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2021. gads Daugavpils būvniecības tehnikumam (DBT) 
pagāja attālinātās mācībās, kas nebija viegli, tas prasīja 
jaunus risinājumus mācību procesa īstenošanā, atbilstošas 
pieejas un metodes mācīšanas mācīšanās procesam.

Tehnikumā darbojās trīs izglītojošie centri: Metodiskais un 
pedagogu tālākizglītības centrs, Pieaugušo izglītības centrs, 
Komunikācijas un karjeras centrs, darbojās 6 profesionālās 
izglītības nodaļas: Būvniecības nodaļa, Siltuma, gāzes un 
ūdens tehnoloģiju nodaļa, Metālapstrādes un mašīnzinību 
nodaļa, Arhitektūras un dizaina nodaļa, Ēdināšanas pakal-
pojumu nodaļa IPĪV “Dagda”, Lauksaimniecības nodaļa IPĪV 
“Višķi”, kas plānveidīgi īstenoja uzstādītos mērķus.

DBT mērķtiecīgi realizēja izglītības programmas 5 struk-
tūrvienībās: Daugavpilī, Jātnieku ielā 87 un Lielā ielā 1, 
Augšdaugavas novadā, Višķu tehnikums 18, Dagdā, Brīvī-
bas ielā 3 un Ludzā, P.Miglinīka ielā 34a . 

Tehnikuma profesionālās izglītības piedāvājums ir plašs, 
tas aptver 7 tautsaimniecības industrijas: Būvniecības, Me-
tālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību, Enerģētikas, Ko-
kapstrādes, Lauksaimniecības, Tūrisma, viesmīlības un ēdinā-
šanas, Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektors.

Tehnikums īsteno profesionālās vidējās izglītības un 
arodizglītības ieguvi, darba meklētāju un pieaugušo per-
sonu tālākizglītību un profesionālo kompetenču pilnveidi, 
pārkvalificēšanos un veic ārpus formālās izglītības iegūto 
profesionālo kompetenču novērtēšanu, sekmē un atbalsta 
skolotāju tālākizglītību, veicinot profesionālo un pedago-
ģisko kompetenču pilnveidi. 

2021.gadā tehnikumu absolvēja 533 izglītojamie, vasa-
ras izlaidumā – 338 izglītojamie, rudens izlaidumā - 195 iz-
glītojamie, iegūstot profesionālo izglītību vai arodizglītību. 
Absolventi ieguva apdares darbu tehniķa, inženierkomu-
nikāciju tehniķa, arhitektūras tehniķa, sausās būves tehni-
ķa, ainavu būvtehnika, autodiagnostiķa, ceļu būvtehniķa, 
interjera noformētāja, lokmetinātāja TIG un lokmetinātāja 
MAG/MIG, ēdināšanas pakalpojumu speciālista, konditora 
palīga, lauksaimniecības tehnikas mehāniķa kvalifikāciju.

Noslēgts sadarbības līgums ar Valsts augu aizsardzības 
dienestu, izsniegta atļauja apmācību veikšanai Daugavpils 

būvniecības tehnikumā, tehnikums uzņemts Lauksaim-
niecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācijā. Uzsākta 
trīspusēja sadarbība, Augšdaugavas novads, SIA "AMAZO-
NE", Lauksaimniecības un industriālās tehnikas asociācija, 
par tehnikuma stratēģisko attīstību un turpmāko izglītības 
programmu piedāvājumu Višķos. Parakstīti sadarbības lī-
gumi ar SIA “INTRAC LATVIJA”, industriālās, lauksaimnie-
cības un meža tehnikas tirdzniecības un pēcpārdošanas 
apkalpošanas uzņēmumu, ar starptautisko uzņēmumu SIA 
“XTM” gan par satura izstrādi izglītības programmai beto-
nētājiem, gan arī par izglītojamo piesaisti praksei uzņēmu-
mā un darba vidē balstītu īstenošanu. Parakstīti līgumi ar 
mācību iestādēm: APEC PetroTechnic koledžu Kazahstānā, 
Artura Grottgera vispārējās vidējās izglītības liceja Polijā. 
DBT ir starptautiski atzīta un atpazīstama izglītības iestā-
de, tai ir 32 sadarbības partneri 14 valstīs.

Ministru Kabinets apstiprināja finansējuma piešķiršanu 
no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem augstas gata-
vības projektu īstenošanai. Piešķirto finansējumu ieguldīs 
“Daugavpils būvniecības tehnikuma multifunkcionālās halles 
2. kārtas “Sporta zāles piebūve” un 4.kārtas “Metāla konstruk-
ciju nojume un slīpā siena” būvdarbu pabeigšanai.

 Tehnikums turpināja īstenot ESF Erasmus+ program-
mas projektus saistībā ar izglītojamo un pedagogu mobili-
tātēm dažādās valstīs.

