.Rutkovska un A.Zaharova – ped. E.Dakša 

II pakāpe – S.Ivbule – ped. V.Drobis-Drobiševska 

II pakāpe – E.M.Jensena – ped. E.Dakša 

II pakāpe – A.Ģermane – ped. E.Dakša 

II pakāpe – A.Stavro – ped. V.Drobis-Drobiševska 

II pakāpe – A.Špandaruka – ped. V.Drobis-

Drobiševska 

II pakāpe – A.Istratija – ped. E.Rucina 

II pakāpe – V.Samorodova – ped. J.Salna 

II pakāpe – A.Hudojans – ped. A.Saveļjevs 

II pakāpe – E.Gorbunova un S.Gorbunova – ped. 

E.Rucina 

II pakāpe – A.Litvinoviča un I.Stankeviča – ped. 

M.Samorodova 

III pakāpe – V.Vanaģele – ped. V.Drobis-Drobiševska 

13.-15.01.2017. 

XII Starptautiskais garīgās mūzikas 

festivāls “Sudraba zvani” 

I pakāpe – Kora Klases vecāko klašu meiteņu 

ansamblis „Saldais mirklis” – ped. E.Rucina  

I pakāpe – Kordiriģentu ansamblis – ped. J.Ustinskovs  

I pakāpe – SBDMV Jauktais koris – vad. J.Ustinskovs 

/ dir. A.Krivošejeva, K.Meļņikova 

20.01.2017. 

II Starptautiskais Jauno koncertmeistaru 

konkurss Daugavpils koncertmeistars 

2017 

I vieta – V.Šarko – ped. O.Artamonova 

II vieta – A.Jevstigņejeva – ped. A.Broks 

III vieta – K.K.Rinča – ped. I.Bitiņa 

III vieta – M.Istratija – ped. I.Broka 

Atzinība – A.Orlova – ped. A.Broks 

25.01.2017. 

Latvijas profesionālās ievirzes 

mūzikas izglītības iestāžu 

izglītības programmas Kora klase 

audzēkņu valsts konkursa II kārta 

Daugavpils reģionā 

I vieta – V.Vanaģele – ped. V.Drobis-Drobiševska 

I vieta – S.Ivbule – ped. V.Drobis-Drobiševska 

I vieta – Z.Rutkovska – ped. E.Dakša 

I vieta – K.Siliņa – ped. J.Borele 

II vieta – D.Ivanovs – ped. E.Rucina 

II vieta – A.Ģermane – ped. E.Dakša 

II vieta – L.Vucena – ped. M.Samorodova 

II vieta – A.Stavro – ped. V.Drobis-Drobiševska 

II vieta – S.Krīviņa – ped. V.Drobis-Drobiševska 

II vieta – J.Smuļko – ped. V.Drobis-Drobiševska 

Atzinība – A.Hudojans – ped. A.Saveļjevs 

27.-29.01.2017. 

XXII Latvijas mūzikas skolu 

pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu 

izpildītāju konkurss 

III vieta – B.Rakicka – ped. N.Saveļjeva 

08.02.2017. 

VI Latgales mūzikas skolu izglītības 

programmas Pūšamo instrumentu spēle 

audzēkņu ansambļu konkurss Latgales 

svilpaunieki 

I vieta – D.Vaivare, L.Šembela, A.Griķe – ped. 

N.Saveļjeva 

III vieta – A.Valpēters, V.Jermaļonoka, Ē.Čerpinska – 

ped. A.Salenieks 

III vieta – K.Olehno, L.Utkina, A.Irbe, L.Donika – 

ped. R.Saikovskis 

Atzinība – E.Samorodovs, T.Priedītis – ped. 

G.Ratnieks 
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14.-15.02.2017. 

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas 

izglītības iestāžu izglītības programmas 

Kora klase audzēkņu valsts konkursa 

fināls 

I vieta – V.Vanaģele – ped. V.Drobis-Drobiševska 

I vieta – S.Ivbule – ped. V.Drobis-Drobiševska 

  

15.02.2017., 18.02.2017. 

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas 

izglītības iestāžu izglītības programmas 

Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle 

audzēkņu valsts konkursa II kārta 

Daugavpils reģionā 

I vieta – S.Jonāns – ped. O.Artamonova 

I vieta – J.Sļesareva – ped. L.Ļebedeva 

I vieta – V.Šarko – ped. O.Artamonova 

II vieta – D.Markova – ped. K.Gurina 

II vieta – R.Sadovskis – ped. N.Baškatova 

II vieta – M.Bolotiņikova – ped. J.Hozjainova 

II vieta – I.Mendriķe – ped. O.Artamonova 

III vieta – O.Golubeva – ped. N.Olehno 

III vieta – J.Vertinska – ped. B.Kornaševska 

17.02.2017. 

II Starptautiskais akordeonistu konkurss 

FLAMING ACCORDIONS 2017 

II vieta – A.Misjune – ped. Ņ.Laškova 

III vieta – K.Malnačs – ped. T.Saratova 

III vieta – V.Masjuka – ped. T.Saratova 

III vieta – A.Dubovskis – ped. T.Saratova 

23.-24.02.2017. 

Starptautiskais pūšaminstrumentu 

spēles jauno izpildītāju konkurss 

Naujene WIND 2017 

II vieta – E.Samorodovs – ped. G.Ratnieks 

01.03.2017. 

IV Latgales jauno lociņinstrumentālistu 

konkurss PAVASARA STĪGAS 2017 

III vieta – M.Ažiganiča – ped. O.Gavrilova 

Atzinība – A.Gabrāne – ped. M.Zelča 

Atzinība – V.Filoņenko – ped. O.Gavrilova 

01.03.2017. 

Daugavpils pilsētas profesionālo 

izglītības iestāžu matemātikas 

olimpiāde 

III vieta – V.A.Vancāne – ped. R.Kolpņeva 

01.-07.03.2017. 

V Latgales Mūzikas skolu  

IP Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu 

konkurss 

III vieta – D.Vaivare – ped. N.Saveļjeva 

III vieta – E.Samorodovs – ped. G.Ratnieks 

III vieta – T.Priedītis – ped. A.Komuls 

02.03.2017. 

Latvijas profesionālās vidējās mūzikas 

izglītības iestāžu izglītības programmas 

Vokālā mūzika audzēkņu Valsts 

konkursa fināls 

I vieta – N.S.Rasnačs – ped. V.Cīrule 

I vieta – A.Baltmane – ped. J.Salna 

I vieta – A.Bižāns – ped. V.Cīrule 

10.03.2017. 

VI Starptautiskais mūzikas skolu 

akordeonistu-solistu konkurss 

Limbažos 

I vieta – P.Vasiļkovs – ped. A.Petkevičs 

II vieta – A.Gorbunovs – ped. A.Petkevičs  

III vieta – A.Dubovskis – ped. T.Saratova 

III vieta – I.Putne – ped. Ņ.Laškova 

III vieta – A.Misjune – ped. Ņ.Laškova 

11.03.2017. 

VII Starptautiskais Brāļu Mediņu jauno 

pianistu konkurss 

Atzinība – L.Nitiša – ped. E.Bambāne 

13.03.2017. 

1.Latgales novada latviešu valodas un 

literatūras olimpiāde 10.klasei 

III vieta – L.Onzule – ped. I.Locika 

14.-16.03.2017. 

Latvijas profesionālās ievirzes  

mūzikas izglītības iestāžu  

izglītības programmas 

Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle 

II vieta – S.Jonāns – ped. O.Artamonova 
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audzēkņu valsts konkursa fināls 

16.03.2017. 

III Starptautiskais jauno bajānistu un 

akordeonistu konkurss Belgorodā 

(Krievija) 

I vieta – A.Gorbunovs – ped. A.Petkevičs 

I vieta – P.Vasiļkovs – ped. A.Petkevičs 

II vieta – A.Zubova – ped. A.Petkevičs 

II vieta – kvartets A.Gorbunovs, P.Vasiļkovs, 

A.Zubova, E.Zvagulis ¬– ped. A.Petkevičs 

III vieta – J.Nitecka – ped. K.Rusakoviča 

Atzinība – E.Zvagulis – ped. A.Petkevičs 

 22.03.2017. 

