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(pielikums 2018.gada finanšu pārskatam) 
 

Galvenie notikumi pārskata gadā 
1. Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas (SBDMV) gada galvenie finansiālie 

jautājumi skāra materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu. Īstenojot mērķi – „Nodrošināt 

Izglītības likuma 1.panta 12.4 punktā paredzēto mācību līdzekļu iegādi profesionālās 

vidējās izglītības iestādē” – Kultūras ministrijas piešķirtie finanšu līdzekļi 22000 EUR  

apmērā bija izlietoti mūzikas instrumentu iegādei. Tarificējot 2018./2019.m.g. pedagogu 

darba alga par vienu slodzi bija saglabāta iepriekšējā gada algas likme - 820 EUR. 

Turpinājās arī piemaksu izmaksas par profesionālo mācību priekšmetu pasniegšanu un par 

pedagogu profesionālās darbības  kvalitātes pakāpi.   

Mūzikas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējums palika iepriekšējā gada līmenī – 14.23 

EUR mēnesī. Vidusskolas audzēkņu maksājumi par dienesta viesnīcas izmantošanu netika 

mainīti – tie bija 24.19 – 28.46 EUR mēnesī.  

2018. gadā SBDMV bija pašu ieņēmumu neizpilde 7281 EUR apmērā. Šāda situācija par 

51% izveidojās sakarā ar audzēkņu vecāko savlaicīgi neveiktiem maksājumiem par 

mācībām un maksājumiem par dienesta viesnīcu. Otrā daļa, jeb 49% no pašu ieņēmumu 

neizpildes izveidojās sakarā ar mūzikas skolas audzēkņu skaita samazinājumu.  

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu samazinājums ir 14 audzēkņi, kas provizoriski varētu 

būt vienāds ar 1721 EUR gadā; vidusskolas audzēkņu skaits, kas izmanto dienesta 

viesnīcu, ir arī samazinājies par 2 audzēkņiem, un naudas izteiksmē tas 541 EUR. Skolas 

telpās strādājošā ēdnīca arī deva savu samazinājumu. Pašu ieņēmumos tiek grāmatotas gan 

telpu nomas maksa, gan maksa par komunālajiem pakalpojumiem. Kopš 2018. gada 

septembra ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji nebija pieteikušies, un tāpēc par četriem 

mēnešiem netika izpildīti 969 EUR. Par 396 EUR netika arī sasniegti ieņēmumi no dalības 

maksas par Skolas rīkotajiem muzikālajiem konkursiem. Šie ieņēmumi ir atkarīgi no 

dalībnieku aktivitātes un rīkojamo konkursu aktualitātes konkrētā laika periodā.   

2018.gadu noslēdzām bez parādiem.  

2. 2018.gadā SBDMV mūzikas skolā audzēkņu skaits samazinājās, bet vidusskolā – 

palielinājās: MS audzēkņu skaits, salīdzinot ar 2017.gadu, samazinājās par 28 audzēkņiem; 

vidusskolā palielinājās par 3: 30.08.17. bija 89 audzēkņi, 30.08.18. – 92. Audzēkņu skaita 

samazinājums mūzikas skolā notika galvenokārt sakarā ar dzīvesvietas maiņu un to, ka 

skola nespēja uzņemt jaunus audzēkņus populārajā programmā Ģitāras spēle un 

Sitaminstrumentu spēle saistībā ar to, ka šajā programmā pietrūkst pedagogu. Pozitīvi  

mūzikas skolas un vidusskolas darbību ietekmēja skolas reklamēšana. Reklāmas koncerti 

un Karjeras nedēļas pasākumi notika vairākās pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs, 



 

 

 

skolās, kā arī reģiona mūzikas skolās. Reklāmas koncertos piedalījās ne tikai mūzikas 

skolas un vidusskolas audzēkņi, bet arī pedagogi. 

3. 2018 gadā SBDMV pedagoģi bija novērtēti pēc jaunās kvalitātes pakāpju piešķiršanas 

kārtības. Vērtēšanu izgāja un pakāpes ir piešķirtas 13 pedagogiem, bet 16 pedagogi vēl  

turpina   saņemt  piemaksu  par pedagogu profesionālās darbības 3. un 4. kvalitātes pakāpi, 

kas ir balstīta uz ESF projekta iestrādēm.  

