
PIEDĀVĀJAM APGŪT PIEPRASĪTU UN
KONKURĒTSPĒJĪGU PROFESIJU!





Daugavpils būvniecības tehnikuma šodienu un 
rītdienu veido komanda. Ikkatrs audzēknis, skolo-
tājs un darbinieks būvē pamatus mūsdienīgai būv-
niecībai Latvijā. Kopš mācību iestādes dibināšanas, 
tehnikums ir kļuvis par mūsdienīgu, prestižu, uz zi-
nāšanām un kvalitāti balstītu profesionālās izglītības 
mācību iestādi.

Tehnikums mērķtiecīgi īsteno profesionālās vi-
dējās, arodizglītības, tālākizglītības, pilnveides un 
neformālās izglītības programmas Daugavpilī, Jāt-
nieku ielā 87, Varšavas ielā 23 un Lielā ielā 1, Dagdā, 
Brīvības ielā 3, Ludzā ,P.Miglinīka ielā 34a un Augšdau-
gavas novadā, Višķu pagastā, Višķu tehnikums 18.  

Mēs sagatavojam speciālistus nozīmīgās tausaim-
niecības nozarēs. Būvniecības nozarē — ēku būv-

tehniķus, apdares darbu tehniķus un strādniekus, 
krāšņu un kamīnu mūrniekus, ceļu būvtehniķus un 
transportbūvju būvtehniķus, bruģētājus, ainavu 
būvtehniķus, namu pārziņus, inženiersistēmu būv-
tehniķus un siltumapgādes un apkures sistēmu teh-
niķus. Būvniecība sākas no projekta – pie mums var 
iegūt arhitektūras tehniķa, interjera dizainera asis-
tenta profesiju. Izglītojam speciālistus lauksaimnie-
cības, metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību 
nozarē – lauksaimniecības mehanizācijas un aug-
kopības tehniķus, automehāniķus, smago spēkratu 
mehāniķus, autovirsbūvju remontatslēdzniekus, 
mašīnbūves tehniķus un transportlīdzekļu krāsotā-
jus, metinātājus. Sagatavojam speciālistus tūrisma 
nozarē – konditora palīgus. 

Esam atpazīstami Latvijā un ārpus tās robežām, 
bet pamatu pamats ir ikdienas darbs. Topošajiem 
speciālistiem jābūt punktuāliem, apzinīgiem, kār-
tīgiem un strādīgiem, cītīgi jāmācās, lai kļūtu par 
pieprasītu profesionāli darba tirgū. Mēs cenšamies 
iemācīt, ka mīlestība valstij jāpierāda darbos. Pildot 
pienākumus un sasniedzot rezultātus, jaunieši jūtas 
piederīgi skolai un Latvijai. 

Profesionālā izglītība - tas ir amats, profesija. Jau-
nieši tehnikumā iegūst izglītību un arodu, kas no-
drošina pamatu viņu turpmākajai dzīvei un piedāvā 
lielas izaugsmes iespējas.

Daugavpils būvniecības tehnikuma direktore

/Ināra Ostrovska
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DAGDA, Brīvības iela 3Tālr.: 65446296; Mob. tālr.: 26698899
E-pasts: dbt@dbt.lv
www.dbt.lv
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IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU 
ĪSTENOŠANAS VIETA DAUGAVPILĪ
Skola dibināta 1965.gadā kā mācību iestāde, kas sagatavo būvniecības jo-
mas jaunos speciālistus. Pēdējo desmit gadu laikā mācību iestādē ir notiku-
šas būtiskas izmaiņas: Daugavpilī, Jātnieku ielā 87, ir izveidota pārdomāta 
infrastruktūra. Tas ir vienots profesionālās izglītības kompetences centra 
komplekss, kurā ietilpst Būvniecības nodaļas, Siltuma, gāzes un ūdens teh-
noloģiju nodaļas, Metālapstrādes un mašīnzinību nodaļas, Arhitektūras un 
dizaina nodaļas darbnīcas ar mācībām nepieciešamo materiāltehnisko bāzi, 
mācību kabineti, dienesta viesnīca, ēdnīca, sporta un trenažieru zāle un me-
dicīnas kabinets. Te darbojas trīs izglītojošie centri: Metodiskais un pedagogu 
tālākizglītības centrs, Pieaugušo izglītības centrs, Komunikācijas un karjeras 
centrs. Izglītojamie ne tikai apgūst izvēlēto specialitāti, bet arī attīsta radošās 
un fi ziskās spējas sporta sekcijās. Radoši izpausties var dziedot tehnikuma 
vokālajā ansamblī „Celtnieks”, nodarbojoties pulciņā “Erudīts” u.c.

OKSANA SOROČINA, direktores vietniece izglītības jomā

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU 
ĪSTENOŠANAS VIETA DAGDĀ
Izglītības programmu īstenošanas vietu Dagdā tehnikums pievienoja 2014.
gada septembrī. Te īsteno “Ēdināšanas pakalpojumi” un “Būvdarbi” izglītības 
programmas. Jaunieši no Dagdas, Aglonas, Rēzeknes un Krāslavas novada 
var mācīties tuvu mājām, sakārtotā un modernizētā mācību vidē. Viņi saka, 
ka tehnikums atrodas dzimtajā novadā, un tāpēc mācības šeit neprasa lielus 
līdzekļus no ģimenes budžeta. Tehnikums audzina patriotus. Tādam cilvē-
kam ir svarīgs sakopts sētas pagalms, kārtīgi uzcelta māja, skaisti noformēts 
un garšīgs ēdiens, siltums mājās un savstarpējā saskarsme.

AINA BLUKA, IPĪV “Dagda” vadītāja

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU 
ĪSTENOŠANAS VIETA LUDZĀ
Izglītības programmu īstenošanas vietu Ludzā tehnikums pievienoja 
2015. gada janvārī. Te īsteno “Būvdarbi”, “Siltuma, gāzes un ūdens teh-
noloģija” izglītības programmas. Tehnikums un fi liāles piedāvā izglītības 
programmas, kas ir pieprasītas tepat, Latgalē. 
“Neatlaidīgs darbs pārvar visu” – šie romiešu rakstnieka Vergilija vārdi ap-
liecina ne tikai laba profesionāļa iespējas, bet arī to, ka neatlaidīgi pūliņi 
un centība neizpaliek bez sasniegumiem un atzinības, kas gadiem ejot, 
nodrošinājis tehnikuma attīstību visā Latgalē.

JOLANTA LIPSKA, IPĪV “Ludza” vadītāja

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU 
ĪSTENOŠANAS VIETA VIŠĶOS
Izglītības programmu īstnošanas vieta “Višķi” ir visjaunākā tehnikumā, iz-
glītības programmas Višķos sāka īstenot no 2020.gada 1. septembra. IPĪV 
“Višķi” vēsturiski ir saistīta ar izglītības programmu īstenošanu lauksaim-
niecības jomā. Višķos tehnikums īsteno izglītības programmu “Lauksaim-
niecība”.

Mūsu mērķis: sadarbībā ar Daugavpils novada domi izveidot Višķos 
mūsdienīgu lauksaimniecības izglītības centru, dodot iespēju jauniešiem 
prasmīgi saimniekot savā zemē, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas, 
bet pieredzējušiem lauksaimnieniekiem aktualizēt savas zināšanas un ap-
gūt jaunas, sekojot jaunākajām lauksaimniecības nozares prasībām.

ANITA LĀČAUNIECE, IPĪV “Višķi”vadītāja
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BŪVNIECĪBAS NODAĻA
Vēsturiski vecākā un lielākā tehnikuma nodaļa. Nodaļā īsteno izglītības 
programmas “Būvdarbi”, “Būvniecība”, “Nekustamā īpašuma tirdzniecība un 
apsaimniekošana”, “Apzaļumošanas darbi”, “Kokizstrādājumu izgatavošana”

Cilvēks vienmēr ir tiecies ko būvēt, atjaunot un pārveidot, radot vidi apkārt sev pievilcīgāku, 
ērtāku un ainaviskāku. Tādēļ būvniecībai ir sava veida misija – padarīt pasauli par labāku 
vietu. Savukārt, ceļi ir nozīmīgas attīstības artērijas Latgales un Latvijas piensaimniekiem, 
graudkopjiem, uzņēmējiem, mediķiem. Jaunieši apzinās, ka, piemēram, graudu krava 
tiks nogādāta līdz ostai ātrāk pa kvalitatīvu, nevis bedrainu ceļu. Apgūstot šo nozaru 
profesijas, ikviens saredz savam darbam gan rezultātu, gan arī pievienoto vērtību.
INGA PUJATE, nodaļas vadītāja

