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DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMA AVĪZE

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRES VIZĪTE
DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMA
IPĪV “DAGDA”
5.aprīlī Daugavpils Būvniecības tehnikuma
(DBT) izglītības programmu īstenošanas
vietā (IPĪV) “Dagda” viesojās izglītības un
zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

V

izītes ievadā ministre iepazinās ar
IPĪV “Dagda” infrastruktūru, mācību
korpusu, dienesta viesnīcu un īstenojamajām izglītības programmām, tikās
ar pedagogiem un pārrunāja ar mācību
iestādes attīstību saistītus jautājumus.
Izglītības ministre novadīja izglītojamajiem novadpētniecības stundu, iepazīstinot viņus ar izglītojošu datorspēli, kas
atraktīvā veidā stāsta par 33 Latgalē dzimušām vēsturiskām personībām, kurām
bijusi liela loma Latgales vēsturē, kā arī
tika runāts par 1917.gada 26. un 27.aprīlī
notikušo Latgales kongresu, kurā tika pieņemts vēsturiskais lēmums par Latgales
pievienošanos pārējai Latvijai.
Noslēdzoties novada stundai Dagdas
novada domes priekšsēdētājs Aivars
Trūlis iepazīstināja ministri ar Dagdas kā
pierobežas pilsētas attīstības stratēģiju,
kā arī pauda nodomu turpināt attīstīt
sadarbību ar Daugavpils Būvniecības tehnikumu. Pēc pašvaldības vadītāja domām
DBT strādā profesionāla komanda, kas
gatavo konkurētspējīgu darbaspēku gan
novadam, gan valstij kopumā.
Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktore Ināra Ostrovska iepazīstināja ministri
ar mācību iestādes īstenotajām inovācijām,
tai skaitā “Jauno būvnieku skoliņu”, kuras
gaitā bērni, jau sākot no bērnudārza, tiek
iepazīstināti ar būvniecības profesijām.
Tehnikuma vadītāja norādīja, ka pēc Dagdas
mācību iestādes pievienošanas DBT, tā
ir attīstījusies — IPĪV “Dagda” ir renovēta
dienesta viesnīca, uzlabotas esošās un
ieviestas jaunas Dagdas novadam nepieciešamas mācību programmas, kā arī iegādāts
jauns aprīkojums. Piecos gados audzēkņu
skaits no 110 ir pieaudzis līdz 188, no četrām
līdz deviņām pieauga īstenojamo izglītības
programmu skaits.

Turpinot attīstīt IPĪV “Dagda”, DBT plānots
īstenot ESF atbalstīto projektu “Energoefektivitātes paaugstināšana Profesionālās
izglītības kompetences centra IPĪV “Dagda””,
kura mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, veicināt energoefektivitātes
paaugstināšanu, uzlabojot IPĪV “Dagda”
administratīvo ēku — mācību korpusu.
Uzklausījusi runātājus, I. Šuplinska
atzina: “Ja nākas klausīties tikai žēlabas,
cik viss slikti, ir skaidrs, ka šādās situācijās palīdzēt ir grūti, jo ministrs nevar būt
vienlaicīgi arī iestādes direktors, skolotājs, projektu rakstītājs un grāmatvedis.
Savukārt situācijā, kad ir redzams, ka
cilvēki strādā un viss notiek, rodas vēlme
palīdzēt šiem cilvēkiem.” Izglītības un
zinātnes ministre uzsvēra, ja katra pro-

fesionālās izglītības iestāde pozicionētu
sevi tā, kā to dara DBT, ar profesionālās
izglītības prestižu valstī viss būtu kārtībā.
Runājot par reģionu attīstību, ministre
norādīja, ka svarīgi ir jau no bērnudārza
vecuma audzināt cilvēkos apziņu, ka viņi
dzīvo labākajā vietā uz pasaules, viņiem ir
labākie cilvēki apkārt un viņiem ir fantastiskākās iespējas. Un ja būs šī centra sajūta,
viņš nekur neaizbrauks.
“Lai būtu attīstība un būtu konkurētspēja, mūsdienu apstākļos ar “savu cilvēku” vien vadībā ir par maz. Jums ir lieliska
vadība, DBT direktorei ir ķēriens, krampis
un zināšanas. Bet kur ir spēcīga vadība,
veidojas labs kolektīvs un ir kur tiekties,”
secināja I. Šuplinska.

Sagatavoja: Ivars Soikāns
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KONKURSI

KNAUF JUNIOR
TROPHY LATVIJA 2019

10. - 12.aprīlī Rīgas Mākslas un mediju
tehnikumā norisinājās konkurss
“Knauf Junior Trophy Latvija 2019”.
Trešo vietu šajā konkursā izcīnīja
Daugavpils Būvniecības tehnikuma
(DBT) komanda: Maksims Tričiņecs,
Žans Lukjanskis, Viktorija Puriškeviča,
Markuss Volkovs, Vadims Popovičs un
Ivo Pastars (grupa 2-15).

