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Par vadības ziņojumu 

LR Kultūras ministrijai 

 

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas  

Vadības ziņojums 

(pielikums 2015.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 28600 euro 

apmērā bija izlietoti mūzikas instrumentu, darortehnikas un mācību materiālu iegādei. 

Tarificējot 2015./2016.m.g. pedagogu darba slodzi, tika veikta atalgojuma izlīdzināšana 

starp profesionālās izglītības programmās un profesionālās ievirzes izglītības programmās 

strādājošiem pedagogiem. Uz 01.09.2015 vienas likmes atalgojums profesionālās izglītības 

programmās sastāda 575 EUR, kas ir par 13% augstāks nekā vienas likmes atalgojums 

profesionālās ievirzes izglītības programmās strādājošiem pedagogiem. Iepriekšējā mācību 

gada starpība sastādīja 19%. 

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.  

2015.gada septembrī SBDMV iegādājās lietotu pasaţieru mikroautobusu Opel Vivaro 

(8+1). Autobuss aktīvi tiek izmantots, nodrošinot audzēkņu dalību konkursos un 

izbraukuma koncertos. 

Kopumā 2015.gadu noslēdzām bez grūtībām un bez parādiem.  

2. SBDMV skolā audzēkņu skaits nedaudz samazinājās, bet vidusskolā – palielinājās: skolā 

audzēkņu skaits, salīdzinot ar 2014.gadu, samazinājās par 29 audzēkņiem; vidusskolā 

palielinājās par 3 – I kursā iestājās 29 audzēkņi, kas ir par 2 audzēkņiem vairāk, nekā 

2014.gadā; IV kursā atjaunoja mācības 1 audzēkne. Audzēkņu skaita samazināšanās skolā 

notika galvenokārt sakarā ar dzīvesvietas maiņu. Pozitīvi skolas un vidusskolas darbību 

ietekmēja skolas reklamēšana. Reklāmas koncerti notika vairākās pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādēs, skolās reģiona mūzikas skolās. Reklāmas koncertos piedalījās ne tikai 

skolas un vidusskolas audzēkņi, bet arī pedagogi. 

3. 2015.gada jūlijā beidzās kopš 2009.gada septembra Eiropas Savienības Eiropas Sociālā 

Fonda (ESF) finansētais projekts Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības 

veicināšana īstenošana. Projekta ietvaros sekmīgiem audzēkņiem bija tiesības saņemt ES 

stipendijas. Vidējais audzēkņu skaits, kas saņēma stipendiju 2015.gadā, bija 41 audzēknis. 

Vidējais stipendijas apjoms bija 36.85 EUR mēnesī. 

4. Līdz pat šodienai turpinās pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana, kas 

balstīta uz ESF projekta iestrādēm. 2015. gadā profesionālās darbības kvalitātes pakāpes 
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novērtēšanai pieteicās 1 pedagogs. Kopumā profesionālās darbības kvalitātes pakāpes ir 

ieguvuši 62 pedagogi. 

5. 2015.gadā SBDMV aktīvi  veica mūzikas instrumentu un mācību materiālu iegādi. 

Kopumā šim mērķim tika iztērēta summa 37 072 EUR apmērā, t.sk mūzikas instrumenti –  

(taustiņinstrumenti – 1 vienības; pūšaminstrumenti – 15 vienības; stīgu grupas instrumenti 

– 3 vienības; akordeonu grupas instrumenti – 2 vienības par summu  25563 EUR); mūzikas 

instrumentu piederumi un palīgmateriāli (koferi, somas, siksnas, nošu pultis, statīvi – 122 

vienības) par summu 3023 EUR; mūzikas instrumentu kopšanas un remonta materiāli 

(smēres; mēlītes, stīgas, lociņu astri, klavieru rezerves daļas) par summu 4457 EUR; 

bibliotēkas fondu krājumi daudzumā 144 vienības par summu 1141 EUR. Mācību 

procesam nepieciešamajam klašu aprīkojumam (mēbeles, ţalūzijas, datortehnika, biroja 

tehnika un citi priekšmeti) tika izlietoti 2888 EUR.  

6. 2015.gadā tika uzsākta un veiksmīgi pabeigta skolvadības sistēmas E – KLASE ieviešana. 

Tā ļauj 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.      