4. 2018.gadā SBDMV aktīvi veica mūzikas instrumentu un mācību materiālu iegādi. Kopumā 

šim mērķim tika iztērēta summa 43197 EUR apmērā (22000 – Kultūras ministrijas speciāli 

iedalītā nauda, 3000 – Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta līdzekļi, pārējie – SBDMV 

līdzekļi) t.sk. mūzikas instrumenti – (taustiņinstrumenti – 3 vienības; pūšaminstrumenti – 

10 vienības; sitaminstrumenti – 2 vienības; stīgu grupas instrumenti – 9 vienības – par 

summu  41602 EUR); mūzikas instrumentu piederumi un palīgmateriāli (iemutņi, 

ligatūras, uzgali – 4 vienības) par summu 283 EUR; bibliotēkas un fonotēkas fondu 

krājumi daudzumā 217 vienības par summu 1312 EUR.  

5. 2017.gadā tika veiksmīgi turpināta skolvadības sistēmas E – KLASE izmantošana.  Tā ļāva 

sistēmiski plānot, organizēt, kontrolēt SBDMV audzēkņu un pedagogu mācību darbu; 

uzlabot kārtību un disciplīnu mācību procesā; savlaicīgi sekot audzēkņu sekmēm un 

kavējumiem; uzlabot un attīstīt audzēkņu vērtēšanas sistēmu; nepieciešamības gadījumos 

ātri komunicēt ar audzēkņiem un pedagogiem; izvērtēt kopumā audzēkņu sekmības un 

kavējumu tendenci ar nolūku veikt nepieciešamās darbības sekmības uzlabošanas un 

kavējumu novēršanas nolūkā.      

6. 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; 

2) Projekts “Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana”, par kura īstenošanu 06.04.2018. noslēgts līgums ar Valsts kultūrkapitala 

fondu. 

  

7. Visi plānotie vidusskolas pasākumi notika atbilstoši plānam. Paši nozīmīgākie  

starptautiskie un Latvijas mēroga pasākumi bija: 

1) sadarbībā ar Daugavpils Latviešu kultūras centru rīkotais  IX Staņislava Broka Jauno 

dziedātāju konkurss, kurā piedalījās 78 dalībnieki no Latvijas, Baltkrievijas un 

Lietuvas;  

2) sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi un Daugavpils kultūras atbalsta biedrību, Narvas 

Mūzikas skolu, Narvas simfonisko orķestri (Igaunija),  Lietuvas Mūzikas un teātra 

akadēmiju (Lietuva), Pāvula Jurjāna Mūzikas skolu, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmiju, ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu rīkotais IX Starptautiskais Jauno 

mūziķu konkurss VIVA LA MUSICA, veltīts Latvijas simtgadei, kurā piedalījās 81 

dalībnieks no Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas; 



 

 

 

3) sadarbībā ar Kultūras ministriju, Daugavpils pilsētas domi, Daugavpils kultūras 

atbalsta biedrību, Daugavpils reģiona mākslinieku asociāciju, Latvijas koncerti, 

Daugavpils teātri, Daugavpils Vienības namu, Daugavpils mākslas vidusskolu Saules 

skola, masu medijiem, ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Latgales reģiona attīstības 

aģentūras atbalstu – 7. Mūzikas un Mākslas festivāls Daugavpils ReStArt 2018; 

4) sadarbībā ar Daugavpils kultūras atbalsta biedrību, Valsts Kultūrkapitāla fondu, Jāzepa 

Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, Latvijas Nacionālo Operu un baletu, Jāzepa 

Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolu, Lietuvas Nacionālo Operu un Baletu, Klaipēdas 

Valsts Muzikālo teātri, Juozas Tallat-Kelpsa Viļņas Konservatoriju (Lietuva), 

Norvēģijas Nacionālo Operu un Baletu rīkotais III Starptautiskais Jauno vokālistu 

konkurss BELLA VOCE, kurā piedalījās 24 dalībnieki Latvijas un Lietuvas. 

 

Būtiskās pārmaiņas, kas ietekmēja finanšu rezultātus 
Būtisku pārmaiņu, kas ietekmēja finanšu rezultātus, pagājušajā gadā nebija. 

 

Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt darbu nākotnē 
Notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt vidusskolas darbu nākotnē 

0. 2018. gadā SBDMV uzsāka sadarbību ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA), kā 

rezultāta bija apstiprināti divi Erasmus + programmas projekti: “Nākotnes skola top 

šodien” ar budžetu 23293.00 EUR un “What`s your ID?” ar budžetu 32874.00 EUR.  