M

eistars, profesionālās izglītības skolotājs Aleksandrs
Boginskis, kurš gatavoja
komandu sacensībām pastāstīja, ka
konkursa gaitā vajadzēja izgatavot
Knauf Kubo konstrukciju, jūgendstila
ēkas portāla kopiju, moldingus no
ģipša un izlīmēt tos konstrukcijas
iekšpusē. Tāpat vajadzēja izgatavot
un pielīmēt pie griestiem apaļu ģipša
rozeti. Kubo iekšpusē pusi vienas sienas vajadzēja nokrāsot, otru pusi —
izlīmēt ar tapetēm, bet atlikušās abu
sienu daļas un daļu grīdas — noﬂīzēt.
Katras komandas dalībnieks atbildēja par konkrētu darbu. Viens no
komandas dalībniekiem bija atbildīgs
par sausās būves montēšanu, cits —
par ﬂīzēšanu, vēl cits — par tapešu
līmēšanu un krāsošanu, utt. Komandas
brigadieris bija Maksims Tričiņecs.
Atšķirībā no citām reizēm, šogad
sacensību laikā meistariem bija atļauts
atrasties objektā un sniegt padomus
audzēkņiem. Vispār šogad konkurss
pēc skolotāja teiktā, bijusi spēle bez
noteikumiem. Ja iepriekš bijuši noteikti
konkrēti izmēri un kas ir jāizdara, tad
šogad tas nav bijis. Tāpat nebija arī
skaidru vērtēšanas kritēriju. Viena
lieta ir, kad darbs tiek vērtēts, mērot to
ar mērlenti un līmeņrādi, un pavisam cita — kad tas tiek darīts uz aci,
uzsvēra Būvniecības nodaļas vadītājs
Aleksandrs Boginskis.
Šogad pasākuma organizatori
bija padomājuši arī par komandu
līdzjutējiem, nodrošinot pasākuma
tiešraidi. šo iespēju izmantoja arī
DBT komandas līdzjutēji.
Pirmajā dienā konkursanti darbojās astoņas stundas, otrā — astoņas
ar pusi. Taču pēc tam sacensību
organizatori pagarināja laiku par
pusstundu, jo Rīgas skola nebija paspējusi tikt galā ar uzdevumu. Trešajā
dienā darbošanās notika tikai četras
stundas, kam sekoja apbalvošana.
“Mūsu komandas priekšā “cepuri
nost”. Lai paspētu izpildīt uzdevumu,
visi tās dalībnieki, darbojās cītīgi un

bez atpūtas pauzēm. Godīgi sakot, es
pat sākumā neticēju, ka paveiksim to,
ko paveicām, jo darba apjoms bija
ļoti liels. Tikai pēc tam, kad pirmajā
dienā mēs gandrīz pilnībā izgatavojām kubu, radās pārliecība, ka tiešām
izdarīsim visu,” dalās iespaidos
skolotājs Aleksandrs.
Viktorija Puriškeviča bija vienīgā
meitene ne tikai mūsu komandā, bet
arī starp visiem sacensību dalībniekiem. Par to vai ņemt viņu komandā,
nav bijis ne mazāko šaubu. Viņa ne
tikai veica krāsošanas darbus un tapešu līmēšanu, bet arī palīdzēja puišiem
no ģipša veidot konstrukciju, līmēt un
špaktelēt moldingus. Visi komandas
dalībnieki strādāja lieliski. Īpašu uzslavu ir pelnījis arī komandas kapteinis
un “dzinējspēks” Maksims Tričiņecs.
Bez viņa komanda nebūtu paveikusi
tik daudz, uzsvēra meistars.
“Kad piektdien pabeidzām darbu,
biju laimīgs, jo darbs man ļoti iepatikās. Diemžēl vēlāk visi tikām “nolaisti
uz zemes”, jo mums tika piešķirta
tikai trešā vieta. Ja Liepājas komanda
ar uzdevumu šoreiz bija tikusi galā
labāk nekā mēs, tad Rīgas komanda acīm redzami nebija izpildījusi
pat obligātos uzdevumus — nebija
pabeigusi krāsot sienu un nebija
uzlīmējusi moldingus, tātad nebija
to arī izgatavojusi. Līdz ar to mūsu
komandas dalībnieki par šādu
rezultātu protams bija sarūgtināti, jo
paši redzēja, kāds bija viņu darbs un
kāds sāncenšiem,” dalījās iespaidos
Aleksandrs.
Taču sacensību rezultātus nolēmām
neapstrīdēt, jo šogad bija tas pats tiesnesis, kas sacensībās pirms vairākiem
gadiem. Toreiz no sešām vietām viņš
DBT komandu ierindoja piektajā. “Kad
pateicu šim tiesnesim, ka gribu zināt,
kādēļ mums ir piešķirta tikai 5.vieta,
viņš sāka norādīt uz citu kļūdām. Uz ko
es atbildēju, ka tās ir viņu kļūdas, bet
mums taču viss ir pareizi. Savukārt pēc
tiesneša atbildes uz manu iebildumu — tā sanāca — sapratu, ka ar šo
cilvēku runāt nav vērts,” izvēli pamatoja skolotājs.
Liels paldies mūsu audzēkņiem
par ieguldīto darbu, par komandas
sparu, savu prasmju un zināšanu
nodemonstrēšanu konkursā un
pedagogiem par audzēkņu sagatavošanu sarežģītajam konkursam!
Sagatavoja: Ivars Soikāns
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KARJERAS IZGLĪTĪBA

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMĀ RUNĀJA
PAR KARJERAS IESPĒJĀM BŪVNIECĪBAS NOZARĒ
20.martā Daugavpils Būvniecības
tehnikumā (DBT) norisinājās konference
“Stereotipi un realitāte — karjeras iespējas
būvniecības nozarē”, kurā piedalījās
Izglītības ministrijas, Valsts Izglītības
un attīstības aģentūras Informācijas un
karjeras atbalsta departamenta Latvijas
Būvniecības nozares arodbiedrības,
Latvijas būvuzņēmēju partnerības,
Latvijas izglītības kvalitātes dienesta un
Norvēģijas izglītības kvalitātes dienesta
pārstāvji, pašvaldību vadītāji, uzņēmēji un
izglītojamie.