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

starptautiskie un Latvijas mēroga pasākumi bija: 

1) sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi un Daugavpils kultūras atbalsta biedrību, 

Diseldorfas Roberta Šūmaņa Augstskolu (Vācija), Kauņas Vitauta Diţā Universitātes 

Mūzikas akadēmiju (Lietuva), N.I.Aladova Minskas 2.bērnu mūzikas skolu (Baltkrievija), 

Latvijas Nacionālo bruņoto spēku orķestri, ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu rīkotais 

VI Starptautiskais jauno mūziķu festivāls – konkurss VIVA LA MUSICA, veltīts izcilā 

vācu komponista J.S.Baha 330 gadu jubilejai, kurā piedalījās 77 dalībnieki no Latvijas, 

Lietuvas, Baltkrievijas;  

2) sadarbībā ar Latvijas Klavierspēles skolotāju asociāciju, Latvijas Mūzikas izglītības 

iestāţu asociāciju un Francijas asociāciju Concerto Grosso rīkotie IV Starptautiskie 

meistarkursi jauniem pianistiem, kā arī klavierspēles pedagogiem DAUGAVPILS PIANO 

2015, kurus vadīja  pianists, klavierspēles pedagogs no Igaunijas Marko Martins, pianists, 

Liushikun Piano and Art Center klavierspēles pedagogs no Ķīnas Xu Ning, Jāzepa Vītola 

Latvijas Mūzikas akadēmijas pianists, klavierspēles pedagogs Juris Ţvikovs, kā arī 

Daugavpils Kamerorķestra diriģents Aivars Broks (jaunie pianisti spēlēja klavierkoncertus 

kamerorķestra pavadījumā). Pasākumā piedalījās 20 jaunie pianisti un 31 klavierspēles 

pedagogs;  

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 Saulas skola, masu medijiem, 

ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Latgales reģiona attīstības aģentūras atbalstu – IV 

Mūzikas un Mākslas festivāls Daugavpils ReStArt 2015; 

4) sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi un Latviešu kultūras centru rīkotais XIV 

Starptautiskais akordeona mūzikas festivāls  un Valērija Hodukina IX starptautiskais 

jauno akordeonistu konkurss – Daugavpils 2015. Festivālā un konkursā piedalījās 

dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Krievijas un Polijas;  

5) sadarbībā ar Latvijas akordeonistu asociāciju rīkotais I Vislatvijas akordeonistu –      

izpildītāju konkurss. Par konkursa ţūrijas priekšsēdētāju tika uzaicināts Krievijas 

Federācijas nopelniem bagātais mākslas darbinieks, mākslu zinātnes kandidāts, profesors, 

Sanktpēterburgas Valsts kultūras institūta Tautas instrumentu katedras vadītājs Nikolajs 

Kravcovs; 

 6) sadarbībā ar Daugavpils kultūras atbalsta biedrību, ar Daugavpils pilsētas domi, ar 

Valsts kultūrkapitāla fondu, Kauņas Vitautā Diţā Universitātes Mūzikas akadēmiju 

(Lietuva), J.Naujalisa Kauņas mūzikas ģimnāziju (Lietuva), Mihaila Gļinkas Minskas 

Valsts mūzikas koledţu (Baltkrievija), Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju rīkotais 
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VII Starptautiskais Kameransambļu konkurss Nova Musica, kur piedalījās 20 ansambļi no 

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas; 

7) sadarbībā ar Česlava Sasnauska Visaginas mākslu skola (Lietuva) rīkotais I 

Starptautiskais Jauno ģitāristu konkurss DOLCE CHITARRA, kurā piedalījās audzēkņi 

no 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 

Negatīvā virzienā: 

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

iedzīvotāju (vecāku un audzēkņu) izceļošanu uz ārzemēm, otrkārt, mūziķa un mūzikas 

skolotāja profesijas zemo atalgojumu un, līdz ar to, prestiţu valstī. Tas negatīvi ietekmē 

SBDMV darbu, kurā jau šobrīd ir nepieciešami jauni speciālisti – pedagogi daţādās 

nodaļās. 

2. Ņemot vērā augstākminēto, Kultūras ministrijai nebūtu vēlams nepamatoti ierobeţot 

audzēkņu uzņemšanu gan kopumā, gan atsevišķās izglītības programmās – tas samazina 

audzēkņu skaitu gan kopumā, gan atsevišķās izglītības programmās un apdraud kolektīvo 

muzicēšanas formu (ansambļi, kori, orķestri) pastāvēšanu. Kultūras ministrijai vajadzētu 

atbalstīt vispārējās pamatizglītības 5. – 9.klašu programmas (ar latviešu valodas apmācību, 

kura tiek īstenota līdztekus mūzikas profesionālās ievirzes izglītības programmām) 

realizēšanas atsākšanu, kas pozitīvi ietekmētu vidusskolas gan darba kvalitāti, gan 

audzēkņu kvantitāti.  