Erasmus + programmas projektiem ir 100% programmas finansējums. Projektam 

iesākoties, Finansējuma saņēmējs saņem avansa maksājumu 80% apmērā, un pēc gala 

atskaites apstiprināšanas tiek ieskaitīti atlikušie 20%. Abi projekti ir īstenojami 3 gadu 

laikā (2018-2020) un, lai izpildīt visus projekta uzdevumus, 2019. gadam ir nepieciešams 

priekšfinansējums 20% apmērā jeb 11234 EUR. 2018. gada 20. septembrī SBDMV vērsās 

pie KM ar lūgumu 2019. gadā priekšfinansēt iepriekšminētos projektus, taču  KM atbilde 

bija tāda, ka, pirms parakstīt līgumu par projektu īstenošanu, SBDMV bija nepieciešams 

Ministru Kabineta lēmums. 25.10.2018 KM vēstulē norādīts: “Kultūras ministrija nevar 

apstiprināt 11 234.00 euro summas ieplānošanu 2019.gadā projektu vajadzībām, jo 

ministrijai nav brīvu finanšu līdzekļu Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai”, bet 

“Kultūras ministrija izskatīs iespējamos risinājumus papildus finansējuma piešķiršanai no 

Kultūras ministrijas līdzekļiem 2019.gadā pēc likuma „Par valsts budžetu 2019.gadam” 

pieņemšanas”. Uz Vadības ziņojuma sagatavošanas dienu, t.i. 07.03.2019, no KM puses 

priekšfinansējums tā arī nav apstiprināts, un citi iespējamie risinājumi par nepieciešamās 

naudas saņemšanu arī nav piedāvāti. 

1. Notiek audzēkņu skaita samazināšanās sakarā ar, pirmkārt, Daugavpils un reģiona 

iedzīvotāju izceļošanu uz ārzemēm, otrkārt, mūziķa un mūzikas skolotāja profesijas zemo 

prestižu valstī. Tie fakti negatīvi ietekmē SBDMV darbu, kurā ir ļoti nepieciešami jauni 

speciālisti – pedagogi dažādās specialitātēs. 

2. Kultūras ministrijai (KM), pieprasot informāciju par uzņemšanu un plānojot jaunas 

budžeta vietas, nebūtu vēlams prasīt plānoto uzņemšanu pa izglītības programmām; tas ir 

diezgan nereāli – pusgadu pirms uzņemšanas izplānot konkrētos audzēkņus pa izglītības 

programmām; būtu pietiekami, ja KM apstiprinātu plānoto uzņemto audzēkņu skaitu, 

nenorādot konkrētās izglītības programmas. Katru gadu mūzikas vidusskolas ir spiestas 

pēc audzēkņu uzņemšanas rakstīt KM, lūdzot veikt izmaiņas audzēkņu uzņemšanas plānā, 

kas ir lieka un nevajadzīga birokrātija  

3. Šobrīd tiek īstenots projekts “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”.  

Projekta mērķis "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 

4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās 

projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, veicināt energoefektivitātes 

paaugstināšanu, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu tiešās 

valsts pārvaldes iestādēs.    



 

 

 

Projekta kopējās izmaksas ir 1 104 549 EUR t.sk. 863 350 EUR (4.2.1.2.pasākuma 

finansējums, t.sk. ERAF finansējums 85%, valsts līdzfinansējums 15%); 145 378 EUR 

valsts budžeta dotācija; 95 821 EUR (SBDMV) papildu finansējums. Plānotais papildus 

finansējums 50 000 EUR apmērā no Daugavpils pilsētas Domes 2019.gada sākumā tika 

atteikts. Skolas renovācija un ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas plānotie darbi: ēkas 

jumta, fasādes un cokola siltināšana, logu, vitrīnu un apgaismojuma nomaiņa, apkures 

sistēmas pārbūve, plānots uzstādīt ēkai jaunu siltummezglu un karstā ūdens apgādes 

sistēmu. 

