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1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PAMATINFORMĀCIJA 
 

Profesionālās izglītības kompetences centrs Daugavpils Būvniecības tehnikums ir 

Latvijas Republikas Ministru kabineta dibināta mācību iestāde, kura īsteno profesionālās 

vidējās, arodizglītības, arodizglītības (ar pedagoģisko korekciju), pamatizglītības programmas 

ar pedagoģisko korekciju, tālākizglītības un pilnveides programmas. Kopš dibināšanas 

Daugavpils Būvniecības tehnikums ir kļuvis par mūsdienīgu, prestižu, uz zināšanām un 

kvalitāti balstītu profesionālās izglītības, tālākizglītības un profesionālās izglītības metodisko 

centru un, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014. gada 31. oktobra 

rīkojumu Nr. 620 „Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu 

Daugavpils Celtnieku profesionālajai vidusskolai‖, ir ieguvis profesionālās izglītības 

kompetences centra statusu.  

Tehnikuma darbības tiesiskais pamats ir: 

1. Izglītības likums;  

2. Profesionālās izglītības likums un citi normatīvie akti;  

3. Mācību iestādes nolikums.  

Tehnikumam ir sava simbolika un konti Valsts kasē. Izglītības iestāde ir tiesīga lietot 

zīmogu ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu atbilstoši likumam „Par Latvijas valsts 

ģerboni‖. Tehnikumā ir trīs izglītības programmu īstenošanas vietas (izņemot juridisko adresi): 

Daugavpilī, Lielā ielā 1, Dagdā, Brīvības ielā 3, Ludzā, 1.maija ielā 16. 

 

Izglītojamo skaits Daugavpils Būvniecības Tehnikumā 

2019./2020. mācību gadā Daugavpils Būvniecības Tehnikumā (turpmāk tekstā – 

Tehnikums) mācības uzsāka 696 izglītojamais (tai skaitā izglītojamie Eiropas Sociālā fonda 

finansētajās izglītības programmās) 66 mācību grupās par valsts budžeta līdzekļiem un Eiropas 

Sociālā fonda finansētās profesionālās izglītības programmās. 
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1. diagramma 

Uzņemto izglītojamo skaita dinamika laika posmā no 2015. līdz 2019. gadam  

(dati uz 01.10.2019.) 

 

 
 

 

Analizējot 1. diagrammas datus, var secināt, ka no 2015. gada Tehnikumā uzņemto 

izglītojamo skaita dinamikā vērojams neliels samazinājums, kas lielā mērā skaidrojams ar 

demogrāfiskās situācijas ietekmi valstī un Latgales reģionā, tomēr Tehnikuma kolektīvs nemitīgi 

rūpējas par izglītojamo piesaisti un profesionālās izglītības prestiža celšanu – mērķtiecīgi un 

pastāvīgi tiek strādāts pie profesionālo izglītības programmu pilnveides, modernizēšanas un 

popularizēšanas. Šo faktu apstiprina arī pēdējā laikā nostiprinājusies tendence, proti, uzņemto 

izglītojamo skaita dinamikas relatīva stabilitāte, kā arī uzņemto izglītojamo skaita neliels kāpums 

2019. gadā (skat. 2. diagrammu). 
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2. diagramma 

Izglītojamo skaita dinamika laika posmā no 2015.–2019. gadam 

(dati uz 01.10.2019.) 

 

 
 

Ņemot vērā to, ka 2014. gada 1. Novembrī  Daugavpils Celtnieku profesionālā 

vidusskola ieguva profesionālās izglītības kompetences centra statusu, 2015. gada publiskais 

pārskats tika sagatavots, analizējot Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas sasniegtos 

rezultātus līdz 2014. gadam, jo Daugavpils Būvniecības tehnikums ir visu saistību, tiesību un 

pienākumu pārņēmējs. 

 

1.1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS VIRZIENI, MĒRĶI UN 

GALVENIE UZDEVUMI 

 

VĪZIJA: Daugavpils Būvniecības tehnikums ir reģionālais būvniecības kompetences 

centrs ar mūsdienīgu un attīstītu bāzi būvniecības tehnoloģiju ieviešanai, prestižs, uz 

zināšanām un kvalitāti balstīts profesionālās izglītības, mūžizglītības un tālākizglītības 

pakalpojumu sniedzējs. 

MISIJA: nodrošināt tautsaimniecības izaugsmei nepieciešamus un darba tirgū 

pieprasītus augstas kvalifikācijas konkurētspējīgus speciālistus dažādās izglītības 

pakāpēs. 
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Tehnikuma darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām, īstenojot licencētas un akreditētas izglītības programmas. 

Tehnikuma darbības mērķis ir: 

1. veidot izglītības vidi, kura spēj nodrošināt izglītības kvalitāti un atbilstību mūsdienu 

darba tirgus prasībām; 

2. panākt, ka Tehnikums darbojas kā būvniecības nozares metodiskais atbalsta centrs valsts 

profesionālās izglītības iestādēm, kuras īsteno līdzīgas vai radniecīgas jomas izglītības 

programmas; 

3. veidot un stiprināt sadarbību ar nozares profesionālajām asociācijām, profesionālajām 

organizācijām un sociālajiem partneriem. 

Tehnikuma pamatuzdevumi: 

 nodrošināt iespēju iegūt profesionālo izglītību un kvalifikāciju, kā arī vispārējās 

zināšanas un prasmes; 

 sadarboties ar darba devējiem un augstskolām; 

 sagatavot darba tirgum kvalificētus speciālistus ar vispusīgām teorētiskām 

zināšanām un praktiskām iemaņām; 

 elastīgi reaģējot uz tautsaimniecības vajadzībām, paaugstināt darbinieku 

profesionālo kvalifikāciju un veicināt pārkvalificēšanu.

Lai sekmīgi īstenotu vīziju, pildītu misiju un sasniegtu nospraustos mērķus, Tehnikums 

savu darbību organizē vairākos virzienos: 

1. Izglītības procesa īstenošana un pilnveide;  

2. Pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide;  

3. Tehnikuma telpu rekonstrukcija un materiāli tehniskās bāzes uzlabošana;  

4. Profesionālās izglītības popularizēšana un prestiža celšana;  

5. Sadarbības tīklojuma paplašināšana un pilnveide;  

6. Mūžizglītības programmu izstrāde un īstenošana;  

7. Bezdarbnieku un darba meklētāju tālākizglītība un profesionālā pilnveide, 

sadarbība ar starptautiskajiem partneriem;  

8. Pedagogu prakses un stažēšanās nozaru uzņēmumos ieviešana;  

9. Digitālās mācību vides izstrāde un ieviešana;  

10. Kārtības izstrāde un īstenošana, kas nosaka, kā uzņēmumu darbinieki var apgūt 

atsevišķus kursus;  

11. Reģionālā profesionālās izglītības metodiskā un eksaminācijas centra izveide.  
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Visām nozarēm, kurām Tehnikums sagatavo jaunus speciālistus, nākamajos 5–7 gados 

prognozējama veiksmīga attīstība un izaugsme. Diemžēl demogrāfiskā situācija tuvākajos 5–7 

gados rāda lejupejošu cilvēku skaita tendenci tajās jauniešu vecuma grupās, kas šajā laika posmā 

varētu uzsākt mācības profesionālās izglītības iestādē, turklāt arī ekonomiskās migrācijas dēļ 

daļa sagatavoto speciālistu pamet Latviju un strādā ārzemēs. Daugavpils Būvniecības tehnikuma 

programmu attīstības process ir pamatots ar spēkā esošo Tehnikuma Attīstības un investīciju 

stratēģiju.  
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1.2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ĪSTENOTAS PROGRAMMAS 

 

Visas izglītības programmas tiek īstenotas valsts valodā atbilstoši licencētām un 

akreditētām izglītības programmām, kuru saturs un īstenošanas process atbilst profesijas 

standartam, valsts profesionālās vidējās izglītības standartam. Izglītības programmas ir 

saskaņotas ar darba devēju izvirzītām prasībām. Kopš izglītības iestādes dibināšanas pastāvīgi 

ir papildinājies un mainījies Tehnikumā apgūstamo profesiju klāsts. Izglītības iestāde ne tikai 

īsteno bezdarbnieku, darba meklētāju un ieinteresēto personu tālākizglītību un profesionālo 

kompetenču pilnveidi, bet arī sekmē un atbalsta skolotāju tālākizglītību, veicinot profesionālo 

un pedagoģisko kompetenču pilnveidi. Visi vispārizglītojošo un profesionālo mācību 

priekšmetu pedagogi pastāvīgi apgūst profesionālās pilnveides programmas un 

pārpilnveidošanās kursus, piedaloties dažādos semināros, konferencēs, pieaugušo neformālās 

izglītības programmās, tajā skaitā arī ārvalstīs. 

Daugavpils Būvniecības tehnikums mērķtiecīgi īsteno mūžizglītības prasībām atbilstošas 

izglītības programmas galvenajās struktūrvienībās: 

1. Jātnieku ielā 87, Daugavpilī 

2. Lielā ielā 1, Daugavpilī 

3. Brīvības ielā 3, Dagdā 

4. 1. maija ielā 16, Ludzā 

2019. gadā Daugavpils Būvniecības tehnikums ir īstenojis vairākas izglītības programmās 

šādās galvenajās tematiskajās jomas: arhitektūra un būvniecība, inženierzinātnes un tehnoloģijas, 

ražošana un pārstrāde. 
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IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS – BŪVDARBI  

Nr. Programmas veids Iegūstamā 

kvalifikācija 

Programmas 

kods 

Kvalifikācijas 

līmenis 

Iepriekšējā 

izglītība 

Īstenošanas 

ilgums 

Licences 

Nr., 

derīguma 

termiņš 

Akreditācijas 

lapas Nr., 

derīguma termiņš 

1. 
Profesionālās vidējās 

izglītības programmas 
Apdares darbu 

tehniķis 
33 582 011 trešais Pamatizglītība 4 gadi 

P-10464 

nav 

noteikts 

AP 5951 

no 26.06.2019. 

līdz 25.06.2025. 