3. Skolas ēkas nolietojums ir sasniedzis 40%, līdz ar to nepieciešama skolas renovācija un 

energoefektivitātes paaugstināšana. Renovācijas darbi uzlabos tehnisko stāvokli un 

nepieļaus ēkas būvkonstrukciju un inţeniertehnisko konstrukciju pastiprinātu nolietošanu 

un bojāšanos. Darbu savlaicīga neveikšana var radīt draudus cilvēku drošībai. 

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai nepieciešamie darbi: 

Jaunas slīpas jumta konstrukcijas izbūve, jumta pārseguma siltināšana, foajē stiklotās 

konstrukcijas nomaiņa, ārsienu siltināšana, cokola siltināšana, apkures sistēmas renovācija, 

siltummezgla renovācija. Kopējās aptuvenās izmaksas sastāda 740698 EUR. 

Ēkas telpu renovācijai nepieciešamie darbi: 

Grīdu renovācija, iekšdurvju nomaiņa, iekšējo ūdensvada un kanalizācijas sistēmu 

nomaiņa, ventilācijas sistēmu nomaiņa, iekšējās elektroinstalācijas un gaismekļu nomaiņa, 

griestu un sienu apdare, videonovērošanas sistēmas ierīkošana, aktu zāles aprīkojuma 

nomaiņa. Kopējās aptuvenās izmaksas sastāda 1077911 EUR. 

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. 

 

Pozitīvā virzienā: 

1. 2015.gadā veiksmīgi darbojās SBDMV struktūrvienības – mūzikas skolas – stīgu orķestris, 

kurš veiksmīgi piedalījās Latvijas izglītības iestāţu simfonisko orķestru, kamerorķestru  

un stīgu orķestru konkursā – atlasē uz 11. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 

apvienoto simfonisko orķestru koncertu Tūkstošbalsu simfonija, pēc tam arī pašā dziesmu 

un deju svētku lielkoncertā. Nākotnē ir plānots izveidot simfonisko orķestri uz SBDMV 

orķestra bāzes. Tas cels skolas un mūzikas kultūras prestiţu, kā arī nākotnē dos papildus 

darba vietas topošajiem mūziķiem. 

2. Pozitīvi skolas darbību var ietekmēt skolas virzība uz jaunu izglītības programmu – 

Populārās mūzikas (Jazz, Rock, Pop) Deja, Mūzikas teātra aktieris – izveidi un īstenošanu.  

3. 2015. gadā turpinājās skolai nepieciešamo Fagota spēles, Obojas spēles, Mežraga spēles  

izglītības programmu īstenošana profesionālās ievirzes izglītības posmā. Tika palielināts 

arī audzēkņu skaits populārās Ģitāras spēles izglītības programmā vidusskolas izglītības 
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posmā. Vidusskolā uzsākuši mācības audzēkņi Obojas spēlē un Fagota spēlē. Visi 

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

pedagoga profesijas pamats. Tas gan tuvina viņus pedagoga profesijai, gan bagātina 

profesionāli.  

4. Turpinās produktīvs radošs darbs klāsterī, kurš ietver SBDMV, Saules skolu, Daugavpils 

Marka Rotko mākslas centru, Daugavpils Teātri. Klāstera 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 mūţizglītības, radošo ideju 

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

mācību un kvalifikācijas prakšu organizēšanas un īstenošanas un citās jomās.  

5. 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.     

 

Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem 
1. Šodien turpinās iedzīvotāju (audzēkņu un vecāku) izceļošana no Latvijas. Ilgtermiņā tas 

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

kvantitāti un kvalitāti.  

2. Intelektuālā un radošā darba, mūziķa un mūzikas skolotāja profesijas zemais atalgojums un 

prestiţs 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 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, 2) sakārtot juridiskās attiecības starp skolām un reģionālajiem 

centriem.       

4. Neskaidra valsts stratēģiskā virzība un reģionālās attīstības plāna un realizācijas iztrūkums 

rada riskus cilvēkresursu attīstībā reģionā, Latgalē, Daugavpilī; mūsu gadījumā – mūsu 

skolā.   