4. 2018.gadā notika simfoniskā orķestra Daugavpils Sinfonietta koncertēšana. Orķestris tika 

izveidots 2017.gadā sadarbībā ar Daugavpils Latviešu kultūras centru uz SBDMV orķestra 

bāzes. Ir īpaša nozīme SBDMV audzēkņu piedalīšanās darbā Daugavpils Sinfonietta 

sastāvā: paceļas motivācija mācībām SBDMV, aug mūziķa profesijas prestiža, paplašinās 

iespējas audzēkņu muzicēšanā.  

Vidusskolas un skolas kolektīvi un audzēkņi aktīvi un veiksmīgi piedalās dažādos 

koncertos, festivālos un konkursos. 

2018.gadā mūzikas skolas audzēkņi piedalījās 11 starptautiskajos konkursos, kur ieguva 

1.vietas – 3, 2.vietas – 20, 3.vietas – 9, AR – 5; 8 Valsts mēroga konkursos, kur ieguva 

3.vietas – 1; 14 Latgales un Daugavpils reģiona konkursos, kur ieguva 1.vietas – 14, 

2.vietas – 20, 3.vietas – 11, AR – 9. Kopā MS  audzēkņi piedalījās 26 konkursos un 

ieguva: 1.vietas – 17, 2.vietas – 29, 3.vietas – 21, AR – 14.  Nozīmīga bija arī MS 

koklētāju ansambļa piedalīšanās XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku 

kokļu mūzikas koncertā Stīgo, brālīt, stīgo, māsiņ! 

2018. gadā mūzikas vidusskolas audzēkņi piedalījās 15 starptautiskajos konkursos, kur 

ieguva Grand Prix – 3, 1.vietas – 9, 2.vietas – 8, 3.vietas – 5, AR – 7; 10 Valsts mēroga 

konkursos, kur ieguva 1.vietas – 4, 2.vietas – 6, 3.vietas – 3, AR – 1; 3 Latgales un 

Daugavpils reģiona konkursos, kur ieguva Grand Prix – 1, 1.vietas – 2, 2.vietas – 2, 

3.vietas – 1. Kopā mūzikas vidusskolas audzēkņi piedalījās 28 konkursos un ieguva Grand 

Prix – 4, 1.vietas – 15, 2.vietas – 16, 3.vietas – 9, AR – 8.  

Vidusskolas un skolas lielie kolektīvi arī ir izcīnījuši augstākās konkursa balvas: 

Vidusskolas pūtēju orķestris – I vietu XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju 

svētku koprepertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku – pūtēju orķestru atlases skatē un II 

vietu XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Pūtēju orķestru konkursā; 

mācību koris kļuva par I pakāpes laureātu XVI Maskavas starptautiskajā jaunatnes 

mūzikas festivālā “Skan Maskava” – Akadēmiskā kora dziedāšanā (Krievija). 

5. 2018.gadā turpinājās darbs pie jaunas izglītības programmas – Populārās mūzikas (Jazz, 

Rock, Pop) - izveides. Šīs programmas īstenošana var pozitīvi reklamēt skolu un palielināt 

audzēkņu skaitu. Šīs programmas īstenošanu kavē pedagogu trūkums.  

6. 2018.gadā turpinājās skolai nepieciešamo Fagota spēles, Obojas spēles, Mežraga spēles, 

Eifonija spēles, Tubas spēles izglītības programmu īstenošana profesionālās ievirzes 

izglītības un profesionālās vidējās izglītības posmā. 2018.gadā turpinājās audzēkņu 

mācības pēc pārlicencētajām 2016.gadā programmām. Audzēkņi veiksmīgi apguva 

priekšmetu Dabaszinības, Otrā svešvalodā, Sabiedrības un cilvēka drošībā. Klavierspēles 

programmas priekšmeta Lasīšana no lapas apguve apstiprināja savu efektivitāti. Visi 

vidusskolas audzēkņi mācās mācību priekšmetus Pedagoģija, Psiholoģija, Metodika, kas ir 

pedagoga profesijas pamats. Ja mēs varētu īstenot ideju, ka mūzikas vidusskolas varētu dot 

audzēkņiem papildus pie profesionālās kvalifikācijas arī pedagoga kvalifikāciju, tas ļautu 

risināt pedagogu kadru jautājumu visā valstī.    