  
Apdares darbu 

tehniķis 
35b 582 011 trešais 

Vispārējā 

vidējā izglītība 
1,5 gadi 

P-10465 

nav 

noteikts 

AP 5954 

no 28.06.2019. 

līdz 25.06.2025. 

  
Sausās būves 

tehniķis 
35b 582 011 trešais 

Vispārējā 

vidējā izglītība 
1,5 gadi 

P-14241 

nav 

noteikts 

AP 5953 

no 26.06.2019. 

līdz 25.06.2025. 

2. 
Arodizglītības 

programmas 
Apdares darbu 

strādnieks 
32a 582 011 otrais 

Pamatizglītība 

(pēc 17 gadu 

vecuma) 

1 gads 

P-10583 

nav 

noteikts 

AP 5955 

no 28.06.2019. 

līdz 25.06.2025. 

  
Sausās būves 

montētājs 
32a 582 011 otrais 

Pamatizglītība 

(pēc 17 gadu 

vecuma) 

1 gads 

P-10462 

nav 

noteikts 

AP 5958 

no 28.06.2019. 

līdz 25.06.2025. 

  Krāšņu un 

kamīnu 

mūrnieks 

32a 582 011 otrais 

Pamatizglītība 

(pēc 17 gadu 

vecuma) 

1 gads 

P-17041 

nav 

noteikts 

AP 5956 

no 28.06.2019. 

līdz 25.06.2025. 

  Mūrnieks 32a 582 011 

otrais 

Pamatizglītība 

(pēc 17 gadu 

vecuma) 

1 gads 

P-10580 

nav 

noteikts 

AP 6046 

no 19.09.2019. 

līdz 25.06.2025. 

3. Profesionālās 

pamatizglītības 

programma 

(ar ped. korekciju) 

Būvstrādnieks 22 582 011 pirmais 7 klases 3 gadi 

P-10586 

nav 

noteikts 

AP 5959 

no 28.06.2019. 

līdz 25.06.2025. 
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IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS – BŪVNIECĪBA 

Nr. Programmas veids Iegūstamā 

kvalifikācija 

Programmas 

kods 

Kvalifikācijas 

līmenis 

Iepriekšējā 

izglītība 

Īstenošanas 

ilgums 

Licences 

Nr., 

derīguma 

termiņš 

Akreditācijas 

lapas Nr., 

derīguma 

termiņš 

1. Profesionālās vidējās 

izglītības programmas 
Ceļu 

būvtehniķis 
33 582 021 trešais Pamatizglītība 4 gadi 

P-10469 

nav noteikts 

AP 3127 

no 22.11.2014. 

līdz 21.11.2020. 

  
Ceļu 

būvtehniķis 
33 582 021 trešais Pamatizglītība 4 gadi 

P-15433 

nav noteikts 

AP 4924 

no 15.06.2017. 

līdz 21.11.2020. 

  
Ēku 

būvtehniķis 
33 582 021 trešais Pamatizglītība 4 gadi 

P_1076 

nav noteikts 

AP 6050 

no 19.09.2019. 

līdz 21.11.2020. 

  
Ceļu 

būvtehniķis 
35b 582 021 trešais 

Vispārējā 

vidējā izglītība 
1,5 gadi 

P-10470 

nav noteikts 

AP 3189 

no 28.11.2014. 

līdz 21.11.2020. 

  
Ainavu 

būvtehniķis 
35b 582 021 trešais 

Vispārējā 

vidējā izglītība 
1,5 gadi 

P_1685 

nav noteikts 

AP 6051 

no 19.09.2019. 

līdz 21.11.2020. 

2. Arodizglītības programmas 

Bruģētājs 32a 582 011 otrais 

Pamatizglītība 

(pēc 17 gadu 

vecuma) 

1 gads 
P-10584 

nav noteikts 

AP 5957 

no 28.06.2019. 

līdz 25.06.20125 
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IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS – INTERJERA DIZAINS 

Nr. Programmas veids Iegūstamā 

kvalifikācija 

Programmas 

kods 

Kvalifikācijas 

līmenis 

Iepriekšējā 

izglītība 

Īstenošanas 

ilgums 

Licences 

Nr., 

derīguma 

termiņš 

Akreditācijas 

lapas Nr., 

derīguma termiņš 

1. Profesionālās vidējās 

izglītības programmas 
Interjera 

noformētājs 
33 214 031 trešais Pamatizglītība 4 gadi 

P-11764 

nav 

noteikts 

AP 5949 

no 26.06.2019. 

līdz 25.06.2025. 

  Interjera 

dizaina 

speciālists 

33 214 031 trešais Pamatizglītība 4 gadi 

P_1788 

nav 

noteikts 

AP 6048 

no 19.09.2019. 

līdz 25.06.2025. 

  
Interjera 

noformētājs 
35b 214 031 trešais 

Vispārējā 

vidējā izglītība 
2 gadi 

P-14394 

nav 

noteikts 

AP 5950 

no 26.06.2019. 

līdz 25.06.2025. 

  Interjera 

dizaina 

speciālists 

35b 214 031 trešais Pamatizglītība 4 gadi 

P_1787 

nav 

noteikts 

AP 6049 

no 19.09.2019. 

līdz 25.06.2025. 

 

 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS – ARHITEKTŪRA 

Nr. Programmas veids Iegūstamā 

kvalifikācija 

Programmas 

kods 

Kvalifikācijas 

līmenis 

Iepriekšējā 

izglītība 

Īstenošanas 

ilgums 

Licences 

Nr., 

derīguma 

termiņš 

Akreditācijas 

lapas Nr., 

derīguma 

termiņš 

1. Profesionālās vidējās 

izglītības programmas 
Arhitektūras 

tehniķis 
33 581 011 trešais 

Vispārējā 

vidējā 

izglītība 

4 gadi 
P-11557 

nav noteikts 

AP 4130 

no 01.02.2016. 

līdz 31.01.2022. 

  
Arhitektūras 

tehniķis 
35b 581 011 trešais 

Vispārējā 

vidējā 

izglītība 

1,5 gads 
P-13773 

nav noteikts 

AP 4627 

no 04.11.2016. 

līdz 31.01.2022. 
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IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS – SILTUMA, GĀZES UN ŪDENS TEHNOLOĢIJA 

Nr. Programmas veids Iegūstamā 

kvalifikācija 

Programmas 

kods 

Kvalifikācijas 

līmenis 

Iepriekšējā 

izglītība 

Īstenošanas 

ilgums 

Licences 

Nr., 

derīguma 

termiņš 

Akreditācijas 

lapas Nr., 

derīguma 

termiņš 

1. Profesionālās vidējās 

izglītības programmas 
Inženierkomun

ikāciju tehniķis 
33 582 031 trešais 

Pamatizglītīb

a 
4 gadi 

P-10468 

nav noteikts 

AP 3129 

no 22.11.2014. 

līdz 21.11.2020. 

  
Inženierkomun

ikāciju tehniķis 
33 582 031 trešais 

Pamatizglītīb

a 
4 gadi 

P-15590 

nav noteikts 

AP 4973 

no 05.07.2017. 

līdz 21.11.2020. 

  
Inženierkomun

ikāciju tehniķis 
35b 582 031 trešais 

Vispārējā 

vidējā 

izglītība 

1,5 gads 
P-15591 

nav noteikts 

AP 4974 

no 05.07.2017. 

līdz 21.11.2020. 

2. Arodizglītības 

programmas 
Inženierkomun

ikāciju 

montētājs 

32a 582 031 otrais 

Pamatizglītīb

a (no 17 

gadu 

vecuma) 

1 gads 
P-10466 

nav noteikts 

AP 5772 

no 05.03.2019. 

līdz 21.11.2020. 

 

 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS – KOKIZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOŠANA 

Nr. Programmas veids Iegūstamā 

kvalifikācija 

Programmas 

kods 

Kvalifikācijas 

līmenis 

Iepriekšējā 

izglītība 

Īstenošanas 

ilgums 

Licences 

Nr., 

derīguma 

termiņš 

Akreditācijas 

lapas Nr., 

derīguma 

termiņš 

1. Arodizglītības 

programmas 
Kokapstrādes 

iekārtu operators 
32a 543 041 otrais 

Pamatizglītība 

(no 17 gadu 

vecuma) 

1 gads 
P-17245 

nav noteikts 

AP 5551 

no 08.10.2018. 

līdz 21.11.2020. 
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IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS – AUTOTRANSPORTS 

Nr. Programmas veids Iegūstamā 

kvalifikācija 

Programmas 

kods 

Kvalifikācijas 

līmenis 

Iepriekšējā 

izglītība 

Īstenošanas 

ilgums 

Licences 

Nr., 

derīguma 

termiņš 

Akreditācijas 

lapas Nr., 

derīguma 

termiņš 

1. Profesionālās vidējās 

izglītības programmas Automehāniķis 33 525 011 trešais Pamatizglītība 4 gadi 
P-10458 

nav noteikts 

AP 3144 

no 28.11.2014. 

līdz 27.11.2020. 

  

Automehāniķis 33 525 011 trešais Pamatizglītība 4 gadi 
P-15897 

nav noteikts 

AP 5550 

no 08.10.2018. 

līdz 27.11.2020. 

  

Autodiagnostiķis 33 525 011 trešais Pamatizglītība 4 gadi 
P-10772 

nav noteikts 

AP 3548 

no 30.04.2015. 

līdz 27.11.2020. 

  

Automehāniķis 35b 525 011 trešais 
Vispārējā 

vidējā izglītība 
1.5 gads 

P_1791 

nav noteikts 

AP 6047 

no 19.09.2019. 

līdz 29.04.2021. 
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IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS – METĀLAPSTRĀDE 

Nr. Programmas veids Iegūstamā 

kvalifikācija 

Programmas 

kods 

Kvalifikācijas 

līmenis 

Iepriekšējā 

izglītība 

Īstenošanas 

ilgums 

Licences 

Nr., 

derīguma 

termiņš 

Akreditācijas 

lapas Nr., 

derīguma 

termiņš 

1. 