Nodaļas pedagogi attīsta jauniešos tās zināšanas un prasmes, kas ļauj kļūt par 
profesionāļiem savā profesijā. Audzēkņi apzinās, ka bez pamatiem, sienām un jumta 
nebūs mājas, bet krāsns un kamīns veidos mājīgu, ģimenisku amosfēru.  
EDGARS ĻEHOVS, profesionālās izglītības skolotājs

Stundās mēdzu atgādināt - ja pratīsi būvēt māju, pratīsi būvēt savu dzīvi. Tehnikums 
izglītības latiņu tur ļoti augstu. Skolotāji mācās kopā ar audzēkņiem un apgūst visu 
jauno, lai sagatavotu labus jaunos būvniekus.
ALEKSANDRS BOGINSKIS, profesionālās izglītības skolotājs

Es pasniedzu vairākus priekšmetus, bet uzsvars ir viens — izglītot labus ceļu būvniekus. 
Jaunieši mācās to, kas ir nepieciešams mūsu sadzīvē. Bruģēt, ierīkot caurteku ar mērķi, 
ka tā kalpos gan praktiski, gan novadīs lietus ūdeņus, gan būs kā estētisks vides objekts.
MĀRTIŅŠ VILCĀNS, profesionālās izglītības skolotājs
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PROFESIONĀLIE 
KOMPETENČU MODUĻI:

• Būvniecības process 
un būvdarbu veidi

• Tehnisko zīmējumu un skiču 
izstrāde

• Pagaidu koka konstrukciju 
izgatavošana

• Ģeodēzisko darbu izpilde
• Apmešana
• Sausā apmetuma veidošana
• Grīdu ieklāšana
• Flīzēšana
• Krāsošana
• Tapešu līmēšana
• Dekoratīvā krāsošana
• Ēku fasāžu siltināšana
• Apdares darbu izpildes plānošana
• Iekštelpu dekoratīvā apdare
• Apdares darbu izpildes 

organizēšana
• Dekoratīvo dizaina un akustisko 

sistēmu montāža
• Apdares darbu strādnieka prakse
• Apdares darbu tehniķa prakse

Apdares darbu tehniķis
Apdares darbu tehniķis plāno, uzrauga un izpilda apdares dar-
bus, ievērojot darbu vadītāja norādījumus. Komplektē apdares 
darbu strādnieku posmus un vada to darbu, kā arī izpilda ap-
dares darbus visa veida būvēs. Spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi 
izplānot veicamā darba operācijas darba vietā un izvēlēties pie-
mērotas tehnoloģijas, būvmateriālus, instrumentus un palīg-
aprīkojumu, kā arī prot rīkoties ar instrumentiem. Plāno būvma-
teriālu piegādi, apdares darbu strādnieku sadarbību un darbu 
veikšanas kārtību, dod nepieciešamos rīkojumus un pārbauda 
šo rīkojumu izpildi, nodrošina apdares darbu izpildi atbilstoši 
projekta, būvnormatīvu, standartu un kvalitātes prasībām.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības),
1,5 gads (pēc vidējās izglītības)

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS VIETA: 
Daugavpils, Dagda

Krāšņu un kamīnu mūrnieks

PROFESIONĀLIE KOMPETENČU MODUĻI:

• Būvniecības process un būvdarbu veidi
• Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
• Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana
• Ģeodēzisko darbu izpilde
• Darba vietas organizēšana kamīnu un krāšņu 

mūrēšanā
• Mūrēšanas darbi un mūra elementu izbūve
• Pagaidu konstrukciju montēšana
• Betonēšanas, armēšanas un izolācijas darbu 

veikšana 
• Dūmeņu izbūve un montāža
• Stacionāro apkures ierīču izbūvēšana
• Stacionāro apkures un rūpnieciski ražoto krāšņu 

būvēšana un uzstādīšana
• Kamīnu izbūvēšana
• Gaisa sistēmas apkures iekārtām
• Dokumentu sagatavošana apkures ierīces 

izbūves darbiem
• Apdares vēsturiskā atjaunošana
• Dūmvadu tīrīšanas pamati

Krāšņu un kamīnu mūrnieks mūrē un atjauno/pārbūvē krāsnis 
un kamīnus atbilstoši projektam. 
Mācību ilgums: 1,5 gads (pēc vidējās izglītības)

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS VIETA: Daugavpils
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Namu pārzinis nodrošina ēku un citu būvju pārval-
dīšanu, fizisku saglabāšanu un tām pieguļošo teri-
toriju, funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu un 
vides objektu fizisku saglabāšanu un uzturēšanu 
tehniskā kārtībā, atbilstoši spēkā esošajam norma-
tīvajam regulējumam. Namu pārzinis strādā namu 
pārvaldnieka vadībā.

Mācību ilgums: 1,5 gads (pēc vidējās izglītības)

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS VIETA:
Daugavpils

Namu pārzinis

PROFESIONĀLIE 
KOMPETENČU MODUĻI:

• Ēku apsaimniekošanas darbi
• Vides aizsardzība namu apsaimniekošanā
• Ēku uzturēšana un saglabāšana
• Ēku un būvju vizuālā pārbaude
• Ēku apkopes organizēšana
• Sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšana
• Teritorijas labiekārtošanas darbi
• Atkritumu apsaimniekošana
• Energoefektivitātes pasākumu īstenošana
• Būvniecības darbu plānošana un 

organizēšana
• Remonta darbu organizēšana
• Ēku pārvaldīšana
• Komercaprēķini
• Projektu vadīšana ēkās un būvēs
• Tāmēšana
• Namu pārziņa prakse

Transportbūvju būvtehniķis organizē un veic transport-
būvju izbūves vai uzturēšanas darbus ceļu, tiltu un citu 
transportbūvju būvobjektā vai ceļu uzturēšanas iecirknī, 
pamatojoties uz tehnisko dokumentāciju un/vai būvdar-
bu vadītāja norādījumiem. 

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS VIETA: Daugavpils

PROFESIONĀLIE 
KOMPETENČU MODUĻI:

• Būvniecības process un būvdarbu veidi
• Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
• Pagaidu koka konstrukciju 

izgatavošana
• Ģeodēzisko darbu izpilde
• Betonēšanas pamati
• Sienu mūrēšana
• Virszemes un pazemes ūdeņu novades 

sistēmu ierīkošana
• Būvdarbu plānošana transportbūvēs
• Būvdarbu dokumentācijas 

sagatavošana 
• Uzbērumu un ierakumu būvēšana 
• Caurteku un tuneļu būvēšana
• Ceļu, ielu un laukumu segas 

konstrukciju būve
• Transportbūvju aprīkojuma izbūve
• Būvdarbu veikšana transportbūvēs
• Satiksmes organizēšana un darba 

aizsardzība transportbūvēs
• Transportbūvju uzturēšanas darbu 

pamati
• Asfalta ražošana
• Karjeru izstrāde un minerālo materiālu 

ražošana
• Transportbūvju būvtehniķa prakse

Transportbūvju būvtehniķis
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PROFESIONĀLIE 
KOMPETENČU MODUĻI:

• Būvniecības process un būvdarbu veidi
• Sienu mūrēšana
• Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana
• Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
• Betonēšanas pamati
• Ģeodēzisko darbu izpilde
• Virszemes un pazemes ūdeņu novades 

sistēmu ierīkošana
• Būvdarbu dokumentācijas 

sagatavošana un plānošana
• Ceļu būves darbu organizēšana
• Caurteku un tuneļu būvēšana
• Uzbērumu un ierakumu būvēšana
• Autoceļa aprīkojuma mazo 

konstruktīvo elementu būve
• Ceļu, ielu un laukumu segu konstrukciju 

izbūve
• Ceļu labiekārtošana un uzturēšana
• Satiksmes organizēšana un darbu 

aizsardzība ceļu būvē
• Asfalta ražošana
• Karjeru izstrāde un minerālo materiālu 

ražošana
• Ceļu būvtehniķa prakse

Ceļu būvtehniķis
Ceļu būvtehniķis ir tehniskais speciālists, kas ceļu, tiltu 
un citu transportbūvju būvobjektā, būvlaukumā vai 
ceļu uzturēšanas iecirknī organizē un īsteno ceļa izbū-
ves vai uzturēšanas darbus. Ceļu būvtehniķim var tikt 
noteikts konkrēts darbu/pienākumu apjoms kopējā 
ceļu būves projekta ietvaros vai ceļu uzturēšanas iecir-
knī. Ceļu būvtehniķis strādā ceļu būves uzņēmumos, kā 
arī uzņēmumos, kas nodarbojas ar ceļu uzturēšanas 
darbiem, var veikt būvdarbu vadītāja palīga, būvdarbu 
projekta vadītāja palīga, ceļu meistara pienākumus. 