7. Turpinās produktīvs radošs darbs klasterī, kurš ietver SBDMV, Saules skolu, Daugavpils 

Marka Rotko mākslas centru, Daugavpils Teātri. Klastera partneri apvieno savas 

stratēģiskās, profesionālās, organizatoriskās spējas, gribu un apņēmību, lai veicinātu 

savstarpēji izdevīgu uzdevumu izpildi sabiedrības, valsts, pašvaldību, uzņēmējdarbības un 

privātās iniciatīvas attīstības nolūkos, kā arī kvalitatīvu kopīgu iniciatīvu sagatavošanu. 

Mēs sadarbojamies profesionālās izglītības, tālākizglītības un mūžizglītības, radošo ideju 



 

 

 

ģenerēšanas un pielietošanas, mūzikas un mākslas projektu sagatavošanas un realizēšanas, 

mācību un kvalifikācijas prakšu organizēšanas un īstenošanas un citās jomās.  

8. Tiek veikts plānveidīgs darbs pie SBDMV kā reģionālā metodiskā centra attīstības. Notiek 

atbilstoša centra un reģionālo mūzikas skolu sadarbība. Tas pozitīvi ietekmēs gan 

SBDMV, gan arī visa reģiona mūzikas skolu darbu. 2018.gadā tika rīkoti: Latvijas 

profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu 

spēle audzēkņu valsts konkursa II kārta, I Latgales mūzikas skolu izglītības programmas 

Pūšaminstrumentu spēle un Sitamo instrumentu spēle audzēkņu ansambļu festivāls 

Latgales svilpaunieki, V Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņu festivāls 

Vispārējās klavierēs, III Latgales reģiona Jauno pianistu festivāls, Daugavpils reģiona 

mūzikas skolu izlaiduma klašu audzēkņu koncerts Muzicējam ar prieku, Daugavpils 

reģiona mūzikas skolu XVII Koru festivāls – koncerts, IX Staņislava Broka Jauno 

dziedātāju konkurss, Latgales reģiona mūzikas skolu audzēkņu konkurss mūzikas literatūrā 

un solfedžo Jāzepam Vītolam – 155,  Latgales reģiona mūzikas skolu akordeonistu- solistu 

konkurss Daugavpils 2018. Īpaša uzmanība tika sniegta reģiona mūzikas skolu esošo 

pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveidei, jo tas ir pamats vidusskolas reflektantu 

profesionālā līmeņa paaugstināšanā. 2018.gadā tika īstenotas 14 pedagogu profesionālās 

kvalifikācijas pilnveides programmas, kur piedalījās 423 pedagogi no Daugavpils, 

Daugavpils reģiona, Latvijas un ārzemju mūzikas izglītības iestādēm. 

 

Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem 
1. 2018. gadā SBDMV uzsāka sadarbību ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA), kā 

rezultāta bija apstiprināti divi Erasmus + programmas projekti: “Nākotnes skola top 

šodien” ar budžetu 23293.00 EUR un “What`s your ID?” ar budžetu 32874.00 EUR.  

Erasmus + programmas projektiem ir 100% programmas finansējums. Projektam 

iesākoties, Finansējuma saņēmējs saņem avansa maksājumu 80% apmērā, un pēc gala 

atskaites apstiprināšanas tiek ieskaitīti atlikušie 20%. Abi projekti ir īstenojami 3 gadu 

laikā (2018-2020) un, lai izpildīt visus projekta uzdevumus, 2019. gadam ir nepieciešams 

priekšfinansējums 20% apmērā jeb 11234 EUR. 2018.gada 20.septembrī SBDMV vērsās 

pie KM ar lūgumu 2019. gadā priekšfinansēt iepriekšminētos projektus, taču  KM atbilde 

bija tāda, ka, pirms parakstīt līgumu, projektu īstenošanai SBDMV bija nepieciešams 

Ministru Kabineta lēmums. 25.10.2018 KM vēstulē norādīts: “Kultūras ministrija nevar 

apstiprināt 11 234.00 euro summas ieplānošanu 2019.gadā projektu vajadzībām, jo 

ministrijai nav brīvu finanšu līdzekļu Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai”, bet 

“Kultūras ministrija izskatīs iespējamos risinājumus papildus finansējuma piešķiršanai no 

Kultūras ministrijas līdzekļiem 2019.gadā pēc likuma „Par valsts budžetu 2019.gadam” 

pieņemšanas”. Uz Vadības ziņojuma sagatavošanas dienu, t.i. 07.03.2019, no KM puses 

priekšfinansējums tā arī nav apstiprināts, un citi iespējamie risinājumi par nepieciešamās 

naudas saņemšanu arī nav piedāvāti. 