Gada laikā tika rīkoti nozīmīgi pasākumi, pārsvarā visi noti-
ka attālināti. Nekas neapstājās, bet tika īstenots citās formās, 
izmantojot jaunas iespējas. Izglītojamie piedalījās profesionā-
lās meistarības konkursos, SkillsLatvia 2021 konkursa nomi-
nācijā “Ceļu būve” un ieguva 1.vietu, kas deva iespēju katram 
audzēknim novērtēt savas profesionālās spējas. 

Liela uzmanība tika pievērsta izglītojamo karjeras izglī-
tībai, organizēti un īstenoti karjeras izglītības pasākumi, 
Uzņēmēju vakanču gadatirgus, kurš attālināti pulcināja 
Latvijas uzņēmumu pārstāvjus, lai izglītojamie varētu iepa-
zīties ar darba devējiem un plānot tālākās darba iespējas 
pēc tehnikuma absolvēšanas. 

2021. gads tika veltīts Tehnikuma Attīstības un inves-
tīciju stratēģijas izstrādei un tās precizēšanai, jau šobrīd 
Tehnikums savā darbībā izmanto jaunu misiju un vīziju, 
lai veidotu pāreju uz jauniem stratēģiskiem mērķiem gan 
sabiedrībā, gan kolektīvā: “Nodrošināt Eiropas un Latvijas 
tautsaimniecības nozaru darba tirgū pieprasītu, kvalificētu 
un konkurētspējīgu speciālistu sagatavošanu mūža garu-
mā!” un kļūtu par inovatīvu nozaru ilgtspējīgas sinerģijas 
metodiskā atbalsta un ekselences centru.

Patiesā cieņā,
Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktore

/Ināra Ostrovska
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} Siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģiju nodaļa

IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMU

ĪSTENOŠANAS VIETA 

LUDZĀ
(1. maija ielā 16)

MISIJA 2027: Nodrošināt Eiropas un Latvijas tautsaimniecības 
nozaru darba tirgū pieprasītu, kvali� cētu un konkurētspējīgu 
speciālistu sagatavošanu mūža garumā

VĪZIJA 2027: Inovatīvs nozaru ilgtspējīgas sinerģijas 
metodiskā atbalsta un ekselences centrs

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMA
DARBĪBAS PAMATMĒRĶI 

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMA 
STRUKTŪRVIENĪBAS UN NODAĻAS

} Būvniecības nodaļa
} Metālapstrādes un 

mašīnzinību nodaļa
} Siltuma, gāzes un ūdens 

tehnoloģiju nodaļa
} Arhitektūras un 

dizaina nodaļa

IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMU

ĪSTENOŠANAS VIETA

DAUGAVPILĪ
(Jātnieku ielā 87)

} Būvniecības nodaļa
} Metālapstrādes un 

mašīnzinību nodaļa
} Arhitektūras un dizaina nodaļa
} Ēdināšanas pakalpojumu nodaļa

IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMU

ĪSTENOŠANAS VIETA

DAGDĀ
(Brīvības ielā 3)

} Būvniecības nodaļa
} Siltuma, gāzes un ūdens 

tehnoloģiju nodaļa
} Metālapstrādes un 

mašīnzinību nodaļa

IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMU

ĪSTENOŠANAS VIETA 

DAUGAVPILĪ
(Lielā ielā 1)

} Lauksaimniecības nodaļa

IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMU

ĪSTENOŠANAS VIETA

VIŠĶOS
(DAUGAVPILS NOV.)

(Višķu tehnikums 18)

GALVENĀS PRIORITĀTES
z Nodrošināt mācību procesa un tā 

organizēšanas kvalitātes paaugstināšanu, 
sekmēt darba tirgus pieprasījumam 
atbilstošu un konkurētspējīgu speciālistu 
nonākšanu darba tirgū, sekmējot 
absolventu skaita paaugstināšanu, kā arī 
pilnveidot pedagogu prasmes izglītojamo 
mācīšanās motivēšanā un aktīvāk iesaistīt 
tos ieviest integrēto mācību procesu un 
īstenot ārpusstundu aktivitātēs, veidojot 
mācību procesa īstenošanas kvalitātes 
līmeņa paaugstināšanu. 

z Nostiprināt valsts līmeņa metodiskā 
atbalsta centra pozīcijas un nodrošināt 
darbības paplašināšanos atbilstoši jaunajai 
metodiskās atbildības jomai. 

z Veidot un stiprināt sadarbību ar nozares 
profesionālajām asociācijām, nozaru 
organizācijām un sociālajiem partneriem. 

z Uzsākt sadarbību ar Junior Achievement, 
ieviest skolēnu mācību uzņēmumu 
mācīšanas metodi, pieteikties Ekoskolas 
1.-2.līmeņa sertifi kāta iegūšanai, ieviest Eko 
padomi un veikt vides novērtējumu; 

z Īstenot darba vidē balstītās mācības, 
stiprināt sadarbību ar darba devējiem 
Latgales reģionā; 

z Paplašināt Pieaugušo izglītības centra 
piedāvājumu; 

z Izstrādāt Tehnikuma Attīstības un 
investīciju stratēģiju 2021.-2027.gadam.