Mācību ilgums: 1,5 gads (pēc vidējās izglītības)

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS VIETA: 
Daugavpils

PROFESIONĀLIE
 KOMPETENČU MODUĻI:

• Būvniecības process un būvdarbu 
veidi

• Tehnisko zīmējumu un skiču 
izstrāde

• Ģeodēzisko darbu izpilde
• Darba vides un darba procesu 

sagatavošana ģeotehniskās izpētes 
darbiem

• Lauku izpētes darbu veikšana
• Lauku izpētes materiālu nodošana
• Hidroģeoloģisko novērojumu darbi
• Ēku un būvju pamatu 

būvkonstrukciju apsekošana
• Grunšu testēšana laboratorijā
• Ģeotehnikas izpētes tehniķa prakse

Ģeotehnikas izpētes tehniķis
Ģeotehnikas izpētes tehniķis, ievērojot darbu vadītāja vai 
ģeotehnikas speciālista norādes, plāno un izpilda darbus, 
kas saistīti ar grunts un pazemes ūdens izpētes darbiem. 
Piedalās ģeotehnisko, derīgo izrakteņu, hidroģeoloģisko un 
ģeoekoloģisko izpētes darbos. Ģeotehnikas izpētes tehniķis 
strādā ģeotehnikas speciālista vai projekta vadītāja vadībā.

Mācību ilgums: 1,5 gads (pēc vidējās izglītības)

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS VIETA: Daugavpils
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PROFESIONĀLIE 
KOMPETENČU MODUĻI:

• Būvniecības process un būvdarbu veidi
• Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana 
• Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
• Ģeodēzisko darbu izpilde
• Sienu mūrēšana 
• Betonēšanas pamati
• Virszemes un pazemes ūdeņu novades 

sistēmu ierīkošana
• Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana 

un plānošana
• Pamatu un sienu izbūve
• Grīdu konstrukciju izbūve
• Ēku koka konstrukciju izbūve
• Ēku metāla un saliekamā dzelzsbetona 

konstrukciju izbūve
• Ēku konstrukciju montāžas 

darbu organizēšana
• Sarežģītu būvelementu mūrēšana
• Jumta iesegumu ieklāšana
• Ēku būvtehniķa prakse

Ēku būvtehniķis
Ēku būvtehniķis plāno, organizē un uzrauga izpil-
dītāju darbu, kas veic ēkas nesošo un norobežojošo 
konstrukciju būvniecību, nojaukšanu vai nomaiņu 
atbilstoši būvprojektam, būvdarbu organizēšanas 
projektam un darbu veikšanas projektam. Strādā 
būvuzņēmumos, kas nodarbojas ar dažāda veida 
ēku būvniecības, atjaunošanas, pārbūves vai restau-
rācijas darbiem, vai individuāli kā pašnodarbināta 
persona vai individuālais komersants. 

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS VIETA: 
Daugavpils, Dagda

PROFESIONĀLIE KOMPETENČU MODUĻI:

• Ģeodēzisko darbu izpilde
• Darba rīku un mehānismu uzturēšana un apkope 

ainavu un koku kopšanas darbos 
• Augu iedalījuma, uzbūves, to dzīvības funkciju 

pamati un zālienu un zālāju izbūve
• Darba vietas organizēšana ainavu izbūves un 

uzturēšanas darbu nodrošināšanai 
• Ainavu būvniecības priekšdarbu veikšana
• Augsnes īpašības un ielabošana
• Lakstaugu pazīšana, pielietošana ainavu būvniecībā 

un traktortehnikas vadītāju sagatavošana
• Ceļu un laukumu būvdarbi
• Ūdens režīma regulēšana ainavu darbos
• Ainavu elementu izbūvēšana
• Apstādījumu augu aizsargāšana
• Kokaugu pazīšana un pielietošana ainavu 

būvniecībā
• Ainavu uzturēšanas darbi, būvniecības un 

uzturēšanas darbu vadīšana un organizēšana
• Ainavu veidošanas, uzturēšanas un koku kopšanas 

personāla vadīšana
• Pakalpojumu sniegšana ainavu veidošanā, 

uzturēšanā un koku kopšanā
• Vertikālo virsmu apzaļumošana
• Sporta laukumu zālienu ierīkošana un uzturēšana
• Augu pavairošana, stādīšana un kokaugu kopšana
• Intensīvo augļu dārzu ierīkošana un kopšana
• Būves informācijas modeļa izmantošana būvniecībā
• Ainavu būvtehniķa prakse

Ainavu būvtehniķis
Ainavu būvtehniķis ir speciālists, kas pub-
liskās un privātās teritorijās organizē, īste-
no un pārrauga teritorijas labiekārtojuma 
un apstādījumu izbūves un uzturēšanas 
darbus. Ainavu būvtehniķis strādā uzņē-
mumos vai iestādēs, kas nodarbojas ar 
teritoriju labiekārtojuma un apstādījumu 
izbūves, uzturēšanas un remonta darbiem, 
vai kā pašnodarbinātā persona, vai indivi-
duālais komersants. 

Mācību ilgums: 1,5 gads 
(pēc vidējās izglītības)

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS 
VIETA: Daugavpils
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Apdares darbu strādnieks veic apdares darbus visa 
veida būvēs atbilstoši projekta, būvnormatīvu, stan-
dartu un kvalitātes prasībām, ievērojot darbu vadī-
tāja, apdares darbu tehniķa vai vadošā speciālista 
norādījumus. Apdares darbu strādnieks spēj lasīt ra-
sējumus, patstāvīgi izplānot veicamā darba operā-
cijas darba vietā un pielietot instrumentus, izvēlētās 
tehnoloģijas, būvmateriālus un palīgaprīkojumu.

Mācību ilgums: 
1 gads (pēc pamatizglītības no 17 gadu vecuma)

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS VIETA: Dagda

Apdares darbu strādnieks

PROFESIONĀLIE 
KOMPETENČU MODUĻI:

• Būvniecības process un būvdarbu veidi
• Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
• Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana
• Ģeodēzisko darbu izpilde
• Apmešana
• Sausā apmetuma izveidošana
• Grīdu ieklāšana
• Flīzēšana
• Krāsošana
• Tapešu līmēšana
• Dekoratīvā krāsošana
• Ēku fasāžu siltināšana
• Dekoratīvo dizaina un akustisko sistēmu 

montāža
• Apdares vēsturiskā atjaunošana
• Apdares darbu strādnieka prakse



Inženiersistēmu būvtehniķis

Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis

SILTUMA, GĀZES UN 
ŪDENS TEHNOLOĢIJU 
NODAĻA
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SILTUMA, GĀZES UN ŪDENS 
TEHNOLOĢIJU NODAĻA
Nodaļā īsteno “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija” 
un “Enerģetika” izglītības programmas

Jaunieši stundās pārliecinās, ka profesionāli uzstādītas un kvalitatīvas caurules 
nodrošinās nepārtrauktu ūdens padevi, turklāt krānā tecēs tīrs ūdens. Ja mājā 
radīsies siltumapgādes bojājumi, ziemā visiem būs auksti, tāpēc audzēkņi 
mācās strādāt ļoti atbildīgi un rūpīgi.
NORMUNDS BULIS, nodaļas vadītājs

Audzēkņi atnāk uz tehnikumu ar konkrētu mērķi – iegūt profesiju, kas ir 
pieprasīta Latvijā un ārpus tās. Bet jau ceturtā kursa beigās viņi saka, ka skola ir 
iedevusi īsto profesiju, tas ir augsts novērtējums skolotāju darbam.
NIKOLAJS TUKIŠS, profesionālās izglītības skolotājs
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Inženiersistēmu būvtehniķis veic iekšējo un ārējo inženier-
komunikāciju sistēmu, tai skaitā apkures, vēdināšanas un 
kondicionēšanas sistēmu, ūdens apgādes un kanalizācijas 
sistēmu, aukstumiekārtu sistēmu, izbūves, ekspluatācijas 
un remonta darbu organizēšanu un vadīšanu, nosaka atse-
višķu inženierkomunikāciju montāžas darbu veidu un apjo-
mu izbūvi, izvēlas materiālus, instrumentus un aprīkojumu 
šo darbu veikšanai atbilstoši būvprojektā paredzētajiem 
materiāliem un iekārtām, plāno to piegādi, novietojumu 
un uzglabāšanu būvobjektā, saskaņo savu darbu ar visiem 
projekta realizācijā iesaistītajiem dalībniekiem, kopējiem 
darbu gra� kiem, dod nepieciešamos rīkojumus padotajiem 
un pārbauda rīkojuma izpildi. 

