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1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PAMATINFORMĀCIJA 

 

Profesionālās izglītības kompetences centrs Daugavpils būvniecības tehnikums (turpmāk 

– Tehnikums) ir Latvijas Republikas Ministru kabineta dibināta mācību iestāde, kura īsteno 

profesionālās vidējās, arodizglītības, tālākizglītības, pilnveides un neformālās izglītības 

programmas, kā arī Tehnikumam ir piešķirtas tiesības veikt ārpus formālās izglītības iegūto 

kompetenču novērtēšanu pieaugušajiem, kuri ieguvuši savas prasmes dzīves gaitā. Kopš 

dibināšana (1965. g.) 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. Tehnikuma  nolikums (stājies spēkā 01.10.2021, 30.12.2021 veikti grozījumi.).  

Tehnikumam ir sava simbolika un konti Valsts kasē. Tehnikums ir tiesīgs lietot zīmogu 

ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu atbilstoši likumam „Par Latvijas valsts ģerboni”. 

Tehnikumā uz 31.12.2021. ir piecas izglītības programmu īstenošanas vietas (izņemot juridisko 

adresi):  

• IPĪV “Daugavgrīvas cietums” - Lielā iela 1, Daugavpils; 

• IPĪV “Varšavas iela” – Varšavas iela 21a un Varšavas iela 23, Daugavpils; 

• IPĪV “Dagda” - Brīvības iela 3, Dagda; 

• IPĪV “Ludza” - P. Miglinīka iela 34a, Ludza; 

• IPĪV “Višķi” - Višķu tehnikums 18, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads. 

Izglītojamo skaits Daugavpils būvniecības tehnikumā 

2021./2022. mācību gadā Tehnikumā mācības uzsāka 689 izglītojamie, 35 mācību grupās 

valsts budžeta un Eiropas Sociālā fonda finansētās profesionālās izglītības programmās. Kopējais 

izglītojamo skaits pēc fakta uz 01.10.2022 sastādīja 1322 izglītojamo.  

2021. gadā Tehnikumā savu profesionālo kvalifikāciju paaugstināja 421 būvspeciālisti, 

lauksaimnieki un lauku uzņēmēji. Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās 

kompetences novērtēšana tika veikta 15 pretendentiem, kas saņēma profesionālās kvalifikācijas 

apliecības. 

Kopējais izglītojamo skaita apgrozījums 2021.gadā sasniedza 1758.  

1. diagramma 
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Uzņemto izglītojamo skaita dinamikas analīze 2017.g.-2021. g.* 

 
* dati uz 01.10. 

 

Analizējot 1. diagrammas datus, var secināt, ka no 2018. 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  kāpums 2020. 

gadā (skat. 2. diagrammu). 

2. diagramma 

Izglītojamo skaita dinamikas analīze 2017.g.-2021.g.* 

 
* dati uz 01.10. 
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1.1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS VIRZIENI, MĒRĶI UN GALVENIE 

UZDEVUMI 

 

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 darba 

tirgus prasībām; 

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

profesionālās izglītības iestādēm, kuras īsteno līdzīgas vai radniecīgas jomas 

izglītības programmas; 

3. veidot, stiprināt un paplašināt 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;  

• sadarbība ar darba devējiem un augstskolām;  

• sagatavot darba tirgum kvalificētus speciālistus ar vispusīgām teorētiskajām 

zināšanām un praktiskām iemaņām;  

• elastīgi reaģējot uz tautsaimniecības vajadzībām, paaugstināt darbinieku kvalifikāciju 

un veikt pārkvalificēšanu;  

Lai sekmīgi īstenotu vīziju, pildītu misiju un sasniegtu mērķus, Tehnikums savu darbību 

plāno vairākos virzienos: 

1. Izglītības procesa īstenošana, pilnveide un diģitalizācija;  

2. E- apmācības vides izmantošana un pilnveide (I Learn, Skolo.lv mācību platformas); 

3. Zaļā kursa ieviešana tehnikumā; ( EKO skolas izveidošana); 

4. Skolēnu mācību uzņēmumu  izveidošana (SMU); 

5. Pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide;  

6. Tehnikuma telpu rekonstrukcija un materiāli tehniskās bāzes uzlabošana;  

VĪZIJA  ir inovatīvs nozaru ilgtspējīgas sinerģijas metodiskā atbalsta un ekselences 

centrs. 

MISIJA nodrošināt Eiropas un Latvijas tautsaimniecības nozaru darba tirgū 

pieprasītu, kvalificētu un konkurētspējīgu speciālistu sagatavošanu mūža garumā. 
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7. Profesionālās izglītības popularizēšana;  

8. Sadarbības procesu pilnveide;  

9. Mūžizglītības programmu izstrāde un īstenošana;  

10. Bezdarbnieku un darba meklētāju tālākizglītība un profesionālā pilnveide, sadarbība 

ar starptautiskajiem partneriem;  

11. Pasniedzēju prakses un stažēšanās nozaru uzņēmumos popularizēšana;  

12. Izstrādāt un īstenot noteikumus, kā uzņēmumu darbinieki var apgūt atsevišķus 

kursus;  

13. Izveidot reģionālo profesionālās izglītības metodisko un eksaminācijas centru. 

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 2021.-2027. gadam. 

 

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 un arodizglītības standartam. Izglītības programmas ir 

saskaņotas ar darba devēju izvirzītām prasībām. Tehnikums, ieviešot profesionālās vidējās 

izglītības satura reformu līdz 2021.gada beigām ir pilnībā pārveidojis priekšmetisko saturu un 

šobrīd īsteno modulārās izglītības programmas.  

 Kopš izglītības iestādes dibināšanas pastāvīgi ir papildinājies un mainījies Tehnikumā 

apgūstamo profesiju klāsts. Tehnikums 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 2021. gadā mērķtiecīgi īstenoja mūžizglītības 

prasībām atbilstošas izglītības programmas galvenajās struktūrvienībās: 

1. Jātnieku ielā 87, Daugavpilī 

2. Lielā ielā 1, Daugavpilī 
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3. Brīvības ielā 3, Dagdā 

4. P. Miglinīka ielā 34a, Ludzā 

5. Višķu tehnikums 18, Višķu pagasts, Daugavpils novads. 

2021. gadā Daugavpils būvniecības tehnikums ir īstenojis vairākas izglītības programmas 

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

ražošana un pārstrāde. 
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IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS - BŪVDARBI 

Nr. 

p.k. 

Programmas 

veids 
Kvalifikācija 

Programmas 

kods 

Kvalifikācijas 

līmenis 

Iepriekšējā 

izglītība 

Īstenošanas 

ilgums 

Licences Nr., 

termiņš 

Akreditācijas lapas 

Nr., termiņš 

1. 

Profesionālās 

vidējās 

izglītības 

programmas 

Apdares darbu 

tehniķis 
33 582 00 1 3 9. klases 4 gadi 

P_1682 

14.08.2019.- nenoteikts 

AP 6042 

19.09.2019.-25.06.2025. 

Apdares darbu 

tehniķis 
33 582 00 1 3 9. klases 4 gadi 

P-10464 

21.11.2014.- nenoteikts 

AP 5951 

26.06.2019.-25.06.2025. 

Apdares darbu 

tehniķis 
35b 582 01 1 3 12. klases 1,5 gadi 

P_2122 

28.01.2020.- nenoteikts 

AP 6437 

29.10.2020.-25.06.2025. 

Sausās būves tehniķis 35b 582 01 1 3 12. klases 1,5 gadi 
P_1289 

11.06.2019.- nenoteikts 

AP 6043 

19.09.2019.-25.06.2025. 

Krāšņu un kamīnu 

mūrnieks 
35b 582 01 1 3 12. klases 1,5 gadi 

P_1794 

22.08.2019.- nenoteikts 

AP 6045 

19.09.2019.-25.06.2025. 

2. 
Arodizglītības 

programmas 

Apdares darbu 

strādnieks 
32a 582 01 1 2 

9. klases 

(no 17 gadu vecuma) 
1 gads 

P_2185 

26.02.2020.- nenoteikts 

AP 6438 

29.10.2020.-25.06.2025. 

Sausās būves 

montētājs 
32a 582 01 1 2 

9. klases 

(no 17 gadu vecuma) 
1 gads 

P_1290 

11.06.2019.- nenoteikts 

AP 6044 

19.09.2019.-25.06.2025. 

Mūrnieks 32a 582 01 1 2 
9. klases 

(no 17 gadu vecuma) 
1 gads 

P-10580 

09.12.2014.- nenoteikts 

AP 6046 

19.09.2019.-25.06.2025. 

Bruģētājs 32a 582 01 1 2 
9. klases 

(no 17 gadu vecuma) 
1 gads 

P_4889 

09.07.2021.- nenoteikts 

AP 861 

08.11.2021.-25.06.2025. 