Tehnikuma prioritātes tiek formulētas atbilstoši katrai jomai, par kuru 
funkcionāli (atbilstoši struktūrai) atbild augstākā un vidējā līmeņa 
ieceltais vadītājs. Katram mācību gadam tiek sagatavots kopējais 
Tehnikuma darba plāns ar kvalitatīvi un kvantitatīvi kopīgi izglītības 
iestādei un izglītības iestādes vadītājam sasniedzamajiem rezultātiem. 
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INTERJERA DIZAINS
Interjera noformētājs

Interjera dizaina speciālists
Interjera dizainera asistents

LAUKSAIMNIECĪBA
Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis

Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis
Augkopības tehniķis

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRDZNIECĪBA 
UN APSAIMNIEKOŠANA 

Namu pārzinis

APZAĻUMOŠANAS 
DARBI

Ainavu būvtehniķis

ENERĢĒTIKA
Siltumapgādes un 

apkures sistēmu tehniķis

ARHITEKTŪRA
Arhitektūras tehniķis

BŪVDARBI
Apdares darbu tehniķis

Apdares darbu strādnieks
Sausās būves montētājs

Krāšņu un kamīnu mūrnieks
Mūrnieks 

BŪVNIECĪBA
Ceļu būvtehniķis

Bruģētājs
Ēku būvtehniķis

Ainavu būvtehniķis
Ģeotehnikas izpētes tehniķis

ĒDINĀŠANAS 
PAKALPOJUMI

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists
Konditora palīgs

Pavārs

AUTOTRANSPORTS
Autodiagnostiķis
Automehāniķis

Transportlīdzekļu krāsotājs 

METĀLAPSTRĀDE
Lokmetinātājs (MAG/MIG) 

Lokmetinātājs (TIG)

SILTUMA, GĀZES UN ŪDENS TEHNOLOĢIJA
Inženierkomunikāciju tehniķis

Inženierkomunikāciju montētājs

KOKIZSTRĀDĀJUMU 
IZGATAVOŠANA

Kokapstrādes iekārtu operators

Tiek īstenotas izglītības 
programmas 5 izglītības 
tematiskās grupās,  
9 izglītības tematiskās 
jomās un 14 izglītības 
programmu kopās,  
no tām īstenojot  
58 profesionālās 
izglītības programmas: 
31 profesionālās vidējās 
izglītības programmas 
ar mācību ilgumu 
4 gadi vai 1,5 gads 
un 9 arodizglītības 
programmas ar 
 mācību ilgumu  
1 gads, 2 tālākizglītības 
programmas ar mācību 
ilgumu līdz 4 mēnešiem, 
1 pilnveides izglītības 
programma ar mācību 
ilgumu līdz 3 mēnešiem 
un 15 neformālās 
izglītības programmas 
(kursi, semināri, vebināri 
un tiešsaistes lekcijas).

2021.GADĀ ĪSTENOJAMĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS UN IEGŪTĀS KVALIFIKĀCIJAS

2021.GADĀ ĪSTENOTO 
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU VEIDI

PROFESIONĀLĀS 
VIDĒJĀS

PILNVEIDES

ARODIZGLĪTĪBAS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS

NEFORMĀLĀS

TEHNIKUMA PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PIEDĀVĀJUMS IR PLAŠS,  
UN TAS APTVER 7 TAUTSAIMNIECĪBAS INDUSTRIJAS:

 z Būvniecības
 z Metālapstrādes, mašīnbūves  

un mašīnzinību
 z Enerģētikas
 z Kokapstrādes

 z Lauksaimniecības
 z Tūrisma, viesmīlības un ēdināšanas
 z Mākslas nozares dizaina  

un radošo industriju sektors
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DAUGAVPILS
Jātnieku iela 87

8 GADA PĀRSKATS 2021

LUDZA 
P.Miglinīka iela 34a

VIŠĶI
Višķu tehnikums 18

DAGDA
Brīvības iela 3

Skola dibināta 1965.gadā kā mācību iestāde, 
kas sagatavo būvniecības jomas jaunos speciā-
listus. Kopš mācību iestādes dibināšanas, teh-
nikums ir kļuvis par mūsdienīgu, prestižu, uz 
zināšanām un kvalitāti balstītu profesionālās 
izglītības mācību iestādi. 

Šobrīd Daugavpils būvniecības tehnikums ir lielā-
kā būvniecības mācību iestāde Latgales reģionā un 
viena no lielākajām būvniecības skolām Latvijā. 

Tehnikumam ir 5 struktūrvienības – izglītības 
programmu īstenošanas vietas: Daugavpilī Jātnieku 
ielā 87 un Lielā ielā 1, Dagdā Brīvības ielā 3, Ludzā 
P.Miglinīka ielā 34a un Daugavpils novadā Višku 
pagastā, Višku tehnikums 18. 