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)
1,5 gads (pēc vidējās izglītības)

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS VIETA: 
Daugavpils

PROFESIONĀLIE 
KOMPETENČU MODUĻI:

• Būvniecības process un cauruļvadu 
iebūves veidi

• Pagaidu konstrukciju montēšana
• Tranšeju ierīkošana inženiersistēmu 

montāžas darbu veikšanai
• Cauruļvadu montāža
• Iekšējo ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmu montāža
• Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīklu montāža
• Sanitārtehnisko iekārtu uzstādīšana 

un pieslēgšana
• Apkures sistēmu montāža
• Apkures sistēmas pieslēgšana siltuma 

avotam
• Apkures sistēmas apkalpošana un 

uzturēšana
• Inženiersistēmu ierīkošanas 

un uzturēšanas plānošana un 
organizēšana

• Inženiersistēmu montāžas un 
uzturēšanas vadīšana un kontrole

• Inženiersistēmu materiālu plūsma un 
izmaksas

• Rokas lokmetināšana MMA
• Inženiersistēmu montētāja prakse
• Inženiersistēmu būvtehniķa 

ievadprakse
• Inženiersistēmu būvtehniķa prakse

Inženiersistēmu būvtehniķis

• Apkures sistēmas pieslēgšana siltuma 

• Apkures sistēmas apkalpošana un 
uzturēšana
Inženiersistēmu ierīkošanas 
un uzturēšanas plānošana un 
organizēšana
Inženiersistēmu montāžas un 
uzturēšanas vadīšana un kontrole
Inženiersistēmu materiālu plūsma un 

Rokas lokmetināšana MMA
Inženiersistēmu montētāja prakse
Inženiersistēmu būvtehniķa 

Inženiersistēmu būvtehniķa prakse

Apkures sistēmu montāža
Apkures sistēmas pieslēgšana siltuma 

Apkures sistēmas apkalpošana un 

Apkures sistēmas pieslēgšana siltuma 
avotamavotam
Apkures sistēmas apkalpošana un 
uzturēšana
Inženiersistēmu ierīkošanas 
un uzturēšanas plānošana un 
organizēšana

Inženiersistēmu ierīkošanas 

Apkures sistēmu montāža
Apkures sistēmas pieslēgšana siltuma 

Apkures sistēmas apkalpošana un 

Apkures sistēmas pieslēgšana siltuma 
avotam
Apkures sistēmas apkalpošana un 
uzturēšana
Inženiersistēmu ierīkošanas 
un uzturēšanas plānošana un 

Apkures sistēmas pieslēgšana siltuma 
avotam
Apkures sistēmas apkalpošana un 
uzturēšana
Inženiersistēmu ierīkošanas 
un uzturēšanas plānošana un 
organizēšana

Inženiersistēmu ierīkošanas 

Apkures sistēmas apkalpošana un 
uzturēšana
Inženiersistēmu ierīkošanas 
un uzturēšanas plānošana un 

Inženiersistēmu montāžas un 

Inženiersistēmu ierīkošanas 
un uzturēšanas plānošana un 

Inženiersistēmu montāžas un 
uzturēšanas vadīšana un kontrole
Inženiersistēmu materiālu plūsma un 

Inženiersistēmu ierīkošanas 
un uzturēšanas plānošana un 

Inženiersistēmu montāžas un 

Inženiersistēmu ierīkošanas 
un uzturēšanas plānošana un 

Inženiersistēmu montāžas un 
uzturēšanas vadīšana un kontrole
Inženiersistēmu materiālu plūsma un 

un pieslēgšana
Apkures sistēmu montāža
Apkures sistēmas pieslēgšana siltuma 

Sanitārtehnisko iekārtu uzstādīšana 
un pieslēgšana
Apkures sistēmu montāža
Apkures sistēmas pieslēgšana siltuma 

tīklu montāža
Sanitārtehnisko iekārtu uzstādīšana 
un pieslēgšana

• Apkures sistēmu montāža
Apkures sistēmas pieslēgšana siltuma 
avotam

tīklu montāža
Sanitārtehnisko iekārtu uzstādīšana 
un pieslēgšana
Apkures sistēmu montāža
Apkures sistēmas pieslēgšana siltuma 
avotam

Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis būvspeciālista uz-
raudzībā veic siltuma avotu, ārējo un ēku iekšējo siltumtīklu 
un iekārtu montāžas darbu plānošanu, organizēšanu un izpil-
dīšanu. Patstāvīgi plāno, organizē un veic ekspluatācijā eso-
šo siltuma avotu, ārējo un ēku iekšējo siltumtīklu un iekārtu 
darbības uzraudzību, diagnostiku, regulēšanu un remontu. 
Novērtē un novērš siltuma avotu, palīgiekārtu un siltumtīklu 
bojājumus. Patstāvīgi novērtē siltumiekārtu un tīklu tehnisko 
stāvokli, nodrošina iekārtu un sistēmu optimālu darba režīmu.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)
1,5 gads (pēc vidējās izglītības)

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS VIETA: Daugavpils

PROFESIONĀLIE 
KOMPETENČU MODUĻI:

• IInženiersistēmu izbūves 
pamatprocesi

• Atslēdznieka darbi
• Materiālu virsmas apstrāde
• Cauruļvadu savienojumu 

izgatavošana
• Inženiersistēmu cauruļvadu montāža
• Siltumavotu montāža
• Siltumtīklu montāža
• Ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu 

montāža, ekspluatācija, remonts
• Inženiersistēmu avāriju lokalizācija 

un likvidācija
• Inženiersistēmu ekspluatācijas darbu 

plānošana, organizēšana, vadīšana 
un kontrole

• Inženiersistēmu materiālu plūsma un 
izmaksas

• Inženiersistēmu nodošana 
ekspluatācijā

• Sagatavošanas darbi cauruļu 
metināšanai

• Lodēšana un alvošana
• Siltumiekārtu remontatslēdznieka 

prakse
• Siltumapgādes un apkures sistēmu 

tehniķa prakse

Siltumapgādes un apkures 
sistēmu tehniķis

Inženiersistēmu materiālu plūsma un 
izmaksas
Inženiersistēmu nodošana 
ekspluatācijā
Sagatavošanas darbi cauruļu 
metināšanai
Lodēšana un alvošana
Siltumiekārtu remontatslēdznieka 

Siltumapgādes un apkures sistēmu 

un kontrole
Inženiersistēmu materiālu plūsma un 
izmaksas
Inženiersistēmu nodošana 
ekspluatācijā
Sagatavošanas darbi cauruļu 
metināšanai
Lodēšana un alvošana
Siltumiekārtu remontatslēdznieka 

Siltumapgādes un apkures sistēmu 

Inženiersistēmu materiālu plūsma un 

Inženiersistēmu nodošana 
ekspluatācijā
Sagatavošanas darbi cauruļu 
metināšanai
Lodēšana un alvošana
Siltumiekārtu remontatslēdznieka 

Inženiersistēmu materiālu plūsma un 

Inženiersistēmu nodošana 

Sagatavošanas darbi cauruļu 

Lodēšana un alvošana
Siltumiekārtu remontatslēdznieka 

Siltumapgādes un apkures sistēmu 

Inženiersistēmu materiālu plūsma un 

Inženiersistēmu nodošana 

Sagatavošanas darbi cauruļu 

Lodēšana un alvošana
Siltumiekārtu remontatslēdznieka 

Siltumapgādes un apkures sistēmu 

Inženiersistēmu materiālu plūsma un 

Inženiersistēmu nodošana 

Sagatavošanas darbi cauruļu 

Lodēšana un alvošana
Siltumiekārtu remontatslēdznieka 

Inženiersistēmu materiālu plūsma un 

Siltumiekārtu remontatslēdznieka 

Siltumapgādes un apkures sistēmu 

Inženiersistēmu materiālu plūsma un 

Siltumiekārtu remontatslēdznieka 

Siltumapgādes un apkures sistēmu 

Inženiersistēmu materiālu plūsma un 

Siltumiekārtu remontatslēdznieka 

un likvidācija
Inženiersistēmu ekspluatācijas darbu 
plānošana, organizēšana, vadīšana 
un kontrole

• Inženiersistēmu materiālu plūsma un 
izmaksas
Inženiersistēmu nodošana 
ekspluatācijā
Sagatavošanas darbi cauruļu 
metināšanai
Lodēšana un alvošana
Siltumiekārtu remontatslēdznieka 
prakse

• Siltumapgādes un apkures sistēmu 
tehniķa prakse

un likvidācija
Inženiersistēmu ekspluatācijas darbu 
plānošana, organizēšana, vadīšana 

• Inženiersistēmu materiālu plūsma un 
izmaksas
Inženiersistēmu nodošana 
ekspluatācijā
Sagatavošanas darbi cauruļu 
metināšanai
Lodēšana un alvošana
Siltumiekārtu remontatslēdznieka 
prakse

tehniķa prakse

Inženiersistēmu ekspluatācijas darbu 
plānošana, organizēšana, vadīšana 
un kontrole
Inženiersistēmu materiālu plūsma un 
izmaksas
Inženiersistēmu nodošana 
ekspluatācijā
Sagatavošanas darbi cauruļu 
metināšanai
Lodēšana un alvošana
Siltumiekārtu remontatslēdznieka 
prakse
Siltumapgādes un apkures sistēmu 

plānošana, organizēšana, vadīšana 
un kontrole

Siltumapgādes un apkures sistēmu 
tehniķa prakse



Automehāniķis

Transportlīdzekļu krāsotājs

Autovirsbūvju remontatslēdznieks

Mašīnbūves tehniķis

Smago spēkratu mehāniķis

Lokmetinātājs MAG/135

Lokmetinātājs TIG/141

METĀLAPSTRĀDES UN 
MAŠĪNZINĪBU NODAĻA
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METĀLAPSTRĀDES UN 
MAŠĪNZINĪBU NODAĻA
Nodaļā īsteno “Autotransports”, "Mašīnzinības" un “Metālapstrāde” 
izglītības programmas