B

ūvniecība Latvijā ir viena no vadošajām un aktīvākajām nozarēm.
Līdz ar ES fondu līdzekļu apgūšanu
nozarē ir liels speciālistu pieprasījums un
bieži dzird sakām, ka būvniecības nozarē
trūkst speciālistu.
Latvijas Būvuzņēmēju partnerības
vadītāja Baiba Fromane arī norādīja uz
nepieciešamību uzņēmējiem nākt uz
mācību iestādi un vest pārrunas, tādējādi veidojot tiltu starp izglītības iestādi
un reālajām darbavietām, kas nākotnē
nodrošinās uzņēmumus ar darbaspēku,
kā arī uzsvēra, ka būvniekiem jau šobrīd
ir liela interese par DBT, kas ir viena no
modernākajām mācību iestādēm Latvijā.
Būvniecības nozare ir viena no lielākajām nozarēm Latvijas tautsaimniecībā.
Tai ir miljardu apgrozījums un vairāk
nekā 70 000 strādājošo. Darbs būvniecībā
būs vienmēr, būvniecība ir bijusi un būs
vajadzīga visos laikos. Tikai Latgalē pēdējā gada laikā būvniecībā nodarbināto
skaits pieaudzis par 1000 darbiniekiem.
Būvniecība Latvijā ir nacionālā nozare,
kas veiksmīgi konkurē starptautiskajā
līmenī. Tai ir arī labs attīstības potenciāls. Pēdējā laikā Latvijas Būvuzņēmēju
partnerības ir mēģinājusi sakārtot jautājumu par aplokšņu algām un atalgojumu.
“Tas ir svarīgi, lai darbinieki varētu saprast
savas perspektīvas būvniecības nozarē, lai
nav nepieciešams braukt meklēt laimi uz
ārzemēm, ka tepat, uz vietas arī ir iespēja
saņemt apbilstošu atalgojumu un sociālās
garantijas,” uzsvēra partnerības vadītāja.
Būvniecības nozares darba devēji kopā
ar arodbiedrību ir parakstījuši vienošanos
par pirmo nozares pašas noteikto minimālo algu, nevis sagaidot minimālo algu,
ko nosaka valsts, kas bieži vien neatbilst
faktiskajai. Vienošanās paredz, ka gada
beigās minimālā alga nozarē būs 780 eiro.
“Skonto Prefab” valdes loceklis Mārtiņš
Ķeņģis informēja klātesošos par būvniecības biznesa perspektīvām Skandināvijas
valstīs un karjeras veidošanas iespējām
“Skonto Prefab”. “Skonto Prefab” gan veic

projektēšanas darbus, gan ražo dažādus
dzelzsbetona un koka paneļus, gan arī
piegādā tos pasūtītājiem un veic būvdarbus. Uzņēmuma galvenais darba tirgus
ir Zviedrija, Norvēģija, Dānija un Somija
un Islande, kur būvniecības nozarē katru
gadu ir milzīga izaugsme. Aizvadīto gadu
uzņēmums noslēdza ar 53 miljoni eiro
apgrozījumu, no kuriem 48% atteicas uz
eksporta tirgiem, nodarbinot vairāk nekā
400 darbiniekus. Pēdējos desmit gados
uzņēmum ir desmitkāršojis savu apgrozījumu. Patlaban uzņēmumā strādā 2000
darbinieku. Tajā ir arī labas izaugsmes
iespējas arī DBT absolventiem.
Raksturojot būvniecības tirgus iespējas
un perspektīvas Zviedrijā un Norvēgijā,
M. Ķeņģis norādīja, ka turpmākajā desmitgadē mājokļu un citu objektu būvniecībā,
transporta un cita veida infrastruktūras
attīstībā šajās valstīs plānots investēt
desmitiem un simtiem miljardu eiro.
Norvēģijas Izglītības kvalitātes dienesta
(NOKUT) pārstāvis Henriks Bondzinskis
pastāstīja klātesošajiem par profesionālās izglītības atzīšanu Norvēģijā. NOKUT
veic mācību iestāžu uzraudzību un
novērtēšanu. Kopš 2016.gada pie NOKUT
ir izveidota un darbojas profesionālās izglītības atzīšanas nodaļa. Tā veic
dažādu valstu izglītības iestāžu specialitāšu pielīdzināšanu, izpētot zināšanas,
kādas apgūst studējošie citās valstīs, un,
piesaistot ekspertus, izsniedz lēmumus
vai speciālistam ir atbilstošs prasmju un
zināšanu līmenis. NOKUT sadarbojas arī
ar darba devējiem, lai informētu viņus
par darbā pieņemamajiem speciālistiem.
“Norvēģijā ir nonākuši pie atziņas, ka
katrs cilvēks ir resurss, bet neizmantots
resurss ir izšķērdēta vērtība. Tādēļ svarīgi