Bruģētājs 32a 582 01 1 2 
9. klases 

(no 17 gadu vecuma) 
1 gads 

P-10584 

09.12.2014.- nenoteikts 

AP 5957 

28.06.2019.-25.06.2025. 
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IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS - BŪVNIECĪBA 

Nr. 

p.k. 

Programmas 

veids 
Kvalifikācija 

Programmas 

kods 

Kvalifikācijas 

līmenis 

Iepriekšējā 

izglītība 

Īstenošanas 

ilgums 

Licences Nr., 

termiņš 

Akreditācijas lapas 

Nr., termiņš 

1. 

Profesionālās 

vidējās 

izglītības 

programmas 

Ceļu būvtehniķis 33 582 02 1 3 9. klases 4 gadi 
P-15433 

28.04.2017.- nenoteikts 

AP 6644 

20.01.2021.-19.01.2027. 

Ceļu būvtehniķis 35b 582 02 1 3 12. klases 1,5 gadi 
P-10470 

21.11.2014.- nenoteikts 

AP 6657 

09.02.2021.-19.01.2027. 

Ēku būvtehniķis 33 582 02 1 3 9. klases 4 gadi 
P_1076 

26.03.2019.- nenoteikts 

AP 6643 

20.01.2021.-19.01.2027. 

Ģeotehnikas izpētes 

tehniķis 
35b 582 02 1 3 12. klases 1,5 gadi 

P_2223 

04.03.2020.- nenoteikts 

AP 6645 

20.01.2021.-19.01.2027. 

 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS – APZAĻUMOŠANAS DARBI 

Nr. 

p.k. 

Programmas 

veids 
Kvalifikācija 

Programmas 

kods 

Kvalifikācijas 

līmenis 

Iepriekšējā 

izglītība 

Īstenošanas 

ilgums 

Licences Nr., 

termiņš 

Akreditācijas lapas 

Nr., termiņš 

1. 

Profesionālās 

vidējās 

izglītības 

programmas 

Ainavu būvtehniķis 35b 622 031 3 12. klases 1,5 
P_2464 

26.05.2020.- nenoteikts 

AP 6652 

20.01.2021.-19.01.2027. 
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IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS – INTERJERA DIZAINS 

Nr. 

p.k. 

Programmas 

veids 
Kvalifikācija 

Programmas 

kods 

Kvalifikācijas 

līmenis 

Iepriekšējā 

izglītība 

Īstenošanas 

ilgums 

Licences Nr., 

termiņš 

Akreditācijas lapas 

Nr., termiņš 

1. 

Profesionālās 

vidējās 

izglītības 

programmas 

Interjera dizainera 

asistents 
33 214 03 1 3 9. klases 4 gadi 

P_3765 

21.08.2020.- nenoteikts 

AP 6435 

29.10.2020.-25.06.2025. 

Interjera dizaina 

speciālists 
33 214 03 1 3 9. klases 4 gadi 

P_1788 

22.08.2019.- nenoteikts 

AP 6048 

19.09.2019.-25.06.2025. 

Interjera noformētājs 33 214 03 1 3 9. klases 4 gadi 
P-11764 

18.05.2015.- nenoteikts 

AP 5949 

26.06.2019.-25.06.2025. 

Interjera dizainera 

asistents 
35b 214 03 1 3 12. klases 2 gadi 

P_3766 

04.03.2020.- nenoteikts 

AP 6435 

29.10.2020.-25.06.2025. 

 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS – ARHITEKTŪRA 

Nr. 

p.k. 

Programmas 

veids 
Kvalifikācija 

Programmas 

kods 

Kvalifikācijas 

līmenis 

Iepriekšējā 

izglītība 

Īstenošanas 

ilgums 

Licences Nr., 

termiņš 

Akreditācijas lapas 

Nr., termiņš 

1. 

Profesionālās 

vidējās 

izglītības 

programmas 

Arhitektūras tehniķis 33 581 01 1 3 9. klases 4 gadi 
P_4918 

19.07.2021.- nenoteikts 
nav AL 

Arhitektūras tehniķis 33 581 01 1 3 9. klases 4 gadi 
P-11557 

17.04.2015.- nenoteikts 

AP 4130 

01.02.2016.-31.01.2022. 

AP 1324 

15.03.2022.-14.03.2028. 

Arhitektūras tehniķis 35b 581 01 1 3 12. klases 1,5 gadi 
P-13773 

29.03.2016.- nenoteikts 

AP 4627 

04.11.2016.-31.01.2022. 

AP 1325 

15.03.2022.-14.03.2028. 
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IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS – NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRDZNIECĪBA UN APSAIMNIEKOŠANA 

Nr. 

p.k. 

Programmas 

veids 
Kvalifikācija 

Programmas 

kods 

Kvalifikācijas 

līmenis 

Iepriekšējā 

izglītība 

Īstenošanas 

ilgums 

Licences Nr., 

termiņš 

Akreditācijas lapas 

Nr., termiņš 

1. 

Profesionālās 

vidējās 

izglītības 

programmas 

Namu pārzinis 35b 341 03 1 3 12. klases 1,5 gadi 
P_2466 

26.05.2020.- nenoteikts 

AP 6646 

20.01.2021.-19.01.2027. 

 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS – ENERĢĒTIKA 

Nr. 

p.k. 

Programmas 

veids 
Kvalifikācija 

Programmas 

kods 

Kvalifikācijas 

līmenis 

Iepriekšējā 

izglītība 

Īstenošanas 

ilgums 

Licences Nr., 

termiņš 

Akreditācijas lapas 

Nr., termiņš 

1. 

Profesionālās 

vidējās 

izglītības 

programmas 

Siltumapgādes un 

apkures sistēmu 

tehniķis 

35b 522 06 1 3 12. klases 1,5 gadi 
P_3408 

30.07.2020.- nenoteikts 

AP 6647 

20.01.2021.-19.01.2027. 

 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS – ENERĢĒTIKA 

Nr. 

p.k. 

Programmas 

veids 
Kvalifikācija 

Programmas 

kods 

Kvalifikācijas 

līmenis 

Iepriekšējā 

izglītība 

Īstenošanas 

ilgums 

Licences Nr., 

termiņš 

Akreditācijas lapas 

Nr., termiņš 

1. 

Profesionālās 

vidējās 

izglītības 

programmas 

Inženierkomunikāciju 

tehniķis 
33 582 03 1 3 9. klases 4 gadi 

P-15590 

16.06.2017.- nenoteikts 

AP 6648 

20.01.2021.-19.01.2027. 

Inženierkomunikāciju 

tehniķis 
35b 582 03 1 3 12. klases 1,5 gadi 

P-15591 

16.06.2017.- nenoteikts 

AP 6660 

09.02.2021.-19.01.2027. 

2. 
Arodizglītības 

programmas 

Inženierkomunikāciju 

montētājs 
32a 582 03 1 2 

9. klases 

(no 17 gadu vecuma) 
1 gads 

P-10466 

21.11.2014.- nenoteikts 

AP 6661 

09.02.2021.-19.01.2027. 
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IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS – AUTOTRANSPORTS 

Nr. 

p.k. 

Programmas 

veids 
Kvalifikācija 

Programmas 

kods 

Kvalifikācijas 

līmenis 

Iepriekšējā 

izglītība 

Īstenošanas 

ilgums 

Licences Nr., 

termiņš 

Akreditācijas lapas 

Nr., termiņš 

1. 

Profesionālās 

vidējās 

izglītības 

programmas 

Automehāniķis 33 525 01 1 3 9. klases 4 gadi 
P-15897 

31.08.2017.- nenoteikts 

AP 6650 

20.01.2021.-19.01.2027. 

Autodiagnostiķis 33 525 01 1 3 9. klases 4 gadi 
P-10772 

09.12.2014.- nenoteikts 

AP 6677 

18.02.2021.-31.05.2022. 

Automehāniķis 35b 525 01 1 3 12. klases 1,5 gadi 
P_1791 

22.08.2019.- nenoteikts 

AP 6658 

09.02.2021.-19.01.2027. 

Transportlīdzekļu 

krāsotājs 
33 525 01 1 3 9. klases 4 gadi 

P_4883 

09.07.2021.- nenoteikts 

AP 856 

08.11.2021.-19.01.2027. 

Transportlīdzekļu 

krāsotājs 
35b 525 01 1 3 12. klases 1,5 gadi 

P_4788 

31.05.2021.- nenoteikts 

AP 857 

08.11.2021.-19.01.2027. 

Transportlīdzekļu 

krāsotājs 
35b 525 01 1 3 12. klases 1,5 gadi 

P_2542 

05.06.2020.- nenoteikts 

AP 6649 

20.01.2021.-19.01.2027. 