2. Šodien turpinās iedzīvotāju (audzēkņu un vecāku) izceļošana no Latvijas. Ilgtermiņā tas 

ļoti negatīvi var ietekmēt visu reģionālo mūzikas mācību iestāžu pastāvēšanu, audzēkņu 

kvantitāti un kvalitāti.  

3. Intelektuālā un radošā darba, mūziķa un mūzikas skolotāja profesijas zemais prestižs valstī 

neveicina ne kvalitatīvu pedagogu, ne kvalitatīvu audzēkņu ienākšanu mūzikas mācību 

iestādēs. Rezultātā ir apdraudēta mūzikas izglītības kvalitāte, izglītības pēctecība un 

sistēmiskums kā tāds. 

4. Sakarā ar Latvijas mūzikas skolu nepietiekamo finansējumu ir pasliktinājusies šo skolu 

izglītības kvalitāte, kas negatīvi iespaido mūzikas vidusskolu darbu. Šajā aspektā ir 

nepieciešams: 1) atjaunot valsts finansējumu mūzikas skolu akreditētām izglītības 

programmām pilnā apjomā visiem mūzikas skolu audzēkņiem, 2) sakārtot juridiskās 

attiecības starp skolām un reģionālajiem centriem.   

5. Mūzikas pedagogu trūkums valstī ir nopietna problēma, ar kuru saskārāmies arī mēs. 

Viena no izejām problēmas risināšanā ir veikt izmaiņas likumdošanā ar nolūku atļaut 



 

 

 

mūzikas vidusskolām piešķirt audzēkņiem papildus pie profesionālās kvalifikācijas arī 

pedagoga kvalifikāciju.    

6. Neskaidra valsts stratēģiskā virzība Latvijas kultūrpolitikā un reģionālās attīstības plāna un 

realizācijas iztrūkums rada riskus cilvēkresursu attīstībā reģionā, Latgalē, Daugavpilī; 

mūsu gadījumā – mūsu skolā.     

7. Šobrīd tiek virzīts projekts “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”. Ir 

cerības, ka, neskatoties uz šobrīd projekta termiņu kavējumu, šis projekts īstenosies 

veiksmīgi. Pēc augstākminēto darbu veikšanas ēka iegūs mūsdienīgu izskatu gan iekšpusē, 

gan ārpusē, telpās būs atbilstošs mikroklimats, samazināsies ekspluatācijas izmaksas 

apkurei un elektrībai, atbildīs ugunsdrošības prasībām un neradīs draudus cilvēku drošībai; 

8. Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas lietvedībā 

atrodas kriminālprocess Nr.11181048618, kas uzsākts 2018. gada 21. martā pēc 

Krimināllikuma 177. panta pirmās daļas, par to, ka Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 

vidusskolā, iespējams, notika viena darbinieka fiktīva nodarbināšana.  Lietas ierosinātājs 

LR Valsts Kontrole.  Informācijas par lietas izskatīšanas gaitu mums  nav zināma. 

   

Pētniecības darbi un attīstības pasākumi 
1. Turpinās izveidotā radošā klastera darbs. SBDMV, Saules skola, Daugavpils Marka Rotko 

mākslas centrs, Daugavpils Teātris apvieno savas stratēģiskās, profesionālās, 

organizatoriskās spējas, gribu un apņēmību, lai veicinātu savstarpēji izdevīgu uzdevumu 

izpildi sabiedrības, valsts, pašvaldību, uzņēmējdarbības un privātās iniciatīvas attīstības 

nolūkos, kā arī kvalitatīvu kopīgu iniciatīvu sagatavošanu. Mēs sadarbojamies 

profesionālās izglītības, tālākizglītības un mūžizglītības, radošo ideju ģenerēšanas un 

pielietošanas, mūzikas un mākslas projektu sagatavošanas un realizēšanas, mācību un 

kvalifikācijas prakšu organizēšanas un īstenošanas un citās jomās.  

2. Turpinās darbs pie SBDMV kā reģionālā metodiskā centra darba intensifikācijas. Darbs 

notiek atbilstoši izveidotam Nolikumam; notiek atbilstoša centra un reģionālo mūzikas 

skolu sadarbība. Tas pozitīvi ietekmēs gan SBDMV, gan arī visa reģiona mūzikas skolu 

darbu. 2018.gadā tiek plānoti ap 20 pasākumiem.      