 II Starptautiskais Jauno ģitāristu 

konkurss DOLCHE CHITARRA 

II vieta – M.Ņikitins – ped. St.Kozlovskis 

III vieta – S.Saveļjeva  ped. St.Kozlovskis 

III vieta – N.Roščika – ped. St.Kozlovskis 

III vieta – I.Poļakova – ped. V.Pilipovs 

Atzinība – D.Kruste – ped. St.Kozlovskis 

Atzinība – J.Seļivanovs – ped. V.Pilipovs 

30.-31.03.2017. 

Starptautiskais akordeonistu konkurss 

VIĻŅA 2017 

III vieta – A.Zubova – ped.A.Petkevičs 

Atzinība – kvartets A.Gorbunovs, P.Vasiļkovs, 

A.Zubova, E.Zvagulis – ped. A.Petkevičs 

01.04.2017. 

IX Latvijas pūtēju orķestru konkurss 

II vieta – Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 

vidusskolas pūtēju orķestris – dir. R.Saikovskis 

03.-07.04.2017. 

XV Starptautiskais akordeonistu – 

solistu konkurss NAUJENE 2017 

Grand Prix – A.Zubova – ped.A.Petkevičs 

II vieta – J.Nitecka – ped. K.Rusakoviča  

II vieta – E.Zvagulis – ped. A.Petkevičs 

II vieta – A.Misjune – ped. Ņ.Laškova  

II vieta – I.Putne – ped. Ņ.Laškova 

II vieta – K.Malnačs – ped. T.Saratova  

II vieta – V.Masjuka – ped. T.Saratova  

III vieta – A.Turoks – ped. K.Rusakoviča 

05.-07.04.2017. 

VIII Starptautiskais Jauno mūziķu 

konkurss VIVA LA MUSICA 

I vieta, Atzinība par labāko brīvas izvēles skaņdarba 

atskaņojumu – A.Zubova – ped. A.Petkevičs 

I vieta – A.Jevstigņejeva – ped. A.Broks 

II vieta – S.Jonāns – ped. O.Artamonova 

II vieta – D.Stašāne – ped. N.Saveļjeva 

III vieta – B.Rakicka – ped. N.Saveļjeva 

III vieta – I.V.Romanovska – ped. R.Saikovskis 

Atzinība – J.Sļesareva – ped. L.Ļebedeva 

Atzinība – A.Baltmane – ped. J.Salna 

Atzinība – K.Dudareva – ped. J.Salna 

Atzinība – A.Sukonkins – ped. St.Gribusts 

10.-11.04.2017. 

XII Starptautiskais akordeonistu 

konkurss ASCOLTATE 2017 

I vieta – A.Gorbunovs – ped. A.Petkevičs 

I vieta – P.Vasiļkovs – ped. A.Petkevičs 

I vieta – A.Zubova – ped.A.Petkevičs 

II vieta – A.Misjune – ped. Ņ.Laškova  

II vieta – I.Putne – ped. Ņ.Laškova 

II vieta – V.Masjuka – ped. T.Saratova  

II vieta – E.Zvagulis – ped. A.Petkevičs 

II vieta – J.Nitecka – ped. K.Rusakoviča 

II vieta – kvartets A.Gorbunovs, P.Vasiļkovs, 

A.Zubova, E.Zvagulis – ped. A.Petkevičs 

III vieta – A.Turoks – ped. K.Rusakoviča 

22.04.2017. 

XI Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu 

konkurss 

I vieta –M.Bolotņikova – ped. J.Hozjainova 



 41 

05.05.2017. 

Starptautiskais jauno izpildītāju 

konkurss Mažieji talentai – Utena 2017 

Laureāta diploms – M.Puzirevs – ped. K.Gurina 

06.05.2017. 

Latvijas talantu konkurss “Ineses 

Galantes Talanti” 

I vieta – A.Zubova – ped.A.Petkevičs 

10.05.2017. 

Latgales reģiona mūzikas skolu 

akordeonistu ansambļu un orķestru 

konkurss Daugavpils 2017 

II vieta – A.Misjune, K.Malnačš – ped. T.Saratova 

II vieta – A.Dubovskis, V.Masjuka, I.Mendriķe – ped. 

T.Saratova, O.Artamonova 

II vieta -  Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 

vidusskolas mūzikas skolas akordeonistu orķestris – 

dir. K.Rusakoviča 

12.05.2017. 

Klasiskās ģitārspēles konkursa Latvijas 

Gada ģitārists 2017 

I vieta – M.Ņikitins – ped. St.Kozlovskis 

13.05.2017. 

Atklātais klasiskās ģitāras izpildītāju 

konkurss VIVAT, GUITAR! 

(Bobruiska, Baltkrievija) 

III vieta – I.Poļakova – ped. V.Pilipovs 

17.05.2017. 

XIV Jauno  vokālistu konkurss Dziedu 

Dievmātei 

III pakāpe – V.Vanaģele – ped. V.Drobis-Drobiševska 

IV pakāpe – A.Hudojans – ped. A.Saveļjevs 

IV pakāpe – D.Ivanovs – ped. E.Rucina 

27.05.2017. 

VI Stokholmas Starptautiskais mūzikas 

konkurss 

III vieta – D.Stašāne – ped. N.Saveļjeva 

25.-28.11. 

2016. 

Valērija Hodukina X Starptautiskais 

jauno akordeonistu konkurss 

Daugavpils 2017  

II vieta – A.Zubova – ped. A.Petkevičs 

25.11.2017. 

III Vislatvijas akordeonistu – izpildītāju 

konkurss 

I vieta – P.Vasiļkovs – ped. A.Petkevičs 

I vieta – A.Gorbunovs – ped. A.Petkevičs 

I vieta – E.Zvagulis – ped. A.Petkevičs 

II vieta – I.Putne – ped. Ņ.Laškova 

III vieta – A.Misjune – ped. Ņ.Laškova 

III vieta – V.Masjuka – ped. T.Saratova 

Atzinība – A.Vladinovskis – ped. T.Saratova 

29.-30.11. 

2017. 

VI Starptautiskais Jauno mūziķu 

konkursa KAUNAS SONORUM – 

2017 

II vieta – K.Dudareva – ped. O.Salna, kcm. 

I.Zdanovska 

III vieta – A.Zubova – ped. A.Petkevičs 

Atzinība – B.Rakicka – ped. N.Saveļjeva, kcm. 

E.Bambāne 

Atzinība – P.Vasiļkovs – ped. A.Petkevičs 

Atzinība – N.S.Rasnačs – ped. V.Cīrule, kcm. I.Broka 

 01.12.2017. 

VIII Starptautiskais kameransambļu 

konkurss NOVA MUSICA 

I vieta, Atzinība par labāko nacionālā komponista 

skaņdarba atskaņojumu - Klavieru duets – V.Šarko 

un N.Bogdaņenko - ped. O.Artamonova, L.Ļebedeva 

I vieta - Klavieru duets – O.Golubeva un T.Neicgalis - 

ped. O.Artamonova 

II vieta - Duets AVANTI – J.Sļesareva un A. 

Jevstigņejeva - ped. I.Broka 

II vieta - Kameransamblis AD LIBITUM – I.Briņķe, 

A.Orlova, A.Sukonkins - ped. I.Sajevska, R. 

Saikovskis 
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III vieta - Klavieru duets – S.Mogorite un 

A.O.Ustinskovs - ped. G.Starožicka 

III vieta - Duets AME MUSIQUE – J.Pupeļa un 

L.Onzule - ped. I.Sajevska 

III vieta - Kameransamblis THE IMPULSE – 

S.Ribicka, V.Gžibovska, D.Raņņijs - ped. 

