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Uz    Nr.  

 

LR Kultūras ministrijai 
 
Par vadības ziņojumu 

 

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas  

Vadības ziņojums 

(pielikums 2020.gada finanšu pārskatam) 
 

Galvenie notikumi pārskata gadā 
1. Šobrīd tiek realizēts projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Kandavas ielā 2A, 

Daugavpilī” līdz 2022.gadam. Būvniecības kārta ir nodota ekspluatācijā 2021.gada 8.janvārī, kur 

tika veikta fasādes, pamatu un jumta siltināšana, stikloto vitrīnu konstrukciju nomaiņa, ārdurvju 

nomaiņa, pandusa ierīkošanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ēkas apkures sistēmas un karstā 

ūdens apgādes sistēmas atjaunošana.  

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.  

Ir izstrādāta būvniecības dokumentācija kafejnīcas ventilācijas ierīkošanai un ventilācijas iekārtu 

esošiem logiem (ar pretvēja ieliktni). Virtuves un ēdnīcas ventilācijas sistēmas ar rekuperācijas 

tehnoloģijas izbūvi projektam ir izstrādāta tāme. Darbu veikšanai nepieciešami ieguldījumi 

32835,14 EUR. 

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 25000 EUR apmērā bija izlietoti mūzikas 

instrumentu un mūzikas instrumentu palīgmateriālu iegādei. 15.10.2020 tika pārtarificētas 

2020./2021.m.g. pedagogu darba algas, palielinot algas likmi no 940 EUR līdz 980 EUR 

(maksimālā likme). Turpinājās arī piemaksu izmaksas par profesionālo mācību priekšmetu 

pasniegšanu un par pedagogu profesionālās darbības  kvalitātes pakāpi. Atbilstoši 24.11.2020 MK 

rīkojumam Nr. 680 "Par finansējuma sadalījumu atbalsta sniegšanai attālinātā mācību procesa 

nodrošināšanai vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem" pedagogiem 

papildus bija izmaksāts 8333 EUR. 

Vidusskolas audzēkņu maksājumi par dienesta viesnīcas izmantošanu tika mainīti atbilstoši 

17.12.2019. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 663 (ar 22.09.2020 grozījumiem Nr.591), un 

sastāda 30 EUR mēnesī.  

2020. gadā pašu ieņēmumi, salīdzinājumā ar plānoto summu, nav izpildīti par 3557 EUR. Šāda 

situācija izveidojās sakarā ar valstī izsludinātiem  Covid-19 pandēmijas apkarošanas pasākumiem: 

nenotika vairāki muzikālie konkursi un festivāli, par ko skola gūtu  ieņēmumus dalības maksas 

veidā; nestrādāja skolas ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs, līdz ar to nebija saņemti ieplānotie 

telpu nomas maksājumi; vidusskolas audzēkņi, atrodoties attālinātajās mācībās, neizmantoja 
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dienesta viesnīcas pakalpojumus; sakarā ar lielu noslodzi attālinātajās mācībās mūzikas skolu 

pameta vairāki audzēkņi.  

Kā papildus 2020.gada finansējumu var minēt 50000 EUR lielu transfertu no Daugavpils pilsētas 

domes. Naudas līdzekļi bija paredzēti un iztērēti skolas ēkas pirmā stāva foajē  labiekārtošanai un 

mīksto mēbeļu  iegādei.  

2020./2021. mācību gada sākumā vidusskolas audzēkņu kopskaits bija 408 audzēkņi: 89 – 

vidusskolā un 319 – skolā. (2019./2020.mācību gada sākumā vidusskolā un mūzikas skolā 

audzēkņu kopskaits bija 446 audzēkņi: 87 – vidusskolā un 359 – skolā). Audzēkņu skaita 

samazinājums notika galvenokārt sakarā ar dzīvesvietas maiņu, kā arī COVID – 19 attālinātām 

mācībām. Diemžēl, sakarā ar ārkārtas stāvokli valstī, reklāmas koncertus nebija iespējams 

organizēt. Skolas reklāma notika sociālajos tīklos un masu medijos (laikraksti, interneta ziņu 

portāli, radio un televīzija).  
2. 2020. gadā SBDMV pedagogi bija novērtēti pēc jaunās kvalitātes pakāpju piešķiršanas kārtības. 