3. Katru gadu tiek pilnveidotas esošās izglītības programmas (IP) un plānota jaunu IP 

ieviešana. Ir plānota Populārās mūzikas (Jazz, Rock, Pop) izstrāde un ieviešana. 

Turpinās trīsgadīgās izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle – Eifonija spēle, 

Vokālā mūzikā, Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle īstenošana, kas ir paredzētas 

audzēkņiem ar vispārējo vidējo izglītību. Turpinās pirmsskolas bērnu interešu IP un 

pieaugušo interešu IP, kuras ar katru gadu kļūst populārākas. 

4. SBDMV ar Kultūras ministrijas atbalstu vēlas atjaunot vispārējās pamatizglītības 5. – 

9.klašu programmas (ar latviešu valodas apmācību, kura tiek īstenota līdztekus mūzikas 

profesionālās ievirzes izglītības programmām) realizēšanu, kas pozitīvi ietekmētu 

vidusskolas gan darba kvalitāti, gan audzēkņu kvantitāti.   

5. Šobrīd tiek īstenots projekts “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”.  

Projekta mērķis "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 

4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās 

projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, veicināt energoefektivitātes 

paaugstināšanu, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu tiešās 

valsts pārvaldes iestādēs.    

Projekta kopējās izmaksas ir 1 104 549 EUR t.sk. 863 350 EUR (4.2.1.2.pasākuma 

finansējums, t.sk. ERAF finansējums 85%, valsts līdzfinansējums 15%); 145 378 EUR 

valsts budžeta dotācija; 95 821 EUR (SBDMV) papildu finansējums. Plānotais papildus 

finansējums 50 000 EUR apmērā no Daugavpils pilsētas Domes 2019.gada sākumā tika 

atteikts. Skolas renovācija un ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas plānotie darbi: ēkas 

jumta, fasādes un cokola siltināšana, logu, vitrīnu un apgaismojuma nomaiņa, apkures 

sistēmas pārbūve, plānots uzstādīt ēkai jaunu siltummezglu un karstā ūdens apgādes 

sistēmu.  



 

 

 

6. 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; 

2) Projekts “Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana”, par kura īstenošanu 06.04.2018. noslēgts līgums ar Valsts kultūrkapitala 

fondu. 

6. Turpināsim strādāt ne tikai ar saimnieciskiem projektiem, bet arī ar profesionāliem: 

• ar pieciem jau tradicionāliem starptautiskiem festivāliem – konkursiem (NOVA 

MUSICA, VIVA LA MUSICA, DOLCE CHITARRA, BELLA VOCE, Daugavpils 

koncertmeistars); 

• ar VIII Starptautisko Mūzikas un mākslas festivālu Daugavpils ReStArt 2019; 

• ar pieciem reģionāli – republikāniskiem konkursiem un festivāliem (Latgales 

svilpaunieki pūšamo instrumentu audzēkņu grupā, Pavasara stīgas stīgu 

instrumentu audzēkņu grupā, Koru koncerts – festivāls kora klases audzēkņu grupā, 

Mūzikas skolu akordeonistu (solistu un ansambļu) konkurss akordeona klases 

audzēkņu grupā, Latgales reģiona Jauno pianistu festivālu klavierspēles audzēkņu 

grupā); 

• ar reģionālo skolu izlaiduma klašu audzēkņu koncertu Muzicējam ar prieku!; 

• ar tradicionālo Latvijas Vispārējo klavieru audzēkņu festivālu. 

 Turpināsim rīkot profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas un 

meistarkursos skolas, reģiona, Latvijas un ārzemes mūzikas izglītības iestādes 

pedagogiem.  

  

 

Finanšu instrumenti un finanšu riska vadības mērķi un politika 
Kā valsts dibinātajai un Kultūras ministrijas sistemātiski kontrolētajai izglītības iestādei ar 

ierobežotu finanšu politiku un rīcību SBDMV finanšu riski ir pavisam nelieli. 2018.gadā tika 

ievērota finanšu riska vadības sistēma; ir noteikti vajadzīgie finanšu limiti; sadalīta personu 

atbildība par konkrētām darbībām, saistītām ar finanšu līdzekļiem; pilnveidota iekšējās kontroles 

sistēma.   