Arodizglītības 

programmas 

Lokmetinātājs 

metināšanā ar 

mehanizēto 

iekārtu aktīvās 

gāzes vidē (MAG) 

32a 521 011 otrais 

Pamatizglītība 

(no 17 gadu 

vecuma) 

1 gads 
P-10591 

nav noteikts 

AP 5948 

no 26.06.2019. 

līdz 25.06.2025. 

  
Gāzmetinātājs 

(OAW) 
32a 521 011 otrais 

Pamatizglītība 

(no 17 gadu 

vecuma) 

1 gads 
P-10575 

nav noteikts 

4388 

no 31.05.2016. 

līdz 30.05.2022. 

 

 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS – ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI 

Nr. Programmas veids Iegūstamā 

kvalifikācija 

Programmas 

kods 

Kvalifikācijas 

līmenis 

Iepriekšējā 

izglītība 

Īstenošanas 

ilgums 

Licences 

Nr., 

derīguma 

termiņš 

Akreditācijas 

lapas Nr., 

derīguma 

termiņš 

1. Profesionālās vidējās 

izglītības programmas 
Ēdināšanas 

pakalpojumu 

speciālists 

33 811 021 trešais Pamatizglītība 4 gadi 
P-10472 

nav noteikts 

AP 3145 

no 28.11.2014. 

līdz 27.11.2020. 

  

Pavārs 33 811 021 trešais Pamatizglītība 4 gadi 
P-17297 

nav noteikts 

AP 5552 

no 08.10.2018. 

līdz 27.11.2020. 

2. Arodizglītības 

programmas Konditora palīgs 32a 811 021 otrais 

Pamatizglītība 

(no 17 gadu 

vecuma) 

1 gads 
P-17298 

nav noteikts 

AP 5553 

no 08.10.2018. 

līdz 27.11.2020. 
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TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 

Nr. Programmas veids Iegūstamā 

kvalifikācija 

Programmas 

kods 

Kvalifikācijas 

līmenis 

Iepriekšējā 

izglītība 

Īstenošanas 

ilgums 

Licences 

Nr., 

derīguma 

termiņš 

Akreditācijas 

lapas Nr., 

derīguma termiņš 

1. 

Būvdarbi 
Apdares darbu 

strādnieks 
20T 582 01 1 2 9 klases 640 st. 

P_1227 

no 

15.05.2019. 

nenoteikts 

AP 5952 

no 26.06.2019. 

līdz 25.06.2025. 

2. Metālapstrāde Lokmetinātājs 

metināšanā ar 

mehanizēto 

iekārtu aktīvas 

gāzes vidē (MAG) 

20T 521 01 1 2 9 klases 480 st. 

P-10593 

no 

09.12.2014. 

nenoteikts 

AP 6127 

no 17.12.2019. 

līdz 25.06.2025. 

 

 

ĀRPUS FORMĀLĀ IZGLĪTĪBA 

Nr. Programmas veids Iegūstamā 

kvalifikācija 

Programmas 

kods 

Kvalifikācijas 

līmenis 

Iepriekšējā 

izglītība 

Īstenošanas 

ilgums 

Licences 

Nr., 

derīguma 

termiņš 

Akreditācijas 

lapas Nr., 

derīguma 

termiņš 

1. Profesionālās vidējās 

izglītības programmas 
Autodiagnostiķis 35b 525 01 1 3 12 klases - 

P-13476 

no 

16.02.2016. 

nenoteikts 

AP 4626 

no 04.11.2016.  

līdz 27.11.2020. 
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NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS  

Nr. Programmas veids Iegūstamā 

kvalifikācija 

Programmas 

kods 

Kvalifikācijas 

līmenis 

Iepriekšējā 

izglītība 

Īstenošanas 

ilgums 

Licences Nr., 

derīguma 

termiņš 

Akreditācijas 

lapas Nr., 

derīguma 

termiņš 

1. Svešvalodas un 

datorzinības 
Angļu valoda (ar 

priekšzināšanām) 

(Elementary) 

NAV NAV 
Bez 

ierobežojuma 
100 st. - - 

2. Svešvalodas un 

datorzinības 
Datorzinības (bez 

priekšzināšanām) 
NAV NAV 

Bez 

ierobežojuma 
120 st. - - 

3. Valsts valoda Valsts valoda 

atbilstoši pamata 

valsts valodas 

prasmes līmenim 

NAV NAV 
Bez 

ierobežojuma 
150 st. - - 

4. Valsts valoda Valsts valoda 

atbilstoši vidējam 

valsts valodas 

prasmes līmenim 

NAV NAV 
Bez 

ierobežojuma 
150 st. - - 

5. Valsts valoda Valsts valoda 

atbilstoši 

augstākajam 

valsts valodas 

prasmes līmenim 

NAV NAV 
Bez 

ierobežojuma 
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PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMĀ 

 

Daugavpils Būvniecības tehnikumā 2018.gada 1. septembrī savu darbību uzsāka 

Pieaugušo izglītības centrs. 2018.gadā pieaugušo izglītības programmās (tālākizglītības 

programmās, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas) sekmīgi apmācības 

apguva 140 izglītojamie. 

 

 

 

Daugavpils Būvniecības tehnikumā 2019. gadā pieaugušo izglītības programmās 

(tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmās) sekmīgi apguva 

98 izglītojamie. Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru tika noslēgti trīs sadarbības 

līgumi par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas ―Izaugsme un 

nodarbinātība‖ Nr. 8.4.1 specifiska atbalsta mērķa ―Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo 

kompetenci‖ Eiropas Sociāla fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 ―Nodarbināto personu 

profesionālās kompetences pilnveide‖ ietvaros 29 nodarbinātas personas iesaistījās 4 dažādās 

programmās. Izglītojamie apguva šādas programmas: 

Neformālās izglītības programmas: 

• Jaunākas tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšana (80 stundas) – 

8 izglītojamie; 

• Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts (80 stundas) –5 izglītojamie.  

Profesionālās pilnveides izglītības programmas: 
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• Tāmēšanas pamati (160 stundas) – 12 izglītojamie; 

• Būvprojektu lasīšana (160 stundas) – 4 izglītojamie. 

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēm Eiropas Sociāla fonda projektā 

―Atbalsts bezdarbnieku izglītībai‖ Nr. 7.1.1.0/15/I/001 īstenošanas ietvaros pieaugušo izglītības 

programmu apguvē tika iesaistīti 74 bezdarbnieki, no kuriem 63 bezdarbnieki saņēma 

apliecinošus dokumentus par izglītības programmas apguvi. 

Neformālās izglītības programmas: 

• Angļu valoda ar priekšzināšanām (100 stundas) –3 izglītojamie; 

• Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim (150 stundas) – 19 

izglītojamie; 

• Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim (150 stundas) – 10 

izglītojamie; 

• Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim (150 stundas) – 12 

izglītojamie; 

• Datorzinības bez priekšzināšanām (120 stundas) – 7 izglītojamie. 

Tālākizglītības programmas: 

•  Būvdarbi, iegūstot kvalifikāciju ―Apdares darbu strādnieks― – 12 izglītojamie. 

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana 

Tehnikums pieaugušo izglītības ietvaros īsteno Ārpus formālās izglītības sistēmas 

apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu. Sekmīgi nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu, 

tiek izsniegti 3. līmeņa profesionālās kvalifikācijas izglītības dokumenti šādā kvalifikācijā: 

• Autodiagnostiķis – 6 pretendenti 

2019. gadā īstenotās programmas 

Izglītības programma IP ieguves veids Apjoms 

stundas 

Izglītojamo 

skaits 

Izglītības programma ‖Lokmetinātājs 

metināšanā ar mehanizēto iekārtu 

aktīvās gāzes vidē (MAG) 

Bezdarbnieku 

apmācība 

480 stundas 3 izglītojamie 

(Pabeidza 

21.02.2020) 

Izglītības programma ― Apdares darbu 

tehniķis‖ 

Ārpus formālās 

izglītības sistēmas 

apgūtās 

profesionālās 

kompetences 

novērtēšana 

 20 

izglītojamie 

(eksāmens 

11.03.2020) 
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2019. gadā izstrādāts priekšlikums par profesionālās tālākizglītības, profesionālās 

pilnveides un neformālās izglītības programmām. Tiek veikti sagatavošanas darbi, lai varētu 

uzsākt maksas pakalpojumu sniegšanu.  

Izaicinājumi:  

 Izcilības (ekselences) un labās prakses ieviešana, vadot seminārus, praktiskās darbnīcas un 

meistarklases (Sadarbībā ar Latvijas Būvinženieru savienību un semināru organizēšana 

strādājošiem darbiniekiem uzņēmumos. Būvinženieru kvalifikācijas kursi). Semināru 

organizēšana profesionālās izglītības skolotājiem būvniecības nozarē (izveidots metodiskais 

centrs).  

Daugavpils Būvniecības tehnikums 28.01.2020. gadā noslēdza Sadarbības līgumu ar Latvijas 

Būvinženieru savienību. LBS iekļāva Tehnikumu Būvspeciālistu Kvalifikācijas celšanas kursu 

sarakstā. Tas tiek pieejams LBS mājaslapā (www.buvinzenierusavieniba.lv). Ieplānots rīkot 

šādus būvinženieru kvalifikācijas seminārus: 

 Būvkonstrukciju hidroizolācija no inženiera, amatnieka, lietotāja skatu punkta. 