Tika izvērtēti un profesionālās kvalitātes pakāpes tika piešķirtas 2 pedagogiem. Šobrīd kopumā 17 

pedagogi saņem piemaksas par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpēm. 

3. 2020.gadā SBDMV aktīvi veica mūzikas instrumentu un mācību materiālu iegādi. Kopumā šim 

mērķim tika iztērēta summa 45103 EUR apmērā (25000 EUR – Kultūras ministrijas speciāli 

iedalītā nauda programma ”Mācību līdzekļu iegāde”; 10941EUR – no Kultūras ministrijas 

bezatlīdzības saņemtā datortehnika; 9162 EUR – SBDMV līdzekļi), t.sk. mūzikas instrumenti – 15 

vienības par summu 24527 EUR;  datortehnika – 20 vienības par summu 11950 EUR; mūzikas 

instrumentu piederumi un palīgmateriāli (iemutņi, ligatūras, uzgaļi, smēres, stīgas, mēlītes) par 

summu 6605 EUR; bibliotēkas un fonotēkas fondu krājumi – 251 vienības par summu 2021 EUR.  

4. 2020.gadā sakarā ar klātienes izglītības procesa pārtraukšanu ārkārtas situācijas izsludināšanas dēļ 

tika veiksmīgi apgūta attālinātā mācību procesa mācīšanas metodika. Stundas notika, izmantojot 

jauno tehnoloģiju piedāvājumus online Zoom, Teams un citās platformās. Atsevišķu mācību 

priekšmetu programmās bija aktualizēts saturs, sesiju eksāmenos – prasības. Mācību process bija 

sistēmiski plānots un organizēts.   

5. 2020.gadā turpinājās skolas darbs ar projektiem: 

Projekti, kas turpinājās no iepriekšējiem gadiem: 

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 2021.gadā; 

2) Tika turpināta programma “Latvijas skolas soma”, par kuras īstenošanu ir noslēgti līgumi ar LR 

Kultūras ministriju, programma turpinās arī 2021.gadā; 

3) Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projekts “What’s is your 

ID?” (Kāda ir Tava identitāte?), par kura īstenošanu 10.10.2018. bija noslēgts līgums ar Valsts 

izglītības attīstības aģentūru, projekts noslēdzās 2020.gada 31.augustā un tika saņemts noslēguma 

maksājums 20% apmērā no kopējām projekta izmaksām; 

4) Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības mobilitātes projekts “Nākotnes skola top šodien”, par 

kura īstenošanu 28.06.2018. noslēgts līgums ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, projekts arī 

veiksmīgi noslēdzās 2020.gadā un tika saņemts priekšfinansējums. 

2019.gadā uzsāktie projekti tika pagarināti par 1 gadu Covid-19 pandēmijas dēļ: 

1) Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības mobilitātes projekts “Ar tradīcijām uz inovācijām”, 

par kura īstenošanu 25.07.2019. noslēgts līgums ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, projektu 

turpinās arī 2021.gadā; 

2) Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības mobilitātes projekts “Profesionalitāte veicina 

motivāciju”, par kura īstenošanu 02.08.2019. noslēgts līgums ar Valsts izglītības attīstības 

aģentūru, projekts turpinās arī 2021.gadā; 

3) Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projekts “How To Make 

STEAM Literacy A Reality For All Students”, par kura īstenošanu 08.10.2019. noslēgts līgums ar 

Valsts izglītības attīstības aģentūru, projekts turpinās arī 2021.gadā. 

4) 2020.gadā tika apstiprināts Erasmus+ 229 sadarbības projekts “Māksla agrāk un tagad“  (Arts 

Now and Before) 2020-1-FI01-KA229-066504_5ERASMUS+KA2 (sadarbības projekts), kura 

aktivitātes tiks pagarinātas Covid-19 pandēmijas dēļ; 

5) Erasmus+ 229 sadarbības projekts “SEZAM, atveries! Dalīšanās ar entuziasmu, stāstiem un 

pasākumiem tūkstošgades Eiropā” (Open SESAME! Sharing Enthusiasm, Stories and Actions in 
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Millenials’ Europe) 2020-1-IT02-KA229-079743_2 tika apstiprināts 2020.gadā un, iespējams, 

Covid-19 pandēmijas dēļ tiks pagarināts, taču aktivitātes un darbs notiek arī šajā sarežģītajā 

situācijā.  