I.Zdanovska, T.Saratova, R.Saikovskis 

Atzinība - Klavieru duets – J.Vertinska un 

M.Bolotņikova - ped. B.Kornaševska 

 02.12.2017. 

IV Starptautiskais pianistu – zēnu 

konkurss klavierspēlē Spēlē zēni! 

II vieta – M.Puzirevs – ped. K.Gurina 

 02.12.2017. 

XIII Starptautiskais Pētera Čaikovska 

klaviermūzikas izpildītāju  solistu un 

klavierduetu konkurss 

III vieta – D.Bolotņikova – ped. J.Hozjainova 

16.12.2017. 

VI Starptautiskais konkurss Sibiriada  

I vieta – Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 

vidusskolas jauktais koris – dir. J.Ustinskovs 

17.01.2018. 

IX Staņislava Broka  

Jauno dziedātāju konkurss 

I pakāpe un uzvarētāja diploms - V.Vanaģele –  ped. 

V.Drobis-Drobiševska, kcm. I.Kuļa 

I pakāpe un uzvarētāja diploms - L.Znutiņa – ped. 

V.Cīrule, kcm. I.Broka 

I pakāpe - V.Sevruks – ped. J.Salna, kcm. A.Tāraude 

I pakāpe - D.Šaripova – ped. J.Salna, kcm. A.Tāraude 

I pakāpe - D.Paškeviča un A.Ģermane – ped. 

E.Dakša, kcm. I.Zdanovska 

I pakāpe - Jaunāko klašu meiteņu ansamblis – ped. 

V.Drobis-Drobiševska 

I pakāpe - Vecāko klašu meiteņu ansamblis, ped. E. 

Dakša, kcm. I.Zdanovska 

II pakāpe - M.Aleksejeva – ped. V.Drobis-

Drobiševska, kcm. I.Kuļa 

II pakāpe - E.Žuromska – ped. V.Drobis-Drobiševska, 

kcm. I.Kuļa 

II pakāpe - D.Ivanovs – ped. E.Rucina, kcm. 

J.Vasiļjeva 

II pakāpe - S.Ivbule – ped. V.Drobis-Drobiševska, 

kcm. I.Kuļa 

II pakāpe - S.Krīviņa – ped. V.Drobis-Drobiševska, 

kcm. I.Kuļa 

II pakāpe - A.Didenko – ped. O.Salna, kcm. 

A.Tāraude 

II pakāpe - J.Kazanauska – ped. O.Salna, kcm. 

A.Tāraude 

II pakāpe - V.Samorodova – ped. O.Salna, kcm. 

A.Tāraude 

II pakāpe - Jaunāko klašu meiteņu ansamblis – ped. 

E.Rucina 

II pakāpe - Zēnu ansamblis – ped. E.Rucina, kcm. 

J.Vasiļjeva 

III pakāpe - L.Vucena – ped. M.Samorodova, kcm. 

M.Istratija 

III pakāpe - G.Trockis – ped. V.Drobis-Drobiševska, 
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kcm. I.Kuļa 

III pakāpe - A.Hudojans – ped. A.Saveļjevs, kcm. 

A.Orlova 

III pakāpe - S.L.Garkalne – ped. E.Rucina, kcm. 

J.Vasiļjeva 

24.01.2018. 

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas 

izglītības iestāžu izglītības programmas 

kopas Stīgu instrumentu spēle  

(vijole, alts, čells, kontrabass)  

audzēkņu Valsts konkursa  

II kārta – reģiona atlase 

II vieta – M.Ažiganiča – ped. O.Gavrilova, kcm. 

V.Smirnova 

Atzinība – K.Bura – ped. St.Petkevičs, kcm. 

B.Fioņina 

Atzinība – V.Filoņenko – ped. O.Gavrilova, kcm. 

V.Smirnova 

Atzinība – V.Skrinda – ped. I.Ozuns, kcm. J.Vasiļjeva 

Atzinība – M.M.Lāce – ped. O.Gavrilova, kcm. 

V.Smirnova 

Atzinība – M.Smirnova – ped. I.Zeile, kcm. B.Fioņina 

06.-07.02. 

2018. 

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas 

izglītības iestāžu izglītības programmas 

kopas Stīgu instrumentu spēle  

(vijole, alts, čells, kontrabass)  

audzēkņu Valsts konkursa  

III kārta – fināls 

III vieta – M.Ažiganiča – ped. O.Gavrilova, kcm. 

V.Smirnova 

16.02.2018. 

Arvīda Žilinska VI Starptautiskais 

jauno vokālistu konkurss 

II vieta – D.Ivanovs – ped. E.Rucina, kcm. J.Vasiļjeva 

01.03.2018. 

Starptautiskais Pūšaminstrumentu 

spēles jauno izpildītāju konkurss 

NAUJENE WIND 2018 

II vieta – E.Samorodovs – ped. G.Ratnieks, kcm. 

A.Orlova 

III vieta – A.Larionova – ped. G.Ratnieks, kcm. 

A.Orlova 

III vieta – B.Rakicka – ped. N.Saveļjeva, kcm. 

J.Vasiļjeva 

06. – 08.03. 

2018. 

VI Latgales mūzikas skolu IP 

Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu 

konkurss 

II vieta – E.Samorodovs – ped. G.Ratnieks, kcm. 

A.Orlova 

III vieta – R.Sauleviča – ped. D.Maskaļūne, kcm. 

M.Istratija 

III vieta – A.O.Ustinskovs – ped. A.Komuls, kcm. 

M.Istratija 

III vieta – A.Larionova – ped. G.Ratnieks, kcm. 

A.Orlova 

III vieta – B.Rakicka – ped. N.Saveļjeva, kcm. 

J.Vasiļjeva 

Atzinība – L.Znutiņa – ped. D.Maskaļūne, kcm. 

M.Istratija 

09.03.2018. 

III Starptautiskais jauno pianistu 

konkurss  Mūzikas varavīksne 

Atzinība – O.Jukuma – ped. E.Bambāne 

09.03.2018. 

Starptautiskais Alfrēda Kalniņa jauno 

vokālistu konkurss 

I vieta – N.S.Rasnačs – ped. V.Cīrule, kcm. I.Broka  

III vieta – V.Sevruks – ped. J.Salna, kcm. 

I.Zdanovska  

10.03.2018. 

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un 

XVI Deju svētku  

koprepertuāra pārbaudes un svētku 

I vieta – Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 

vidusskolas pūtēju orķestris – vad. R.Saikovskis 
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dalībnieku –  

pūtēju orķestru atlases skate 

15.-16.03. 

2018. 

III Starptautiskais konkurss Jaunie 

talanti 2018 (Kupišķi, Lietuva) 

II vieta – I.Putne – ped. Ņ.Laškova 

II vieta – P.Vasiļkovs – ped. A.Petkevičs 

II vieta – A.Gorbunovs – ped. A.Petkevičs 

III vieta – A.Misjune – ped. Ņ.Laškova 

Atzinība – V.Masjuka – ped. T.Saratova 

16.03.2018. 

II Starptautiskais pianistu konkurss 

GRADUS AD PARNASSUM 

SIRMIUM (Stremska Mitrovica, 

Serbija) 

II vieta – A.Jevstigņejeva – ped. I.Broka 

16.03.2018. 

Poļu un latviešu dziesmu konkurss 

III vieta – S.Sarule – ped. E.Rucina, kcm. J.Vasiļjeva 

23.03.2018. 

Daugavpils pilsētas profesionālo 

izglītības iestāžu matemātikas 

olimpiāde 

II vieta – V.Samorodova – ped. R.Kolpņeva 

III vieta – K.Znotiņa – ped. R.Kolpņeva 

06.04.2018. 

XIII Latgales Jauno pianistu konkurss 

(Balvi) 

I vieta – O.Jukuma – ped. E.Bambāne 

06.04.2018. 