Pēdējo desmit gadu laikā mācību iestādē ir 
notikušas būtiskas izmaiņas: Daugavpilī, Jātnieku 
ielā 87 ir izveidota pārdomāta infrastruktūra. Tas 

ir vienots profesionālās izglītības kompetences 
centra komplekss, kurā ietilpst Būvniecības noda-
ļas, Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju nodaļas, 
Metālapstrādes un mašīnzinību nodaļas, Arhitek-
tūras un dizaina nodaļas darbnīcas, laboratorijas 
ar mācībām nepieciešamo materiāltehnisko bāzi, 
mācību kabineti, dienesta viesnīca, ēdnīca, sporta 
un trenažieru zāle un medicīnas kabinets. Te darbo-
jas trīs izglītojošie centri: Metodiskais un pedagogu 
tālākizglītības centrs, Pieaugušo izglītības centrs, 
Komunikācijas un karjeras centrs. 

DBT sagatavo speciālistus nozīmīgās tausaimnie-
cības nozarēs. Būvniecības nozarē - ēku būvtehni-
ķus, apdares darbu tehniķus un strādniekus, sausās 
būves tehniķus un montētājus, krāšņu un kamīnu 
mūrniekus, ceļu būvtehniķus, bruģētājus, ainavu 
būvtehniķus, namu pārziņus. Būvniecība sākas no 

projekta – pie mums var iegūt arhitektūras tehniķa, 
interjera dizaina speciālista profesiju. Izglītojam 
speciālistus lauksaimniecības, metālapstrādes, ma-
šīnbūves un mašīnzinību nozarē – lauksaimniecības 
mehanizācijas un augkopības tehniķus, automehā-
niķus un transportlīdzekļu krāsotājus, metinātājus. 
Sagatavojam speciālistus tūrisma nozarē – pavārus 
un konditora palīgus. 

Profesionālā izglītība - tas ir amats, profesija. 
Jaunieši tehnikumā iegūst izglītību un arodu, kas 
nodrošina pamatu viņu turpmākajai dzīvei un pie-
dāvā lielas izaugsmes iespējas.

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMA 
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAS VIETAS

LUDZA

VIŠĶI
DAGDA

DAUGAVPILS
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DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS 
TEHNIKUMS 2021. GADĀ

Efektīvi pārvaldīts

Uz kvalitāti balstīts

Modulāri strukturēts

Darba devēju atbalstīts

Modernizēts un pilnveidots

Pieejams un reģionāli balstīts

Uz sadarbību ar NEP orientēts

Jauniešu karjeras izvēli atbalstošs

Uz starptautisku sadarbību orientēts

Pieaugušo izglītības iespēju nodrošinošs

KONVENTS ir Tehnikuma izveidota koleģiāla padomdēvējinstitūcija, 
kuras mērķis ir veicināt Tehnikuma attīstību, nosakot tās darbības 
stratēģiskos virzienus atbilstoši darba tirgus prasībām.

Daugavpils būvniecības tehnikuma Konvents darbojas no 2015. gada 17. decembra.

KONVENTA SASTĀVS:

JĀNIS LĀČPLĒSIS
Daugavpils pilsētas 

domes priekšsēdētāja 
1.vietnieks

GATIS JURISONS
SIA XTM 

izpilddirektors

IVETA MAĻINA 
TABŪNE

Latgales plānošanas 
reģiona administrācijas 

vadītāja

RŪTA GINTAUTE-
MARIHINA

IZM profesionālās un 
pieaugušo izglītības 

departamenta direktore

ANDRIS GRIĶIS
Moller Baltic Import SE 

pēcpārdošanas 
nodaļas vadītājs

INĀRA OSTROVSKA
Daugavpils būvniecības 

tehnikuma direktore

AIGARS 
LAURINOVIČS

LITA valdes 
priekšsēdētājs

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMA 
KONVENTS
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Meistarklases

SATURS

DARBA GRUPU SAPULCES
Aptaujas

PIEREDZES NODOŠANA

METODISKAIS  DARBS UN  PE DAGOGU TĀLĀKIZGLĪTĪBA
DBT METODISKĀ UN PEDAGOGU 
TALĀKIZGLĪTĪBAS CENTRA DARBĪBAS VIRZIENIIZSTRĀDĀTAS 7 JAUNAS 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 
DBT 2021./2022.M.G. 
UZŅEMŠANAI:

Transportlīdzekļu 
krāsotājs

4 gadi

Transportlīdzekļu 
krāsotājs

1,5 gads

Siltumapgādes 
un apkures 
sistēmu tehniķis

4 gadi

Lokmetinātājs MAG 1 gads

Lokmetinātājs TIG 1 gads

Krāšņu un kamīnu 
mūrnieks 

4 gadi

Arhitektūras 
tehniķis

4 gadi

Bruģētājs 1 gads

7 PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS UZSĀKTA KOMPETENCĒS BALSTĪTA 
MĀCĪBU SATURA ĪSTENOŠANA: 

¥ Apdares darbu tehniķis
¥ Ceļu būvtehniķis
¥ Ēku būvtehniķis
¥ Automehāniķis
¥ Inženierkomunikāciju tehniķis
¥ Interjera dizainera asistents
¥ Pavārs