6. COVID-19 pandēmijas dēļ valstī izsludinātā ārkārtas situācija ienesa korekcijas arī skolas 

pasākumu plānā. Ierobežojumu dēļ uz 2021.gadu tika pārcelti tādi tradicionāli starptautiskie 

pasākumi kā XI Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss VIVA LA MUSICA un IV Starptautiskais 

Jauno vokālistu konkurss BELLA VOCE. Ierastajā formātā nevarēja notikt arī  tradicionālie 

koncerti, kas vienmēr pulcē pilnu skatītāju zāli Es Latvijā – Latvija manī aprīlī, vidusskolas 

absolventu koncerts Vienu soli pirms.. maijā, mācību gada atskaites koncerts maijā, Latvijas 

proklamēšanas 102.gadadienai veltīts svētku koncerts novembrī, Ziemassvētku koncerts decembrī.  

2020.gadā nozīmīgākais starptautiska mēroga pasākums, kas daļēji notika klātienē, bija 9. 

Mūzikas un Mākslas festivāls Daugavpils ReStArt 2020. – 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. Vidusskolas un skolas audzēkņi arī pandēmijas laikā aktīvi un veiksmīgi piedalījās dažādos 

konkursos. 

2020.gadā mūzikas skolas audzēkņi piedalījās 8 starptautiskajos konkursos, kur ieguva Grand Prix 

– 1, 1.vietas – 5, 2.vietas – 5, 3.vietas – 7, AR – 3; 2 Valsts mēroga konkursos, kur ieguva 2.vietas 

– 2, 3.vietas – 7; 6 Latgales un Daugavpils reģiona konkursos, kur ieguva 1.vietas – 6, 2.vietas – 

12, 3.vietas – 16, AR – 11. Kopā MS  audzēkņi piedalījās 16 konkursos un ieguva: Grand Prix – 1, 

1.vietas – 11, 2.vietas – 19, 3.vietas – 30, AR – 14.   

2020.gadā mūzikas vidusskolas audzēkņi piedalījās 10 starptautiskajos konkursos, kur ieguva 

Grand Prix – 3, 1.vietas – 7, 2.vietas – 8, 3.vietas – 3, AR – 2; 4 Valsts mēroga konkursos, kur 

ieguva 1.vietas – 3, 2.vietas – 4, 3.vietas – 2. Kopā mūzikas vidusskolas audzēkņi piedalījās 14 

konkursos un ieguva Grand Prix – 3, 1.vietas – 10, 2.vietas – 12, 3.vietas – 5, AR – 2. Jāatzīmē, ka 

Covid-19 pandēmijas dēļ 2020.gadā vairāki konkursi un pasākumi, kuros tika plānots piedalīties, 

bija atcelti vai notika virtuālajā veidā. 

  

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 

1. Šobrīd iet uz beigām projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Kandavas ielā 2A, 

Daugavpilī” līdz 2022. gadam. Būvniecības kārta ir nodota ekspluatācijā 2021.gada 8.janvārī, kur 

tika veikta fasādes, pamatu un jumta siltināšana, stikloto vitrīnu konstrukciju nomaiņa, ārdurvju 

nomaiņa, pandusa ierīkošanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ēkas apkures sistēmas un karstā 

ūdens apgādes sistēmas atjaunošana. Taču vēl ir palikuši sīkie darbi, kurus tiek plānots veikt 

pavasarī. Vēl tiek strādāts pie tā, lai šobrīd projektā ieekonomētos līdzekļus varētu novirzīt skolas 

papildus aktivitātēm energoefektivitātes rādītāju uzlabošanai, piemēram, daļējai ēkā esošās 

apgaismojuma sistēmas nomaiņai uz energoefektīvu LED apgaismojuma sistēmu.  

Ir izstrādāta būvniecības dokumentācija kafejnīcas ventilācijas ierīkošanai un ventilācijas iekārtu 

esošiem logiem (ar pretvēja ieliktni). Ir izstrādāta tāme virtuves un ēdnīcas ventilācijas sistēmas ar 

rekuperācijas tehnoloģiju izbūvei, Darbu veikšanai nepieciešami ieguldījumi 32835,14 EUR. 