 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS – MAŠĪNZINĪBAS 

Nr. 

p.k. 

Programmas 

veids 
Kvalifikācija 

Programmas 

kods 

Kvalifikācijas 

līmenis 

Iepriekšējā 

izglītība 

Īstenošanas 

ilgums 

Licences Nr., 

termiņš 

Akreditācijas lapas 

Nr., termiņš 

1. 

Profesionālās 

vidējās 

izglītības 

programmas 

Smago spēkratu 

mehāniķis 
33 525 00 1 3 9. klases 4 gadi 

P_4929 

22.07.2021.- nenoteikts 

AP 1326 

15.03.2022.-14.03.2028. 
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IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS – METĀLAPSTRĀDE 

Nr. 

p.k. 

Programmas 

veids 
Kvalifikācija 

Programmas 

kods 

Kvalifikācijas 

līmenis 

Iepriekšējā 

izglītība 

Īstenošanas 

ilgums 

Licences Nr., 

termiņš 

Akreditācijas lapas 

Nr., termiņš 

1. 
Arodizglītības 

programmas 

Lokmetinātājs 

metināšanā ar 

mehanizēto iekārtu 

aktīvās gāzes vidē 

(MAG/135) 

32a 521 01 1 2 
9. klases 

(no 17 gadu vecuma) 
1 gads 

P_4826 

18.06.2021.- nenoteikts 

AP 858 

08.11.2021.-25.06.2025. 

Lokmetinātājs 

metināšanā ar 

mehanizēto iekārtu 

aktīvās gāzes vidē 

(MAG) 

Lokmetinātājs 

metināšanā ar 

mehanizēto iekārtu 

inertās gāzes vidē 

(MIG) 

32a 521 01 1 2 
9. klases 

(no 17 gadu vecuma) 
1 gads 

P_2255 

17.03.2020.- nenoteikts 

AP 6602 

20.01.2021.-19.01.2027. 

Lokmetinātājs 

metināšanā ar 

volframa elektrodu 

inertās gāzes vidē 

(TIG/141) 

32a 521 01 1 2 
9. klases 

(no 17 gadu vecuma) 
1 gads 

P_4812 

15.06.2021.- nenoteikts 

AP 589 

08.11.2021.-19.01.2027. 

Lokmetinātājs 

metināšanā ar 

volframa elektrodu 

inertās gāzes vidē 

(TIG) 

32a 521 01 1 2 
9. klases 

(no 17 gadu vecuma) 
1 gads 

P_2453 

25.05.2020.- nenoteikts 

AP 6601 

20.01.2021.-19.01.2027. 
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IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS – KOKIZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOŠANA 

Nr. 

p.k. 

Programmas 

veids 
Kvalifikācija 

Programmas 

kods 

Kvalifikācijas 

līmenis 

Iepriekšējā 

izglītība 

Īstenošanas 

ilgums 

Licences Nr., 

termiņš 

Akreditācijas lapas 

Nr., termiņš 

1. 
Arodizglītības 

programmas 

Kokapstrādes iekārtu 

operators 
32a 543 04 1 2 

9. klases 

(no 17 gadu vecuma) 
1 gads 

P-17245 

03.08.2018.- nenoteikts 

AP 6654 

20.01.2021.-19.01.2027. 

 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS – ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI 

Nr. 

p.k. 

Programmas 

veids 
Kvalifikācija 

Programmas 

kods 

Kvalifikācijas 

līmenis 

Iepriekšējā 

izglītība 

Īstenošanas 

ilgums 

Licences Nr., 

termiņš 

Akreditācijas lapas 

Nr., termiņš 

1. 

Profesionālās 

vidējās 

izglītības 

programmas 

Pavārs 33 811 02 1 3 9. klases 4 gadi 
P-17297 

15.08.2018.- nenoteikts 

AP 6659 

09.02.2021.-19.01.2027. 

Pavārs 33 811 02 1 3 9. klases 4 gadi 
P_3192 

15.07.2020.- nenoteikts 

AP 6655 

20.01.2021.-19.01.2027. 

2. 
Arodizglītības 

programmas 
Konditora palīgs 32a 811 02 1 2 

9. klases 

(no 17 gadu vecuma) 
1 gads 

P_2444 

22.05.2020.- nenoteikts 

AP 6656 

20.01.2021.-19.01.2027. 
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IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS – LAUKSAIMNIECĪBA 

Nr. 

p.k. 

Programmas 

veids 
Kvalifikācija 

Programmas 

kods 

Kvalifikācijas 

līmenis 

Iepriekšējā 

izglītība 

Īstenošanas 

ilgums 

Licences Nr., 

termiņš 

Akreditācijas lapas 

Nr., termiņš 

1. 

Profesionālās 

vidējās 

izglītības 

programmas 

Augkopības tehniķis 35b 621 00 1 3 12. klases 1,5 gadi 
P_3254 

22.07.2020.- nenoteikts 

AP 6653 

20.01.2021.-19.01.2027. 

Lauksaimniecības 

mehanizācijas 

tehniķis 

33 621 00 1 3 9. klases 4 gadi 
P_5036 

25.08.2021.- nenoteikts 

AP 860 

08.11.2021.-19.01.2027. 

Lauksaimniecības 

mehanizācijas 

tehniķis 

35b 621 00 1 3 12. klases 1,5 gadi 
P_3270 

22.07.2020.- nenoteikts 

AP 6676 

16.02.2021.-19.01.2027. 

 

ĀRPUS FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS APGŪTĀS PROFESIONĀLAS KOMPETENCES NOVĒRTĒŠANA 

Nr. 

p.k. 

Programmas 

nosaukums 
Kvalifikācija 

Programmas 

kods 

Kvalifikācijas 

līmenis 

Licences Nr., 

termiņš 

Akreditācijas lapas 

Nr., termiņš 

1. Autotransports Autoatslēdznieks 20T 525 01 1 2 
P_5209 

17.09.2021.- nenoteikts 

AP 809 

01.10.2021.-19.01.2027. 

2. Būvdarbi 
Apdares darbu 

tehniķis 
35b 582 01 1 3 

P_2122 

28.01.2020.- nenoteikts 

AP 6437 

29.10.2020.-25.06.2025. 
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PILVEIDES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 

Nr. 

p.k. 

Programmas 

nosaukums 
Kvalifikācija 

Programmas 

kods 

Kvalifikācijas 

līmenis 

Iepriekšējā 

izglītība 

Īstenošanas 

ilgums 

Licences Nr., 

termiņš 

Akreditācijas lapas 

Nr., termiņš 

1. Būvdarbi 
Būvprojekta 

rasējumu lasīšana 
30P 582 02 1 NAV 12. klases 160 st. 

P-16941 

14.06.2018.- nenoteikts 

AI 14168 

20.01.2021.-19.01.2027. 

2. 
Datoru 

lietošana 

Digitālās prasmes 

(personām ar 

priekšzināšanām) 

attālināto mācību 

nodrošināšanai 
(klātienes programma) 

30P 482 00 1 NAV 12. klases 160 st. 
P_4541 

16.04.2021.- nenoteikts 

AI 831 

20.12.2021.-19.12.2027. 

3. 
Datoru 

lietošana 

Digitālās prasmes 

(personām ar 

priekšzināšanām) 

attālināto mācību 

nodrošināšanai 
(neklātienes programma) 

30P 482 00 3 NAV 12. klases 160 st. 
P_4542 

16.04.2021.- nenoteikts 

AI 832 

20.12.2021.-19.12.2027. 
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PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES VEBINĀRI 

 Nr. 

p.k. 
Vebināra tēma Vebināra ilgums 

1. 
Jumtu konstruktīvo risinājumu projektēšana, būvniecība un 

būvuzraudzība 
5 st. 

2. Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana II 5 st. 

3. 
Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu efektīva 

ekspluatācija ēkā teorijā un praksē 
5 st. 

4. 
Koka konstrukciju ugunsdrošība. Ugunsdrošās sienas, 

pārsegumi un jumta konstrukcijas 
5 st. 

5. Ceļa konstruktīvo kārtu kvalitātes kontrole 5 st. 

6. Augu aizsardzības līdzekļu precīza un efektīva lietošana 3 st. 

7. Ugunsdrošības prasības būvspeciālistiem 5 st. 

8. Energoefektīvu ēku norobežojošās konstrukcijas 5 st. 

9. Kondensācijas risku novērtējums būvkonstrukcijās 5 st. 

10. 
Jaunais standarts LVS 1061:2020 Ģipša plāksnes un ģipša 

plākšņu sistēmas. Plānošanas un lietošanas noteikumi 
5 st. 