Jaunieši zina, ka automašīna ir dzīves nepieciešamība. Viņi mācās mehāniku, 
elektroniku, mehatroniku, krāsošanu u.c. priekšmetus, lai auto, ar kuru brauc klients 
vai pats jaunietis, kalpotu ilgi.  
AIGARS VELIKS, nodaļas vadītājs

Ielās ir milzum daudz automašīnu, bez kurām mēs vairs nespējam iztēloties savu 
ikdienu. Tās ir kļuvušas par mūsu sabiedrotajiem, un tām nepieciešama īpaša aprūpe. 
Audzēkņi savu praktiskumu, analītisko prātu un spēju atrisināt sarežģītas situācijas 
var pierādīt, mācoties to remontdarbus un diagnostiku, toties radošās idejas var tikt 
īstenotas, apgūstot transportlīdzekļu krāsotāja profesiju, padarot ikdienu krāsaināku.
MĀRIS LOČMELIS, profesionālās izglītības skolotājs

Metināšana - tas ir ne vien process, kurā sakausējot metināmās virsmas, tiek savienoti 
metāli vai termoplasti, bet arī kā jauna radīšana. Prieks skatīties, ka gan jaunieši, 
gan pieaugušie, kuri sāk mācīties par metinātājiem, īsā laika periodā apgūst jaunas 
zināšanas, iemaņas un prasmes metālapstrādes jomā un saņem darba tirgū ļoti 
pieprasītas specialitātes. 
JURIJS UMBRAŠKO, profesionālās izglītības skolotājs 

Pirmā kursa jauniešiem saku, ka tehnikumā ir jāmācās tiem, kuriem ir "benzīns asinīs", 
turklāt automašīna nemīl vienaldzīgos. 
KONSTANTINS SARANS, profesionālās izglītības skolotājs
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Automehāniķis plāno un veic automobiļu un to 
piekabju pieņemšanu remontā, diagnostiku, ap-
kopi un remontu, veic automobiļa nodošanu klien-
tam. Konstatē un novērš automobiļu un to piekab-
ju defektus. Kvalifikācijas ieguvei nepieciešama 
B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)
1,5 gads (pēc vidējās izglītības)

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS VIETA:
Daugavpils

PROFESIONĀLIE 
KOMPETENČU MODUĻI:

• Automobiļu uzbūves pamati
• Rasēšanas pamati
• Demontāža un montāža
• Remonta pamati
• Virsbūves detaļu remonta pamati
• Automobiļu tehniskā apkope un remonts
• Riepu maiņa un remonts
• Rasēšana
• Automobiļu šasijas remonts
• Virsbūves remonta pamati
• Automobiļu elektroiekārtu remonts
• Motoru remonts
• Automobiļu hidraulisko un pneimatisko 

sistēmu remonts
• Elektronisko sistēmu remonta pamati
• Tehniskā servisa organizācija
• Autovadītāju apmācības programma
• Metināšanas pamati
• Autoatslēdznieka prakse
• Automehāniķa prakse

Automehāniķis
Autovadītāju apmācības programma

Transportlīdzekļu krāsotājs sagatavo transportlīdzekli vai 
tā sastāvdaļas krāsošanai un krāso to virsmas, veic virsmu 
lakošanu, žāvēšanu, pulēšanu un antikorozijas apstrādi 
remontētām detaļām. Transportlīdzekļu krāsotājs profesio-
nālo kvalifikāciju var iegūt tikai pēc autoatslēdznieka pro-
fesionālās kvalifikācijas iegūšanas. 

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)
1,5 gads (pēc vidējās izglītības)

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS VIETA: Daugavpils PROFESIONĀLIE 
KOMPETENČU MODUĻI:

• Transportlīdzekļu uzbūves pamati
• Atslēdznieka darbi
• Demontāža un montāža
• Virsbūves detaļu remonta pamati
• Virsbūves plastmasas detaļu 

remonts
• Virsmas sagatavošana krāsošanai
• Virsmas krāsošana
• Krāsu toņu veidošana
• Virsbūves dekoratīvā aplīmēšana
• Krāsošanas darbu organizēšana
• Klientu menedžments
• Transportlīdzekļu sagatavošanas 

darbu prakse
• Transportlīdzekļu krāsotāja prakse

Transportlīdzekļu krāsotājs

KOMPETENČU MODUĻI:
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Autovirsbūvju remontatslēdznieks veic transportlīdzekļu, 
transportlīdzekļu sastāvu, traktortehnikas virsbūvju, ka-
bīņu, furgonu, vagonu, kā arī to sastāvdaļu nomaiņu, re-
montu, restaurāciju un virsmas sagatavošanu krāsošanai.
Autovirsbūvju remontatslēdznieks strādā uzņēmumos, 
kuros veic transportlīdzekļu tehnisko apkopi un remontu, 
specializējoties virsbūvju remontdarbu izpildē, vai kā paš-
nodarbināta persona, vai individuālais komersants.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS VIETA: 
Daugavpils

PROFESIONĀLIE 
KOMPETENČU MODUĻI:

• Transportlīdzekļu uzbūves pamati
• Atslēdznieka darbi
• Demontāža un montāža
• Virsbūves detaļu remonta pamati
• Mašīnbūves rasēšanas pamati
• Virsbūves defektēšana un aprīkojuma 

detaļu nomaiņa
• Virsbūves plastmasas detaļu remonts
• Virsbūves stiklojuma remonts
• Virsbūves taisnošana
• Virsbūves metinašana
• Virsbūves detaļu virsmu atjaunošana
• Virsbūves remonta organizācija
• Klientu mendžments
• Transportlīdzekļu defektēšanas 

pamati
• Virsbūves remonta atsēdznieka 

prakse

Autovirsbūvju 
remontatslēdznieks

Mašīnbūves tehniķis ir mašīnbūves un metālapstrādes ražo-
šanas nozares speciālists, kurš, sadarbībā ar dažāda līmeņa 
metālapstrādes speciālistiem, piedalās metālapstrādes teh-
noloģiskā procesa sagatavošanā, organizēšanā un realizē-
šanā. Mašīnbūves tehniķis var strādāt ar mašīnbūvi un metā-
lapstrādi saistītos uzņēmumos.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS VIETA: 
Daugavpils

PROFESIONĀLIE 
KOMPETENČU MODUĻI:

• Metālapstrādes pamatprocesi 
• Metāla virsmas apstrāde
• Metāla detaļas izgatavošanas 

tehniskā dokumentācija 
• Vienkāršu mezglu montāža un 

demontāža
• Lokšņu liekšana un ciršana 
• Metāla detaļu noslēguma apstrāde
• Metāla virsmu un detaļu lodēšana 

un alvošana
• Mehānisko mezglu montāža un 

demontāža
• Mašīnbūves darba uzdevuma 

analizēšana
• Mašīnbūves tehnoloģiskā procesa 

organizēšana
• Mašīnbūves tehnoloģiskā procesa 

vadīšana 
• Remonta darbu veikšana 

mašīnbūvē
•  Mašīnbūves materiāli
• Atslēdznieka prakse
• Mašīnbūves tehniķa prakse

Mašīnbūves tehniķis
Mašīnbūves darba uzdevuma 
analizēšana
Mašīnbūves tehnoloģiskā procesa 
organizēšana
Mašīnbūves tehnoloģiskā procesa 
vadīšana 

• Remonta darbu veikšana 

• 
• 
• Mašīnbūves tehniķa prakse

analizēšana
Mašīnbūves tehnoloģiskā procesa 
organizēšana
Mašīnbūves tehnoloģiskā procesa 
vadīšana 
Remonta darbu veikšana 
mašīnbūvē
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PROFESIONĀLIE 
KOMPETENČU MODUĻI:

• Transportlīdzekļu uzbūves pamati
• Atslēdznieku darbi 
• Demontāža un montāža
• Virsbūves  detaļu remonta pamati 
• Riepu maiņa un remonts
• Smago spēkratu apkope un detaļu 

nomaiņa
• Mašībūves rasēšanas pamati
• Transmisijas un gaitas iekārtu remonts
• Motoru remonts
• Smago spēkratu elektroiekārtu un 

vadības sistēmu remonts
• Mikroklimata uzturēšanas sistēmas 

remonts 
• Smago spēkratu hidraulisko un 

pneimatisko sistēmu remonts 
• Transportlīdzekļu sākotnējā pārbaude 
• Tehniskā servisa organizēšana
• Automobiļu vadītāju sagatavošana/ 

Prakse
• TR2 traktortehnikas vadītājs / Prakse
• Smago spēkratu atslēdznieka prakse 
• Smago spēkratu mehāniķa prakse 

Smago spēkratu mehāniķis
Smago spēkratu mehāniķis plāno un veic spēkratu pie-
ņemšanu remontā, diagnostiku, apkopi un remontu. 
Konstatē un novērš spēkratu defektus. Veic mezglu un 
agregātu demontāžu, montāžu, remontu un regulēšanu. 