Klasiskās ģitārspēles konkurss Latgales 

stīga (Rēzekne) 

I vieta – D.Kruste – ped. St.Kozlovskis 

I vieta – I.Poļakova – ped. V.Pilipovs 

II vieta – I.Ņikitins – ped. St.Kozlovskis 

II vieta – N.Roščika – ped. St.Kozlovskis 

III vieta – M.Ņikitins – ped. St.Kozlovskis 

III vieta – J.Seļivanovs – ped. V.Pilipovs 

Atzinība – J.Drelings – ped. St.Kozlovskis 

Atzinība – S.Saveļjeva – ped. St.Kozlovskis 

11.-13.04. 

2018. 

IX Jauno mūziķu konkurss VIVA LA 

MUSICA 

I vieta – J.Pupeļa – ped. A.Broks 

I vieta – M.Trofimoviča – ped. St.Gribusts, kcm. 

E.Bambāne 

II vieta,  Atzinība par labāko latviešu komponista 

skaņdarba izpildījumu – N.S.Rasnačs – ped. 

V.Cīrule, kcm. I.Broka 

II vieta – L.Onzule – ped. I.Broka 

II vieta – I.V.Romanovska – ped. R.Saikovskis, kcm. 

E.Bambāne 

III vieta,  Atzinība par labāko brīvās izvēles 

skaņdarba izpildījumu – A.Gorbunovs – ped. 

A.Petkevičs 

III vieta – P.Vasiļkovs – ped. A.Petkevičs 

III vieta – V.A.Vancāne – ped. O.Salna, kcm. 

G.Vsesvjatska, N.Saveļjeva 

Atzinība – D.Markova – ped. K.Gurina 

Atzinība – M.Ažigaņiča – ped. O.Gavrilova, kcm. 

I.Zdanovska 

Atzinība – V.Gžibovska – ped. R.Saikovskis, kcm. 

A.Tāraude 

Atzinība – B.Rakicka – ped. N.Saveļjeva, kcm. 

J.Vasiļjeva 

Atzinība – L.Nitiša – ped. E.Bambāne 

Atzinība – K.Dudareva – ped. O.Salna, kcm. 
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I.Zdanovska 

Atzinība – V.Sevruks – ped. J.Salna, kcm. 

G.Vsesvjatska 

14.04.2018. 

XII Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu 

konkurss (Līvāni) 

II vieta – T.Neicgalis – ped. L.Ļebedeva, N.Baškatova 

Atzinība – A.Vanaga – ped. I.Broka 

18.04.2018. 

Reģionālais konkurss mūzikas literatūrā 

un solfedžo 

Jāzepam Vītolam – 155 

I vieta – Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 

vidusskolas komanda (L.Šembela, L.Donika, 

M.Smirnova,  A.Čirkina, K.K.Rinča, N.Stankeviča) – 

ped. A.Saveļjevs 

I vieta kompozīciju konkursā – N.Seile 

18.04.2018. 

V Starptautiskais klavierspēles 

audzēkņu klavieru ansambļu un 

instrumentālo kameransambļu ar 

klavierēm konkurss (Liepāja) 

III vieta – V.Šarko un N.Bogdaņenko – ped. 

O.Artamonova un L.Ļebedeva 

III vieta – J.Pupeļa un L.Onzule – ped. I.Sajevska 

18.-19.04. 

2018. 

XVI Starptautiskais akordeonistu-

solistu konkurss NAUJENE 2018 

I vieta – A.Gorbunovs – ped. A.Petkevičs 

I vieta – P.Vasiļkovs – ped. A.Petkevičs 

II vieta – K.Bogdanoviča – ped. Ņ.Laškova 

II vieta – I.Putne – ped. Ņ.Laškova 

III vieta – A.Misjune – ped. Ņ.Laškova 

III vieta – V.Masjuka – ped. T.Saratova 

III vieta – E.Zvagulis – ped. A.Petkevičs 

Atzinība – B.Krompāne – ped. T.Saratova 

20.04.2018. 

Klasiskās ģitārspēles konkurss Latvijas 

gada ģitārists 2018 

(Iecava) 

I vieta – M.Ņikitins – ped. St.Kozlovskis 

III vieta – N.Roščika – ped. St.Kozlovskis  

III vieta – J.Seļivanovs – ped. V.Pilipovs 

Atzinība – V.Labude – ped. St.Kozlovskis 

Atzinība – I.Poļakova – ped. V.Pilipovs 

20.-22.04. 

2018. 

III Starptautiskais konkurss – festivāls 

Bajāns. Akordeons, Harmonika. 

(Himki, Krievija) 

Atzinība – A.Zubova – ped. A.Petkevičs 

04.2018. 

Starptautiskā pianistu konkursa 

CONCOURS MUSICAL DE FRANCE 

atlase 

I vieta – A.Jevstigņejeva – ped. I.Broka 

I vieta – J.Sļesareva – ped. L.Ļebedeva 

I vieta – duets A.Jevstigņejeva un J.Sļesareva – ped. 

I.Broka 

I vieta – K.Lapkovska – ped. I.Broka 

25.04.2018. 

Latgales reģiona mūzikas skolu 

akordeonistu – solistu konkurss 

Daugavpils 2018 

I vieta – I.Putne – ped. Ņ.Laškova  

I vieta – A.Gorbunovs – ped. A.Petkevičs  

I vieta – P.Vasiļkovs – ped. A.Petkevičs  

II vieta – K.Bogdanoviča – ped. Ņ.Laškova  

II vieta – A.Misjune – ped. Ņ.Laškova  

II vieta – V.Masjuka – ped. T.Saratova  

III vieta – A.Vladinovskis – ped. T.Saratova 

28.04.2018. 

Jāņa Zābera piemiņai veltīts zēnu 

vokālistu konkurss AIVIEKSTES 

LAKSTĪGALAS – 2018 

II vieta, Atzinība labākajam latviešu 

tautasdziesmas izpildījumam izloksnē – D.Ivanovs – 

ped. E.Rucina, kcm. J.Vasiļjeva 

29.04.2018. 

28. Starptautiskais Jauno mūziķu 

konkurss Cita di Barletta 

III vieta kompozīciju konkurss – R.Cvečkovskis 
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04.05.2018. 

Starptautiskais jauno izpildītāju 

konkursa MAŽIEJI TALENTAI – 

UTENA 2018 (Utena, Lietuva) 

Laureāts – M.Puzirevs – ped. K.Gurina 

Laureāts – D.Markova – ped. K.Gurina 

Diplomands – L.Kaminska – ped. I.Kuļa 

16.05.2018. 

XV Jauno vokālistu konkurss 

Dziedu Dievmātei (Aglona) 

II vieta, Atzinība par labāko tautas dziesmas 

izpildījumu –  

D.Paškeviča – ped. E.Dakša, kcm. I.Zdanovska 

II vieta – D.Ivanovs - ped. E.Rucina, kcm. J.Vasiļjeva 

18.05.2018. 

Krievu dziesmu izpildītāju konkurss 

Krievu dziesma gan draiska, gan 

skumja (Daugavpils) 

GRAND PRIX – L.Kuzņecova 

II vieta – K.Siliņa 

19.-20.05. 

2018. 

Starptautiskais pianistu konkurss 

CONCOURS MUSICAL DE FRANCE 

(Francija) 

GRAND PRIX – duets A.Jevstigņejeva un J.Sļesareva 

– ped. I.Broka 

GRAND PRIX – J.Sļesareva – ped. L.Ļebedeva, 

I.Broka 

I vieta – A.Jevstigņejeva – ped. I.Broka 

07.05.2018. 

Daugavpils pilsētas profesionālo 

izglītības iestāžu audzēkņu olimpiāde 

lietišķajā informātikā 

II vieta – K.Siliņa – ped. N.Grīnfelde 

02.06.2018. 

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un 

XVI Deju svētku  

Pūtēju orķestru konkurss 

II vieta – Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 

vidusskolas pūtēju orķestris – vad. R.Saikovskis 

09.10.2018. 