11. Vēsturisku ēku energoefektivitātes paaugstināšana 5 st. 

12. Darba aizsardzības prasības, strādājot būvobjektā 5 st. 

13. 
Elektroinstalācijas mērījumi atbilstoši ugunsdrošības 

noteikumiem nr. 238, dokumentācijas sagatavošana 
5 st. 

14. 
Ēku un inženiertīklu tehniskās apsekošanas, būves ekspertīzes 

un inženiertehniskās izpētes pamatprincipi 
5 st. 

15. Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā 5 st. 

16. 
Būvju ugunsdrošības risinājumi: kabeļu, cauruļu ugunsdrošība 

un to šķērsojumi ugunsdrošajās sienās un pārsegumos 
5 st. 

17. 
Būvju ugunsdrošības risinājumi: metāla konstrukciju 

ugunsdrošība 
5 st. 

18. 
Energoefektivitātes risinājumi ēkās, inženiersistēmās un 

ražošanas procesos 
5 st. 
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2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 

                                                     Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 2021.gada 

Klasi-

fikāci-

jas kods 

 Budžeta izpilde 

Posteņa  

nosaukums 

pārskata 

periodā 

likumu/plānu 

gadam ar 

izmaiņām 

 

iepriekšējā 

pārskata 

periodā 

izmaiņas 

pret 

iepriekšējo 

pārskata 

periodu 

% pret  

Iepriekš

ējo 

pārskata 

periodu 

izmaiņas pret 

likumu/ plānu 

gadam 

izmaiņām 

A B 4 6 7 
I. IEŅĒMUMI KOPĀ 4 903 620 4 896 380 5 662 327 -758 707 -13.4 7 240 

3.0 Ieņēmumi no 

maksas 

pakalpojumiem un 

citi pašu ieņēmumi 

297 093 278 660    175 747 121 346 69.05 18 433 

4.0  Ārvalstu finanšu 

palīdzība 

87 930 95 802    122 526 -34 596 -28.24 -7 872 

5.0 Transferti 6 833 6 834     2 997 3 886 129.66 -1 

6.0 Saņemtie ziedojumi 

un dāvinājumi 

0            250  x 0 

7.0 Dotācija no 

vispārējiem 

ieņēmumiem 

4 511 764 4 515 084 5 360 807 -849 043 -15.84 -3 320 

II. IZDEVUMI KOPĀ 4 857 312 5 055 959 5 566 136 -708 824 -12.73 -198 647 

1000 Atlīdzība 2 728 769 2 770 017 2 520 553 208 216 8.26 -41 248 

1110 Atalgojums 2 173 132  2 000 076 173 056 8.65  

2000 Preces un 

pakalpojumi 

801 678 949 456    775 313 26 365 3.4 -147 778 

1.3 Subsīdijas, dotācijas 

un sociālie pabalsti 

488 587 490 512    515 329 -26 742 -5.19 -1 925 

2.0 Kapitālie izdevumi 838 278 845 974  1 754 941 -916 663 -52.23 -7 696 

III. IEŅĒMUMU 

PĀRSNIEGUMS 

(+), DEFICĪTS (-) 

(I.-II.) 

46 308   -159 579     96 191 48 883 x 205 887 

IV. FINANSĒŠANA -46 308   159 579    -96 191 -49 883 x  -205 887 

  

2021.gadā tehnikuma valsts pamatbudžeta kopējie izdevumi par 12 mēnešiem sastāda 

5 566 136 euro, salīdzinot ar 2020.gadu ir samazinājušies  par 708 824 euro jeb 12.73 %.  

Analizējot izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām varam secināt, ka būtisku 

izmaiņu nav. Atlīdzība salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu palielinājusies par 208 216 

euro, jeb 8.26%. 2021.gadā pamatojoties uz Ministra kabineta noteikumiem paaugstināta 

pedagogu darba likme. Preces un pakalpojumi palielinājušies par 3.4%. Stipendijas 

samazinājums par 26 742 euro, jeb 5.19%. Kapitālie izdevumi samazinājušies par 916 663 euro, 

jeb 52.23%, nozīmīgākais izdevumu samazinājums saistīts ar divu ERAF projektu izbeigšanu 

2020.gadā. 
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3. ĪSTENOTIE PROJEKTI 

PIEDALĪŠANĀS EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONU VAI CITOS ĀRVALSTU FINANŠU INSTRUMENTU FINANSĒTAJOS 

PROJEKTOS 

(pilns apraksts) 

Nr. 

p.k. 
Projekta nosaukums Projekta mērķis Projekta īstenošanas laiks 

2020./2021. M.G. KĀ SADARBĪBAS PARTNERIS IZM, VISC, IKVD, LDDK, VIAA PROJEKTOS  

1. SAM 8.3.4. Priekšlaicīgi mācības 

pārtraukušo izglītojamo skaita 

samazināšana 

 

https://www.dbt.lv/lv/SAM-8_3_4_0  

No 2017. gada 15. novembra mūsu izglītības iestāde sākusi īstenot Eiropas 

Savienības struktūrfondu projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai" - PuMPuRS ( 8.3.4. 0/16/I/001). 

Projekts “PuMPuRS” ir paredzēts 1. – 4. kursu izglītojamajiem. Katram 

projektā iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā 

izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas 

riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. 

Daugavpils Būvniecības tehnikumā 2017./2018. mācību gada 1. semestrī 

no 15. novembra līdz 22. decembrim projektā bija iesaistīts 81 

izglītojamais. 2. semestrī atbalstu projekta “PuMPuRS” ietvaros saņēma 

106 izglītojamie. 

Projekta īstenošanas laiks: 

03/2017 – 12/2022 

2. SAM 8.4.1. Nodarbināto personu 

profesionālo kompetenču pilnveide 

(PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA) 

 

https://www.dbt.lv/lv/SAM-8_4_1  

Projekta mērķis: Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo 

kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību 

darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba 

produktivitātes pieaugumu. 

www.macibaspieaugusajiem.lv  

 

2017. gada 1. janvāris – 

2022. gada 31. decembris 

3. SAM 8.5.1. Profesionālās izglītības 

iestāžu audzēkņu skaita palielināšana DVB 

https://www.dbt.lv/lv/SAM-8_5_1  

Daugavpils Būvniecības tehnikums iesaistījies ESF projekta «Profesionālo 

izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību 

praksēs uzņēmumos» realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001). 

Projekta realizācijas laiks: 2017. gada 27.janvāris līdz 2023. gada 31. 

augustam. 

Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo 

skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās 

praktiskās mācībās un mācību praksēs. 

Projekta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās 

profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās. 

2017. gada 27.janvāris līdz 

2023. gada 31. augustam. 

 

https://www.dbt.lv/lv/SAM-8_3_4_0
https://www.dbt.lv/lv/SAM-8_4_1
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/
https://www.dbt.lv/lv/SAM-8_5_1
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Projekta ietvaros mērķu grupas dalībnieki, no projektā iesaistītajām 

profesionālajām izglītības iestādēm, tiek apmācīti (teorētiski un praktiski) 

pie uzņēmējiem (darba devējiem), ar ko LDDK noslēdz sadarbības līgumu 

par šādu apmācību īstenošanu. Līdz ar to, mērķa grupas dalībnieks iegūst 

zināšanas un iemaņas, darbojoties reālajā darba vidē, bet darba devējs pats 

sniedz audzēknim zināšanas, kas nepieciešamas konkrētajam profesijas 

pārstāvim. 

 

4. SAM 8.3.5. Uzlabot pieeju karjeras 

atbalstam izglītojamajiem vispārējās 

vidējās un profesionālās izglītības iestādēs 

 

https://www.dbt.lv/lv/SAM-8_3_5  

Projekta īstenošanas pamats: 2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta 

noteikumi Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam 

izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas 

noteikumi.” 

Projekta specifiskā atbalsta mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam 

izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. 

Projekta mērķa grupa: izglītības iestādes un to izglītojamie 

Projekta finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības attīstības aģentūra 

(VIAA) 

Projekta finansējums: projekta darbību nodrošināšanai paredzētais 

finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta 

īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam 

mācību gadam atbilstoši izglītojamo skaitam izglītības iestādēs 

2016.gada 24.novembris – 

2023.gada 31.decembris 

4. SAM 8.5.3. Profesionālās izglītības 

iestāžu efektīva pārvaldība un personāla 

kompetences pilnveide 

 

https://www.dbt.lv/lv/SAM-8_5_3  

Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs 

Īstenošanas laiks: 2016.gada 24.novembris – 2022.gada 31.decembris 

Projekta kopējais finansējums: 6 086 507 EUR 

Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums: 5 173 530 EUR 

Nacionālais publiskais finansējums: 912 977 EUR 

Projekta mērķi: 

Nodrošināt izglītības iestāžu, kas īsteno sākotnējās profesionālās izglītības, 

profesionālās tālākizglītības un profesionālās ievirzes izglītības 

programmas, efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla vispārējo prasmju 

un profesionālo kompetenču pilnveidi. 