Koncepcijas, inženieru un amatnieku pienākumi. Baltā vanna, brūnā vanna, melnā vanna 

(05.03.2020) 

Semināru vadīja Rīgas Tehniskās universitātes lektors, uzņēmuma ―Betonam‖ valdes 

loceklis Egils Emersons; piedalījās MB Grupa "Betona Pētījumu Centrs‖. Seminārā piedalījās 

būvinženieri no Latgales reģiona, t.sk. Daugavpils: Daugavpils pilsētas dome, AS ―Sadales 

tīkls‖, SIA ―Borg‖, SIA "Safe Group", SIA "Latgalija", SIA ''Inteco Wood '', SIA ''Jēkabpils 

PMK'', SIA ―Maltas celtnieks‖, SIA ―Agados exertus‖, SIA ―Fortum‖, SIA "Būvinženieris", SIA 

―GeoConsultants‖, SIA "Gretta-V", SIA "Rēzeknes Nams", SIA ―Asko‖, SIA ―MB Betons‖. 

Semināra mērķis bija padziļināt būvinženieru izpratni par vienu no paņēmieniem, ko 

pielieto esošu konstrukciju funkcionētspējas praktiskā izpētē un pārbaudē – par dažādu 

būvstruktūru pakļaušanu dozētai un kontrolētai slodzēšanai. Semināra laikā dalībnieki iepazinās 

ar jaunāko literatūru, materiāliem, kas izmantoti hidroizolācijā. Tika aplūkotas tādas tēmas kā 

dažādu ražotāju tehniskais būvkonstrukciju hidroizolācijas sistēmu salīdzinājums; problēmu 

objektu analīze; darba šuves betona konstrukcijās, plaisas, remonts; hidroizolācijas remonts ar 

injekcijas metodi; vēsturisko ēku horizontālā hidroizolācija; betona U/C mērīšanas metodes. 

 

 Ugunsdrošības prasības būvniecībā.  

 Darbs augstumā (17.04.2020) – vebinārs. 

 Darba aizsardzības prasības būvniecībā. 

http://www.buvinzenierusavieniba.lv/
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 BIM praktiskais pielietojums būvniecībā.  

Laikā posmā no 01.01.2020. līdz 12.03.2020. Daugavpils Būvniecības tehnikumā pieaugušo 

izglītības jomā apmācīti 66 izglītojamie. 

 

NEFORMĀLĀ IZGLĪTĪBA 

Neformālās izglītības atzīšana un prasmju novērtēšana balstās uz darba pieredzi un 

kompetencēm, ko persona ieguvusi dzīves laikā. Profesionālās kvalifikācijas iegūšana šādā 

veidā neaizstāj formālo profesionālo izglītību, bet ir papildus iespēja.  

Daugavpils Būvniecības tehnikums 2015. gadā īstenojis ārpus formālās izglītības 

iegūto profesionālo kompetenču novērtēšanu. Šāda pakalpojuma sniegšana tiek realizēta, 

pamatojoties uz deleģējumu no Izglītības kvalitātes valsts dienesta. 2015. gadā tika novērtētas 

divas pretendentu profesionālās kompetences. Īstenojot šāda veida neformālās izglītības 

programmas un novērtējot pretendentu profesionālās kompetences, Daugavpils Būvniecības 

tehnikums nodrošina Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.–2020. gadam apakšmērķa – 

veicināt vērtībizglītībā balstītu indivīda profesionālo un sociālo prasmju attīstību dzīvei un 

konkurētspējai darba vidē – īstenošanu. Neformālās izglītības programmas ir mūžizglītības 

būtiska sastāvdaļa. Pēdējos desmit gados mainīgās globālās ekonomikas vidē būtiski ir 

pieaugusi interese par neformālās izglītības rezultātu atzīšanu, ko valstis īsteno atbilstoši 

nacionālās izglītības tradīcijām. 

Daugavpils Būvniecības tehnikums piedāvā privātpersonām novērtēt ārpus formālās 

izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences šādās profesionālajās kvalifikācijas: 

1. Apdares darbu tehniķis; 

2. Apdares darbu strādnieks; 

3. Interjera noformētājs; 

4. Sausās būves montētājs; 

5. Ēku siltinātājs; 

6. Krāšņu podnieks; 

7. Mūrnieks; 

8. Būvstrādnieks; 

9. Bruģētājs; 

10. Ceļu būvtehniķis; 

11. Inženierkomunikāciju tehniķis 
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12. Inženierkomunikāciju montētājs; 

13. Sanitārtehnisko iekārtu montētājs; 

14. Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG); 

15. Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG); 

16. Automehāniķis; 

17. Autoatslēdznieks; 

18. Mēbeļu galdnieks; 

19. Galdnieks; 

20. Ēdināšanas pakalpojumu speciālists; 

21. Konditors; 

Nokārtojot eksāmenu ar vērtējumu ne zemāku par 5 ballēm (―viduvēji‖), tiek izsniegts valsts 

atzīts profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments – profesionālās kvalifikācijas apliecība. 

Informācija pretendentam:  

1. Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu var kārtot individuāli vai pievienoties grupai. 

Pretendents izvēlas profesiju, kurā vēlas novērtēt savas praktiskās zināšanas un kompetences. 

2. Pretendentam saskaņā ar izvēlēto kvalifikāciju tiek nodrošinātas 2 (divas) bezmaksas 

konsultācijas, katra ilgst 60 minūtes: par izvēlētās profesijas standarta prasībām un par 

profesionālās kvalifikācijas eksāmena norisi. 

3. Raksta iesniegumu par profesionālās kompetences novērtēšanu, kuram obligāti pievieno 

maksājuma kvīti par eksāmena kārtošanu un iesniedz Tehnikumā 111. kabinetā, Jātnieku ielā 

87, Daugavpils, darba dienās no plkst. 08.00 līdz 17.00 vai pa e-pastu. 

 Profesionālās kompetences vērtēšanas mērķis ir novērtēt personas zināšanas, prasmes un 

kompetences atbilstoši profesijas standartā noteiktajām prasībām. Vērtēšanā tiek pārbaudītas 

profesionālās kompetences, spējas pielietot iegūtās zināšanas un prasmes, kā arī iegūt valsts 

atzītu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu. 
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2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 

 

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 2019.gadā 

Klasi-

fikāci-

jas 

kods 

 Budžeta izpilde 

Posteņa  

nosaukums 

pārskata 

periodā 

likumu/plā

nu gadam 

ar 

izmaiņām 

(4.-2.) 

iepriekšēj

ā pārskata 

periodā 

izmaiņas 

pret 

iepriekšējo 

pārskata 

periodu 

% pret  

Iepriekšē

jo 

pārskata 

periodu 

izmaiņas 

pret 

likumu/ 

plānu 

gadam 

izmaiņā

m 

A B 4 6 7 

I. IEŅĒMUMI 

KOPĀ 

5 834 763 5 867 240 4 244 437 1 590 326 37.47 32 477 

3.0 Ieņēmumi no 

maksas 

pakalpojumiem 

un citi pašu 

ieņēmumi 

220 196 246 020 217 218 2 978 1.37 25 824 

7.0 Dotācija no 

vispārējiem 

ieņēmumiem 

5 503 656 5 519 216 3 945 134 1 558 522 39.50 15 560 

II. IZDEVUMI 

KOPĀ 

5 787 201 5 912 443 4 192 220 1 594 981 38.05 125 242 

1000 Atlīdzība 2 338 259 2 361 733 2 397 142 -58 883  -2.46 23 474 

1110 Atalgojums 1 868 747  1 929 133 -60 386 -3.13 -1 868 

747 

2000 Preces un 

pakalpojumi 

781 890 839 276 824 653 -42 763 -5.19 57 386 

1.3 Subsīdijas, 

dotācijas un 

sociālie pabalsti 

511 979 521 170 613 368 -101 389 

 

-16.53 9 191 

2.0 Kapitālie 

izdevumi 

2 155 073 2 190 264 357 057 1 798 016  503.57 35 191 

III. IEŅĒMUMU 

PĀRSNIEGUMS 

(+), DEFICĪTS (-

) (I.-II.) 

47 562 -45 203 

 

 

 

 

52 217 X -4 655 -2 359 

IV. FINANSĒŠANA -47 562         45 

203 

-52 217 X 4 655 2 359 
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2019.gadā tehnikuma valsts pamatbudžeta kopējie izdevumi par 12 mēnešiem sastāda 5 787 201 

euro, kas salīdzinot ar 2018.gadu ir palielinājušies par 1 594 981 euro jeb 38.05 %. Ievērojamais 

palielinājums saistīts ar projekta vienošanās nr.8.1.3.0/16/I/011 ―Palielināt modernizēto 

profesionālās izglītības iestāžu skaitu‖. 

Izdevumi pamatbudžeta īstenošanai samazinājušies par 263 422 euro, kas galvenokārt 

saistīts ar Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanu. 2019.gadā salīdzinājumā ar 2018.gadu 

ievērojami samazinājusies uzņemto izglītojamo skaits kas attiecīgi samazināja izdevumus par 

mācību līdzekļiem, projektā iesaistīto darbinieku atlīdzību un stipendijām.   

    

 

 

Valentīna Košeļonoka, 65446323 

valentina.koselonoka@dbt.lv 
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3. ĪSTENOTIE PROJEKTI 

 

Nr. 

p.k. 

Projekta nosaukums Projekta mērķis Projekta 

īstenošanas 

laiks 

1. Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda projekts 

“Daugavpils Būvniecības 

tehnikuma modernizēšana 

specifiskā atbalsta mērķa 

8.1.3. “Palielināt 

modernizēto profesionālās 

izglītības iestāžu skaitu” 

ietvaros”, vienošanās Nr. 

8.1.3.0/16/I/011. 

Daugavpils Būvniecības tehnikuma 

profesionālo izglītības programmu īstenošanu 

nodrošinošās infrastruktūras uzlabošana un 

mācību aprīkojuma modernizācija, 

nodrošinot mācību vides atbilstību 

tautsaimniecības nozaru attīstībai un 

uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību. 

Daugavpils Būvniecības tehnikums kopā ar 

sadarbības partneri – Valsts izglītības 

attīstības aģentūru projekta ietvaros plāno 

slēgta poligona būvniecību, kas būs 

multifunkcionāla būve, kurā paredzēts 

izvietot praktisko apmācību darbnīcas 

prioritāro izglītības programmu ―Būvdarbi‖, 

―Būvniecība‖, ―Autotransports‖, 

―Metālapstrāde‖ īstenošanai, kā arī mācību 

aprīkojuma iegādi prioritāro izglītības 

programmu īstenošanai.  