ir nodrošināt, lai katrs cilvēks spētu
realizēt savas spējas un zināšanas darba
tirgū. Tas gan samazina sociālo dempingu
darba tirgū, gan arī dod iespēja saņemt
atalgojumu atbilstošu savām spējām,”
uzsvēra H. Bondzinskis.
NOKUT pārstāvis atzina, ka kopumā
Latvijas izglītības sistēma ir augstā līmenī
un ar to var tikai lepoties. Latvijas izglītības līmenis vidēji ir tāds pats kā Eiropā.
H. Bondzinskis norādīja, ka arī Norvēģijā
daudzi jaunieši izvēlas iegūt profesionālo
izglītību, jo tās ieguvējiem ir labs atalgojums un augts prestižs, līdzīgi kā vidēja
līmeņa vadītājiem.
DBT direktores vietniece izglītības jomā
Oksana Soročina iepazīstināja klātesošos
ar būvniecības profesiju potenciālu un
ieguves iespējām DBT. Viņa arī norādīja,
ka no 98 būvniecības profesijām tehnikumi piedāvā apgūt 57. DBT patlaban tiek
realizētas 19 izglītības programmas tikai
būvniecības nozarē.
Atsaucoties uz iepriekšējo runātāju
teikto, DBT direktore Ostrovska uzsvēra, ka
cilvēks ir resurss ne tikai Norvēģijā, bet arī
Latvijā. Diemžēl pie mums ilgus gadus pret
šo resursu ir izturējušies nevērīgi. Rezultātā
cilvēki aizplūst uz ārzemēm. “Es saprotu, ka
Norvēģijā piedāvā labu algu. Taču mūsu uzdevums ir panākt, lai jaunie speciālisti nevis dotos darba meklējumos uz ārzemēm,
bet nāktu strādāt uz Latvijas uzņēmumiem
un jau tad brauktu uz Norvēģiju būvēt,”
uzsvēra tehnikuma direktore.
Konferences turpinājumā tās dalībnieki iepazinās ar būvniecības profesiju
paraugdemonstrējumiem DBT izglītojamo
izpildījumā.

Sagatavoja: Ivars Soikāns
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PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA UN SPORTS

TEMATISKĀS NEDĒĻAS

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS
TEHNIKUMĀ NORISINĀJĀS
FIZIKAS NEDĒĻA "ALBERTAM
EINŠTEINAM 140"

DBT 20 NODARBINĀTAS
PERSONAS PILNVEIDO
SAVU PROFESIONĀLO
KOMPETENCI

L

Laika posmā no pagājušā gada novembra līdz šī gada aprīlim
Daugavpils Būvniecības tehnikumā (DBT) Eiropas Sociālā fonda
atbalstītā projektā 20 nodarbinātas personas pilnveidoja savu
profesionālo kompetenci tāmēšanas pamatos un būvprojekta
rasējumu lasīšanā.
Izglītības programmas “Tāmēšanas pamati” izglītojamie

P

ieaugušo izglītības centra vadītāja Alla Reča informē, ka
projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 3.kārtā 160 stundu profesionālas pilnveides izglītības programmām “Tāmēšanas pamati”
un “Būvprojekta rasējumu lasīšana” pieteicās attiecīgi 12 un astoņi
būvniecības nozarē strādājošie.
Programmā “Tāmēšanas pamati” izglītojamie papildināja savas
zināšanas un prasmes būvniecības likumdošanas, lokālo tāmju
sastādīšanas un datorprogrammu būvizmaksu aprēķinu jomā. Rezultātā 26.martā deviņiem izglītojamiem tika izsniegtas apliecības
par profesionālo pilnveidi programmā “Tāmēšanas pamati”.
Savukārt programmā “Būvprojekta rasējumu lasīšana” izglītojamie apguva teorētiskās un praktiskās zināšanas būvprojekta satura
un noformēšanas jomā, ka arī padziļināja zināšanas būvniecības
rasējumu lasīšanā. 15.aprīlī astoņiem izglītojamiem tika izsniegtas
apliecības par profesionālo pilnveidi programmā “Būvprojekta
rasējumu lasīšana”.
Sagatavoja: Alla Reča, Ivars Soikāns

Izglītības programmas “Būvprojekta rasējumu lasīšana” izglītojamie

DBT SVARBUMBU CĒLĀJI AR PANĀKUMIEM STARTĒ
LATVIJAS JAUNIEŠU ČEMPIONĀTĀ

D

augavpils Būvniecības tehnikuma
(DBT) svarbumbu cēlāji Daugavpils
novada komandas sastāvā ar panākumiem startējuši Latvijas jaunatnes čempionātā U-16 и U-18 vecuma grupās, kas 13.aprīlī
norisinājās Viļānu novada Dekšārēs.
Ivana Gaļaša vadībā trenētie audzēkņi
sacensībās kopumā izcīnīja trīs zelta, piecas
sudraba un trīs bronzas medaļas.
Par Latvijas čempioniem kļuva: Maksims Škabrovs svara kategorijā līdz 68 kilogramiem, Žans
Lukjanskis (73 kg) un Iļja Vaņkovs (78 kg). Otrajā
vietā ierindojās: Kristīne Pankova (63+ kg), Nikolajs Ivanovs (63 kg), Deniss Kločkovs (68 kg), Iļja
Paņutins (73 kg) un Artis Strods (78+ kg), bet trešajā:
Jeļena Markelova (63 kg), Viktorija Leonova (63+ kg)
un Valērijs Afanasjevs (68 kg).
Pirmo reizi šajās sacensībās notika arī starptautiskās sacensības svarbumbu celšanā „Armijas raušana”, kurā Anastasija Želtkova izcīnīja
otro, bet Maksims Škabrovs - trešo vietu.
Sagatavoja Ivars Soikāns