¥ Matemātika I
¥ Latviešu val. I un Literatūra
¥ Svešvaloda I (B2)
¥ Svešvaloda (B1)
¥ Dabaszinības
¥ Ķīmija I
¥ Fizika 
¥ Sociālās zinības un vēsture
¥ Kultūras pamati

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMĀ DARBOJĀS 
“DBT MAZĀ UNIVERSITĀTE”

Tā ir izveidota kā Metodiskā un pedagogu tālākiz-
glītības centra sastāvdaļa, kas darbojas, lai veidotos 
stiprs, darbīgs un saliedēts pedagoģiskais kolektīvs 
ar kopīgu izpratni par tehnikuma vīziju un misiju, 
sasniedzamo mērķi un uzdevumiem, paaugstinā-
tu izglītojamo profesionālo kompetenci, veiksmīgu 
integrāciju un konkurētspēju darba tirgū, veicinātu 
sadarbību starp profesionālās izglītības iestāžu pe-
dagogiem, audzēkņiem un absolventiem, darba de-
vējiem, nozaru profesionāļiem. 

MĒRĶGRUPA: vispārējās vidējās un profesionālās 
izglītības pedagogi, audzēkņi un absolventi, darba 
devēji, nozaru profesionāļi. 

MĒRĶIS: Sekmēt tehnikuma profesionālās un vispā-
rējās vidējās izglītības pedagogu, grupu audzinātā-

ju, struktūrvienību vadītāju profesionālo pilnveidi, 
jauno darbinieku adaptāciju izglītības iestādē, kā arī 
dalīšanos pieredzē ar jomu profesionāļiem, darba 
devējiem, citu mācību iestāžu pedagogiem un dar-
biniekiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu profesionālo 
izglītību. 

Uzdevumi: vispārējās vidējās un profesionālās iz-
glītības pedagogu pieredzes izpēte, analīze, labās 
prakses piemēru un nepieciešamā atbalsta apzinā-
šana. Atbalsta materiālu izveide mācību un audzinā-
šanas stundām, kursu programmu, semināru, lekci-
ju, meistarklašu izveide un īstenošana; tehnikuma 
pedagogu -multiplikatoru tīklojuma izveide, lektoru 
piesaiste, tālākizglītības pasākumu organizēšana, li-
teratūras, internetresursu bāzes veidošana. 

DBT MAZĀS UNIVERSITĀTES IETVAROS TIKA RĪKOTI VAIRĀKI PASĀKUMI

VĒRTĪBORIENTĒTA MĀCĪBU AUDZINĀŠANAS STUNDA

03.11.2021. ZOOM platformā tika organizēti pedago-
gu profesionālās kompetences pilnveides A prog-
rammas kursi “Vērtīborientēta mācību audzināšanas 
stunda”. Kursus vadīja izglītības metodiķe Elga Dre-
linga, multiplikatori: Ārija Šumeiko, Nataļja Leonču-
ka, Jelena Sokolova.

MĒRĶIS: pievērst pedagogu uzmanību motivētu mā-
cīšanos veicinošiem faktoriem mācību audzināšanas 
procesā, pilnveidot pedagogu profesionalitāti pētīju-
mu veikšanai par izglītojamo priekšstatiem un kompe-
tenču pieejā balstītas vērtībizglītības īstenošanu.
UZDEVUMI: aktualizēt informāciju par dažādu pa-
audžu dzīves pieredzes veidošanās ietekmējošajiem 
faktoriem, to ietekmi uz savstarpējām attiecībām un 
pasaules uztveri; piedāvāt integrētus uzdevumus 
Latvijas kultūras mantojuma un tradīciju iepazīšanai 
mācību un audzināšanas stundās; parādīt izziņošu 
spēļu pieejamība e-vidē, veikalu plauktos, iepazīs-
tināt ar pašu veidotām spēlēm  Latvijas iepazīšanai.
MĒRĶAUDITORIJA: profesionālās izglītības, vispā-
rējās vidējās un pamatizglītības skolotāji.
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PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES SEMINĀRU 
CIKLS «IT RĪKU APGUVE»

Semināru ZOOM platformā 
organizēja un vadīja Metodis-
kā un pedagogu tālākizglītības 
centra vadītāja Jolanta Savvina.

 ¥ Jambord rīks  - digitālā 
tāfele un darbs grupās 
25.02.2021.

 ¥ Kahoot rīks – jautras aptaujas zināšanu pār-
baudei 30.04.2021.

 ¥ Canva rīks – informācijas vizualizēšanai un ra-
došajām izpausmēm 24.03.2021.

Kursu laikā pedagogi apguva IT tehnoloģijas, 
kas ļāva pilnveidot digitālās prasmes un pielietot 
tās attālinātajā mācību procesā.