09.01.2017.- 

31.07.2020. 

2. Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda 

4.2.1.specifiskā atbalsta 

mērķa “Veicināt 

energoefektivitātes 

paaugstināšanu valsts un 

dzīvojamās ēkās” projekts 

“Energoefektivitātes 

paaugstināšana 

Profesionālās izglītības 

kompetences centra IPĪV 

“Dagda””, vienošanās  

Nr.4.2.1.2/17/I/010 . 

Samazināt primārās enerģijas patēriņu, 

veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu, 

uzlabojot Daugavpils Būvniecības tehnikuma 

IPĪV ―Dagda‖ administratīvo ēku – mācību 

korpusu (ēkas kopējā platība ir 1 531,3m²) ar 

sagaidāmo projekta  galveno rezultātu - 

siltumenerģijas patēriņa samazinājumu: no 

224455,43 kWh līdz 69994,54 kWh gadā 

(64,62 % samazinājums) vai no 146,58 

kWh/m2 gadā līdz 45,71 kWh/m2 gadā, kā 

arī veicot ERAF ieguldījumus Daugavpils 

Būvniecības tehnikuma ēkā 

atbilstoši Daugavpils Būvniecības tehnikuma 

attīstības un investīciju stratēģijai 2015.- 

2020.gadā. 

05.02.2018.-

04.08.2020. 

3. Eiropas Savienības 

Erasmus+ programmas 

Pamatdarbības Nr.1 (KA1) 

Profesionālās izglītības 

sektora projekts 

„Nospraušanas veidi un 

aprēķinu metodika 

ģeodēzijā, ņemot vērā 

Austrijas un Latvijas 

Projekta mērķi: apkopot teorētiskās un 

praktiskās zināšanas starptautiskajā līmenī 

(1); pielietot iegūtās zināšanas priekšmetā 

„Ģeoloģijas un ģeodēzijas pamati‖, apmācot 

Daugavpils Būvniecības tehnikuma 

izglītojamos, lai paaugstinātu viņu prasmi 

veikt ģeodēzijas mērījumus un aprēķinu 

metodiku (2); veikt labāku kontroli par 

būvniecība procesiem (3). 

03.09.2018.- 

02.07.2020. 
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metodisko analīzi un 

apkopojumu, izmantojot 

mācību priekšmetā 

„Ģeoloģijas un ģeodēzijas 

pamati””, Finansējuma 

līgums Nr. 2018-1-LV01-

KA116-046913. 

 

Projekta mērķauditorija: divi Daugavpils 

Būvniecības tehnikuma profesionālās 

izglītības skolotāji (izglītības programma 

„Būvniecība‖, kvalifikācija „Ceļu 

būvtehniķis‖). 

Rezultātā: profesionālās izglītības skolotāji 

iegūs teorētisko un praktisko pieredzi 

ģeodēzijas priekšmeta pamattēmās – līknes 

nospraušana, riņķa līknes nospraušana, 

elipses nospraušana, klotoīdas nospraušana, 

neregulāras līknes nospraušana, nospraušana 

ar mērlenti, nospraušana ar teodolītu, 

nospraušana ar teodolītu un mērlenti, 

nospraušana plaknē ar citiem neģeodēziskiem 

instrumentiem. 

4. Eiropas Savienības 

Erasmus+ programmas 

Pamatdarbības Nr.1 (KA1) 

Profesionālās izglītības 

sektora projekts 

“Daugavpils Būvniecības 

tehnikuma 

„Autodiagnostiķa”, 

„Interjera noformētāja”, 

„Arhitekta palīga” un 

„Apdares darbu tehniķa” 

kvalifikāciju izglītojamo 

profesionālās kompetences 

paaugstināšana, izmantojot 

ECVET ģeogrāfisko 

mobilitāti”, Finansējuma 

līgums Nr.2019-1-LV01-

KA116-060307. 

Projekta mērķi: attīstīt un nostiprināt Eiropas 

līmeņa standartiem atbilstošas profesionālās 

kompetences un prasmes, tādējādi sekmējot 

konkurētspēju iekļauties starptautiskajā darba 

tirgū (1); praksē apgūt jaunākās tehnoloģijas 

un metodes izvēlētajā profesijā (2); sasaistīt 

iegūtās teorētiskās zināšanas ar praksi 

ārvalstu uzņēmumā (3); veicināt tādu 

personīgo īpašību attīstību, kā mobilitāte, 

aktivitāte un komunikabilitāte, lai palīdzētu 

projekta dalībniekiem ar uzlabotām iespējam 

uzsākt un veidot patstāvīgu profesionālo dzīvi 

(4); uzlabot izglītojamo sociālās integrācijas 

iespējas (5); uzlabot izglītojamo profesionālās 

svešvalodas zināšanas un veicināt viņu 

starpkultūru kompetenci (6). 

 

Projekta mērķauditorija: 24 izglītojamie – 6 

topošie autodiagnostiķi, 6 topošie interjera 

noformētāji, 6 topošie apdares darbu tehniķi, 

6 topošie arhitekta tehniķi un 3 profesionālās 

izglītības skolotāji (pavadošās personas 

projekta ietvaros). 

 

Rezultātā tiks: iegūtas jaunas zināšanas, 

prasmes un kompetences: 

autodiagnostiķiem – automašīnas agregātu 

uzbūvē un darbībā, automobiļu elektroierīču 

darbos, tehniskajā apkopē un automobiļu 

tirdzniecībā; 

apdares darbu tehniķiem –  apdares darbos, 

remontējamās un rekonstruējamās ēkās, 

piemērotu materiālu un instrumentu izvēlē un 

01.06.2019. 

-30.11.2020. 
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pielietošanā, lai apdares darbi tiktu veikti 

atbilstoši tehniskajam projektam, 

būvnormatīvu un standartu prasībām; 

arhitekta tehniķiem un interjera 

noformētājiem – AutoCad un SketchUp 

datorgrafikas projektēšanas programmās. 

5. Eiropas Savienības 

Erasmus+ programmas 

Pamatdarbības Nr.2 (KA2) 

Stratēģiskās partnerības 

projekts “Videi draudzīga 

(zaļa) apmācība 

būvniecības nozares 

speciālistiem”, Finansējuma 

līgums Nr. 2019-1-LT01-

KA202-060695. 

Projekta mērķi: attīstīt un nostiprināt videi 

draudzīgu darba kultūru būvniecības nozarē 

(1); palielināt kvalificēta darbaspēka 

piedāvājumu būvniecības nozarē, kur jūtams 

darbaspēka trūkums (2); palīdzēt novērst 

prasmju trūkumu, kā arī „zaļo‖ prasmju 

(iemaņu) deficītu, piedāvājot efektīvu 

apmācību (3). 

 

Projekta tiešā mērķauditorija: skolotāji, kas 

apmāca topošos speciālistus būvniecības 

nozarē, profesionāļi, kas jau strādā 

būvniecības nozarē, būvniecības nozares 

uzņēmumu vadītāji. 

 

Projekta netiešā mērķauditorija: būvuzņēmēji, 

kuru darbinieku kompetence šajā nozarē 

palīdzētu ietaupīt naudu; klienti, kas ir 

ieinteresēti būvuzņēmēju efektivitātes 

palielināšanā, lai pārdotu dārgākas ēkas, kas 

ir uzbūvētas, aizsargājot apkārtējo vidi; 

atkritumu šķirošanas darbinieki, kas nav 

ieinteresēti veikt šķirošanas darbus (ja 

celtnieki labi šķiro atkritumus, kas paliek pēc 

būvdarbiem, tad atkritumu šķirotājiem būs 

mazāk papildus darba un tas neprasīs papildus 

izmaksas). 

 

Rezultātā: projekta dalībnieki gūs zināšanas 

par videi draudzīgas darba kultūras veidošanu 

būvniecības nozarē, tiks izveidota mūsdienīga 

digitālā apmācības programma, kā arī  

izstrādātas un izdotas mācību grāmatas LT, 

LV, EE, ES un EN valodās. 

01.10.2019. 

-31.01.2022. 
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4. PERSONĀLS 

Daugavpils Būvniecības tehnikumā uz 2019.gada 31.decembri strādāja 192 nodarbināti, 

no tiem 131 pedagoģiskie darbinieki un 61 darbinieki. Izglītības programmu īstenošanas vietā 

―Dagda‖ – 35 nodarbinātie, no tiem 24 pedagoģiskie darbinieki un 11 darbinieki un Izglītības 

programmu īstenošanas vietā ―Ludza‖ – 11 nodarbinātie, no tiem 9 pedagoģiskie darbinieki un 2 

darbinieki. 

 

 

No visiem nodarbinātiem pamatdarbā strādāja 135 cilvēki, no tiem Daugavpilī – 111, 

IPĪV ―Dagda‖ – 23, IPĪV ―Ludza‖ – 1. 

 

Nodarbināto sadalījums pēc darba formas Daugavpils Būvniecības tehnikuma 

izglītības programmu īstenošanas vietās 31.12.2019. 

 Pedagogi Darbinieki 

 Pamatdarbs Blakus darbs Pamatdarbs Blakus darbs 

Daugavpils 68 30 43 5 

Dagda 14 10 9 2 

Ludza 1 8 0 2 

 

Nodarbināto sadalījums pēc dzimuma: 119 sievietes un 73 vīrieši. 

 

Nodarbināto sadalījums pēc dzimuma Daugavpils Būvniecības tehnikuma izglītības 

programmu īstenošanas vietās 31.12.2019. 
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 Pedagogi Darbinieki 

 Sievietes Vīrieši Sievietes Vīrieši 

Daugavpils 46 52 39 9 

Dagda 17 7 7 4 

Ludza 8 1 2  

 

 

Nodarbināto sadalījums pēc vecuma Daugavpils Būvniecības tehnikuma izglītības 

programmu īstenošanas vietās 31.12.2019. 