ATVĒRTO DURVJU
DIENAS DAUGAVPILS
BŪVNIECĪBAS
TEHNIKUMĀ
3. un 4. aprīlī Daugavpils Būvniecības tehnikumā norisinājās
Atvērto durvju dienas, kad skolēnu grupām un individuālajiem
apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar tehnikumu, mācību
vidi, programmām un piedāvātajām profesijām.

I

epazīstot Būvniecības, Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas, Metināšanas, Autotransporta, Ceļu būves un Arhitektūras un dizaina nodaļas viesiem bija iespēja „izmēģināt” dažādas profesijas veicot dažādas aktivitātes – nomainot
automašīnas riepu, metinot ar simulatoru, mērot ar nivelieri
un veidojot cauruļu savienojumus.
Kopumā Daugavpils Būvniecības tehnikumu apmeklēja vairāk nekā simts viesu, interesējoties par mācību programmām
gan pēc pamatskolas beigšanas, gan arī pieaugušo programmās. Tika pārstāvēta Daugavpils pilsēta un novads, Līvānu,
Preiļu un Krāslavas novadi.
Pasākuma nodrošināšanā un organizēšanā aktīvi piedalījās
Daugavpils Būvniecības tehnikuma audzēkņu pašpārvalde,
nodaļu vadītāji, pasniedzēji, metodiskā centra darbinieki, karjeras konsultants, dienesta viesnīcas audzinātāji un citi. Īpaša
pateicība par audzēkņu dalību un iesaisti pasākuma nodrošināšanā un uzdevumiem, kas kopīgi tika sagatavoti viesiem!
Sagatavoja: pedagogs karjeras konsultants Linda Pūdāne

ai sekmētu skolēnos lielāku interesi par šo mācību priekšmetu, no 8. līdz 15.aprīlim Daugavpils Būvniecības tehnikumā norisinājās Fizikas nedēļa "Albertam Einšteinam 140".
“Dažādi darbarīki, parādības, faktiski viss, kas notiek mums
apkārt, ir saistīts ar ﬁziku,” uzsver ﬁzikas skolotājs Pēteris Kalvāns. Fizikas nedēļas gaitā notika vairākas atklātās stundas un
meistarklases.
Fizikas skolotājs Jans Kevišs savu stundu saistīja ar elektrotehniku, veidojot tranzistoru pastiprinātāja shēmu. Savukārt Pēteris
Kalvāns izvēlējās temperatūras un tās mērīšanas tēmu. Pa grupām stundu laikā tika organizētas arī viktorīnas “Zini vai mini”,
“Vai gribi kļūt dabas zinātnieks”, “Kā orientējies mērvienībās” un
“Fizika mums apkārt”.
Galvenais uzsvars tika likts uz viktorīnu, kura tika organizēta
starp dažādu grupu audzēkņu komandām. Šis pasākums notika
15.aprīlī un tajā piedalījās četras komandas. Viktorīnas dalībniekiem nācās atbildēt uz jautājumiem, kas bija saistīti ar Einšteinu, viņa dzīvi un interesantiem faktiem.
Tā kā ar šādiem un līdzīgiem jautājumiem ikdienā izglītojamie
saskaras ne īpaši bieži, var teikt, ka skolēnu atbildes uz tiem bija
diezgan labas. Pirmajā vietā ierindojās pirmā kursa komanda
no grupas 1-04, otrajā – grupas 1-02 komanda, bet trešo vietu
padalīja otrā un trešā kursa komandas. Viktorīnas dalībnieki
saņēma arī balvas.
Tādējādi, lai arī Fizikas nedēļas pasākumos piedalījās faktiski
visi tehnikuma izglītojamie, skolotāji tomēr vēlas, lai interese
par šo mācību priekšmetu no izglītojamo puses būtu lielāka.
Faktiski visas tehnikumā apgūstamās profesijas tādā vai citādā
veidā ir saistītas ar ﬁziku. Izglītojamo līmeni skolotājs raksturoja
kā pietiekošu, taču norādīja, ka vēl esot kurp tiekties.
Skolotājs P. Kalvāns norādīja, ka ar jauniešu piesaisti ﬁzikai valstī
patlaban neesot viegli, līdzīgi kā ar viņu piesaisti inženierzinātņu
apguvei. Līdzīgas problēmas esot arī lielākajā daļā citu Eiropas
valstu. Lai situāciju mainītu, ir daudz darāmā un darbs šajā jomā
būtu jāsāk jau no sākumskolas.
Sagatavoja: Ivars Soikāns
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SEMINĀRI, KONKURSI
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MĀKSLAS DIENAS

DBT NORISINĀJĀS DAUGAVPILS IZGLĪTĪBAS
IESTĀŽU BIBLIOTEKĀRU SEMINĀRS

10.aprīlī, Daugavpils Būvniecības tehnikumā (DBT)
norisinājāsDaugavpils izglītības iestāžu bibliotekāru seminārs
“Mūsdienu bibliotēkas pakalpojumi”.