Galvenās darbības: 

Atbalsta pasākumi profesionālās izglītības iestāžu efektīvas pārvaldības 

principu īstenošanai:  

– atbalsts profesionālās izglītības iestāžu attīstības stratēģiju pilnveidei un 

2016.gada 24.novembris – 

2022.gada 31.decembris 

https://www.dbt.lv/lv/SAM-8_3_5
https://www.dbt.lv/lv/SAM-8_5_3
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ar to saistīto cilvēkresursu plānu izstrādei vai pilnveidei;   

– atbalsts profesionālās izglītības iestāžu direktoru, to vietnieku un citu 

administrācijas pārstāvju, kā arī konventa pārstāvju profesionālās 

pilnveides pasākumiem, t.sk. cilvēkresursu un stratēģiskajai plānošanai, 

pieaugušo izglītībai, sadarbības veicināšanai ar darba devējiem, 

administratīvo un vadības kompetenču pilnveidei, digitālajai pratībai; 

Atbalsts profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu, prakses vadītāju un 

amata meistaru, darba vidē balstītu mācību vadītāju un administrācijas 

pārstāvju vispārējo pamatprasmju un profesionālo kompetenču pilnveidei; 

Atbalsta pasākumi mentoringa procesam, nodrošinot profesionālajā 

izglītībā iesaistīto pedagogu, iestāžu direktoru, to vietnieku un citu 

administrācijas pārstāvju, prakses vadītāju, darba vidē balstītu mācību 

vadītāju un amata meistaru profesionālo pilnveidi stažēšanās pasākumos 

uzņēmumos un organizācijās Latvijā un citās Eiropas Savienības 

dalībvalstīs, kā arī jauno pedagogu pedagoģijas un vadības prasmju 

praktiskajai izmantošanai; 

Atbalsta pasākumi nozaru pārstāvjiem kapacitātes palielināšanai 

profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanā un eksaminācijā. 

EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONU VAI CITU ĀRVALSTU FINANŠU INSTRUMENTU FINANSĒTIE 

PROJEKTI 2020./2021.M.G. 

1. Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas  

Pamatdarbības Nr.1 (KA1) Profesionālās 

izglītības sektora projekts 

Nospraušanas veidi un aprēķinu metodika 

ģeodēzijā, ņemot vērā Lietuvas un Latvijas 

metodisko analīzi un apkopojumu, izmantojot 

mācību priekšmetā „Ģeoloģijas un ģeodēzijas 

pamati” 

Finansējuma līgums  

Nr. 2018-1-LV01-KA116-046913 

 

https://www.dbt.lv/lv/KA1  

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). 

 

Projekta mērķauditorija: trīs Daugavpils būvniecības tehnikuma 

profesionālās izglītības skolotāji (izglītības programma 

„Būvniecība”, kvalifikācija „Ceļu būvtehniķis”). 

 

Rezultātā: profesionālās izglītības skolotāji ieguva teorētisko un 

praktisko pieredzi ģeodēzijas priekšmeta pamattēmās – līknes 

nospraušana, riņķa līknes nospraušana, elipses nospraušana, 

2018. gada 3.septembris – 

2021. gada 2.jūlijs 
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klotoīdas nospraušana, neregulāras līknes nospraušana, nospraušana 

ar mērlenti, nospraušana ar teodolītu, nospraušana ar teodolītu un 

mērlenti, nospraušana plaknē ar citiem neģeodēziskiem 

instrumentiem. 

2. 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 

 

https://www.dbt.lv/lv/KA1  

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 

patstāvīgo profesionālo dzīvi (4); uzlabot audzēkņu 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), kopā 48 mobilitātes. 

 

Rezultātā: 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 

pielietošanā, lai apdares darbi tiktu veikti atbilstoši tehniskajam projektam, 

būvnormatīvu un standartu prasībām; 

arhitekta tehniķiem un interjera noformētājiem – AutoCad un SketchUp 

datorgrafikas projektēšanas programmās. 

2019.gada 1.jūnijs –  

2022.gada 31.maijs 

3. Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas  

Pamatdarbības Nr.1 (KA1) Profesionālās 

izglītības sektora projekts 

Jaunas zināšanas, prasmes un kompetences 

kopā ar ERASMUS+ 

Finansējuma līgums  

Nr. 2020-1-LV01-KA116-077223 

Projekta mērķi (audzēkņiem): attīstīt un nostiprināt Eiropas līmeņa 

standartiem un Eiropas darba tirgus prasībām atbilstošas profesionālās 

prasmes, iemaņas un kompetences (1); sasaistīt iegūtās teorētiskās 

zināšanas ar praksi ārvalstu iestādē/uzņēmumā (2); veicināt tādu personīgo 

īpašību attīstību, kā mobilitāte, aktivitāte un komunikabilitāte, lai palīdzētu 

projekta dalībniekiem ar uzlabotām iespējam uzsākt un veidot patstāvīgu 

profesionālo dzīvi (3); uzlabot audzēkņu sociālās integrācijas iespējas (4);  

2020.gada 1.augusts –  

2022.gada 31.jūlijs 

 

https://www.dbt.lv/lv/KA1


Daugavpils būvniecības tehnikums 2021.gada pārskats  

 

23 

https://www.dbt.lv/lv/KA1  uzlabot jauniešu profesionālās svešvalodas zināšanas un veicināt viņu 

starpkultūru kompetenci (5). 

 

Projekta mērķi (speciālistiem): izzināt profesionālās izglītības un 

apmācības koncepciju, kvalitātes vadību un inovāciju ieviešanu dažādās 

profesionālās izglītības iestādēs Eiropā (1); izzināt, kā apgūstot profesiju 

notiek pieaugušo motivēšana līdzdalībai mūžizglītības procesos un kā 

darbojas apmācības sistēma Itālijā (2); izzināt, kā darba vidē balstīta 

apmācība (duālā) tiek īstenota Austrijā un Vācijā (3); izzināt labās prakses 

piemērus sadarbības veicināšanā starp profesionālā apmācībā iesaistītām 

institūcijām un uzņēmumiem Francijā (4); iepazīties ar audzēkņu prakšu 

iespējām autocentros, izzināt kā profesionālo svešvalodu izmanto darba 

vidē Portugālē (5); izzināt labās prakses pieredzi internacionalizācijas 

vides stiprināšanā profesionālās izglītības iestādēs Spānijā (6); izzināt 

„zaļās domāšanas” principu pielietošanu apmācībā un ikdienas dzīvē 

profesionālās izglītības iestādēs Lietuvā (7); uzlabot projekta dalībnieku 

profesionālās svešvalodu zināšanas un veicināt viņu starpkultūru 

kompetenci (8). 

 

Projekta mērķauditorija: 35 audzēkņi - topošie autodiagnostiķi un 

automehāniķi (Portugāle, Vācija), pavāri un ēdināšanas pakalpojumu 

speciālisti (Spānija), apdares darbu tehniķi un sausās būves tehniķi (Vācija, 

Austrija), interjera noformētāji, interjera dizaina speciālisti un arhitektūras 

tehniķi (Vācija, Austrija), ceļu būvtehniķi (Polija), inžinierkomunikāciju 

tehniķi (Polija), 9 pavadošās personas, 8 tehnikuma speciālisti. 

 

Rezultātā: tehnikums ilgtermiņā veicinās iestādes ilgtspējīgu attīstību, 

veicinot cilvēkresursu kapacitāti un nodrošinot izglītības kvalitāti atbilstoši 

Eiropas darba tirgus prasībām. 

4. Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas 

Pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu 

mobilitātes mācību nolūkos” Skolu sektora 

projekts 

Konkurētspējīga izglītība nākotnes 

profesionāļiem 

Finansējuma līgums  

Projekta mērķi: pilnveidot tehnikuma pedagogu profesionālo kompetenci, 

lai veiksmīgi varētu īstenot uz kompetenču pieeju balstītu mācību procesu 

un veicināt izglītojamo konkurētspēju, individuālos talantus un attīstīt 

labvēlīgāku, iekļaujošāku uz ilgtspējības principiem balstītu tehnikuma 

vidi, apgūstot sekojošas zināšanas un prasmes(1); izmantot iegūto pieredzi 

esošo mācību priekšmetu programmu un metodisko materiālu 

pilnveidošanā, jaunu interešu izglītības programmu un ieteikumu izstrādē, 

2020.gada 1.augusts –  

2022.gada 31.jūlijs 
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Nr. 2020-1-LV01-KA101-077299 

https://www.dbt.lv/lv/KA1  

aprobējot to darbā ar izglītojamajiem(2); papildināt zināšanas par 

inovatīvām izglītības koncepcijām dažādās Eiropas valstīs un nodot šīs 

zināšanas Daugavpils Būvniecības tehnikuma pedagogiem un 

darbiniekiem, kā arī citiem interesentiem skolā, pilsētā, reģionā, valstī un 

ārvalstīs (3); veicināt tehnikuma internacionalizāciju, pārņemot dažādu 

Eiropas valstu pieredzi, internacionalizējot tehnikuma mācību procesu, 

palielinot starptautisko mobilitāšu skaitu vispārizglītojošo priekšmetu 

pedagogiem (4). 