SPECIĀLO ZINĀŠANU APGUVE BĒRNU 
TIESĪBU AIZSARDZĪBAS JOMĀ

20.10.2021. Daugavpils būvniecības tehnikuma 
pedagogi un darbinieki ZOOM platformā pieda-
lījās profesionālās kompetences pilnveides prog-
rammas kursos „Speciālo zināšanu apguve bēr-
nu tiesību aizsardzības jomā”. Kursu programma 
izveidota atbilstoši 2014. gada 01. aprīļa MK no-
teikumiem Nr. 173 “Noteikumi par kārtību, kādā 
apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsar-
dzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”.

Programmas apguves laikā izglītības iestāžu 
pedagogi un darbinieki papildināja zināšanas par 
aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā, nor-
matīvajā regulējumā, kā arī pilnveidoja prasmes, 
kas nepieciešamas, lai nodrošinātu bērnu tiesību 
aizsardzību izglītības iestādē. Kursi tika organizēti 
sadarbībā ar Latgales mācību centru.

VEBINĀRS "JAUNAIS 
STANDARTS LVS 1061:2020 
ĢIPŠA PLĀKSNES 
UN ĢIPŠA PLĀKŠŅU 
SISTĒMAS. PLĀNOŠANAS 
UN LIETOŠANAS 
NOTEIKUMI"

22.04.2021. Daugavpils būvniecī-
bas tehnikums sadarbībā ar Knauf 
Akadēmiju organizēja vebināru “Jau-
nais standarts LVS 1061:2020 Ģipša 
plāksnes un ģipša plākšņu sistēmas. 
Plānošanas un lietošanas noteikumi” 
Zoom platformā, kuru novadīja SIA 
“Knauf” Tehniskais vadītājs, Knauf 
Akadēmijas vadītājs, sausās būves 
meistars, būvakustikas eksperts 
Andris Veinbergs.

Pasākumā piedalījās būvinženieri, 
kā arī 12 pedagogi no  Rīgas Celtnie-
cības koledžas, Rīgas Tehniskās uni-
versitātes, Rīgas mākslas un mediju 
tehnikuma, Daugavpils būvniecības 
tehnikuma, Saldus tehnikuma un Vi-
dzemes tehnoloģiju un dizaina teh-
nikuma.

Vebināra laikā Andris Veinbergs 
iepazīstināja dalībniekus ar jauno 
standartu LVS1061:2020 un par tā 
pielietojumu praksē, kā arī ar ģipša 
plāksnēm, kuras izmanto pasaulē un 
Latvijā, lieto dzīvokļu kosmētiskajam 
remontam, lai nodrošinātu visaug-
stākās būvfizikālās prasības.

STARPTAUTISKAIS SEMINĀRS/MEISTARKLASE 
TRANSPORTLĪDZEKĻU KRĀSOTĀJIEM

08.12.2021. tehnikumā notika starptautiskais seminārs/meis-
tarklase “Transportlīdzekļu krāsotājs mūsdienu darba tirgū. Ra-
došas izpausmes aerogrāfijā profesijas apguvē”, kurā piedalījās 
Latvijas Auto asociācijas, Mašīnbūves un mašīnzinību nozares 
pārstāvji, profesionālās izglītības skolotāji, izglītojamie, izglītī-
bas metodiķi, tehnikuma sadarbības partneri no Kazahstānas, 
Gruzijas, Moldovas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas profesionālās 
izglītības mācību iestādēm.

Seminārs/meistarklase tika rīkots ar mērķi popularizēt trans-
portlīdzekļu krāsotāja profesiju, pilnveidot pedagogu profesio-
nālo pieredzi, izglītot topošos speciālistus Auto nozarē.

Sadarbojoties ar Latvijas Auto nozares pārstāvjiem, seminā-
ra pirmajā daļā Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību 
nozares eksperts, SIA “Auto Palete” tirdzniecības un marketin-
ga vadītājs Edmunds Anteniskis, stāstīja par transportlīdzekļu 
krāsošanas vēsturi, par mūsdienu tendencēm transportlīdzekļu 
krāsošanas jomā, kā arī par prasībām jaunajiem speciālistiem – 
transportlīdzekļu krāsotājiem darba tirgū Latvijā.

Tehnikuma direktores vietniece attīstības un inovāciju jomā 
Oksana Soročina runāja par Autotransporta nozares profesio-
nālās izglītības programmu īstenošanu tehnikumā. Metālap-
strādes un mašīnzinību nodaļas vadītājs Māris Ločmelis seminā-
ra dalībniekiem piedāvāja virtuālu ekskursiju transportlīdzekļu 
krāsotāja darbnīcā, iepazīstinot visus ar aprīkojumu, materiāl-
tehnisko bāzi, krāsu laboratoriju, kurā notiek koloristikas darbi, 
sagatavošanas darbu un antikorozijas darbu vietu un krāso-
šanas kameru. Nodaļas vadītājs stāstīja par to, kas ir jāzina un 
kādas prasmes ir jāapgūst izglītojamajiem mācoties transportlī-
dzekļu krāsotāja profesiju. 