Latvijas Kultūras kanona 

2018./2019.gada konkursa “Kultūras 

kanons manā skolas somā” 1.kārta 

Latgales reģionā (Rēzeknē) 

I vieta – R.Cvečkovskis, A.Jevstigņejeva, L.Onzule – 

ped. G.Zavadska 

07.10.2018. 

Visas Latvijas jauno talantu konkurss 

par Teodora Reitera balvu 

II vieta – A.Gorbunovs  - ped. A.Petkevičs 

III vieta – E.Zvagulis – ped. A.Petkevičs 

30.10.2018. 

Valsts  angļu valodas olimpiādes 

Daugavpils pilsētas posms 

III vieta – L.Onzule – ped. L.Vaidere 

05.11.2018. 

Daugavpils pilsētas kolāžu konkurss 

Spilgtākais notikums 20.gadsimtā 

Latvijas vēsturē 

II vieta – K.Siliņa – ped. R.Velika 

11.11.2018. 

5.Starptautiskais Hamburgas 

komponistu konkurss (Vācija) 

I vieta – R.Cvečkovskis – ped. A.Vecumnieks 

22.-29.11. 

2018. 

XXI Starptautiskais konkurss Gadsimta 

māksla Lonigo (Itālija) 

II vieta – L.Nitiša – ped. E.Bambāne 

28.11.2018. 

VIII Starptautiskais konkurss 

Muzicējam divatā Kauņā (Lietuva) 

II vieta – J.Sļesareva un L.Onzule – ped. I.Broka 

30.11.2018. 

III Starptautiskais Jauno vokālistu 

konkurss Bella Voce 

Grand Prix, Atzinība par  labāko brīvas izvēles 

skaņdarba atskaņojumu – N.S.Rasnačs – ped. 

V.Cīrule, kcm. I.Broka 

II vieta – L.Rēze – ped. J.Salna, kcm. G.Vsesvjatska 
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II vieta – B.Sprindžuka – ped. O.Salna, kcm. 

E.Bambāne 

Atzinība par veiksmīgu piedalīšanos, Atzinība par 

labāko savas valsts  komponista oriģināldziesmas 

atskaņojumu – L.Znutiņa – ped. V.Cīrule, kcm. 

I.Broka  

Atzinība par labāko  tautas dziesmas atskaņojumu 

– R.Zdanovska – ped. O.Salna, kcm. G.Vsesvjatska 

30.11.2018. 

IV Jāņa Ivanova jauno pianistu 

konkurss Latgales skicējums Rēzeknē 

II vieta – S.Jonāns – ped. O.Artamonova 

01.12.2018. 

XIV Starptautiskais Pētera Čaikovska 

klaviermūzikas izpildītāju solistu un 

klavierduetu konkurss Koknesē 

II vieta – D.Markova – ped. K.Gurina 

10.12.2018. 

IV Vislatvijas akordeonistu – izpildītāju 

konkurss Rēzeknē 

I vieta – P.Vasiļkovs – ped. A.Petkevičs 

II vieta – K.Bogdanoviča – ped. Ņ.Laškova 

II vieta – A.Gorbunovs – ped. A.Petkevičs 

III vieta – A.Tirelis – ped. A.Petkevičs 

12.2018. 

7. Starptautiskais konkurss Sibiriada 

I pakāpe – Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 

vidusskolas jauktais koris – dir. S.Strautmale, 

M.Truskovska, L.Znutiņa 

10.-13.01. 

2019. 

XIII Starptautiskā garīgās mūzikas 

festivāla Sudraba zvani konkurss  

"Koru un ansambļu konkurss" 

I pakāpe, Uzvarētājs vokālo grupu konkursā – 

SBDMV vokālais ansamblis “CANTAT” – vad. 

A.Bižāns 

I pakāpe, Uzvarētājs katoļu un protestantu 

mūzikas konkursā –  SBDMV mācību koris – vad. 

J.Ustinskovs, diriģ. A.Stankeviča un L.Znutiņa, kcm. 

A.Tāraude 

I pakāpe kamerkoru grupā –  SBDMV mācību koris 

– vad. J.Ustinskovs, diriģ. R.Cvečkovskis un 

M.Truskovska 

10.-13.01. 

2019. 

XIII Starptautiskā garīgās mūzikas 

festivāla Sudraba zvani konkurss  

"Jauno dziedātāju konkurss" 

I pakāpe, Uzvarētājs – N.S.Rasnačs – ped. V.Cīrule, 

kcm. I.Broka 

I pakāpe – V.Vanaģele – ped. V.Drobis-Drobiševska, 

kcm. I.Kuļa 

I pakāpe – K.Šaliņš – ped. A.Saveļjevs, kcm. 

A.Orlova 

I pakāpe – L.Rēze – ped. J.Salna, kcm. G.Vsesvjatka 

I pakāpe – J.Kazanauska – ped. O.Salna, kcm. 

G.Vsesvjatka 

II pakāpe – A.Aristova – ped. E.Rucina, kcm. 

J.Vaisļjeva 

II pakāpe – D.Bitiņa – ped. E.Rucina, kcm. 

J.Vasiļjeva 

II pakāpe – A.Hudojans – ped. A.Saveļjevs, kcm. 

A.Orlova 

II pakāpe – M.Sauleviča – ped. A.Saveļjevs, kcm. 

A.Orlova 

II pakāpe – I.Kaigorodova – ped. A.Saveļjevs, kcm. 

A.Orlova 

II pakāpe – L.Rībule – ped. J.Salna, kcm. 

G.Vsesvjatka 

II pakāpe – A.Didenko – ped. O.Salna, kcm. 
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G.Vsesvjatka 

II pakāpe – A.Lisovs – ped. V.Cīrule, kcm. I.Broka 

II pakāpe – V.Samorodova – ped. O.Salna, kcm. 

G.Vsesvjatka 

II pakāpe – K.Siliņa – ped. O.Salna, kcm. 

G.Vsesvjatka 

II pakāpe – D.Šaripova – ped. J.Salna, kcm. 

G.Vsesvjatka 

II pakāpe – L.Znutiņa – ped. V.Cīrule, kcm. I.Broka 

III pakāpe – D.Paškeviča – ped. E.Dakša, kcm. 

M.Istratija 

III pakāpe – D.Ivanovs – ped. E.Rucina, kcm. 

J.Vasiļjeva 

III pakāpe – T.Djagiļeva – ped. A.Bižāns, kcm. 

G.Vsesvjatska 

 18.01.2019. 

III Starptautiskais Jauno 

koncertmeistaru konkurss 

Daugavpils koncertmeistars 2019 

III vieta – L.Nitiša – ped. I.Sajevska, il. O.Salna, 

A.Žiguļičs  

AR – J.Sļesareva – ped. L.Ļebedeva, il. O.Salna 

AR – A.Jevstigņejeva – ped. A.Broks, il. J.Salna, 

A.Salenieks 

22.-24.01. 

2019. 

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas 

izglītības iestāžu  

10V un 20V izglītības programmu 

Pūšaminstrumentu spēle un 

Sitaminstrumentu spēle audzēkņu 

Valsts konkursa II kārta – Daugavpils 

reģiona atlase 

I vieta – B.Rakicka – ped. N.Saveļjeva, kcm. 

J.Vasiļjeva 

II vieta – D.Kravčenko – ped. A.Salenieks, kcm. 

A.Tāraude 

II vieta – M.Cvetinska – ped. A.Žiguļičs, kcm. 

J.Vasiļjeva 

II vieta – T.Priedītis – ped. A.Komuls, kcm. 

M.Istratija 

II vieta – A.Valpēters – ped. A.Salenieks, kcm. 

A.Tāraude 

II vieta – L.Donika – ped. St.Gribusts, kcm. N.Olehno 

III vieta – Ņ.Sivašovs – ped. A.Žiguļičs, kcm. 

J.Vasiļjeva 

III vieta – A.O.Ustinskovs – ped. A.Komuls, kcm. 

M.Istratija 

III vieta – A.Ašķeļaņecs – ped. G.Ratnieks, kcm. 

A.Orlova 

III vieta – V.Jevsejevs – ped. A.Tamans, kcm. 