 

  Pedagogi Darbinieki 

 Kopā Daugavpils Dagda Ludza Daugavpils Dagda Ludza 

Līdz 30 gadiem 32 23  2 4 3  

31-40 45 20 2 2 16 4 1 

41-50 31 14 5 2 9 1  

51-60 47 22 9 1 15   

61-70 34 17 8 1 4 3 1 

71 gads un 

vairāk 
3 2  1    

 

Tehnikumā nodarbināti 74 profesionālās izglītības skolotāji, 30 vispārējās vidējās 

izglītības skolotāji un 26 pārējie pedagogi. 

 

Pedagogu sadalījums pēc izglītības Daugavpils Būvniecības tehnikumā uz 31.12.2019. 

 

Ar vidējo izglītību 

Augstskolās 

un koledžās 

studējošie 

 

Ar augstāko izglītību un tai 

pielīdzināto 

Maģistri Doktori 

pavisam 

t. sk. 

pavisam 

t. sk.   

ar vidējo 

vispārējo 

izglītību 

ar vidējo 

profesionālo 

izglītību 

ar augstāko 

pedagoģisko 

izglītību 

apguvuši cita 

veida 

pedagoģiskās 

izglītības 

programmas 

apjoms  

Pavisam  17 1 15 16 114 87 27 62 2 

profesionālās 

izglītības 

pedagogi 
14  14 8 60 38 22 29  
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vispārējās 

vidējās 

izglītības 

pedagogi 

1  1 6 29 27 2 17 1 

pārējie 

pedagogi 
1 1  2 25 22 3 16 1 

 

Tehnikumā 114 pedagogiem ir augstākā profesionālā vai augstākā pedagoģiskā izglītība 

(no tiem 2 studē koledžā, 7 pedagogi iegūst maģistra grādu un 1 pedagogs iegūst doktora grādu), 

6 pedagogi studē bakalaura studiju programmā. 

Skolotāju kvalifikācija atbilst 2018.gada 11.septembra Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un 

pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību‖. 

Daugavpils Būvniecības tehnikumā 2019.gadā (laikā posmā no 01.01.2019. līdz 

31.12.2019..) pieņemti darbā – 61, atbrīvoti no darba – 64. 
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5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai: 

Informācijas sniegšana IZM: 

VISC, IKVD, ID, VIAA. 

 

   

Daugavpils Būvniecības tehnikumam ir cieša 

sadarbība ar izglītības iestādes dibinātāju - Izglītības 

un zinātnes ministriju (IZM). Sadarbība notiek 

dažādās jomās:  

 Valsts izglītības satura centrs (VISC): 

izglītības programmu izstrādē; profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādē; 

konkursu organizēšanā; VISC īstenotajos 

Eiropas Sociālā Fonda projektos – gan kā 

eksperti, gan kā metodiķi, tehnikuma 

pedagogi strādā kā ārštata metodiķi VISC 

organizētajās darba grupās un projektos. 

 Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD): 

izglītības programmu izstrādāšanā un 

licencēšanā; konsultāciju saņemšanā; 

izglītības programmu akreditēšanā.  

 Izglītības departamenta (ID) organizētajos 

semināros, ikmēneša sanāksmēs (direktoriem, 

direktoru vietniekiem). 

 Profesionālās un pieaugušo izglītības 

departaments – neformālās, ārpusformālās 

izglītības programmu īstenošanā, organizējot 

seiminārus u.c. pasakumus. 

 Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA): 

dažādu projektu īstenošanā.  Pieredzes 

apmaiņas braucieni uz ārvalstīm projektu 

ietvaros, Piedaloties profesionālās meistarības 

konkursos un profesiju 

paraugdemonstrējumos. 

Informācijas sniegšana un Tehnikums īstenoja mērķtiecīgu sadarbību ar 
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izglītošana pašvaldībai, pilsētas 

izglītības pārvaldei. 

 

Daugavpils, Ludzas, Dagdas pašvaldību, valsts 

institūcijām un nevalstiskajām organizācijām. 

Izglītības iestādei ir cieša sadarbība ar Daugavpils 

pilsētas domi, Daugavpils domes priekšsēdētāja 

1.vietnieks, deputāts Jānis Lāčplēsis ir Tehnikuma 

konventa priekšsēdētājs. Sadarbības ietvaros 

Tehnikumam tiek sniegts atbalsts stratēģiskā darba 

plānošanā, kā arī notiek sadarbība ar uzņēmējiem 

kvalitatīvas profesionālās izglītības nodrošināšanai. 

2019.gadā, sadarbībā ar Daugavpils Pilsētas izglītības 

pārvaldi, Krāslavas pirmsskolas izglītības iestādi 

(PII) ―Pīlādzītis‖ un Ilūkstes PII tika turpināts 

projekts ―Jauno Būvnieku skoliņa‖, īstenojot 

nodarbības pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem par 

būvniecības jomu. Tas ir tematisks izglītojošu 

nodarbību cikls bērniem no 5 – 7 gadu vecumam, 

kuru mērķis ir iepazīstināt bērnus ar būvniecības 

nozari un specialitātēm, veicināt interesi par 

būvniecības profesijām un to nozīmi sabiedrības 

dzīvē. 

Daugavpils, Dagdas, Ludzas, Jēkabpils, Preiļu, 

Līvānu, Ilūkstes un Krāslavas u.c. novadu skolas tika 

informētas par Daugavpils Būvniecības tehnikumā 

piedāvātajām izglītības programmām un mācību 

iespējām. Tehnikuma pašpārvalde organizēja 

palīdzību pilsētas sakrālo celtņu draudzēm,  uzkopjot 

sakrālo celtņu teritoriju un veicot remontdarbus. Tika 

sniegta palīdzība Daugavpils dzīvnieku patversmes 

mazajiem iemītniekiem. Sadarbībā ar Veselības 

inspekciju, Tehnikumā tika organizētas Donoru 

dienas, kurās piedalījās tehnikuma izglītojamie un 

darbienieki. 

Masu informācijas līdzekļu Regulāri masu medijos un interneta portālos tika 
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izmantošana: televīzija, radio, 

laikraksti, tehnikuma mājas lapa 

www.dbt.lv, interneta portāls 

www.facebook.com un citas 

interneta vietnes. 

 

atspoguļota informācija par Tehnikumu: LRT, LNT, 

TV24, TV7, Dautkom, radio Alise Plus, laikrakstos 

„Latgales laiks‖, ―Neatkarīgā Rīta avīze‖, ―Izglītība 

un kultūra‖, ―Diena‖, „Сейчас‖, ―Миллион‖, 

―Dagdas Novada Ziņas‖, interneta portālos: 

www.gorod.lv, www.grani.lv, www.chayka.lv, 

www.rezeknesnovads.lv, www.ludza.lv,  

www.lpr.gov.lv, www.ludza.lv, www.viss.lv.   

Publikācijas un raksti par Tehnikumu tika izvietoti 

Latvijas populārākajos laikrakstos, kopumā 40 

publikācijas par Tehnikumu. Masu saziņas līdzekļos 

Tehnikums stāstīja par izglītības iestādē 

iegūstamajām profesijām, par ārpusstundu darbu, 

rīkotajiem pasākumiem, kā arī tika sniegtas intervijas 

ar mūsu Tehnikuma vadības pārstāvjiem, direktori, 

skolotājiem un audzēkņiem. Informācija par 

izglītības iespējām Tehnikumā tika izvietota Latgales 

pašvaldību mājas lapās, izglītības pārvalžu mājas 

lapās un Latgales reģiona skolās, interneta portālos, 

laikrakstos, žurnālos. Tehnikums sadarbojās ar SIA 

―Labiekārtošana-D‖ un AS ―Daugavpils Satiksme‖ 

par reklāmas izvietošanu pilsētas sludinājumu 

stendos un sabiedriskajā transportā. Tika sagatavoti 

reklāmas plakāti un bukleti ar informāciju par 

Tehnikumā īstenojamajām izglītības programmām un 

piedāvātajām specialitātēm.  

Visa aktuālā informācija ir pieejama Tehnikuma 

mājas lapā www.dbt.lv, informācija par 

īstenojamajām izglītības programmām, tehnikumā 

izstrādātajiem dokumentiem un sadarbības 

partneriem. Mājas lapa pastāvīgi tiek papildināta. 

Regulāri visa aktuālā informācija par Tehnikumā 

notiekošo tiek ievietota internetvietnē 

http://www.dbt.lv/
http://www.facebook.com/
http://news.lv/Dagdas-novada-zinas
http://www.gorod.lv/
http://www.grani.lv/
http://www.chayka.lv/
http://www.rezeknesnovads.lv/
http://www.ludza.lv/
http://www.lpr.gov.lv/
http://www.ludza.lv/
http://www.viss.lv/
http://www.dbt.lv/
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https://www.facebook.com/pikc.dbt. 

Karjeras izglītība. 

 

Daugavpils Būvniecības tehnikums no 2018.gada 

aprīļa īsteno Eiropas Sociālā fonda projekta 

SAM: 8.3.5. ―Uzlabot pieeju karjeras atbalstam 

izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs pasākumus‖.  2019.gadā projekta ietvaros 

tika īstenoti 18 karjeras atbalsta pasākumi, kas deva 

iespēju audzēkņiem tuvāk iepazīt savu izvēlēto 

profesiju dažādos aspektos, izzināt sevi un personības 

attīstības un pilnveides iespējas profesionālajā jomā, 

kā arī iegūt informāciju par mācību iespējām 

augstākajās mācību iestādēs pēc tehnikuma 

absolvēšanas. Tehnikumā tika rīkotas Karjeras 

dienas, kurās izglītojamie visās Tehnikuma nodaļās 

tikās ar nozares profesionāļiem, kas stāstīja savus 

veiksmes stāstus, dalījās ar pieredzi izaugsmes 

attīstībā un pilnveidē.  