Turpinās darbs saistīts ar pirmā stāva un foajē kosmētiskiem darbiem. Darbu finansējums ir 

95.000EUR. 

2. 2020.gadā pēc Daugavpils teātra pasūtījuma ir uzsākas darbs pie jaunas izglītības programmas 

Teātra māksla (kods 35b 212 12) izveides. Šīs programmas īstenošana var pozitīvi reklamēt skolu 

un palielināt audzēkņu skaitu, kurš pandēmijas dēļ ir krities. Šīs programmas īstenošanu kavē 

licencēšanas process.  

Tika uzsākts darbs ar izglītības programmas Diriģēšana (kods 35b 212 05 1) kvalifikācijā Kora 

dziedātājs, baznīcas mūzikas dzīves organizators licencēšanu. Licence tika saņemta 13.01.2021. 
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2020.gada kopā ar pārējām kultūrizglītības mācību iestādēm aktīvi piedalījāmies darba grupā 

Valsts profesionālās izglītības standarta izstrādē. Vairākas sapulcēs un semināros Izglītības un 

zinātnes ministrijā un Latvijas Nacionālajā kultūras centrā kopā ar Valsts izglītības satura centra 

pārstāvjiem apspriedām Profesionālās izglītības standarta nosacījumu atbilstību kultūrizglītības 

specifikai, modelējām mācību plānus atbilstoši standarta projekta nosacījumiem, sagatavojām un 

iesniedzām VISC un LNKC mūsu vidusskolas viedokli par sabiedriskajai apspriešanai nodoto 

Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības 

standartu un valsts arodizglītības standartu”. turpinājām aktīvi piedalīties darba grupā Valsts 

profesionālās izglītības standarta izstrādē. Vasaras laikā tika pārlicencētas visas izglītības 

programmas 33V atbilstoši jaunajam Valsts profesionālās izglītības standartam. Pārlicencēšana 

tika saskaņota 27.07.2020. 

3. 2020.gadā turpinājās produktīvs radošs darbs klasterī, kurš ietver SBDMV, PIKC 

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

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

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

sabiedrības, valsts, pašvaldības, uzņēmējdarbības un privātās iniciatīvas attīstības nolūkos, kā arī 

kvalitatīvu kopīgu iniciatīvu sagatavošanu. 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. 

4. Turpināsies 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. 2020.gadā tika rīkoti: Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības 

iestāžu izglītības programmu Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle  un Stīgu instrumentu 

spēle – Ģitāras spēle audzēkņu valsts konkursu II kārtas, X Terēzijas Brokas Jauno dziedātāju 

konkurss, VII Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņu festivāls Vispārējās 

klavierēs, V Latgales jauno lociņinstrumentālistu konkurss Pavasara stīgas, V Latgales reģiona 

Jauno pianistu festivāls, II Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle 

– Sitaminstrumentu spēle audzēkņu ansambļu festivāls Latgales Svilpaunieki, Reģionālais 

konkurss mūzikas literatūrā un solfedžo Emīlam Dārziņam – 145. Īpaša uzmanība tika sniegta 

reģiona mūzikas skolu esošo pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveidei, jo tas ir pamats 

vidusskolas reflektantu profesionālā līmeņa paaugstināšanā. 2020.gadā tika īstenotas 8 pedagogu 

profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas, kur piedalījās 104 pedagogi no Daugavpils, 

Daugavpils reģiona, Latvijas un ārzemju mūzikas izglītības iestādēm. 

 

Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem 
1. 2020.gadā turpinājās sadarbību ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA), kā rezultātā skolā 

īstenojās septiņi Erasmus + programmas projekti. Visu projektu kopējais budžets sastāda 158477 

EUR. Erasmus + programmas projektiem ir 100% programmas finansējums. Projektam iesākoties, 

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

apstiprināšanas tiek ieskaitīti atlikušie 20%. Lai izpildītu visus projekta uzdevumus, ir 

nepieciešams priekšfinansējums 20% apmērā, un šo priekšfinansējumu SBDMV bija spiesta 

aizņemties no skolas tekošam gadam piešķirtā pamatbudžeta ar aprēķinu, ka aizņemtā summa 

tekošā gada ietvaros pēc atskaišu apstiprināšanas tiks atgriezta no Eiropas fondiem. Vēl 2018. 