 

Projekta mērķauditorija: 9 tehnikuma darbinieki - fizikas, sporta, 

ekonomikas un angļu valodas skolotāji, izglītības metodiķe, sociālais 

pedagogs, psihologs un interešu izglītības skolotājs. 

 

Rezultātā: tiks izstrādāti - metodiskie materiāli biznesa plāna izveidei 

atbilstoši izglītojamo nākotnes profesijai (1); metodiskie materiāli 

svešvalodas apguvei digitālā formā (2); metodiskie materiāli svešvalodas 

apguvei fizikas nodarbībās saskaņā ar CLIL metodi (3); ieteikumi 

iekļaujošas izglītojamo grupas veidošanas veicināšanai (4); ieteikumi 

priekšlaicīgas izglītības pārtraukšanas novēršanai (5); ieteikumi mācību 

rezultātu uzlabošanai valsts centralizētajos eksāmenos (6); interešu 

izglītības programma “Radošās izpausmes talanti mūzikā” (7); interešu 

izglītības programma “Sports un veselīgs dzīvesveids” (8). 

5. Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas 

Stratēģiskās partnerības projekts 

Videi draudzīgas (zaļās) apmācības izstrāde 

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: pasniedzēji, 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 

2019.gada 1.oktobris –  

2022.gada 31.janvāris 
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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. 
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4. PERSONĀLS 
 

Lielākā Tehnikuma vērtība ir katrs strādājošs darbinieks, kā arī profesionāli spēcīga, zinoša, uz 

progresu un attīstību orientēta komanda. 

Daugavpils būvniecības tehnikumā uz 2021.gada 31.decembri: 

Amata vietas 
 

Daugavpils 

 

 

IPĪV 

“Dagda” 

IPĪV 

“Višķi” 

IPĪV 

“Ludza” 

IPĪV 

“Daugavgrīvas 

cietums” 

Pedagogi 64  17 12   

Pedagoģiskie darbinieki  18 2 2 1 1 

Administratīvais un 

saimnieciskais personāls 

56 9 2  15 

 

Kopā: 199 138 28 16 1 16 

 

Faktisko vidējo (amatu vietu skaits/štatu vietu skaits) darbinieku skaits pārskata gadā  

 

Pedagogi un pedagoģiskie darbinieki 

 

130,75 

Administratīvais un saimnieciskais personāls 65,58 

 

 

 

Darbinieku 

sadalījums 

pēc 

izglītības 
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Pavisam 2 17 32 15 22 28 81 2 129 

Profesionālās 

izglītības 

skolotājs 

  15 11 8 8 28 1 69 

Vispārējās 

vidējās 

izglītības 

skolotājs 

    3 9 17  29 

Pārējie 

pedagogi 

  1  1 1 5  8 

Pedagoģiskie 

darbinieki 

   2 1 2 18 1 23 

Darbinieki 2 17 16 2 9 8 13   
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Darbinieku 

mainība 

Daugavpils 

 

IPĪV “Dagda” IPĪV “Višķi” IPĪV “Ludza” 

 

 

Pieņemto 

darbinieku skaits 

51 15 10 1 

 

 

Atbrīvoto 

darbinieku skaits 

35 22 7 - 

 

Atbrīvošanas iemesls Darbinieku skaits 

Darba likuma 47.pants 2 

Darba likuma 100.pants 8 

Darba likuma 114.pants 30 

Darba likuma 113.pants 22 

Civillikuma 2195.pants 2 

 

 Darbinieku sadalījums pēc vecuma 

 

Darbinieku 

skaits 

25 42 39 52 41 

Vecums 20-29 gadi 30-39 gadi 40-49 gadi 50-59 gadi 60+ 

 

 

Darbinieku sadalījums pēc 

dzimuma 
 

Daugavpils 

 

 

IPĪV 

“Dagda” 

IPĪV 

“Višķi” 

IPĪV 

“Ludza” 

IPĪV 

“Daugavgrīvas 

cietums” 

 
105 21 10 1 1 

 
33 7 6  15 

Kopā: 138 28 16 1 16 
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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 

seminārus u.c. pasākumus. 

• 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 

izglītošana pašvaldībai, pilsētas 

izglītības pārvaldei. 

 

Tehnikums īstenoja mērķtiecīgu sadarbību ar 

Augšdaugavas, Ludzas, Krāslavas novadu un 

Daugavpils, Dagdas pilsētu pašvaldību, valsts 

institūcijām un nevalstiskajām organizācijām. 

Izglītības iestādei ir cieša sadarbība ar Daugavpils 

pilsētas domi, Daugavpils domes 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.  

Augšdaugavas, Līvānu novada, Daugavpils, Dagdas, 

Jēkabpils, Preiļu, Līvānu, Ilūkstes un Krāslavas 

pilsētu  skolas tika informētas par Daugavpils 

būvniecības tehnikumā piedāvātajām izglītības 

programmām un mācību iespējām, kā arī tika vadītas 

karjeras nodarbības par pārstāvēto nozaru profesijām. 

Nodarbības informatīvi palīdzēja nodrošināt 

Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes karjeras 
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speciāliste, izplatot informāciju skolām un nodrošinot 

tikšanos ar pilsētas izglītības iestāžu pedagogiem 

karjeras konsultantiem. 

Tehnikuma pašpārvalde organizēja palīdzību pilsētas 

sakrālo celtņu draudzēm, uzkopjot sakrālo celtņu 

teritoriju un veicot remontdarbus. Tika sniegta 

palīdzība Daugavpils dzīvnieku patversmes 

iemītniekiem. Višķu izglītojamie iepazīstināja ar 

tehnikumu un sveica Ziemassvētkos ar sagatavotām 

dāvanām sociālā atbalsta un aprūpes centra 

“AVOTS” ,kurš izveidots uz bijušā Naujenes Bērnu 

nama teritorijas un materiālās bāzes, iedzīvotājus.  

Masu informācijas līdzekļu 

izmantošana: televīzija, radio, 

laikraksti, tehnikuma mājas lapa 

www.dbt.lv, sociālie tīkli un citas 

interneta vietnes. 

 

Regulāri masu medijos un interneta portālos tika 

atspoguļota informācija par Tehnikumu: LRT, Rīga 

TV24, ReTV, radio „Alise Plus”, „Radio1”, 

laikrakstos „Latgales laiks”, “Neatkarīgā Rīta avīze”, 

“Izglītība un kultūra”, „Сейчас”, „Сегодня Неделя”, 

“Миллион”, „Ceturtdiena”, žurnālos 

“Būvinženieris”, „Saimnieks”, „Skola un ģimene”,  

interneta portālos: www.gorod.lv, www.grani.lv, 

www.chayka.lv, www.augsdaugavasnovads.lv,  

www.riebini.lv, www.preili.lv,  www.aglona.lv, 

www.varkava.lv,  www.dagda.lv , www.kraslava.lv,   

www.ludza.lv,  www.lpr.gov.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. Tika veidoti tematiskie TV 

raidījumi un reklāmas rullīši. 

Tehnikums sadarbojās ar SIA “Labiekārtošana-D” 

par reklāmas izvietošanu pilsētas sludinājumu 

stendos, kā arī informācija tika izvietota lielākajos 

Daugavpils tirdzniecības centros. 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 aktualizēta. 

Regulāri visa aktuālā informācija par Tehnikumā 

notiekošo tiek publicēta sociālajos tīklos – facebook 

http://www.dbt.lv/
http://www.gorod.lv/
http://www.grani.lv/
http://www.chayka.lv/
http://www.augsdaugavasnovads.lv/
http://www.riebini.lv/
http://www.preili.lv/
http://www.aglona.lv/
http://www.varkava.lv/
http://www.dagda.lv/
http://www.kraslava.lv/
http://www.ludza.lv/
http://www.lpr.gov.lv/
http://www.dbt.lv/
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un instagram.  