A.Tāraude 

III vieta – L.Znutiņa – ped. N.Saveļjeva, kcm. 

J.Vasiļjeva 

III vieta – R.Antipovs – ped. St.Gribusts, kcm. 

N.Olehno 

III vieta – A.Auziņa – ped. St.Gribusts, kcm. 

N.Olehno 

III vieta – L.Biteniece – ped. N.Saveļjeva, kcm. 

J.Vasiļjeva 

III vieta – D.Vaivare – ped. N.Saveļjeva, kcm. 

J.Vasiļjeva 

III vieta – D.Lermans – ped. St.Gribusts, kcm. 

N.Olehno 

III  vieta – V.Markovs – ped. G.Ratnieks, kcm. 

A.Orlova 

III vieta – E.Snetkovs – ped. G.Ratnieks, kcm. 
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A.Orlova 

III vieta – O.Tamans – ped. V.Davidovskis, kcm. 

A.Tāraude 

28.-31.01. 

2019. 

Latvijas profesionālās vidējās mūzikas 

izglītības iestāžu izglītības programmas 

Pūšaminstrumentu spēle Valsts 

konkursa fināls 

I vieta – D.Čerpinskis – ped. A.Salenieks, kcm. 

E.Bambāne 

II vieta – M.Trofimoviča – ped. St.Gribusts, kcm. 

E.Bambāne 

III vieta – V.Krilova – ped. R.Saulevičs, kcm. 

E.Bambāne 

07.02.2019. 

II Latgales jauno vijolnieku konkurss 

Atzinība – V.Skrinda – ped. I.Ozuns, kcm. J.Vasiļjeva 

11.-14.02. 

2019. 

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas 

izglītības iestāžu  

izglītības programmas 

Pūšaminstrumentu spēle  

Valsts konkursa fināls 

II vieta – B.Rakicka – ped. N.Saveļjeva, kcm. 

J.Vasiļjeva 

II vieta – D.Kravčenko – ped. A.Salenieks, kcm. 

A.Tāraude  

II vieta – A.O.Ustinskovs – ped. A.Komuls, kcm. 

M.Istratija  

III vieta – T.Priedītis – ped. A.Komuls, kcm. 

M.Istratija  

III vieta – A.Ašķeļaņecs – ped. G.Ratnieks, kcm. 

A.Orlova 

20.02.2019. 

XI Starptautiskā Saksofonmūzikas 

festivāla Saxophonia Latvijas Mūzikas 

skolu un Mūzikas vidusskolu saksofona 

klašu audzēkņu konkurss 

Atzinība – L.Utkina – ped. St.Gribusts, kcm. 

I.Sajevska 

Atzinība – V.Gžibovska – ped. R.Saikovskis, kcm. 

A.Tāraude 

22.02.2019. 

Starptautiskais akordeonistu konkurss 

Līksmojošais akordeons 2019 (Kupišķi, 

Lietuva) 

Grand Prix – A.Zubova – ped. A.Petkevičs 

I vieta – P.Vasiļkovs – ped. A.Petkevičs 

I vieta – A.Gorbunovs, E.Zvagulis, P.Vasiļkovs, 

A.Zubova - ped. A.Petkevičs 

II vieta – E.Zvagulis – ped. A.Petkevičs 

III vieta – I.Putne – ped. Ņ.Laškova  

III vieta – K.Bogdanoviča – ped. Ņ.Laškova  

Atzinība – A.Gorbunovs – ped. A.Petkevičs 

28.02.-01.03.2019. 

III Starptautiskais pūšaminstrumentu 

spēles jauno izpildītāju konkurss  

Naujene Wind 2019 

I vieta – B.Rakicka – ped. N.Saveļjeva, kcm. 

J.Vasiļjeva 

II vieta – A.Ašķeļaņecs – ped. G.Ratnieks, kcm. 

A.Orlova 

II vieta – A.Auziņa – ped. St.Gribusts, kcm. N.Olehno 

II vieta – R.Zdanovska – ped. RSaikovskis, kcm. 

N.Olehno 

II vieta – A.Valpēters – ped. A.Salenieks, kcm. A. 

Tāraude 

III vieta – L.Znutiņa – ped. N.Saveļjeva, kcm. 

J.Vasiļjeva 

III vieta – L.Donika – ped. St.Gribusts, kcm. 

N.Olehno 

III vieta – D.Kravčenko – ped. A.Salenieks, kcm. 

A.Tāraude 

III vieta – D.Lermans – ped. S.Gribusts, kcm. 

N.Olehno 

Atzinība – S.Laurinoviča – ped. D.Stašāne, kcm. 

M.Istratija 
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Atzinība – E.Snetkovs – ped. G.Ratnieks, kcm. 

A.Orlova 

05.03.2019. 

III Starptautiskais jauno ģitāristu 

konkurss DOLCE CHITARRA 

I vieta – F.Priedītis – ped. R.Sladzis 

III vieta – T.Donika – ped. St.Kozlovskis 

III vieta – D.Kruste – ped. St.Kozlovskis 

Atzinība – L.Garkuls – ped. R.Sladzis 

Atzinība – S.Saveļjeva – ped. St.Kozlovskis 

07.- 

09.03.2019. 

Imanta Kokara 3.Starptautiskais vidējās 

profesionālās mūzikas izglītības iestāžu 

jauno kordiriģentu konkurss 

II vieta, Balva par obligāta skaņdarba labāko 

interpretāciju, Balva par izvēles darba atskaņošanu 

– L.Znutiņa – ped. J.Ustinskovs, kcm. N.Olehno un 

A.Tāraude  

Atzinība,  Kora simpātijas balva – R.Cvečkovskis – 

ped. J.Ustinskovs, kcm. N.Olehno un A.Tāraude 

Atzinība – K.Siliņa – ped. J.Ustinskovs, kcm. 

N.Olehno un A.Tāraude 

09.03.2019. 

IX Starptautiskais Brāļu Mediņu jauno 

pianistu konkurss 

III vieta – S.Jonāns – ped. O.Artamonova 

Atzinība – O.Jukuma – ped. E.Bambāne 

08.-10.03. 

2019. 

Starptautiskais konkurss Pēterburgas 

pavasaris 2019 (Sanktpēterburga, 

Krievija) 

GRAND PRIX – N. S.Rasnačs – ped. V.Cīrule kcm. 

I.Broka  

GRAND PRIX (dueti) - N. S.Rasnačs un A.Bižāns – 

ped. V.Cīrule kcm. I.Broka 

I vieta  (koncertmeistaru konkurss) – 

A.Jevstigņejeva -  ped. A.Broks, il. N.S.Rasnačs  

III vieta – L.Onzule – ped. I.Broka 

III vieta – A.Jevstigņejeva – ped. I.Broka 

13.03.2019. 

Daugavpils  pilsētas konkurss Franču 

dziesma 

I vieta – D.Šaripova – ped. L.Čirkste 

15.03.2019. 

I Starptautiskais bajāna, akordeona un 

harmoniku izpildītāju konkurss 

(Tambova, Krievija) 

II vieta – P.Vasiļkovs – ped. A.Petkevičs 

III vieta – A.Gorbunovs – ped. A.Petkevičs 

15.03.2019. 

IV Aukšaitijas un Latgales reģionu 

jauno pianistu 

mūsdienu Baltijas valstu 

klaviermūzikas konkurss (Visaginas, 

Lietuva)  

Diploms – N.Stocka – ped. K.Gurina  

Diploms – M.Puzirevs – ped. K.Gurina 

17.03.2019. 

Starptautiskais konkurss Golden Time 

London II (Londona, Lielbritānija) 

GRAND PRIX – L.Nitiša – ped. E.Bambāne  

GRAND PRIX – M.Trofimoviča – ped. St.Gribusts, 

kcm.E.Bambāne  

GRAND PRIX – D.Čerpinskis – ped. A.Salenieks, 

kcm. E.Bambāne 

22.-24.03. 

2019. 