SBDMV vērsās pie KM ar lūgumu priekšfinansēt projektus, taču KM atbilde nebija pozitīva un 

līdz ar to atbalsts projektu īstenošanai nav saņemts.  

2. Intelektuālā un radošā darba, mūziķa un mūzikas pedagoga 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. 

3. Sakarā ar Latvijas mūzikas skolu nepietiekamo finansējumu no valsts puses ir pasliktinājusies šo 

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

nepieciešams: 1) nodrošināt pilnu valsts finansējumu mūzikas skolu akreditētām izglītības 

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

starp skolām un reģionālajiem centriem.   
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4. 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.    

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

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

gadījumā – mūsu skolā.   

6.  Audzēkņu skaita kritums sakarā ar ārkārtas stāvokli valstī un attālinātām mācībām. Vecāki 

negatīvi izvērtē attālinātās mācības un nevēlas turpināt vai uzsākt bērna mācības mūzikas skolā. Ja 

arī vecāki vēlas turpināt skolot savus bērnus mūzikas skolā, tad bieži vien tas praktiski ir nereāli 

lielās attālināto mācību noslogotības dēļ vispārizglītojošā skolā.  

   

Pētniecības darbi un attīstības pasākumi 
1. Turpinās izveidotā radošā klastera darbs. SBDMV, PIKC Daugavpils dizaina un mākslas 

vidusskola Saules skola, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, Vienības nams, 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 ik gadu sastādītam plānam, kura tapšanā ir piesaistītas visas reģionālās mūzikas skolas. 

Tas pozitīvi ietekmē gan SBDMV, gan arī visa reģiona mūzikas skolu darbu. 2021.gadā tiek 

plānoti ap 15 pasākumiem, ja nebūs korekciju sakarā ar COVID-19 ierobežojumiem.     .      

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 darbs ar 

profesionālās vidējās izglītības programmas Teātra māksla (kods 35b 212 12) īstenošanu. 

Diemžēl, sakarā ar COVID-19 ierobežojumiem nebija iespējams īstenot pirmsskolas bērnu 

interešu IP un pieaugušo interešu IP, pēc kurām bija liela interese. 

4. Šobrīd iet uz beigām projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Kandavas ielā 2A, 

Daugavpilī” līdz 2022. gadam. Būvniecības kārta ir nodota ekspluatācijā 2021.gada 8.janvārī, kur 

tika veikta fasādes, pamatu un jumta siltināšana, stikloto vitrīnu konstrukciju nomaiņa, ārdurvju 

nomaiņa, pandusa ierīkošanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ēkas apkures sistēmas un karstā 

ūdens apgādes sistēmas atjaunošana. Taču vēl ir palikuši sīkie darbi, kurus tiek plānots veikt 

pavasarī. Vēl tiek strādāts pie tā, lai šobrīd projektā ieekonomētos līdzekļus varētu novirzīt skolas 

papildus aktivitātēm energoefektivitātes rādītāju uzlabošanai, piemēram, uz daļēju ēkās esošās 

apgaismojuma sistēmas nomaiņu uz energoefektīvu LED apgaismojuma sistēmu. Ir izstrādāta 

būvniecības dokumentācija kafejnīcas ventilācijas ierīkošanai un ventilācijas iekārtu esošiem 

logiem (ar pretvēja ieliktni). Ir izstrādāta tāme virtuves un ēdnīcas ventilācijas sistēmas ar 

rekuperācijas tehnoloģiju izbūvei, Darbu veikšanai nepieciešami ieguldījumi 32835,14 EUR. 

5. 2020.gadā turpinājās skolas darbs ar projektiem: 

Projekti, kas turpinājās no iepriekšējiem gadiem: 

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 2021.gadā; 

2) Tika turpināta programma “Latvijas skolas soma”, par kuras īstenošanu ir noslēgti līgumi ar LR 

Kultūras ministriju, programma turpinās arī 2021.gadā; 

3) Tika veiksmīgi noslēgti Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības 

projekts “What’s is your ID?” (Kāda ir Tava identitāte) un Erasmus+ programmas 

1.pamatdarbības mobilitātes projekts “Nākotnes skola top šodien”. 