5. Skolas ēkas nolietojums ir sasniedzis 40%, līdz ar to nepieciešama skolas renovācija un 

energoefektivitātes paaugstināšana. Renovācijas darbi uzlabos tehnisko stāvokli un 

nepieļaus ēkas būvkonstrukciju un inţeniertehnisko konstrukciju pastiprinātu nolietošanu 

un bojāšanos. Darbu savlaicīga neveikšana var radīt draudus cilvēku drošībai. 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. 

 

Pētniecības darbi un attīstības pasākumi 
1. Turpinās izveidotā radošā klāstera 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 mūţizglītības, 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. Tas pozitīvi ietekmē ne tikai SBDMV darbību, 

bet arī visa reģiona mūzikas skolu darbu.     

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

ieviešana. Ir plānota Populārās mūzikas (Jazz, Rock, Pop), Deja, Mūzikas teātra aktieris IP 

izstrāde un ieviešana. 
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Turpinās trīsgadīgās izglītības programmas Vokālā mūzikā, 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. Saistībā ar VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) izstrādāto projektu Ugunsaizsardzības 

sistēmas tehniskā projekta īstenošana ir palikusi neīstenota projekta pēdējā kārta – Durvju 

nomaiņa. Ceram, ka 2016.gadā šā kārta tiks īstenota.   

6. Skolas ēkas nolietojums ir sasniedzis 40%, līdz ar to nepieciešama skolas renovācija un 

energoefektivitātes paaugstināšana. Renovācijas darbi uzlabos tehnisko stāvokli un 

nepieļaus ēkas būvkonstrukciju un inţeniertehnisko konstrukciju pastiprinātu nolietošanu 

un bojāšanos. Darbu savlaicīga neveikšana var radīt draudus cilvēku drošībai. 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.  

Energoefektivitātes uzlabošanas nolūkā tiek plānots veikt skolas jumta jaunas slīpas 

konstrukcijas izbūvi, jumta pārseguma siltināšanu, foajē stiklotās konstrukcijas nomaiņu, 

ārsienu siltināšanu, cokola siltināšanu, apkures sistēmas renovāciju, siltummezgla 

renovāciju. Kopējās izmaksas sastāda 740698 EUR.  

Renovācijas nolūkā ir vajadzīgs grīdu remonts, iekšdurvju nomaiņa, iekšējo ūdensvada un 

kanalizācijas sistēmu nomaiņa, ventilācijas sistēmu nomaiņa, iekšējās elektroinstalācijas 

un gaismekļu nomaiņa, griestu un sienu apdare, videonovērošanas sistēmas ierīkošana, 

aktu zāles aprīkojuma nomaiņa. Kopējās izmaksas sastāda 1077911 EUR. 

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

 ar trijiem jau tradicionāliem starptautiskiem festivāliem – konkursiem (NOVA 

MUSICA, VIVA LA MUSICA, BELLA VOCE ); 

 ar starptautiskiem meistarkursiem DAUGAVPILS PIANO 2016; 

 ar IV Starptautisko Mūzikas un mākslas festivālu Daugavpils ReStArt 2016. 

 ar jauno Starptautisko jauno koncertmeistaru konkursu Daugavpils koncertmeistars 

2016;  

 ar jauno nacionālā mēroga Jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu konkursu; 

 ar jauno Starptautisko Jauno ģitāristu konkursu DOLCE CHITARRA; 

 ar jauno Vislatvijas akordeonistu – izpildītāju konkursu; 

 ar pieciem reģionāli – republikāniskiem konkursiem (Latgales svilpaunieki pūšamo 

instrumentu audzēkņu grupā, Pavasara stīgas stīgu instrumentu audzēkņu grupā, 

Koru koncerts – festivāls kora klases audzēkņu grupā, S.Broka Jauno dziedātāju 

konkurss kora klases un citu nodaļu audzēkņu grupā, Mūzikas skolu akordeonistu 

(solistu un ansambļu) konkurss akordeona klases audzēkņu grupā); 

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

 ar tradicionālo Latgales reģiona Vispārējo klavieru audzēkņu festivālu. 