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”.  2021. gadā projekta ietvaros 

tika īstenoti 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. Attālināti tika rīkotas Karjeras nedēļas 

aktivitātes, kurās skolēniem bija iespējas iepazīt 

tehnikuma pārstāvētās profesijas un tehnikuma 

izglītojamie visās Tehnikuma nodaļās tikās ar 

nozares profesionāļiem, kas stāstīja savus veiksmes 

stāstus, dalījās ar pieredzi izaugsmes attīstībā un 

pilnveidē.  

10.decembrī Daugavpils būvniecības tehnikums jau 

trešo 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 Daugavpils būvniecības 

tehnikuma sadarbības partneri: Nodarbinātības valsts 

aģentūra, SIA: Rem Pro, Derex, Lagron, Fortum, 

Stars Met. 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.  
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9.aprīlī notika tiešsaistes Atvērto durvju diena, kad 

Daugavpils, Latgales pilsētu un novadu skolēni, viņu 

vecāki un skolotāji virtuāli varēja pieslēgties 

tiešraidei un iepazīties ar programmām no nodaļu 

vadītāju stāstījuma.  

11. un 12. martā notika tiešsaistes pasākums 

„Augstākā izglītība – investīcija Tavā nākotnē”. 

Pasākuma programmā tika iekļautas četras 

informatīvi izglītojošu nodarbību daļas atbilstoši 

mācību programmu jomām: “Arhitektūra un dizains”, 

“Būvdarbi un būvniecība”, “Autotransports” un 

“Lauksaimniecība un Ēdināšanas pakalpojumi”. 

Pasākuma mērķis bija iepazīstināt tehnikuma 

audzēkņus ar tālākizglītības iespējām augstskolā un 

koledžā, kā arī iedrošināt turpināt studijas kādā no 

Latvijas augstskolām, tajā piedalījās Rīgas Tehniskās 

universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, 

Latvijas Universitātes, Rīgas Celtniecības koledžas, 

atvijas Lauksaimniecības universitātes, Daugavpils 

Universitātes pārstāvji. 

Grupu audzinātāji sekoja līdzi savu absolventu 

tālākajām izglītības un darba gaitām, 

profesionālajiem sasniegumiem, par ko tika veikts 

statistiskais apkopojums. Absolventi ir bieži 

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 

Universitāte, Rīgas Celtniecības koledža, Latvijas 

Lauksaimniecības universitāte, Daugavpils 

Universitāte, 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 
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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, 

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: 

Augšdaugavas nov., Krāslavas 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, kurā iesaistījās izglītojamie 

sadarbojoties ar sekojošiem uzņēmumiem: Ceļu 

būves firma SIA "BINDERS", SIA“EAST METAL”, 

, SIA “Defass-D”, SIA "KMK AUTO", 

SIA”ENERGO HELP”, SIA "Rehill", SIA "REM 

PRO", SIA”VANPRO” SIA "ZIEGLERA 

MAŠĪNBŪVE", SIA "Lagron", IK"KRĀSLAVAS 

MOTORS" ,  SIA “Ludzas apsaimniekotājs”.  

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 un sociālajos tīklos, e-klasē, 

whatsapp grupās vai e-pasta saziņas veidā. Gada 

laikā tika organizētas vairākas attālinātās vecāku 

sapulces pa grupām un 2 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 
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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, karjeras 

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. 

Vecākiem tika sniegts arī karjeras atbalsts sniedzot 

informāciju „Padomi vecākiem: kā palīdzēt bērnam 

profesionāli pašnoteikties”, tiešsaistes Karjeras 

atbalsta pasākums vecākiem un „Vecāku loma bērna 

karjeras ceļā” ar pedagogiem karjeras konsultantiem. 

Sadarbība ar sabiedrību izmantojot 

interešu izglītību u.c. pasākumus. 

29. aprīlī notika ikgadējs muzikālo talantu konkurss 

„O Faktors”, kuru organizē Ogres tehnikums. 

Galveno balvu muzikālajā šovā "O Faktors" izcīnīja 

Daugavpils būvniecības tehnikuma audzēkne, gūstot 

atpazīstamību visu profesionālo skolu vidū. 

Tehnikums sadarbojās ar Zemessardzes 34. kaujas 

atbalsta bataljona pārstāvjiem, piedaloties kopīgi 

organizētajos pasākumos.  Tika veidots Karjeras 

atbalsta pasākumu cikls „Karjeras un izglītības 

iespējas militārajā un aizsardzības jomā”: 

6. maijā notika tikšanās ar Republikas Nacionālo 

bruņoto spēku Sauszemes spēku mehanizētās 

kājnieku brigādes pārstāvjiem par dienesta iespējām; 

13. maijā notika tikšanās ar Zemessardzes 34. 

kājnieku bataljona pārstāvjiem par dienesta iespējām; 

20. maijā notika tikšanās ar DU doktorantūras 

programmas “Izglītības zinātnes” 1. kursa studentu 

Juri Ozolu par patriotisko audzināšanu profesionālajā 

izglītībā Valsts aizsardzības mācības kontekstā un 

karjeras konsultanti Lindu Pūdāni par darba tirgu 

Latvijā un nodarbinātību. Pirmo kursu sporta spēlēs 

septembrī viens no sacensību uzdevumiem bija 

Zemessardzes 34. kājnieku bataljona militārais 

uzdevums. Sacensību pārtraukumos bija iespēja 

iepazīties ar Latvijas armijas rekrutēšanas un atlases 

centra sniegto informāciju. 18.septembrī nesot 

Daugavpils būvniecības tehnikuma vārdu Latvijas 

čempionātā svaru bumbu celšanā garā cikla 

vingrinājumā, Daugavpils būvniecības 

tehnikuma/Augšdaugavas novada izlases komanda 

pārspēja konkurentus un guva lieliskus rezultātus. 

Junioru un pieaugušo grupu komandu ieskaitē tika 

iegūtas pirmās vietas, pierādot, ka šobrīd tās ir 
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spēcīgākās komandas Latvijā. 
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5. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 

Nākamajā mācību gadā ieplānotie pasākumi notiks atbilstoši 2022./2023.m.g. darba plāniem un 

ciklogrammai.  

2021.gadā ir notikuši:  

1. Metodiskais atbalsts grupas audzinātājiem (sadarbībā ar bibliotekāri). 

Audzināšanas daļa sadarbībā ar Daugavpils būvniecības tehnikuma bibliotēku apkopojusi 

metodisko atbalstu grupu audzināšanas darbam. Apkopoti materiāli tika sadalīti pa tēmām saskaņa ar 

audzināšanas darba planu: 

1.1 Piederība valstij - ieteikums audzināšanas darbam 

1.2 Pilsoniskā līdzdalība - ieteikums audzināšanas darbam 

1.4 Veselība un vide - ieteikums audzināšanas darbam 

1.5 Drošība - ieteikums audzināšanas darbam 

2. Kas?Kur?Kad? spēles. 

12.-18. februārī DBT audzēkņi un darbinieki sacentās intelektuālajā viktorīnā “Kas? Kur? 

Kad?”, kas veltīta tehnikuma 55. gadadienai. Šoreiz jautājumi tika veltīti tehnikumam, tā vēsturei un 

cilvēkiem. Šī spēle arī notika quizizz.com platformā. Visi dalībnieki un komandas strādāja attālināti. 

Piedalījās 30 grupas (kopā vairāk nekā 40 cilvēki) Daugavpilī,  Dagdā un Višķos. 

13.-16. maijā DBT studenti un pedagogi atkal sacentās intelektuālajā viktorīnā “Kas? Kur? Kad? Darīt 

neticamo!”. Šoreiz tika piedāvāti jautājumi par neparastām lietām, darbībām un parādībām. Pēdējā šī 

mācību gada spēle arī notika quizizz.com platformā. Visi dalībnieki un komandas strādāja attālināti. 

Piedalījās vairāk par 30 cilvēkiem Daugavpilī,  Dagdā un Višķos. 

8.oktobrī notika erudīcijas spēle "Kas? Kur? Kad?" - Viss par visu!  

3. Mīlestības svētku svinības DBT. 

Svētā Valentīna dienu, kā mīlestības svētkus pasaulē svin katru gadu 14. februārī. Arī šis gads 

nebija izņēmums un Daugavpils būvniecības tehnikuma Valentīndienas pasākums norisinājās 

neparastā formātā – 11. februārī 1. kursa audzēkņi sanāca kopā tiešsaistē, ZOOM platformā. Tika 

aplūkotas vairākas teorijas par to, kā radusies Valentīndiena, runājām par tās simboliem, tradīcijām, 

kuras ar laiku izveidojušās dažādās valstīs. 1-03 (interjera dizainera asistents) grupas audzēknis Alans 

Červjakovs un 2-03 (interjera dizaina speciālists) grupas audzēkne Ariana Gribuste lasīja dzejoļus par 

mīlestību. Pasākuma laikā notika arī dziesmas “Trīs stundas mīlestībai” pirmatskaņojums. Šī dziesma 

ir tehnikum skolotāju un audzēkņu kopīgais darbs: vārdu autore ir vēstures skolotāja Nataļja Leončuka, 

mūzikas – vokālā ansambļa “Celtnieks” vadītāja Ilona Kiruka. video klipa autore grupas 2-04 

(arhitektūras tehniķis) audzēkne Viktorija Germanoviča. 
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4.Martā notika konkurss “Atklāj savu talantu”, kurā no 4. līdz 15. martam katram (audzēknim un 

darbiniekam)  bija iespēja ņemt dalību iesūtot atskatu par savu talantu. Konkurss notika attālināti. 