D

BT bibliotekāre Jeļena Sokolova un vēstures skolotāja Nataļja
Leončuka, informēja semināra dalībniekus par bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem lasītāju piesaistei un intelektuālajai attīstībai. Bibliotekāre Jeļena uzsvēra, ka bibliotēkas un bibliotekāra loma
patlaban strauji mainās. Bibliotēkas vairs nav tikai grāmatu glabātavas.
Šobrīd tās ir arī mācību, kultūras, digitālie un attīstības centri.
“Mēs cenšamies augt, mūsu bibliotēkas galvenais resurss ir
cilvēki, kolēģi, jo tikai ar grāmatām patlaban ir ļoti grūti motivēt
skolēnus lasīt. Aktuāli ir aizraujoši pasākumi. Bibliotēka veiksmīgi sadarbojamies arī ar valodu skolotājiem un psihologu,”
dalījās pieredzē Jeļena.
Par vienu no aktīvākajiem bibliotēkas sadarbības partneriem
ir kļuvusi vēstures skolotāja, intelektuālās spēles “Kas? Kur?
Kad?” maģistre Nataļja Leončuka. Pēc viņas iniciatīvas jau trešo
gadu tiek īstenots vesels pasākumu komplekss, tai skaitā: lekciju

cikls par Latvijas simboliem un vēstures lekciju cikls. Paralēli
norisinās arī viktorīna “Kas? Kur? Kad?”, kas ir kļuvusi par vienu
no populārākajiem pasākumiem DBT. Konkursa rīkošanā un
jautājumu gatavošanā ir iesaistījusies arī ekonomikas skolotāja
Ilona Kuņicka un latviešu valodas un DBT izglītības programmu
īstenošanas vietas “Dagda” literatūras skolotāja Ārija Šumeiko.
Spēle “Kas? Kur? Kad?” sekmē tehnikuma izglītojamo intelektuālo attīstību. Ja sākumā DBT šajā spēlē piedalījās tikai četras
komandas un tā tika spēlēta tehnikuma Informācijas centrā,
tad tagad, līdz ar spēles popularitātes straujo pieaugumu un
komandu skaita palielināšanos, tai ir nācies pārcelties uz aktu
zāli. Patlaban šī spēle ir izgājusi ārpus bibliotēkas un tehnikuma
sienām un pavisam nesen viena no labākajām DBT komandām
cīnījās par tiesībām startēt Latvijas atklātajā skolu čempionātā (Eiropas kausa kvalifikācijas spēle). Jeļena un Nataļja arī
dāvināja visiem semināra dalībniekiem “Kas? Kur? Kad?” spēles
“Latvijai 100” jautājumu komplektu divās valodās.
Latgales centrālās bibliotēkas sabiedrisko attiecību vadītāja
Inga Gedžūne dalījās pieredzē ar kolēģiem par bibliotēkas pakalpojumu popularizēšanu sociālajos tīklos, jo patlaban sociālie
tīkli ir viens no labākajiem veidiem kā piesaistīt potenciālos
lasītājus. Savukārt J. Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas bibliotekāre
Tatjana Jefstafjeva-Aksjuta informēja par “eTwinning projektu kā
lasītprasmes veicinātāju skolas bibliotēkā”.
Latgales centrālās bibliotēkas ASV Informācijas centra vadītāja
Natālija Oševerova informēja klātesošos par centra resursu un
pakalpojumu pieejamību izglītības iestādēm. ASV Informācijas
centrs veicina lasīšanu, tā krājumā ir 2841 grāmatu eksemplārs
un 178 žurnāli, kas sniedz ieskatu ASV kultūrā, piedāvā angļu
valodas kursus iesācējiem, interesentiem ar priekšzināšanām un
senioriem, kā arī izglītības iespējas ASV.

DBT IZGLĪTOJAMIE APGUVA PAPĪRA PLASTIKAS
PAŅĒMIENUS GAISMAS OBJEKTU IZGATAVOŠANĀ

M

ākslas dienu pasākumu ietvaros, 2. aprīlī, Daugavpils Būvniecības tehnikumā tika organizēta
meistarklase “Papīra plastikas paņēmieni gaismas objektu izgatavošanā”, kuru
vadīja Arhitektūras un dizaina nodaļas
skolotāja Valentīna Siņakova.
Meistarklase notika Arhitektūras un
dizaina nodaļā un tajā varēja piedalīties
ikviens interesents. Īpaši gaidīti pasākumā bija Interjera noformētāja kvaliﬁkācijas audzēkņi.
“Papīra objekti rada īpašu noskaņu
mūsdienu interjerā. Tie kalpo kā gaismas avots vai dekors, arī kā svētku noformējums,” uzsver skolotāja Valentīna.