21.novembrī Daugavpils Būvniecības tehnikums jau 

otro reizi organizēja pasākumu ―Uzņēmēju vakanču 

gadatirgus‖. Pasākums sniedza iespēju tehnikuma 

audzēkņiem satikties ar saviem potenciālajiem darba 

devējiem, iepazīties ar viņu iegūstamās profesijas 

perspektīvām darba tirgū noteiktos uzņēmumos, 

uzklausīt darba devēju piedāvājumus, notika arī 

sarunas par iespējamo turpmāko sadarbību. Savukārt 

potenciālajiem darba devējiem bija izveidota vide, 

kur viņi varēja sevi prezentēt, piedāvāt darba 

vakances jauniešiem un vienlaikus veikt ―ekspress‖ 

intervijas.  

Pasākumā piedalījās divpadsmit Daugavpils 

Būvniecības tehnikuma sadarbības partneri: SIA 

―Skonto Prefab‖, SIA ―Skonto Plans‖, CBF SIA 

―Binders‖, SIA ―ART 8‖, SIA ―Rem Pro‖, SIA 

https://www.facebook.com/pikc.dbt
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―Lagron‖, SIA ―East Metal‖, NVA Daugavpils 

nodaļa. 

Pasākums ļāva audzēkņiem izprast situāciju vietējā 

darba tirgū un novērtēt, cik būtiskas ir viņu iegūtās 

profesionālās zināšanas, kuras augstu novērtē nozaru 

darba devēji, saprast galveno darba tirgus 

problemātiku un rast risinājumus. 

Šāda pasākuma organizēšana ir būtiska trim 

ieinteresētajām pusēm: darba devējs-izglītojamais- 

izglītības iestāde, jo izglītības iestāde rūpējas par 

topošo absolventu nodarbinātības nodrošināšanu 

valsts ietvaros, darba devējiem ir iespēja uzrunāt un 

meklēt potenciālos darbiniekus un integrēt viņus 

savos uzņēmumos sākot jau ar profesionālās 

izglītības gaitām, savukārt izglītojamajiem ir 

pieejama informācija par vakancēm, darba 

piedāvājumiem no mūsu Latvijas uzņēmumiem un to, 

kādi speciālisti ir pieprasīti šodien darba tirgū, un ka 

darbu atrast var savas izglītības iestādes teritorijā.  

Tehnikumā 3. - 4.aprīlī notika Atvērto durvju dienas, 

kad Daugavpils, Latgales pilsētu un novadu skolēni, 

viņu vecāki un skolotāji apmeklēja mūsu mācību 

iestādi un izglītības programmu īstenošanas vietas 

Dagda un Ludzā. Atvērto durvju dienu laikā visiem 

interesentiem Tehnikuma darbnīcās meistaru 

uzraudzībā tika piedāvāta iespēja praktiski darboties 

paraugdemonstrējumos, kurus radīja Tehnikuma 

audzēkņi, tuvāk iepazīt Tehnikumā apgūstamo 

profesiju specifiku.  

Grupu audzinātāji sekoja līdzi savu absolventu 

tālākajām izglītības un darba gaitām, 

profesionālajiem sasniegumiem, par ko tika veikts 

statistiskais apkopojums. Absolventi ir bieži 
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Tehnikuma viesi, mācību iestādē veidojas meistaru 

dinastijas vairākās paaudzēs.  

Sadarbība ar nevalstisko sektoru 

Sadarbība ar darba devējiem un 

sociālajiem partneriem 

 

 

Tehnikums aktīvi sadarbojās ar uzņēmumiem un 

valsts institūcijām. Izglītības iestādes sadarbības 

partneru lokā ir vieni no Latvijas lielākajiem 

uzņēmumiem: SIA Skonto Group, SIA Skonto 

Prefab,  SIA KNAUF, AS Binders, ka arī Daugavpils 

pilsētas dome, Daugavpils pilsētas izglītības 

pārvalde, Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu 

pārvalde, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), 

Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde, 

Daugavpils Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju 

akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte, 

Profesionālās izglītības sporta klubs „AMI‖, Latvijas 

Nacionālais kultūras centrs un daudzi citi uzņēmumi 

un iestādes. 

Tehnikums ir Latvijas Darba devēju konfederācijas 

(LDDK) biedrs, kas aktīvi iesaistās sociālajā dialogā 

ar darba devējiem. Sadarbojoties ar sociālajiem 

partneriem un darba devējiem tika risināti vairāki 

jautājumi: tika veidoti personīgie kontakti, rīkoti 

semināri, konferences, meistarklases.  

Tehnikums īstenoja sadarbību ar darba devējiem par 

izglītības satura jautājumiem modulāro izglītības 

programmu izstrādē, praktisko mācību un prakses 

īstenošanā. Izglītības iestāde ir Latvijas Būvnieku 

asociācijas (LBA) un Metālapstrādes un mašīnbūves 

asociācijas (MASOC) biedrs, ir izveidojusies cieša 

sadarbība ar Auto nozares asociāciju. 

Ar vadošajiem Tehnikuma sadarbības partneriem – 

uzņēmumiem ir noslēgti divpusēji sadarbības līgumi 

par audzēkņu prakses un darba vietu nodrošinājumu, 
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par uzņēmumu vadības līdzdalību mācību 

programmu satura izveidē atbilstoši uzņēmuma 

specifikai un zināšanu kvalifikācijas līmenim. 

Tehnikuma administrācija un prakšu vadītāji regulāri 

tikās ar uzņēmējiem, lai noskaidrotu viņu vēlmes un 

vajadzības jaunu darbinieku sagatavošanā un esošo 

darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanā. Sadarbība 

notika arī ar Latgales reģiona pašvaldību vadītājiem: 

Dagdas nov., Ludzas nov., tika pārrunātas izglītības 

iespējas novados un potenciālo audzēkņu 

pieprasījums apgūt konkrētas profesijas, to 

nepieciešamību pilsētas, novada un Latgales reģiona 

uzņēmumos. Kopā ar uzņēmumu vadītājiem tika 

apzinātas prakses vietas, pārrunātas praktikantiem 

nepieciešamās prasmes un iemaņas, vēlamais 

praktikantu piesaistīšanas laiks un sastādīts prakses 

grafiks.  

Sadarbība par prakses vietu nodrošinājumu atbilstoši 

mācību programmām ir izveidojusies ESF projekta 

SAM 8.5.1.0/16/I/001 ―Profesionālo izglītības iestāžu 

audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un 

mācību praksēs uzņēmumos‖ ietvaros, kura 

iesaistījās 62 izglītojamie sadarbojoties ar sekojošiem 

uzņēmumiem: A/S "Daugavpils Lokomotīvju 

Remonta Rūpnīca", A/S ―Daugavpils specializētais 

autotransporta uzņēmums‖, Ceļu būves firma SIA 

"BINDERS", SIA "Daugavpils dzīvokļu un 

komunālās saimniecības uzņēmums", SIA 

"Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA ―Defass-D‖, 

SIA "KMK AUTO", SIA ―Ludzas apsaimniekotājs‖, 

SIA "NEMO", SIA‖Ošukalns‖, SIA "Rehill", SIA 

"ZIEGLERA MAŠĪNBŪVE", SDV Alvis Slesars 

SIA "Lagron", SIA "REM PRO". 
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Sadarbība ar izglītojamo ģimenēm. Tehnikumā regulāri notika sadarbība ar izglītojamo 

vecākiem. Vecāki tika informēti par izglītības 

iestādes darbību, kā arī varēja iepazīties ar 

jaunumiem un aktualitātēm sekojot līdzi informācijai 

Tehnikuma mājas lapā, internetvietnē Facebook, e-

klasē vai e-pasta saziņas veidā. Gada laikā tika 

organizētas divas vecāku kopsapulces. Tehnikumā 

darbojas vecāku komiteja, kuras pārstāvji ir 

Tehnikuma padomes sastāvā. 1.kursa audzēkņu 

aptauja/anketēšana parāda, ka daudzi par Daugavpils 

Būvniecības tehnikumu uzzina no mūsu audzēkņu 

vecākiem, kas liecina par sabiedrības informētību par 

mācību iestādi. Audzēkņu vecāki tika aicināti uz 

tehnikuma, lai stāstītu par savu profesiju, karjeras 

izaugsmes ceļu, kas deva izglītojamajiem īpašu 

motivāciju sevis attīstībai un pilnveidošanai. 

Vecāki pēc nepieciešamības varēja saņemt 

Tehnikuma psihologa konsultāciju, kā arī sociālā 

pedagoga palīdzību. Uzmanība tika pievērsta 

izglītojamo drošībai internetā un sociālajos tīklos par  

atkarības profilakses jautājumiem u.c. Tehnikumā 

tika īstenota Psiholoģijas un saskarsmes nedēļa, kuras 

ietvaros Tehnikuma psihologs un sociālais pedagogs 

pievērsa uzmanību izglītojamo psiholoģiskajām un 

sociālajām problēmām un to risināšanai. 

Sadarbība ar sabiedrību izmantojot 

interešu izglītību u.c. pasākumus. 

Tehnikums sadarbojās ar Zemessardzes 34. kaujas 

atbalsta bataljona pārstāvjiem, piedaloties kopīgi 

organizētajos pasākumos.  Lāčplēša dienas pasākumu 

ietvaros Tehnikums organizēja tikšanos ar 

Zemessardzes 34. kaujas atbalsta bataljona 

pārstāvjiem, kuri iepazīstināja audzēkņus ar drošības 

un aizsardzības nolūkos veicamajiem pasākumiem 

mūsu valstī un robežsargu ikdienu. Tehnikuma 
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izglītojamie iesaistījās jaunsardzes kustībā, 

izglītojamie piedalījās kopīgi rīkotajos pasākumos. 

Tehnikuma kolektīvs piedalījās Daugavpils pilsētas 

Lāpu gājienā, izglītojamie iesaistījās lentīšu locīšanas 

akcijā, kas tradicionāli notiek Daugavpils 

Novadpētniecības un mākslas muzejā. Tehnikuma 

vokālais ansamblis „Celtnieks‖ un IPĪV ―Dagda‖ 

kolektīvs ―Dagne‖, deju kolektīvs ―Avotiņš‖ 

piedalījās Latgales profesionālās izglītības iestāžu 

radošajā pasākumā ―Radi, Rādi, Raidi!‖, kas 

norisinājās Malnavas koledžā. 

