
 

 

 
 

Daugavpils Būvniecības tehnikuma 

ATSKAITE 
par ESF projekta  

“Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās  

un mācību praksēs uzņēmumos” Nr. 8.5.1.0/16/I/001 ietvaros paveikto 

2017./2018. mācību gadā  
(01.09.2017. - 31.08.2018.)  

 

Periods Projekta darbība Projekta dalībnieku iegūstamā 

kvalifikācija  

Dalībnieku 

skaits 

Iesaistītie uzņēmumi 

1. semestris Mācību prakse Ceļu būvtehniķis 5 Akciju sabiedrība “DAUGAVPILS SPECIALIZĒTAIS AUTOTRANSPORTA UZŅĒMUMS” 

Apdares darbu tehniķis 24 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEFASS-D", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUILDER 

INDUSTRY", SIA "LAGRON", Aglonas pagasta zemnieku saimniecība “LAIMA” 

Autoelektriķis 2 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KMK AUTO", SIA "DSI AUTO"  

Darba vidē 

balstītas mācības  

Inženierkomunikāciju tehniķis 6 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens" 

Lokmetinātājs metināšanā ar 

mehanizēto iekārtu aktīvās 

gāzes vidē (MAG)  

1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BM INDUSTRIAL" 

Autodiagnostiķis 4 SIA "DSI AUTO" 

2. semestris Mācību prakse Apdares darbu tehniķis 17 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEFASS-D", SIA "LAGRON", Aglonas pagasta zemnieku 

saimniecība “LAIMA”, A/S "Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca", Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" 

Lokmetinātājs metināšanā ar 

mehanizēto iekārtu aktīvās 

gāzes vidē (MAG)  

8 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZIEGLERA MAŠĪNBŪVE", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"NEMO", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības 

uzņēmums", Akciju sabiedrība “DAUGAVPILS SPECIALIZĒTAIS AUTOTRANSPORTA 

UZŅĒMUMS”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDZ infrastruktūra" 

Inženierkomunikāciju tehniķis 16 A/S "Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils 

dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Belkanto", 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES 



 

 

PAKALPOJUMU SERVISS" 

 

Ceļu būvtehniķis 21 Ceļu būves firma SIA "BINDERS", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS", Akciju 

sabiedrība “DAUGAVPILS SPECIALIZĒTAIS AUTOTRANSPORTA UZŅĒMUMS” 

Autodiagnostiķis 2 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVITON", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEVI" 

Darba vidē 

balstītas mācības  

Ēdināšanas pakalpojumu 

speciālists  

3 Aglonas pagasta zemnieku saimniecība “LAIMA” 

Inženierkomunikāciju tehniķis 5 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens" 

Autodiagnostiķis 4 SIA "DSI AUTO" 

 

 

Kopsavilkums 

Periods / Projekta darbība Mācību prakse 

(dalībnieku skaits / 

iesaistes reizes) 

Darba vidē 

balstītas mācības 

(dalībnieku skaits / 

iesaistes reizes) 

Kopā semestrī  

(dalībnieku skaits / 

iesaistes reizes) 

1. semestris 31 11 42 

2. semestris 64 12 76 

Kopā projekta darbībā: 95 23  

Pavisam kopā  

(dalībnieku skaits / 

iesaistes reizes): 

118 

 

 