 

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

ierobeţotu finanšu politiku un rīcību SBDMV finanšu riski ir pavisam nelieli. 2015.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 
VNĪ un KM esam iesnieguši vairākas vēstules ar konkrētiem lūgumiem attiecībā uz skolas ēkas 

stāvokļa uzlabojumiem. Turpinās projekts Ugunsaizsardzības sistēmas tehniskā projekta 

īstenošana; tajā ir palikusi pēdējā IV kārta – Durvju nomaiņa. 
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Skola plāno iesaistīties konkursā  “Emisijas kvotu instrumenta finansēto projektu  atklāta 

konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zemas enerģijas patēriņa ēkas”. Konkursa 

ietvaros kopējai finansējums paredzēts 23 miljoni EUR apmērā, no kuriem 15 EUR tiek plānoti 

jaunām būvēm, 8 miljoni EUR – jau esošām ēkām. Skola ir uzsākusi attiecīgās konsultācijas ar 

KM un VNĪ. Dalībai šajā projektā sākumam ir nepieciešami orientējoši 1000 – 1500 EUR euro 

projekta sastādīšanai, savukārt būvniecības ieceres dokumentācija var maksāt no 5000 līdz 30000 

EUR (atkarībā no dokumenta tipa). 

Ja šis projekts SBDMV ies secen, tad skola ir gatava iesaistīties attiecīgās darbībās, lai piedalītos 

Ekonomikas ministrijas pārziņā esošās programmas „Izaugsme un nodarbinātība” pasākumā 

„Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”. Protams, ka šeit arī būs nepieciešams 

KM vai VNĪ līdzfinansējums, par kuru pagaidām nevar spriest sakarā ar to, ka programma vēl nav 

apstiprināta Ministru kabinetā.         

 

Zemākminētajā 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 Par projekta IV kārtas 

īstenošanu informācijas 

pagaidām nav.   

2. Skolas renovācija. 

Ēkas telpu renovācijas nolūkā ir vajadzīgs grīdu remonts, 

iekšdurvju nomaiņa, iekšējo ūdensvada un kanalizācijas 

sistēmu nomaiņa, ventilācijas sistēmu nomaiņa, iekšējās 

elektroinstalācijas un gaismekļu nomaiņa, griestu un sienu 

apdare, videonovērošanas sistēmas ierīkošana, aktu zāles 

aprīkojuma nomaiņa. 

1077911 Ir sastādīta 

provizoriskā tāme. Ir 

nepieciešams tehniskais 

projekts. 

3. Skolas energoefektivitātes uzlabošanas darbi.  

Tiek plānots veikt skolas jumta jaunas slīpas konstrukcijas 

izbūvi, jumta pārseguma siltināšanu, foajē stiklotās 

konstrukcijas nomaiņu, ārsienu siltināšanu, cokola 

siltināšanu, apkures sistēmas renovāciju, siltummezgla 

renovāciju. 

740698 Ir sastādīta 

provizoriskā tāme. Ir 

nepieciešams tehniskais 

projekts.  

4. Ārējo durvju nomaiņa 4358  Ieejas 7 durvis 

(2x477Ls, 3x437Ls, 

1x416Ls, 1x382Ls), 

bez montāţas darbiem.   

5 Mehāniskās pieplūdes un  nosūces ventilācijas sistēmas ar 

gaisa kondicionēšanas un enerģijas taupīšanas funkcijām 

(siltā gaisa aizkaru izbūve) ierīkošana. 

85372   

7. Pandusu nodrošināšana personām ar īpašām vajadzībām 

1.stāva pieejamībai. 

12100  

8. Ārējās videonovērošanas sistēmas uzstādīšana  4000 8 gab. x 500 EUR (ar 

montāţas darbiem) 

9. Ugunsdrošības apziņošanas sistēmas LBB1990/00 Boch 

kontroliera iegāde  

1709  

 Saimnieciskie izdevumi kopā 1984486  

 Mācību izdevumi   

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

licencēšana. 

Audzēkņu uzņemšana IP Populārā mūzika (Jazz, Rock, Pop). 

IP Teātra aktieris un Deja izstrāde un licenzēšana. 

 

- 

 

4013 

- 

 

Papildus finansējums 

nav nepieciešams. 

  

Papildus finansējums 

nav nepieciešams. 
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Audzēkņu uzņemšana IP Teātra aktieris.  

Audzēkņu uzņemšana IP Deja.  

4973 

6673 

2. Mācību līdzekļu iegāde 414118 Skatīt Pielikumu  

3. Reģionālo un starptautisko konkursu organizēšana.  36000 2016., 2017. un 

2018.gadā 

 Mācību  izdevumi kopā 465777  

 Visi izdevumi kopā 2450263 2016. – 2018.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 
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