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS VIETA: 
DAUGAVPILS, VIŠĶI*
*  Teorētiskā apmācība tiek īstenota Daugavpilī, 

praktiskā – Višķos

Smago spēkratu mehāniķisSmago spēkratu mehāniķisSmago spēkratu mehāniķis

PROFESIONĀLIE 
KOMPETENČU MODUĻI:
PROFESIONĀLIE 
KOMPETENČU MODUĻI:
PROFESIONĀLIE 
KOMPETENČU MODUĻI:

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu 
aktīvās gāzes vidē (MAG) veic metināšanas darbus, iz-
mantojot elektrolokmetināšanas iekārtas, materiālus 
un tehnoloģiskos paņēmienus, atbilstoši tehniskajiem 
noteikumiem izgatavo metālizstrādājumus un kons-
trukcijas no tērauda, alumīnija un tā sakausējumiem 
veic montāžas un remonta darbus, ievērojot darba un 
vides aizsardzības noteikumus. 

Mācību ilgums: 1 gads (pēc pamatizglītības)

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS VIETA: 
Daugavpils

Lokmetinātājs MAG/135 

PROFESIONĀLIE 
KOMPETENČU MODUĻI:

• Pamatprocesi metināšanā
• Metināšanas darba vietas organizēšana
• Rasējumi un tehniskā dokumentācija 

metināšanā
• Materiālu veidi un to sagatavošana 

metināšanai
• Elektriskā loka lietošana metināšanā
• Metināmo savienojumu sagatavošana
• MAG/135 metināšanas tehnoloģija
• Metināto šuvju kvalitātes pārbaude
• Starptautiskā atestācijas prasības 

metināšanā
• Starptautiskā atestācija kakta šuvju 

metināšanā (MAG/135)
• Starptautiskā atestācija saduršuvju 

metināšanā plāksnēm (MAG/135)
• Starptautiskā atestācija saduršuvju 

metināšanā caurulēm (MAG/135)
• MAG/135 prakse
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Lokmetinātājs TIG/141
Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās 
gāzes vidē (TIG) veic metināšanas darbus, izmantojot elek-
trolokmetināšanas iekārtas, materiālus un tehnoloģiskos 
paņēmienus, atbilstoši tehniskajiem noteikumiem izgata-
vo metālizstrādājumus un konstrukcijas no leģētā (nerū-
sējošā) tērauda un alumīnija un tā sakausējumiem, veic 
montāžas un remonta darbus, ievērojot darba un vides 
aizsardzības noteikumus. 

Mācību ilgums: 1 gads (pēc pamatizglītības)

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS VIETA: Daugavpils

PROFESIONĀLIE 
KOMPETENČU MODUĻI:

• Pamatprocesi metināšanā
• Metināšanas darba vietas 

organizēšana
• Rasējumi un tehniskā 

dokumentācija metināšanā
• Materiālu veidi un to sagatavošana 

metināšanai
• Elektriskā loka lietošana 

metināšanā
• Metināmo savienojumu 

sagatavošana
• TIG/141 metināšanas tehnoloģija
• Metināto šuvju kvalitātes 

pārbaude
• Starptautiskā atestācijas prasības 

metināšanā
• Starptautiskā atestācija kakta šuvju 

metināšanā (TIG/141)
• Starptautiskā atestācija saduršuvju 

metināšanā plāksnēm (TIG/141)
• Starptautiskā atestācija saduršuvju 

metināšanā caurulēm (TIG/141)
• TIG/141 prakse



Interjera dizainera asistents

Arhitektūras tehniķis

ARHITEKTŪRAS UN 
DIZAINA NODAĻA
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ARHITEKTŪRAS UN 
DIZAINA NODAĻA
Nodaļā īsteno izglītības programmas “Arhitektūra” un “Interjera dizains”

Tehnikuma radošākajā nodaļā pārsvarā ir meitenes, kuras mācās veidot skaisto 
sev apkārt. Audzēkņi studē mākslas vērtības, projektē, maketē, zīmē, glezno, 
izzina krāsu saskaņošanas principus, lai izstrādātu mūsdienīgus interjera dizaina 
projektus, kuri uzrunā un piesaista, uzlabo esošo telpu. Mūsu, pedagogu, 
uzdevums ir veicināt savu audzēkņu radošu un pozitīvu attieksmi pret dzīvi, 
nodrošināt viņiem veiksmīgu startu savas karjeras veidošanā.
VALENTĪNA SIŅAKOVA, nodaļas vadītāja 

Iesākumā ir projekts - to uzsveram jauniešiem jau pirmajā mācību stundā. 
Viņi mācās projektēt gan vienkāršus objektus, gan veido interjera projektu 
ģimenes mājai vai sabiedriskai telpai. Interjera dizaina un arhitektūras pamati 
pieradina domāt plaši, sapņot lielus sapņus. Es ticu, ka jaunieši, pabeiguši 
tehnikumu, varēs realizēt šos sapņus un idejas, strādājot birojos, kompānijās, 
vai izveidos savu uzņēmumu. 
INETA AUZĀNE, profesionālās izglītības skolotāja 

Mūsdienās arhitekta loma neierobežojas ar mākslinieciskās virsvērtības radīšanu 
un vides estētisko uzlabošanu. Šodien arhitekts pilda arī būvniecības investīciju 
menedžera funkciju, plānojot laiku un budžetu, domājot par funkcionālo un eko-
nomisko kvalitāti, rūpējoties par pasūtītāja apmierinātību. Īpaša nozīme ir digitāla-
jām tehnoloģijām un tehniskajam atbalstam - arhitektūras tehniķim. Arhitektūras 
tehniķis ir arhitekta labā roka, roka, kura nodrošina arhitekta idejas dzīvotspēju.
OLGA KRUMPĀNE, profesionālās izglītības skolotāja
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Interjera dizainera asistents veic auditorijas vajadzī-
bu, analogu un materiālu, vides dizaina risinājumu, 
resursu izpēti, izgatavo maketus, sagatavo tehnisko 
projektu, piedalās dizaina projekta īstenošanā – 
funkcionālas, estētiskas un ilgtspējīgas vides radīša-
nā – un rezultātu prezentēšanā. 

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)
2 gadi (pēc vidējās izglītības)

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS VIETA: 
Daugavpils

PROFESIONĀLIE 
KOMPETENČU MODUĻI:

• Zīmēšana 
• Kompozīcija 
• Gleznošana 
• Dizaina procesi
• Tehnisko rasējumu izstrāde
• Interjera projektēšana vienai telpai
• Zīmēšana vides dizainā
• Gleznošana vides dizainā
• Maketēšana un modelēšana materiālā
• Grafi kas dizaina paņēmienu lietošana vides 

dizainā
• 3D modelēšana un vizualizāciju izstrāde 

digitālā vidē
• Kultūrvēsturisko vērtību izzināšana vides 

dizainā
• Interjera projektēšana privātai telpu grupai
• Aprites ekonomikas piemērošana vides 

dizainā
• Interjera projektēšana publiskai telpu grupai
• Uzņēmējdarbība dizainā 
• Arhitektūras pamati
• Darbs ar telpu apdares materiāliem
• Interjera diziana asistenta darbu prakse
• Interjera dizainera asistenta prakse

Interjera dizainera asistents

PROFESIONĀLIE 
KOMPETENČU MODUĻI:

Zīmēšana 
Kompozīcija 
Gleznošana 

KOMPETENČU MODUĻI:

Zīmēšana 

Arhitektūras tehniķis arhitekta vadībā veic būvprojek-
ta daļu un sadaļu izstrādes darbus: uzmēra objektu 
un izgatavo uzmērījumu rasējumus, izstrādā objekta 
darba rasējumus un ēku arhitektūras konstruktīvos 
mezglus, grafiski apkopo informāciju un noformē 
tehnisko dokumentāciju, izmantojot automatizētās 
projektēšanas programmas.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS VIETA: 
Daugavpils

PROFESIONĀLIE 
KOMPETENČU MODUĻI:

• Būvniecības process 
un būvdarbu veidi

• Kultūrvēsturisko vērtību 
apzināšana arhitektūrā

• Arhitektūras grafi kas pamati
• Arhitektūras projektēšanas 

sagatavošanās darbi
• Arhitektūras rasējumu  izstrāde
• Arhitektūras maketēšanas 

pamatu apgūšana
• Objekta parametriskā modeļa 

un rasējumu sagatavošana
• Būvprojekta arhitektūras daļas 

noformēšana
• Restaurācijas projekta noformēšana
• Būves informācijas modeļa 

izmantošana būvniecībā
• Arhitektūras tehniķa 

kvalifi kācijas prakse

Arhitektūras tehniķis
Arhitektūras tehniķa 

• • 
• 

• 



Konditora palīgs

ĒDINĀŠANAS 
PAKALPOJUMU NODAĻA
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Šajā nodaļā visbiežāk nāk mācīties meitenes, bet ir arī stiprā dzimuma 
pārstāvji, kas mācās un izzina, kā pagatavot garšīgu ēdienu. Cilvēks brokastīs 
vai svētkos vēlas baudīt estētiski skaistu un garšīgu ēdienu. Jaunieši 
mācās saglabāt un popularizēt Latgales kulināro mantojumu. Viņi zina, kā 
pagavot buļbešnīkus, asuškys vai kļockys, kā siet sieru un cept maizi pēc 
vecvecmammas receptes. 
SARMĪTE MEĻŅIKOVA, nodaļas vadītāja

ĒDINĀŠANAS 
PAKALPOJUMU NODAĻA
Nodaļā īsteno “Ēdināšanas pakalpojumi” izglītības programmas

Konditora palīgi – garšīgākās profesijas pārstāvji apgūst pamatprasmes ne tikai 
kā pagatavot dažādas mīklas konditorejas izstrādājumus, bet piedalās dažāda 
veida miltu maizes mīklas gatavošanā, saldumu gatavošanā, kūku un krēmu 
gatavošanā, izmēģina savas prasmes arī sarežģītāku izstrādājumu gatavošanā, 
kā, piemēram, Macaroon pagatavošanā. 
Mācības šajā programmā ir interesantas, daudzpusīgas un iegūtās zināšanas ir 
viegli izmantot gan ikdienas dzīvē, gan profesionāli..
MARIJA ALEKSEJEVA, profesionālās izglītības skolotāja
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Konditora palīgs veic darba uzdevumus konditorejas vai 
ēdināšanas uzņēmumā atbilstoši konditora norādījumiem. 
Veic izejvielu un produktu pirmapstrādi, sagatavo darbam 
inventāru, tehnoloģiskās iekārtas. Gatavo konditorejas 
starpproduktus un izstrādājumus, ievērojot receptūras.

Mācību ilgums: 1 gads (pēc pamatizglītības 
no 17 gadu vecuma)

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS VIETA: Dagda

PROFESIONĀLIE 
KOMPETENČU MODUĻI:

• Ēdināšanas uzņēmuma darbības 
pamatprincipi

• Paškontroles sistēma ēdināšanas 
uzņēmumā

• Lietišķās saskarsmes pamatprincipi
• Ražošanas darba organizācija (1.līm.)
• Pārtikas produktu un izejvielu 

pirmapstrāde
• Produktu un izstrādājumu 

uzglabāšana
• Konditorejas izstrādājumu 

gatavošana (1.līm.)
• Krēmu un desertu gatavošana (1.līm.)
• Maizes gatavošana un cepšana 

(1.līm.)
• Ēdienu gatavošanas pamatiemaņas
• Bāra uzkodu un sagatavju gatavošana
• Konditora palīga prakseKonditora palīgs 



Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis

Augkopības tehniķis  

LAUKSAIMNIECĪBAS
NODAĻA
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Jaunieši ir izvēlējušies iegūt lauksaimniecības izglītību, jo lauksaimniecība 
ir visam pamats. Nebūs saražota kvalitatīva lauksaimnieciskā produkcija, 
nebūs arī izejvielu lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumiem. 
Mēs izglītojam jauniešus, lai mūsu galdā vienmēr būtu garda un smaržīga 
rujmaize, kas dod spēku, Latvijā audzēti burkāni, kartupeļi, kāposti. Nodaļā 
mācās audzēkņi no Daugavpils, Preiļu, Aglonas, Līvānu, Ilūkstes, Vārkavas, 
Jaunjelgavas un Riebiņu novadiem, tie būs mūsu Latvijas zemes kopēji un 
savu vecāku un vecvecāku darbu turpinātāji zemnieku saimniecībās.
IRĒNA PUTNIŅA, nodaļas vadītāja

Lauksaimniecība vienmēr ir bijusi nozīmīga nozare Latvijā. Gan reģiona 
attīstībā, gan arī darba tirgū. Nozare ļoti strauji attīstās, pieaug darba 
ražīgums tajā, līdz ar to pieaug prasības arī jaunajiem speciālistiem 
un jaunām darba rokām, kas būtu prasmīgas un zinošas savā nozarē. 
Mācoties lauksaimniecības tehniku vai augkopību Višķos, ieguvums ir gan 
reģionam, gan katrai saimniecībai atsevišķi, nodrošinot paaudžu pāreju un 
kvalifi cētu darbaspēku.

ANITA LĀČAUNIECE, profesionālās izglītības skolotāja

LAUKSAIMNIECĪBAS
NODAĻA
Tā ir jaunākā nodaļa tehnikumā, kura tika izveidota 2020.gadā, kad 
tehnikums izglītības programmas sāka īstenot Višķos, Augšdaugavas 
novadā. Lauksaimniecības nodaļā apgūst izglītības programmu 
“Lauksaimniecība” 
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PROFESIONĀLIE 
KOMPETENČU MODUĻI:

• Lauksaimniecības pamatprocesi
• Augsnes īpašības, apstrāde, ielabošana
• Lauksaimnieciskās ražošanas 

dokumentēšana
• Lauksaimniecības mehanizācijas pamati
• Atslēdznieka darbi
• Demontāža un montāža
• Mehanizētā lauksaimniecības dzīvnieku 

ēdināšana un kopšana
• Augu aizsardzība
• Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu 

ekspluatācija, tehniskā apkope, defektu 
novēršana

• Mehanizēta kultūraugu audzēšana un 
glabāšana

• Darba plānošana un organizēšana
• Traktortehnikas vadītāju sagatavošana
• Autovadītāju apmācība
• Metināšanas pamati
• Bioloģiskā lauksaimniecība
• Meža apsaimniekošana
• Lauksaimniecības mehanizācijas 

tehniķa prakse

Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis patstāvīgi 
strādā ar lauksaimniecības tehniku un iekārtām, veic 
mehanizētos augkopības, dārzkopības un lopkopības 
darbus, veic lauksaimniecības tehnikas un iekārtu 
defektēšanu, tehnisko apkopi un defektu novērša-
nu, plāno un organizē lauksaimniecības uzņēmuma 
tehnisko nodrošinājumu. Pēc diploma saņemšanas 
iespējams strādāt lauksaimniecības ražošanas un 
tehnikas servisa uzņēmumos.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)
1,5 gads (pēc vidējās izglītības)

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS VIETA: Višķi

Lauksaimniecības 
mehanizācijas tehniķis

Augkopības tehniķis plāno, organizē un veic kul-
tūraugu audzēšanu, ražas novākšanu un uzglabā-
šanu dažādās lauksaimniecības sistēmās, ievēro-
jot labas lauksaimniecības prakses nosacījumus; 
sastāda augkopības produkcijas ražošanas darbu 
veikšanas plānu; izstrādā darba uzdevumus, vada 
darba procesu augkopībā, izpilda darbus augkopī-
bas produkcijas ražošanā.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)
1,5 gads (pēc vidējās izglītības)

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS VIETA: Višķi

PROFESIONĀLIE 
KOMPETENČU MODUĻI:

• Lauksaimniecības pamatprocesi
• Augsnes īpašības un ielabošana
• Lauksaimnieciskās ražošanas 

dokumentēšana
• Augu pavairojamais materiāls
• Kultūraugu mēslošana
• Augkopības mehanizācija
• Augu aizsardzība
• Ražas sagatavošana uzglabāšanai
• Lopbarības ražošana
• Lauksaimniecības darbu organizēšana
• Augkopības procesu organizēšana
• Precīzās tehnoloģijas lauksaimniecībā
• Traktortehnikas vadītāju sagatavošana
• Lopkopības pamati
• Lopkopības darbu organizēšana
• Augkopja prakse
• Augkopības tehniķa prakse

Augkopības tehniķis
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PRAKSE
Iegūsti savas pirmās darba iemaņas izvēlētajā 
profesijā, izejot praksi Latvijas lielākajos uzņēmu-
mos! Tev būs iespēja apgūt profesiju pieredzējušu 
speciālistu vadībā, iepazīt darba vidi un nostipri-
nāt tehnikumā iegūtās zināšanas.