Dalībnieku sūtītas videomateriāli tika pieejami Facebookā. 

5. Uzvara muzikālajā konkursā “O! Faktors”.  

Aprīļa beigās norisinājās ikgadējais muzikālo talantu konkurss "O Faktors”, kuru organizēja 

Ogres tehnikums. Šajā konkursā laureāta titulu ieguva Daugavpils būvniecības tehnikuma audzēkne -

 Irina Abramova. Konkursā ar skaistiem sniegumiem piedalījās arī audzēknes Laura Mizāne, Virginija 

Martirosjana. 

6. Baznīcu teritoriju sakopšana. 

Jau kļuvusi par tradīciju tehnikuma audzēkņu palīdzība draudzēm sakārtot teritorijas pie 

baznīcām, baznīcas iekšpusi un veikt nelielus remontdarbus. 27. aprīlī, ievērojot visus ar Covid-19 

saistītos drošības pasākumus, 1-33 grupas puiši un 1-03 grupas meitenes skolotāju I.Kirukas un 

N.Leončukas vadībā devās uz Daugavpils Borisa un Gļeba pareizticīgo katedrāli. Tehnikuma audzēkņi 

palīdzēja tīrīt katedrāles paklājus un salabot svečturus. Diemžēl, ierobežojumu dēļ, tikai 6 cilvēki 

varēja doties uz katedrāli, lai piedalītos sakopšanas talkā. 

7. Maija mēnesis Latvijas vēsturē". Notika tematiskās audzināšanas stundas.  

Latvijas valstij 1. maijs ir īpaši nozīmīgs, jo tieši 1. maijā pirmoreiz tika sasaukta Latvijas 

Republikas Satversmes sapulce, kas izstrādāja un 1922. gadā pieņēma valsts pamatlikumu — 

Satversmi, kura nosaka katra mūsu valsts iedzīvotāja demokrātiskās tiesības. Pieminot šos Latvijas 

vēstures notikumus, no 26. aprīļa līdz 5. maijam visās DBT mācību grupās notika tematiskās 

audzināšanas stundas tiešsaistē. Audzināšanas stundai “Maija mēnesis Latvijas vēsturē” tika izveidota 

prezentācija, kas atspoguļoja svarīgākos mirkļus 1920. un 1990. gada.   

8. Vasaras izlaidumi Daugavpils būvniecības tehnikumā. 

Jūnijs ir izlaidumu laiks. Arī šogad 18., 21. un 22. jūnijs bija īpašas dienas Daugavpils 

būvniecības tehnikumā, Jātnieku ielā 87. Diplomus par profesionālo vidējo izglītību un profesionālās 

kvalifikācijas piešķiršanu saņēma 113 absolventi. Svinīgie pasākumi notika draudzīgā un 

sirsnīgā gaisotnē, tehnikuma iekšpagalmā tika izvietota svinību telts, kas radīja īpašu svētku noskaņu. 

Latvijas darba tirgus tika papildināts ar tādiem profesionāļiem kā apdares darbu tehniķis, ceļu 

būvtehniķis, arhitektūras tehniķis, autodiagnostiķis, lokmetinātājs (TIG), inženierkomunikāciju 

tehniķis, interjera noformētājs, interjera dizaina speciālists un lokmetinātājs (MAG/MIG). 

9. 1. Septembris – Zinību diena. 

Zinību diena šogad Daugavpils būvniecības tehnikumā bija atkal satikšanās svētki vecāko 

kursu audzēkņiem, pedagogiem, darbiniekiem, kuri pauda prieku par to, ka beidzot mācības varēs 

notikt klātienē. Īpašs notikums šajā dienā bija pirmo kursu audzēkņiem, kuri ir izvēlējušies sev 
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interesējošu profesiju un uzsākuši jaunu posmu savā dzīvē. 

Uzaicinātie viesi, garīdznieki – Daugavpils Jēzus Sirds Romas katoļu draudzes prāvests Andris Ševels 

un Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Daugavpils - Rēzeknes diecēzes sekretāra pienākumu izpildītājs 

Aleksandrs Lizons deva svētību un dalījās ar savu pieredzi mācībās vēlot ikvienam centību, spēju 

pārvarēt slinkumu, pieņemt labus lēmumus un izvēles, kuras dod stabilu pamatu dzīvei. 

10. Tēva dienai veltītā nedēļa. 

Par tradīciju ir kļuvusi svinēt Tēvu dienu septembra otrajā svētdienā, lai pievērstu uzmanību 

tēva svarīgajai lomai bērna dzīvē. Tāpēc no 6. -10. septembrim notika audzināšanas stundas veltītas 

Tēvu dienai Tehnikumā. Stundu laikā mūsu audzēkņi stāstīja par saviem tēviem. Viņi varēja iejusties 

tēvu lomā, sprieda par tēva nozīmi katra dzīvē un secināja, cik labi, ka cilvēkam ir spēcīgs atbalsta 

plecs. 

11. Jaunās izglītojamo pašpārvaldes saliedēšanās pasākums. 

Daugavpils būvniecības tehnikuma izglītojamo pašpārvalde paplašinājusi savu sastāvu ar 

jauniem dalībniekiem. Pirmajā no tikšanās reizēm tika izvirzīti jauni amati. Par izglītojamo 

pašpārvaldes prezidenti jau otro gadu tika izvēlēta Ariana Gribuste, viņas vietnieks jaunajā mācību 

gadā būs Alans Červjakovs, pašpārvaldes sekretāre – Sonora Kauliņa. 

12. Septembris. Tematiskās audzināšanas stundas, veltītas valsts simboliem un Latvijas vēstures 

lappusēm. Organizēja un novadīja N.Leončuka un J.Sokolova. 

13. Skolotāju dienai veltīts dievkalpojums 06.10.2021. 

14. 01.10.2021. Skolotāju dienā. 

15. Labāko pedagogu un darbinieku apbalvošanas ceremonija un koncerts veltīts Skolotāju 

dienai. 

7.oktobrī Daugavpils būvniecības tehnikumā notika ikgadējais svinīgais pasākums “Labāko 

pedagogu un darbinieku apbalvošanas ceremonija”.   

Lai novērtētu pedagogu un darbinieku nopelnus un ieguldījumu Daugavpils būvniecības tehnikuma 

attīstībā, sasniegumus profesionālajā, sabiedriskajā, izglītības darbībā, tehnikuma pedagogi un 

darbinieki iesniedza pieteikumus par apbalvojumu piešķiršanu labākajiem pedagogiem un 

darbiniekiem. Tika iesniegti 107 pieteikumi, no tiem 53 pieteikumi, kuros apbalvojumam tika izvirzīti 

pedagogi, 54 pieteikumi – tehnikuma darbinieki. Tos apkopoja un novērtēja DBT apbalvošanas 

komisija. 

18. Labo darbu maratons 04.10-22.10.2021. 

  19. Rudens izlaidums. 

Kā ierasts, arī rudens Daugavpils būvniecības tehnikumā ir izlaidumu laiks, kad profesionālo 

kvalifikāciju iegūst audzēkņi, kuri mācību programmu apguvuši 1,5 gada garumā. 
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Kopā Latvijas darba tirgū ienāca 211 jauni kvalificēti speciālisti, kuri savas prasmes un iemaņas 

ieguvuši Daugavpils būvniecības tehnikumā. 

 20. Akcija veltīta Lāčplēša dienai (tehnikuma notiek jau otro gadu). Izveidojās jauna tradīcija. 

Tehnikuma audzēkņi tajā dienā aizdedz savā logā sveci. 

21. Labdarības akcija dzīvnieku patversmei. 

14.decembrī tehnikuma pašpārvaldes pārstāvji A. Gribuste un A. Červjakovs devās uz Daugavpils 

dzīvnieku patversmi, lai nogādātu sarūpēto palīdzību dzīvniekiem.  

22. Ziemassvētku vainaga iesvētīšana. 

23. Piparkūku cepšana dienesta viesnīcā. 
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