III Sanktpēterburgas P.Rosolovska 

Atklātais diriģentu konkurss 

(Sanktpēterburga, Krievija) 

I vieta un Kora simpātijas Balva – R.Cvečkovskis -  

ped. J.Ustinskovs 

Diploms par augsti profesionālo un māksliniecisko 

skolas dziesmas izpildījumu savā pavadījumā – 

K.Siliņa - 

ped. J.Ustinskovs 

30.03.2019. 

I Starptautiskais klaviermūzikas 

konkurss Klejojošā mūzika (Zarasi, 

I vieta – L.Kaminska – ped.I.Kuļa 

I vieta – M.Puzirevs – ped.K.Gurina 
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Lietuva) 

30.-31.03. 

2019. 

X Latvijas pūtēju orķestru konkurss 

II vieta – Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 

vidusskolas pūtēju orķestris – dir. R.Saikovskis 

01.04.2019. 

XVII Starptautiskais akordeonistu – 

solistu konkurss NAUJENE 2019 

I vieta – K.Bogdanoviča – ped. Ņ.Laškova 

II vieta – E.Savickis – ped. A.Grigorjeva 

II vieta – V.Veise – ped. Ņ.Laškova 

II vieta – A.Vladinovskis – ped. T.Saratova 

II vieta – I.Putne – ped. Ņ.Laškova 

II vieta – J.Meškovskis – ped. A.Petkevičs 

III vieta – M.Breļs – A.Petkevičs 

05.04.2019. 

XIV Latgales Jauno pianistu konkurss 

Balvos 

III vieta – V.Šagapovs – ped. E.Bambāne 

Atzinība – A.Šatreviča – ped. E.Bambāne 

05.04.2019. 

A.Grīnberga jauno ģitāristu konkurss 

Kur tad tu nu biji? 

GRAND PRIX – pedagogs St.Kozlovskis 

II pakāpe – trio  S.Saveļjeva, M.Ņikitins, N.Roščika – 

ped. St.Kozlovskis 

05.-07.04. 

2019. 

XIII Starptautiskais akordeonistu 

konkurss ASCOLTATE 2019 

II vieta – I.Putne – ped. Ņ.Laškova 

II vieta – K.Bogdanoviča – ped. Ņ.Laškova 

II vieta – E.Zvagulis – ped. A.Petkevičs  

III vieta – A.Tirelis – ped. A.Petkevičs 

10.-12.04. 

2019. 

X Starptautiskais Jauno mūziķu 

konkurss VIVA LA MUSICA 

I vieta, Atzinība par labāko brīvās izvēles 

skaņdarba izpildījumu – V.Gžibovska – ped. 

R.Saikovskis, kcm. A.Tāraude 

II vieta – D.Markova – ped. K.Gurina 

III vieta, Atzinība par labāko F.Pulenka skaņdarba 

izpildījumu – Z.Stupāne – ped. A.Broks 

III vieta – M.Puzirevs – ped. K.Gurina 

III vieta – E.Ragine – ped. N.Olehno 

III vieta – S.Jonāns – ped. O.Artamonova 

III vieta – P.Vasiļkovs – ped. A.Petkevičs 

Atzinība – V.Vanaģele – ped. V.Drobis-Drobiševska, 

kcm. I.Kuļa 

Atzinība – V.Marcinkeviča – ped. I.Sajevska 

Atzinība – L.Nitiša – ped. E.Bambāne 

10.-14.04. 

2019. 

XI Starptautiskais tautas instrumentu 

izpildītāju konkurss Petropavlovskas 

asamblejas (Sanktpēterburga, Krievija) 

Diploms – A.Zubova – ped. A.Petkevičs 

11.-14.04. 

2019. 

VIII Starptautiskā festivāla–konkursa 

“Sargā mani, manu talisman” (Ļubļana, 

Slovēnija) 

II vieta – L.Kuzņecova – ped. V.Cīrule, kcm. 

M.Istratija 

12.04.2019. 

Latvijas klasiskās ģitārspēles konkurss 

Latvijas gada ģitārists 2019 

II vieta – I.Poļakova – ped. V.Pilipovs  

III vieta – D.Kruste – ped. St.Kozlovskis 

Atzinība – F.Priedītis – ped. R.Sladzis 

Atzinība – V.Labude – ped. St.Kozlovskis 

Atzinība – M.Ņikitins – ped. St.Kozlovskis 

13.04.2019. 

XIII  Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu 

konkurss 

III vieta – E.Ragine – ped. N.Olehno 
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18.04.2019. 

Kultūras ministrijas apbalvojums 

kultūrizglītības nozares talantīgākajiem 

audzēkņiem un viņu skolotājiem 

A.Jevstigņejeva 

J.Sļesareva 

R.Cvečkovskis 

ped. I.Broka 

ped. L.Ļebedeva 

ped. A.Vecumnieks 

19.04.2019. 

VIII Starptautiskais jauno mūziķu un 

komponistu konkurss Mūzikas skaņas 

(Viļņa, Lietuva) 

I vieta – V.Krilova – ped. R.Saulevičs, kcm. 

E.Bambāne 

I vieta – M.Ažiganiča – ped. O.Gavrilova, kcm. 

E.Bambāne 

II vieta – R.Cvečkovskis – ped. A.Vecumnieks 

II vieta – D.Gritāne – ped. A.Vecumnieks 

III vieta – A.O.Ustinskovs – ped. G.Starožicka 

III vieta – A.Jevstigņejeva – ped. A.Vecumnieks  

III vieta – E.Petrovs – ped. O.Gavrilova, kcm. 

E.Bambāne 

Diploms – V.Šagapovs – ped. E.Bambāne 

Diploms – M.M.Lāce – ped. O.Gavrilova, kcm. 

E.Bambāne 

Diploms – A.O.Ustinskovs – ped. A.Komuls, kcm. 

J.Ustinskovs 

Diploms – E.R.Ustinskovs – ped. G.Starožicka 

03.05.2019. 

Starptautiskais jauno izpildītāju 

konkurss Mazie talanti (Utena, Lietuva) 

Laureāta diploms – L.Kaminska – ped.I.Kuļa 

Laureāta diploms – E.Ragine – ped. N.Olehno 

Diploms – D.Bolotņikova – ped. J.Hozjainova 

04.05.2019. 

XVII Maskavas starptautiskais 

mūzikas festivāls Skan Maskava 

I pakāpe  nominācijā Akadēmiskā kora dziedāšana 

-  SBDMV jauktais koris – vad. J.Ustinskovs, diriģ. 

M.Truskovska un L.Znutiņa 

11.05.2019. 

Latgales reģiona mūzikas skolu 

akordeonistu ansambļu konkurss 

Daugavpils 2019 

I vieta – A.Misjune un M.Bolotņikova – ped. 

T.Saratova un J.Hozjainova 

Atzinība – J.Meškovskis, A.Ļitvinska, A.Ašķeļaņecs – 

ped. M.Vadišute 
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Pielikums Nr.2 

 

Izglītojamo sasniegumi 

vispārizglītojošo mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos 

 

Pasākums Sasniegumi 

19.01.2015.  