DIENESTA VIESNĪCA 
Labiekārtota vide, mājīga un labi aprīkota ista-
biņa, moderna virtuve, atpūtas telpa, jauniegūti 
draugi no dažādām Latvijas pusēm ir tas, ko ie-
gūsi mācību laikā dzīvojot dienesta viesnīcā, kura 
pieejama Daugavpilī, Višķos un Dagdā. 

ERASMUS+
Tev būs iespēja stažēties Erasmus+ mācību prak-
sēs ārvalstīs, piemēram, Portugālē, Vācijā, Austri-
jā, Polijā vai citur. Tur Tu uzlabosi savas karjeras 
iespējas, svešvalodu prasmes, iegūsi draugus un 
izpratni par citu valstu kultūru un vērtību dažādī-
bu! Bagātini pieredzi, domā plašāk!

STIPENDIJA
Mācību laikā Tev būs iespēja saņemt stipendiju, 
kura var sasniegt pat 150 EUR apmēru. 

BIBLIOTĒKA
Lasi grāmatas, jaunākos periodiskos izdevumus, 
profesionālo literatūru, abonē, meklē informāci-
ju, piedalies dažādos konkursos, izmanto lasītavu 
projektu izstrādei un darbam ar datoru mūsu gai-
šajā bibliotēkā!

KARJERAS ATBALSTS
Izzināt savas intereses, stiprās un vājās puses, iepazīt 
savu izvēlēto un citas profesijas un to iespējas, tikties 
ar nozaru pārstāvjiem un dzirdēt veiksmes stāstus, 
apmeklēt uzņēmumus un piedalīties meistarklasēs, 
saņemt individuālo karjeras konsultāciju un apzi-
nāties savas spējas, sagatavoties savai pirmajai 
darbavietai, izzināt tālākizglītības iespējas un vēl 
daudzas citas lietas tev palīdzēs īstenot tehniku-
ma pedagogi karjeras konsultanti.
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EKSKURSIJAS
Lai vairāk iepazīstu darba vidi, pienākumus, izvai-
cātu profesionāļus par darba ikdienu Tev būs ie-
spēja doties mācību ekskursijās uz uzņēmumiem, 
būvdarbu objektiem, interjera saloniem, projek-
tēšanas birojiem un citām ar Tavu izvēlēto profe-
siju saistītām vietām. 

VIKTORĪNAS
Ja esi zinātkārs, zinošs un erudīts, tad būsi lielisks 
atbalsts sava kursa komandai spēlē „Kas? Kur? 
Kad?”. Mācoties pie mums iegūsi iespēju darbo-
ties erudīcijas viktorīnas spēlēs gan tehnikumā, 
gan pilsētā, gan arī ārpus tās. 

KULTŪRAS PASĀKUMI
Koncerti, teātra izrādes, tematiskie pasākumi, tik-
šanās ar māksliniekiem, rakstniekiem, literatūras 
priekšlasījumi un jaunrades pēcpusdienas, filmas, 
mākslas galerijas, muzeji un pilis – tas viss un vai-
rāk Tevi sagaida Daugavpils būvniecības tehniku-
ma organizētajos pasākumos.

JAUNSARDZE
Ja Tev ir interese valsts aizsardzības, patriotisma, 
pilsoniskās apziņas jomā un vēlies attīstīt fiziskās 
spējas, disciplīnu un spēju darboties komandā, tad 
vari kļūt par Jaunsargu. Tev būs iespēja gūt plašas 
zināšanas, gūt praktiskas iemaņas, doties pārgājie-
nos un piedalīties Jaunsardzes rīkotajās nometnēs 
un pasākumos. 

EKOPADOME
Iegūsti zināšanas par dažādām ar dzīvesveidu un 
vidi saistītām tēmām un iesaisties tehnikumā iz-
veidotajā Ekopadomē. Tās rīkotajos semināros, 
pasākumos un meistarklasēs uzzini vairāk par at-
kritumu šķirošanu, vidi un veselīgu dzīvesveidu, 
ekoloģiju, bioloģisko daudzveidību, enerģijas re-
sursu saprātīgu lietošanu un citām tēmām.

TRADĪCIJAS 
Kopā tehnikumā ar dažādām aktivitātēm un pa-
sākumiem atzīmēsim valsts svētkus, Ziemassvēt-
kus, Lieldienas un citas mums svarīgas dienas! Kā 
arī Tev būs iespēja ņemt līdzdalību Labo darbu 
nedēļā un Lielajā talkā.
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SPORTS
Iespēja sportot būs ne tikai sporta nodarbībās, 
bet arī ārpus tām, ņemot dalību dažādos treniņos, 
sacensībās un aktivitātēs. Darbojies sporta stun-
dās, volejbolā, basketbolā, florbolā, badmintonā, 
vieglatlētikā, svarbumbu celšanā un sasniedz ma-
zas un lielas uzvaras!

INTEREŠU IZGLĪTĪBA
Tev būs iespēja attīstīt dažādus savus talantus un 
stiprās puses – sportot gan individuāli, gan ko-
mandā, dziedāt, vadīt un organizēt dažādus pasā-
kumus, attīstīt savu erudīciju, veidot svētku nofor-
mējumu, dejot, u.c.

VALSTS AIZSARDZĪBAS MĀCĪBA
Noturība krīzes situācijās, pilsoniskā aktivitāte, 
valsts aizsardzības iemaņas, līderība un personī-
bas veidošana, fiziskā un militārā sagatavotība, 
pirmā palīdzība  – šīs un citas mācību jomas būs 
interesanti apgūt ne tikai tiem, kuriem ir interese 
militārajā jomā, bet ikvienam. DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS –  

VIETA TAVAI IZAUGSMEI!

TALANTU KONKURSI
Tev būs iespēja pierādīt savu talantu un piedalīties 
dažādos talantu konkursos gan tepat Daugavpils 
būvniecības tehnikumā, gan arī pārstāvēt tehni-
kumu citos, reģiona un valsts mēroga, konkursos.

PAŠPĀRVALDE
Ja esi aktīvs, Tev ir jaunas idejas, spēja organizēt 
pasākumus un vēlme izteikt savu un kursabiedru 
viedokli, tad izmanto iespēju un kļūsti par audzēk-
ņu pašpārvaldes locekli un strādā lieliskā komandā.
 

PROFESIONĀLIE KONKURSI
Iegūsti labas praktiskās iemaņas un Tev būs ie-
spēja pierādīt sevi profesionālajos meistarības 
konkursos, kur savas prasmes demonstrē visas 
Latvijas profesionālo skolu dalībnieki. 



70 71

Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti

Saruna ar karjeras konsultantu UZŅEMŠANA
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UZŅEMŠANAI 
NEPIECIEŠAMIE 
DOKUMENTI:

• izglītības dokuments (kopija)
• sekmju izraksts (kopija)
• pase/personas apliecība vai 

dzimšanas apliecība (kopija)
• 4 foto (3X4)
• vispārējās vidējās izglītības 

sertifikāts (kopija)
•  medicīnas izziņa - forma 0-27u 

(jānorāda mācību iestādes 
nosaukums, var mācīties izvēlētajā 
specialitātē (specialitātes 
nosaukums) un veiktās potes)

• konta numurs  
(Swedbank, SEB, Citadele)

• Bāreņiem un bez vecāku 
apgādības palikušiem 
reflektantiem jāiesniedz 
dokumenti, kas pilnībā  
apliecina šo statusu

DOKUMENTU PIEŅEMŠANA  
NO 13.JŪNIJA LĪDZ 15.AUGUSTAM

ELEKTRONISKĀ PIETEIKŠANĀS:  
WWW.EJ.UZ/DBTUZNEMSANA2022

SAŅEM ATBILDES  
UZ JAUTĀJUMIEM:

• Vai šī profesija būs man piemērota?
• Kādi mācību priekšmeti būs jāmācās 

izvēlētajā mācību programmā?
• Kas nepieciešams, lai iestātos 

Daugavpils būvniecības tehnikumā?
• Ar ko atšķiras mācības tehnikumā?
• Vai būs pieejama dienesta viesnīca?
• Kādas ir manas iespējas pēc 

tehnikuma absolvēšanas?, u.c.

Sarunā var piedalīties gan skolēni,  
gan viņu vecāki.

INFORMĀCIJA PAR UZŅEMŠANU: 
WWW.DBT.LV/LV/UZNEMSANA/ 

PIESAKIES SARUNAI AR DAUGAVPILS 
BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMA PEDAGOGU 
KARJERAS KONSULTANTU:  
WWW.EJ.UZ/MACIESDBT
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PIEDĀVĀJAM APGŪT PIEPRASĪTU UN
KONKURĒTSPĒJĪGU PROFESIJU!