 

Nepieciešamie finansiālie ieguldījumi nākotnē 
Pats galvenais projekts ir SBDMV siltināšanas projekts “Veicināt energoefektivitātes 

paaugstināšanu valsts ēkās”. 

Projekta mērķis – veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu, viedu energovadību un atjaunojamo 

energoresursu izmantošanu SBDMV ēkā.  

Projekta kopējās izmaksas ir 1 104 549 EUR t.sk. 863 350 EUR (4.2.1.2.pasākuma finansējums, 

t.sk. ERAF finansējums 85%, valsts līdzfinansējums 15%); 145 378 EUR valsts budžeta dotācija; 

95 821 EUR (SBDMV) papildu finansējums. Plānots papildus finansējums 50 000 EUR no 



 

 

 

Daugavpils Pilsētas Domes 2019.gada sākumā tika atteikts.                                                                                                                                                                                                                                                

Otrs projekts, kam pagaidām nav finansējuma, ir SBDMV koncertzāles rekonstrukcija. 

Finansējumu varētu piešķirt valsts, KM, pašvaldība. Kopējā darbu provizoriskā summa sastāda 

316916,35 EUR. 

 

Zemāk norādītajā tabulā ir skatāms nepieciešamais finansējums, kas skar kā saimniecisko, tā arī 

mācību jomu. 

 
Nr. 

p.k. 
Pozīcija Summa 

EUR 

Piezīmes 

 Saimnieciskie izdevumi   

1. Ugunsaizsardzības sistēmas tehniskā projekta IV kārtas – 

Durvju nomaiņa – īstenošana 

58338.00 Par projekta IV kārtas 

īstenošanu informācijas 

pagaidām nav.   

2. Skolas renovācija un ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšanas plānotie darbi: ēkas jumta, fasādes un 

cokola siltināšana, logu, vitrīnu un apgaismojuma 

nomaiņa, apkures sistēmas pārbūve, plānots uzstādīt ēkai 

jaunu siltummezglu un karstā ūdens apgādes sistēmu. 

1 104 549.00  Projekts tiek īstenots 

atbilstoši grafikam 

3. Koncertzāles rekonstrukcija. 

Tiek plānots veikt:  

Vestibils (grīdas - betona grīdas atjaunošana; sienas - 

apmetuma remonts, dekoratīvais apmetums; griesti - 

50/50 piekārtie griesti / reģipša griesti; apgaismojuma 

atjaunošana; garderobes letes montāža); 

Foajē atjaunošana (grīdas - parketa restaurācija; sienas - 

apmetuma remonts, dekoratīvais apmetums; griesti - 

akustiskie, alumīnija starpsienas montāža, apgaismojuma 

atjaunošana); 

Aktu zāles atjaunošana un skatuves paplašināšana (grīdas 

- parketa segums, sienas - apmetuma remonts, 

dekoratīvais apmetums un daļēji līmētas koka plāksnes; 

griesti - līmētas koka plāksnes, apgaismojuma 

atjaunošana, mēbeles); 

Sanitāro mezglu bloka izbūve ar palīgtelpu (grīdas 

flīzētas, sienas flīzētas, griesti – reģipša apšuvums, 

krāsots; invalīdu aprīkojums, santehnika; apgaismojuma 

ierīkošana); 

Ventilācijas atjaunošanas darbi 

316916.35 Ir sastādīta tāme, bet 

finansējuma pagaidām 

nav 

8. Ārējās videonovērošanas sistēmas uzstādīšana  4000.00 8 gab. x 500 EUR (ar 

montāžas darbiem) 

 Saimnieciskie izdevumi kopā 1483803,35  

 Mācību izdevumi   

1. IP Populārā mūzika (Jazz, Rock, Pop) izveide un 

licencēšana 

Audzēkņu uzņemšana IP Populārā mūzika (Jazz, Rock, 

Pop) 

- 

 

4013.00 

 

Papildus finansējums 

nav nepieciešams 

 

2. Mācību līdzekļu iegāde 2019. – 2021.g. 379700.98 Skatīt Pielikumu   

 Mācību  izdevumi kopā 383713.98  



 

 

 

 Visi izdevumi kopā 1867517.33 2019. – 2021.gadā  

 

 

Pielikumā – Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai nepieciešamo mācību līdzekļu 

saraksts 

 

 

 

Ar cieņu, 

 

                               direktors                                                         A. Broks  
 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS 

AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