 Daugavpils pilsētas latviešu valodas un 

literatūras 11.-12.klašu 41.olimpiāde 

III vieta - A.Rubens – ped. I.Locika 

Atzinības raksts – D.Stašāne– ped. I.Locika 

30.01.2015. Valsts  Latviešu valodas un 

literatūras 41.olimpiāde ( II kārta 

pilsētā) 

A.Rubens – III vieta                

D.Stašāne - Atzinība 

27.02.2015. IX  Latgales atklātā vācu 

valodas ( kā 3.svešvalodas) olimpiāde 

V.Vancāne – III vieta 

19.03.2015. Latgales reģiona latviešu 

valodas un literatūras olimpiāde 

I.V.Romanovska – Atzinība   

A.Kardele - Atzinība 

31.03.2015. Baltijas Starptautiskais 

skolnieku radošo darbu konkurss 

S.Gromnicka – Sertifikāts  

D.Stašāne -  III vieta 

30.04.2015. Reģionālais radošo darbu 

konkurss „Izcilas vācu personības” 

L.Pauliņa, A.Bižāns,  

V.Vancāne -   I vieta 

24.09.2015. Valodu konkurss 

„Draudzības vilciens”   

A.Dubra, A.Orlova, D.Stašāne  

24.11.2015. Kultūras kanons Raiņa un 

Aspazijas jubilejas 150.gadskārtā 

A.Jermaļonoka, R.Cvečkovskis   Ž.Diklabs  -  

Atzinība 

24.11.2015. „American day”  konkurss  V.Vancāne, V.Prohovska, B.Silava, K.Sosnāre - 

Atzinība 

18.01.2016. Valsts  Latviešu valodas un 

literatūras 42.olimpiāde 11. – 12.kl. ( II 

kārta ) 

A.Rubens – III vieta                                            

28.01.2016. Runas konkurss : „Rudyard  

Kipling quotations” 

V.Kovaļonoka, V.A. Vancāne, I.Romanovska  - 

Atzinība 

24.02.2016. Pilsētas profesionālo 

mācību iestāžu matemātikas olimpiāde 

M.Istratija – I vieta 

A.Dubra –  II vieta 

A.Rubens  -  II vieta 

V.A.Vancāne – III vieta 

22.03.2016. Konkurss „R.Paula devums 

Latvijas kultūras dzīvē” 

S.N.Rasnačs, D.Čerpinskis, B.Krompāne, V.Vancāne - 

II v 

14.04.2016. Diktātu konkurss „ Rakstīt 

latviski ir moderni” 

I.V.Romanovska – III vieta 

18.04.2016. Daugavpils pilsētas un 

novada prof. iz- glītības iestāžu 

ekonomikas olimpiāde 

A.Rubens  - Pateicība 

19.04.2016. Literārais vakars par 

grāmatu „Farenheit 451” 

V.A.Vancāne - Pateicība 

24.09.2016. Valodu konkurss 

„Draudzības vilciens”   

A.Dubra, A.Orlova, D.Stašāne  

24.10.2016. Pasākums „Čaka dzīves 

čemodāns” Daugavpils tehnikumā 

D.Čerpinskis, N.S.Rasnačs, K.Meļņikova  -  Atzinība 

24.11.2016. „American day”  konkurss  V.Vancāne, V.Prohovska, B.Silava, K.Sosnāre - 

Atzinība 

16.01.2017. Valsts  Latviešu valodas un 

literatūras 43.olimpiāde 11. – 12.kl. ( II 

kārta ) 

I.V.Romanovska – Atzinība                                            
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28.01.2017. Runas konkurss : „Rudyard  

Kipling quotations” 

V.A. Vancāne, I.Romanovska   Atzinība 

24.02.2017. Pilsētas profesionālo 

mācību iestāžu matemātikas olimpiāde 

V.A.Vancāne – III vieta 

13.03.2017. 11.Latgales novada 

latviešu valodas un literatūras 

olimpiāde 10.klasēm 

L.Onzule -  III vieta 

14.04.2017. Diktātu konkurss „ Rakstīt 

latviski ir moderni” 

I.V.Romanovska – III vieta 

18.04.2017. Daugavpils pilsētas un 

novada prof. izglītības iestāžu 

ekonomikas olimpiāde 

A.Rubens  - Pateicība 

01.12.2017. Pilsētas anglu valodas 

olimpiades (10.-12.kI skolēniem), 

Daugavpils 10.VS 

Valērija Samorodova - dalība 

2.11.2017. „American Day” – angļu 

valodas konkurss 10.-11.kl. skolēniem  

Daugavpils Centra VS 

Laura Onzule - II vieta 

Jana Pupeļa 

Aļona Didenko 

Viktorija Gžibovska 

10.05.18. Literarais konkurss "Great 

American Authors. J.D.Salinger, 10.-

11.kl. skolēniem - ASV informācijas 

centrs LCB 

Valērija Samorodova - Dalība/ vietas netika piešķirtas 

Laura Onzule 

Kamila Siliņa 

23.03.2018. Daugavpils pilsētas 

profesionālo izglītību iestāžu audzēkņu 

olimpiāde matemātikā 

Kamila siliņa - II vieta 

14.03.2018. Daugavpils pilsētas 

profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu 

olimpiāde lietišķajā informātikā 

Kellija Znotiņa - III vieta 

Valērija Samorodova - II vieta 

 

06.02.2018. Žurnālistikas konkurss 

“Pilna Doma” 

Kamila Siliņa - Tikšana uz otro kārtu 

Valērija Samorodova 

Krista Kristiāna Ērgle 

Viktorija Gžibovska 
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Pielikums Nr. 3 

 

Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Klaviersp

ēle

Stīgu

instrument
u spēle

Pūšaminst

rumentu
spēle

Akordeon

a spēle

Diriģēšan

a

Vokālā

mūzika

Mūzikas

vēsture un
teorija

Sitamo

instrument
u spēle

I pusgads 2016./2017. 7,6 6,2 7,6 6,9 8,3 8,5 8,7 7,5

II pusgads 2016./2017. 7,5 7,7 7,8 7,6 8,7 8,1 8,2 6,5

I pusgads 2017./2018. 8 6,9 7,6 6,5 8,7 8,6 8,2 6,5

II pusgads 2017./2018. 8,44 6,66 7,9 7 8,53 8,57 8,1 7,5

I pusgads 2018./2019. 8,07 6,55 7,77 7,14 8,46 8,47 8,18 7,5

II pusgads 2018./2019. 8,3 6,66 7,94 7,33 8,71 8,47 7,95 7,5
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Audzēkņu sekmes (vidējais vērtējums ballēs) 

specialitātes priekšmetos

Klavierspē
le

Stīgu
instrument

u spēle

Pūšaminst
rumentu

spēle

Akordeon
a spēle

Diriģēšana
Vokālā
mūzika

Mūzikas
vēsture un

teorija

Sitamo
instrument

u spēle

I pusgads 2016./2017. 7,8 6,5 7,7 7,4 7,6 8,0 7,3 5,5

II pusgads 2016./2017. 7,6 6,8 7,3 7,1 7,6 7,7 7,4 5,0

I pusgads 2017./2018. 8,2 7,3 7,5 7,2 8,0 7,9 8,0 7,5

II pusgads 2017./2018. 8,0 6,9 8,2 7,0 7,8 8,0 8,0 7,1

I pusgads 2018./2019. 8,2 6,3 7,5 6,5 7,7 8,2 8,1 7,6

II pusgads 2018./2019. 8,2 6,4 8,1 7,4 7,9 7,9 8,2 7,5
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Audzēkņu sekmes (vidējais vērtējums ballēs) 

mūzikas teorētiskajos priekšmetos
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Klaviersp
ēle

Stīgu
instrumen

tu spēle

Pūšaminst
rumentu

spēle

Akordeon
a spēle

Diriģēšan
a

Vokālā
mūzika

Mūzikas
vēsture un

teorija

Sitamo
instrumen

tu spēle

I pusgads 2016./2017. 8,2 6,5 7,6 7,5 7,0 7,2 7,0 7,5

II pusgads 2016./2017. 8,0 6,7 7,4 7,4 7,3 7,4 7,8 5,0

I pusgads 2017./2018. 8,1 7,3 7,3 6,7 7,5 7,8 7,8 7,0

II pusgads 2017./2018. 7,4 6,7 6,9 6,3 8,3 7,9 7,8 6,0

I pusgads 2018./2019. 8,2 6,8 7,5 7,2 8,1 7,7 8,3 6,6

II pusgads 2018./2019. 8,2 6,9 7,1 7,8 8,2 7,5 7,9 6,4

0,0
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Audzēkņu sekmes (vidējais vērtējums ballēs) 

vispārizglītojošos priekšmetos
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Pielikums Nr. 4 

 

Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 
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Centralizētie eksāmeni 
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