Sagatavoja: Jelena Sokolova, Ivars Soikāns

PIEDALĪJĀMIES “KAS? KUR? KAD?”
LATVIJAS SKOLĒNU ČEMPIONĀTĀ

D

augavpils Būvniecības tehnikuma
komanda “Mitjka Black Gordey” ar
panākumiem nostartējusi 11.atklātajā erudītu spēles “Kas? Kur? Kad?” Latvijas
skolēnu čempionātā, kas 30.martā norisinājās Rīgā, Transporta un sakaru institūta
zālē. Minētais pasākums vienlaicīgi bija arī
Eiropas čempionāta atlases sacensības.
Komanda spēlei, protams, bija nopietni
gatavojusies un gatava cīņa, taču pasākuma vēriens pārsteidza. Šeit bija iespēja izjust īstu spēles “Kas? Kur? Kad?” sportisko
gaisotni, nonākt mediju uzmanības lokā
un satikt viesus no ārzemju “Kas? Kur?
Kad?” klubiem, kas ir spēlējuši dažādās
augsta ranga sacensībās, tai skaitā Pasaules čempionātos. Pārsteidzoši liels bija arī
spēles dalībnieku skaits, dalās iespaidos
DBT erudītu kluba vadītāja, komandas
trenere, skolotāja Nataļja Leončuka.
Lai arī “Mitjka Black Gordey” šāda līmeņa
sacensībās piedalījās pirmo reizi, komanda

demonstrēja atzīstamu sniegumu, ieguva
14 no 48 iespējamajiem punktiem. Puiši nopietni cīnījās, par vienu no neieskaitītajām
atbildēm komanda pat iesniedza apelāciju,
kura gan tika noraidīta. Taču tā jau bija ne
tikai spēlēt, bet arī mēģinājums pastāvēt
par sevi. Varbūt gribējās pakāpties arī uz
augstāku vietu, taču skatāmies uz lietām
reāli, atzīst Nataļja.
Īpašs gandarījums komandas trenerei
bija par DBT jauno erudītu uzvedība čempionāta laikā, viņu centieniem reklamēt
tehnikumu un veidot pozitīvu imidžu par
savu mācību iestādi. Komandas “Mitjka
Black Gordey” sastāvā cīnījās gr. 1-15
audzēkni Vladimirs Krasovskis, Gordejs
Nosovs, Artjoms Bakins, Edgars Ceplis,
Daņila Golovačs, gr.2-15 audzēkni - Žans
Lukjanskis un Deniss Suško. Visi – apdares darbu tehniķi!
Bez Latvijas erudītiem sacensībās
piedalījās arī skolēnu komandas no

Meistarklases laikā, tika sniegta informācija, par papīra plastikas paņēmieniem un iespējām veidot interjera
dizaina objektus un gaismas objektus
– oriģinālus, ekonomiskus, unikālus un
dabai draudzīgus, jo papīrs ir ekoloģisks
materiāls.
Meistarklases laikā audzēkņi katrs
izveidoja savas formas gaismas objektu, ka arī tapa viens liels grupas darbs.
Meistarklases mērķis bija rosināt tās
dalībnieku radošo fantāziju, saskatot,
ka no papīra var izveidot ļoti oriģinālus
objektus jebkuram interjeram.
Sagatavoja: profesionālās izglītības skolotāja
Valentīna Siņakova, Ivars Soikāns

VIESLEKCIJA “INTERJERA STILU MIJIEDARBĪBA 20. 21.GS.”

N
Somijas, Krievijas, Igaunijas un Lietuvas.
Daugavpili sacensībās pārstāvēja septiņas
komandas. Pirmajā vietā ar iegūtiem 38
punktiem šoreiz ierindojās Sanktpēterburgas erudītu komanda.
Pasākuma gaitā “Mitjka Black Gordey”
piedalījās arī “Savā spēlē” un, lai arī
komanda neiekļuva finālā, tā uzrādīja cienīgu rezultātu, sniedzot pareizas atbildes
aptuveni uz pusi no 120 jautājumiem.
Maijā tehnikumā norisināsies erudītu
spēles “Kas? Kur? Kad?” fināls.

Sagatavoja: Natālija Leončuka
un Ivars Soikans

o 1.- 5. aprīlim Daugavpils Būvniecības tehnikumā norisinājās dažādi pasākumi saistībā ar Mākslas
dienām. Caur lekcijas tēmu „Interjera stilu
mijiedarbība 20.-21.gs.” tika pārrunātas
profesionālās kompetences, kas nepieciešamas interjera noformētājam, lai labāk
pielāgotos mainīgajam darba tirgum un
gūtu lielāku konkurētspēju nozarē. Tika
stāstīts par interjera stilu mijiedarbību,
par galvenajām tendencēm stilu izvēlē
mūsdienu interjera izstrādē.
Mūsdienās eksistē ļoti daudz un dažādu
dizaina stilu, kuri sevī ir ietvēruši dažādu
kultūru, laikmetu iezīmes un ir izveidojuši
intuitīvo dizainu, kurš ir atsijājis visu lieko
un ir atstājis nākamajām paaudzēm skaidru
jēdzienu par skaistuma izpratni. Eksistē et-

niskie stili, kuri ir viegli atpazīstami, piemēram, japāņu, arābu, afrikāņu, Vidusjūras un
citi. Citus stilus ir veidojusi dažādu periodu
un gadu māksla, sākot ar antīko, baroka,
klasicisms, moderns. Mūsdienu dizaineri

pārstrādā un sajauc stilus, izmanto jaunus
materiālus un paņēmienus, rada oriģinālus, neatkārtojamus risinājumus. Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmijas lektore izstāstīja
par stilu veidiem un to apvienošanu, jo
mūsdienās stilu apvienošana ir ļoti aktuāla,
un par to ir jāzina topošajiem interjera
noformētājiem.
Diāna Apele iepazīstināja ar mācību
iespējām Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā.
Lektore uzsvēra, ka interjera noformētājiem
jāseko dizaina aktualitātēm, jāizglītojas, jo
mūsdienu strauji mainīgais laiks, pieprasa
to, lai nozares speciālisti ir nodrošināti ar
pašām aktuālākām tendencēm.
Sagatavoja: profesionālās izglītības skolotāja
Valentīna Siņakova un pedagogs karjeras
konsultants Linda Pūdāne
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ĀRPUSSTUNDU AKTIVITĀTES