Māris Ločmelis rādīja aerogrāfijas meistarklasi, veidojot uz trans-
portlīdzekļa virsbūves detaļas dekoratīvu kompozīciju. Paraugde-
monstrējums tika metodiski skaidrots, pievēršot uzmanību arī da-
žādām smalkām niansēm, kas ir svarīgas šajā procesā. 

VEBINĀRS PROFESIONĀLĀS 
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU AUDZĒKŅIEM 
"JAUNIE UGUNSDROŠĪBAS 
NOTEIKUMI TOPOŠAJIEM 
BŪVNIECĪBAS SPECIĀLISTIEM"

09.03.2021. Daugavpils būvniecības tehnikums 
sadarbībā ar Darba Drošības centru novadīja ve-
bināru "Jaunie ugunsdrošības noteikumi topoša-
jiem būvniecības speciālistiem" Zoom platformā. 
Vebinārs tika organizēts ar mērķi iepazīstināt 
jauniešus ar aktuālo informāciju ugunsdrošības 
jomā būvniecības speciālistiem. Vebināra laikā 
dalībnieki iepazinās ar normatīvajiem aktiem, 
kas regulē ugunsdrošību, par rīcību ugunsgrēka 
gadījumā, evakuācijas organizēšanu būvobjektā, 
ugunsdzēsības līdzekļu nodrošinājumu būvobjek-
tā un citiem jautājumiem.

Darba Drošības centra ugunsdrošības eksperts 
Georģijs Kiseļovs pievērsa ļoti lielu uzmanību at-
bildībai un sadarbībai visiem būvniecības procesa 
dalībniekiem par ugunsdrošības noteikumu ievē-
rošanu, strādājot būvniecības nozarē.
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PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDES KURSU CIKLS 
“VISPĀRIZGLĪTOJOŠO UN PROFESIONĀLO PRIEKŠMETU PEDAGOGU SADARBĪBA 
KOMPETENČU PIEEJAS MĀCĪBU SATURA ĪSTENOŠANĀ”

 ¥ 1.daļa – 13.10.2021.
 ¥ 2.daļa  - 27.10.2021.
 ¥ 3.daļa – 25.11.2021.

SEMINĀRA 1.DAĻA notika ar mērķi pilnveidot pe-
dagogu profesionālo kompetenci, izprast integrētā 
mācību procesa principus, to izmantošanu mācīša-
nas un  mācīšanās procesā. 

Seminārā piedalījās Daugavpils būvniecības teh-
nikuma, Daugavpils tehnikuma, Rēzeknes tehniku-
ma, Ventspils tehnikuma, Jēkabpils Agrobiznesa ko-
ledžas, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas 
Saules skola pedagogi un izglītības metodiķi. Semi-
nārs notika gan klātienē, gan attālināti.

Semināra laikā tika izskatīta integrētās pieejas būtī-
ba profesionālajā izglītībā, apskatīti integrēšanas veidi, 
to izvēle atbilstoši sasniedzamajam rezultātam. Tika 
runāts arī par to, kas ir jēgpilna mācīšanās, kādas ir vē-
rojamas izmaiņas mācību procesā, ieviešot integrēto 
pieeju, kādām ir jābūt skolotājam nepieciešamajām 
zināšanām integrētā mācību procesa īstenošanai.

SEMINĀRA 2.DAĻĀ runāja par integrētā satura 
izstrādes iespējām, par ieguvumiem un metodēm 
strādājot un izmantojot integrēto pieeju.  Daugav-
pils būvniecības tehnikuma pedagogi dalījās ar vis-
pārizglītojošo priekšmetu un profesionālo priekš-
metu integrēto stundu piemēriem.

SEMINĀRA 3.DAĻĀ notika teorētiski praktisks se-
minārs/meistarklase “Jaunie produkti, inovācijas un 
tehnoloģijas flīzēšanā” Semināru vadīja tirdzniecī-
bas pārstāvis no SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas" Toms 
Kreislers. 

SEMINĀRA MĒRĶIS: pilnveidot pedagogu profe-
sionālo kompetenci, iepazīties ar jaunākajiem pro-
duktiem flīzēšanā, inovācijām un apgūt jaunākās 
tehnoloģijas.

Semināra teorētiskajā daļā, DBT un citu skolu peda-
gogi iepazinās ar virsmas sagatavošanas tehnoloģi-
jām, ruļļveida membrānām, hidroizolācijas piemēriem. 
Lektors ar konkrētiem piemēriem skaidroja, kas īpaši ir 
jāņem vērā pie flīzēšanas tehnoloģijas, kas var notikt 
pie nekvalitatīvi uzklātām flīzēm. Aktuāli bija iepazīties 
ar Skandināvu hidroizolācijas prasībām un to perspek-
tīvām, kā arī ar to izmantošanu Latvijā. Kā jaunums 
pedagogiem bija flīzēšanas tehnoloģijas skaidrojums 
uz koka virsmām, lielformāta flīžu (1000x3000mm) ie-
klāšana un tam paredzētie materiāli, bruģa šuvošana, 
kas ar katru gadu kļūst aktuālāka.