2019.gadā uzsāktie projekti tika pagarināti un 2020.gadā uzsāktie, iespējams, arī tiks pagarināti 

par 12 mēnešiem Covid -19 pandēijas dēļ: 

Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības mobilitātes projekts “Profesionalitāte veicina 

motivāciju”, par kura īstenošanu 02.08.2019. noslēgts līgums ar Valsts izglītības attīstības 

aģentūru, projekts turpināsies arī 2021.gadā; 
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Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projekts “How To Make 

STEAM Literacy A Reality For All Students”, par kura īstenošanu 08.10.2019. noslēgts līgums ar 

Valsts izglītības attīstības aģentūru, projekts turpināsies arī 2021.gadā. 

6. Turpināsim strādāt arī ar profesionāliem projektiem: 

 ar sešiem jau tradicionāliem starptautiskiem festivāliem – konkursiem (NOVA 

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

KONCERTMEISTARS, Starptautiskais Staņislava Broka Jauno kordiriģentu konkurss); 

 ar X Starptautisko Mūzikas un mākslas festivālu Daugavpils ReStArt 2021; 

 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 meistarkursus 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. 2020.gadā tika 

ievērota finanšu riska vadības sistēma; ir noteikti  un izpildīti vajadzīgie finanšu limiti; sadalīta 

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

kontroles sistēma.   

 

Nepieciešamie finansiālie ieguldījumi nākotnē 
Erasmus+ projektu priekšfinansējums 20% apmērā, ieguldījums pedagogu un audzēkņu 

tālākizglītībā. Pats galvenais projekts ir SBDMV siltināšanas projekts “Veicināt 

energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”. Šā projekta realizācijas beigās ceram, ka tiks rasts 

risinājums darbu īstenošanai, kuri tikai daļēji tika iekļauti projekta pozīcijās, taču kuri ir saistīti ar 

energoefektivitāti – virtuves un ēdnīcas ventilācijas sistēmas ierīkošana, daļējas ēkās esošās 

apgaismojuma sistēmas nomaiņa, remontdarbi skolas 1. stāvā (saistīti ar energoefektivitātes darbu 

rezultātā radītiem griestu un sienu bojājumiem) – skatīt zemāk minētās tabulas 3 pirmās pozīcijas.   

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

Finansējumu varētu piešķirt valsts. Pēc KM aplēsēm, 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. Virtuves un ēdnīcas ventilācijas sistēmas ierīkošana  32835,14  Ir izstrādāta 

dokumentācija 

2. Remontdarbi skolas 1.stāvā: griesti, sienas, grīda, durvis, 

apgaismojums  

135000,00 Sadarbībā ar VNI 

3. Daļēja ēkās esošās apgaismojuma sistēmas nomaiņa uz 

energoefektīvu LED apgaismojuma sistēmu 

40000,00 Sadarbībā ar VNI 

4. 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 - 

316 916.35 Ir sastādīta tāme 
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apmetuma remonts, dekoratīvais apmetums; griesti - 

akustiskie, alumīnija starpsienas montāža, apgaismojuma 

atjaunošana); 

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 

5. Ārējās videonovērošanas sistēmas uzstādīšana  6 000.00 8 gab. (ar montāžas 

darbiem) 

6. Koncertzāles krēslu iegāde 130 000,00  

7. Kamerzāles krēslu iegāde  8000,00  

8. Ēkas visu telpu kosmētiskais remonts 775 852.00  

9. Skolas teritorijas labiekārtošanas projekta izstrāde un 

projekta realizācija 

40 000.00  

10. Skolas mācību korpusa mēbeļu iegāde 375 000.00  

11. 16 – vietīgā mikroautobusa iegāde  45 000.00 audzēkņu prakses 

koncertu  īstenošana, 

konkursu un festivālu 

apmaklēšana  

 Saimnieciskie izdevumi kopā 1904603,49  

 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 2021. – 2023.g. 492621,80 Skatīt Pielikumu   

3. Reģionālo un starptautisko konkursu organizēšana 2021. 

– 2023.g.  

26250,00  

 Mācību  izdevumi kopā 522884,80  

 Visi izdevumi kopā 2427488,29 2021. – 2023.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 