DBT ATKLĀTA ROTKO MĀKSLAS CENTRA
KOLEKCIJAS DARBU IZSTĀDE “DIVAS PASAULES”
Otrdien, 2.aprīlī, Daugavpils Būvniecības tehnikumā (DBT) svinīgi
tika atklāta Daugavpils Marka Rotko mākslas centra kolekcijas
darbu izstāde “Divas pasaules”.

R

otko mākslas centra vadītāja vietnieks Māris Čačka, atklājot
Mākslas dienu izstādi, pauda gandarījumu par izveidojušos
sadarbību ar DBT un to, ka kolekcijas darbi tiek parādīti ci-t
viet. “Tas bija atrunāts arī centra attīstības stratēģijā, ka tā kolekc-i
jai ir jābūt “dzīvai”. Bet dzīva tā var būt tikai tad, kad ir pieejama
apmeklētājam un skatītājiem,” uzsvēra M. Čačka.
Rotko mākslas centra vadītāja vietnieks norādīja, ka izstādē
DBT ir apskatāma vien neliela kolekcijas daļa. Kopumā Rotko
centra kolekcijā ir vairāk nekā 600 glezniecības darbi un tā ir
viena no lielākajām šāda veida starptautiskajām kolekcijām
Baltijā. Kolekcijas izveides pirmsākumi ir meklējami 2004.gadā.
Tā ir tapusi lielā mērā pateicoties Daugavpils domes atbalstam.
Patlaban kolekcijā ir vairāk nekā 50 valstu mākslinieku darbi.
Mākslas centra vadītāja vietnieks arī pateicās tehnikuma audzēkņiem par viņu ieguldījumu burtu ROTKO, kas atrodas uz Daugavpils
cietokšņa vaļņa nošpaktelēšanā un nokrāsošanā. Patlaban šie burti
priecē gan daugavpiliešus, gan arī pilsētas viesus. M. Čačka uzsvēra,
ka centrs ar prieku turpinās aizsākto sadarbību.
DBT direktore Ināra Ostrovska atzina, ka tehnikuma pirmā
mācību korpusa otrā stāva gaitenis pamazām sāk veidoties
par sava veida izstāžu zāli un patlaban šeit ir skatāmas veselas
divas izstādes. Otra izstāde ir tehnikuma audzēkņu un skolotāju
radošā izstāde “Kas teica ņau?” un krāsu ziņā sasaucas ar Rotko
mākslas centra kolekcijas darbu izstādi, kas nozīmē, ka izglītojamajos jauniešos ir šis radošais gars un fantāzija.
“Esmu priecīga, ka Rotko centrs eksponē gan moderno, gan arī
klasisko mākslu. Šodien pasaulē ir tāda tendence, ka kultūras
paliek aizvien mazāk, daudz ko cilvēku vietā dara datori. Tie
tiek izmantoti arī gleznu un mūzikas radīšanai. Taču īsta māksla
un īsta mūzika ir nevis tā, ko rada dators, bet gan tā, kuru mēs

veidojam ar savām rokām un smadzenēm,” norādīja tehnikuma
vadītāja. Viņa aicināja jauniešus būt radošiem un arī izmantot
Rotko centra dāvātās iespējas apmeklēt izstādes.
Rotko centra galvenā krājuma glabātāja Zane Melāne pastāstīja, ka centra kolekcijā nav tikai glezniecības darbi, bet arī graﬁka, laikmetīgā keramika, fotogrāﬁja un arī atsevišķi tēlniecība
darbi. “Varam būt lepni, ka tepat Daugavpilī, tepat līdzās mums
ir daļiņa pasaules mākslas,” aicinot jauniešus iedvesmojieties
no iestādes, uzsvēra krājuma glabātāja.
Arī DBT Informācijas un metodiskā centra vadītāja Jolanta
Savvina pauda gandarījumu par izveidojušos sadarbību ar Rotko
mākslas centru, kā arī uzsvēra, ka šādas izstādes tehnikumā
ļauj audzēkņiem, pedagogiem un darbiniekiem paplašināt savu
redzesloku un izglītoties mākslas jomā.
Marka Rotko mākslas centra kolekcijas darbu izstāde “Divas
pasaules” DBT būs apskatāma divus mēnešus.

APSVEIKUMS NO DAUGAVPILS
BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMA
MAZAJIEM DRAUGIEM!
MJAU, MJAU, MJAU!
Lieldienās šūpojaties,
Lieldienās priecājaties
Par pirmiem ziediņiem,
Par raibām oliņām!

PRIECĪGAS VISIEM
LIELDIENAS!
MITJA, MAŠA, FĒLIKS.
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Sagatavoja: Ivars Soikāns