Ir izveidojusies laba sadarbība ar kultūras un mākslas 

iestādēm. 2.aprīlī Tehnikumā tika atklāta Daugavpils 

Marka Rotko mākslas centra kolekcijas darbu 

izstāde “Divas pasaules”, kas iepazīstināja visus 

tehnikuma izglītojamos un darbiniekus ar 

unikāliem mākslas darbiem, kas izglītoja ikvienu 

mākslas jomā. 

Savu darbību aktīvi turpināja pulciņš ―Erudīts‖, kas 

sadarbojās ar Daugavpils novada intelektuālo klubu 

―Kas? Kur? Kad?‖, piedalījās Daugavpils novada 

čempionātā un ieguva godalgotas vietas. 

DBT norisinājās izstrādājumu prezentācija 

konkursa  ―Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai!‖ ietvaros. 

Savu dalību pieteica divas Arhitektūras un dizaina 

nodaļas audzēkņu komandas — ―Labie meistari‖ un 

―Adatiņas‖. Ar saviem darbiem komandas motivēja 

arī citus tehnikuma audzēkņus aizdomāties par 

materiālu otrreizēju pielietošanu ikdienas vajadzībām 

un padarīt apkārtējo vidi vēl tīrāku. 

Tehnikumā tika organizētas tematiskas fotoizstādes, 

kurās piedalījās gan audzēkņi, gan pedagogi. 
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6. 2020. GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 

Par 2019.gada notikušajiem ārpusstundu pasākumiem: 

Datums Pasākuma apraksts 

02.09.2019 Zinību diena  

12.09-2019 Tēva dienai veltīta audzināšanas stunda 1. un 2. 

kursu studentiem aktu zāle  

26.09.2019 Baltijas Ceļam 30 audzināšanas stunda 

1.un2. kursu izglītojamajiem 

03.10.2019  Skolotāju dienai veltīts koncerts   

 Skolotāju dienas dāvana- laimes pogas 

izveide 

04.10.2019 Kapsulas iemūrēšana jaunajā Daugavpils 

Būvniecības tehnikuma darbnīcās 

10.10.2019 Labāko pedagogu un darbinieku apbalvošanas 

ceremonija 

29.10.2019 Daugavpils Būvniecības tehnikuma rudens 

izlaidums 

06.11.2019 Patriotiskā nedēļa- lentīšu locīšana. 

07.11.2019 vecāku kopsapulce DBT 

08.11.2019 Došanās uz karavīru brāļu kapiem- ziedu un 

svecīšu nolikšana 

11.11.2019 Lāčplēša dienas lāpu gājiens Daugavpils pilsētā, 

kur piedalījās Daugavpils Būvniecības tehnikuma 

130 izglītojamie un tehnikuma darbinieki 

12.11.2019  Zemessardzes kājnieku bataljons 34. 

Ciemošanās tehnikuma 

 DBT Lāčplēsis, sacensības zēniem 

14.11.2019 Profesionālās meistarības konkursa „Sienas 

sagatavošana krāsošanai un dekoratīvās krāsošanas 

darbi ar ―Sakret‖ materiāliem‖ scenārija izveide un 

vakara programmas izveidošana 

15.11.2019 Latvijas Republikas proklamēšanas 101 gadadienas 

svinīgs koncerts 

28.11.2019 Izglītojamo saliedēšanās pasākums klubā One 

More Club 

03.12.2019 

 

Advente - klusuma, miera un pārdomu laiks 

20.12.2019 

 

Ziemassvētku pasākums DBT izglītojamajiem un 

pedagogiem  

30.12.2019 Izglītojamo un darbinieku ziemassvētku eglīte- 

Rēzeknes teātra ―Joriks‖ izrāde- rotaļu stāsts 

10.01.2020 Dzīvnieku patversmes apmeklējums, kur 

pašpārvaldes locekļi nodeva saziedoto dzīvnieku 

barību 

20.01.2020-24.01.2020 1991.g. barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīta 

patriotiskā nedēļa  
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Uzaicinātie viesi- Ināra Ostrovska –DBT direktore  

Jānis Meškovs- bijušais Ķīmisko šķiedru rūpnīcas 

ražošanas tehnologs, Latviešu biedrība 

Nataļja Leončuka- Pedagogs  

10.02.2020-14.02.2020 Valentīndienas aktivitātes 

 krāsu nedēļa,  

 radošo darbu izstrāde  tēma- sirsniņdiena 

13.02.2020 Talantu konkurss DBT Faktors  

02.03.2020-06.2020 

 

 

06.03.2020 

 Sieviešu dienas aktivitāte 

 ― uzmini kura ir šī sieviete‖ 

 Svētku koncerts - Tik dēļ jums, daiļās 

dāmas 

06.04.-14.04.2020  Lieldienu ietvaros- neklātienes foto 

konkurss ―Lieldienas ir klāt‖ 

07.05.2020 Mātes dienai veltīta audzināšanas stunda 1.un 2. 

Kursu izglītojamajiem 

05.06.-07.06.2020 Daugavpils Pilsētas svētki 2020 

 Tehnikuma radošās darbnīcas 

 Gājiens  

11.06.2020 2019./2020. m.g. noslēguma pasākums ―Zelta 

ābele‖ 

26.06.2020 Absolventu izlaidums  

2020.gada pasākumu plāns 

01.09.2020 Daugavpils Būvniecības tehnikuma zinību diena  

Septembris  DBT Mentora programma 

10.09-2020 Tēva dienai veltīta audzināšanas stunda 1. un 2. 

kursu studentiem aktu zāle  

Septembrī  Daugavpils Būvniecības tehnikuma 5 gadu 

jubilejas pasākums  

Septembrī  Atvērto durvju diena 1.kursa izglītojamo vecākiem 

08.10.2020  Skolotāju dienai veltīts koncerts  

 Labāko pedagogu un darbinieku 

apbalvošanas ceremonija 

Oktobris  Daugavpils Būvniecības tehnikuma rudens 

izlaidums 

09.11.2020-13.11.2020 Patriotiskā nedēļa- lentīšu locīšana. 

09.11.2020-13.11.2020 Uzmini kurš ir šīs vīrietis (DBT pedagogi un 

darbinieki iesniedz savas bērnības bildes, un grupas 

cenšas atminēt) 

05.11.2020 Vecāku kopsapulce DBT 

11.11.2020 Lāčplēša dienai veltīta aktivitāte-  Uzmini DBT 

vīrieti 

Lāčplēša dienas lāpu gājiens Daugavpils pilsētā 

12.11.2020 DBT Lāčplēsis, sacensības zēniem 

12.11.2020 Lāčplēša dienai veltīts koncerts ― Deviņ vīru spēks 

‖ pasākums, kas veltīts DBT tehnikuma vīriešiem. 

19.11.2020 Latvijas Republikas proklamēšanas 102 gadadienas 
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svinīgs koncerts 

30.11.2020 

 

Pirmā Advente - miera laiks  

18.12.2020 

 

Ziemassvētku pasākums DBT izglītojamajiem un 

pedagogiem  

28.12.2020 Izglītojamo un darbinieku ziemassvētku eglīte 

20.01.2021-24.01.2021 
1991.g. barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīta 

patriotiskā nedēļa  

Barikāžu dienām 30 gadu jubileja   

11.02.2021 Valentīndienas pasākums 

11.02.2021 Talantu konkurss DBT Faktors  

04.03.2021 Svētku koncerts – Visskaistākajām DBT sievietēm  

08.04.2021 Lieldienu koncerts- Olu karuselis 

04.05.2021 Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 

dienai veltīts koncerts 

06.05.2021 Mātes dienai veltīta audzināšanas stunda 

Maijs  Dalība Radi, Rādi, Raidi 

Jūnijs  Daugavpils Pilsētas svētki  

Jūnijs  
2020./2021. m.g. noslēguma pasākums ―Zelta 

ābele‖ 

Jūnijs  
Absolventu izlaidums  

 

Daugavpils Būvniecības tehnikuma nākotnes uzdevumi: 

1. Modulāro izglītības programmu izveide ar specializāciju atbilstošās bāzes programmās, 

piesaistot nozaru asociācijas, darba devējus, kvalificētus speciālistus- skolotājus; 

2. Eiropas Savienības projektu ietvaros modernizēt skolas infrastruktūru un izveidot vienotu 

modernu mācību kompleksu. 

3. Piesaistot sadarbības partnerus, modernizēt skolas materiāli tehnisko bāzi, atbilstoši 

mūsdienu prasībām un jaunākajām tehnoloģijām. 

4. Stiprināt un paplašināt Tehnikuma sadarbību ar darba devēju asociācijām, uzņēmumiem, 

organizācijām. 

5. Sadarbībā ar darba devējiem, Nozaru ekspertu padomēm, Latvijas Būvnieku asociāciju, 

SKONTO grupas uzņēmumiem, SIA KNAUF izstrādāt jaunas profesionālās izglītības 

programmas, pielāgojot tās darbaspēka tirgus prasībām un nodrošinot visu būvizglītības 

līmeņu pēctecību. 

6. Izstrādāt profesionālās izglītības programmas esošā darbaspēka pārkvalificēšanai 

atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un sabiedrības pieprasījumam. 
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7. Stiprināt Tehnikuma pieaugušo izglītības centra darbību un paplašināt programmu 

piedāvājumu mūžizglītības kontekstā. 

8. Stiprināt Metodiskā atbalsta centra darbību un panākt ekselences un labās prakses 

piemēru attīstību, savstarpējās pieredzes nodošanu, īstenojot apstiprināto metodisko jomu 

izglītības programmas Būvniecības nozarē. 

 

Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktore ______________________Ināra Ostrovska  

 

 