 Praktiskajā daļā demonstrēja ruļļveida hidroizo-
lācijas materiāla uzklāšanas tehnoloģiju, stāstīja, kas 
ir jāievēro to līmējot pie sagatavotās virsmas. Semi-
nāra dalībnieki vēroja eksperimentu ar lielformāta 
flīzes uzklāšanu, kādai ir jābūt  līmes konsistencei un 
kāda ķelle tiek izmantota līmes uzklāšanai.

MEISTARKLASE "VENĒCIJAS APME-
TUMA UZKLĀŠANAS TEHNOLOĢIJA"

15.04.2021. DBT profesionālās izglītības skolotāja 
I.Koluža aicināja visus interesentus uz meistarklasi, 
kurā demonstrēja Venēcijas dekoratīvā apmetuma 
izstrādes tehnoloģiju. I.Koluža ir pieredzes bagāta 
skolotāja, kas tehnikumā jau vairāk kā 18 gadus 
māca apdares darbu tehnoloģijas, kas nemitīgi pa-
pildinās ar jauniem apdares materiāliem.

Mūsdienu interjeros visbiežāk šajā tehnikā 
tiek veidota kāda viena vai divas sienas plaknes, 
kas var būt visdažādākajās toņkrāsās. Ieteicams 
izmantot 2-3 toņus un klāt vairākos slāņos, katru 
slāni rūpīgi ar speciālu špakteļlāpstiņu pulējot.

Meistarklases dalībnieki uzmanīgi sekoja Innas 
Kolužas paraugdemonstrējumam, kurā varēja re-
dzēt visas tehniskās viltības un darba secību.

DBT IEKĻAUTS UNESCO KATEDRAS 
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES 
STARPTAUTISKAJĀ TĪKLOJUMĀ

Daugavpils būvniecības tehnikumā tika veikts 
pētījums, ar mērķi noskaidrot, kā veidojas dzīvei 
noderīgu un ilgtspējību veicinošu vērtību sistē-
ma mācību laikā. Izglītojamie tika aicināti aizpildīt 
anonīmu anketu interneta vidē, kurā vajadzēja 
nosaukt savas labākās personīgās īpašības un at-
bildēt uz jautājumiem par godīgumu, izpalīdzību 
un doto solījumu pildīšanu.

Aptaujas rezultāti parāda, ka visvērtīgākās per-
soniskās īpašības izglītojamo izpratnē ir labsirdī-
ba, izpalīdzība un laipnība. Svarīgi ir uzsvērt, ka 
izglītojamo uzskati par atbildību pret citiem un 
godīgumu mainās izglītības ieguves laikā. 1. un 2. 
kursa izglītojamajiem šīs vērtības nešķiet tik būtis-
kas, bet 3. un 4. kursa izglītojamie jau pārliecinoši 
tās atzīst par nozīmīgām vērtībām, kas varētu vi-
ņiem palīdzēt arī veiksmīgi iekļauties darba tirgū.

Pētījuma rezultāti ir publicēti starptautiskā žur-
nālā “Journal of Teacher Education for Sus-taina-
bility”, kuru koordinē UNESCO katedra Daugavpils 
Universitātē. Žurnāls ir iekļauts vairākās datu bā-
zēs un tam ir augsta citējamība.

STAŽĒŠANĀS SKOLVADĪBAS JOMĀ

22.09.2021. Daugavpils būvniecības tehnikumā 
notika Latvijas profesionālās izglītības iestāžu di-
rektoru vietnieku stažēšanās, kas tiek īstenota ESF 
projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva 
pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” 
(Vienošanās Nr.8.5.3.0/16/I/001) ietvaros.

Direktoru vietnieki iepazinās ar tehnikuma no-
daļām, materiāli tehnisko bāzi, mācību procesa or-
ganizēšanu un īstenošanu. Tehnikuma pedagogi 
dalījās savā pieredzē, stāstīja par pozitīvo un arī 
problēmām, kas veidojas mācību laikā.

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRES 
VIZĪTE DBT

30.jūlijā tehnikumu apmeklēja Izglītības un zi-
nātnes ministre Anita Muižniece, Saeimas Izglītības, 
kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisi-
jas priekšsēdētājs, Izglītības un zinātnes ministrijas 
Parlamentārais sekretārs Sandis Riekstiņš un Pro-
fesionālās un pieaugušo izglītības departamenta 
direktore Rūta Gintaute – Marihina, kā arī Augšdau-
gavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 
vietnieks Vitālijs Aizbalts.

Vizītē tehnikuma direktore Ināra Ostrovska ar 
komandu iepazīstināja ar tehnikuma jaunuzcelto 
un aprīkoto mācību poligonu, darbnīcām un tālā-
ko attīstības redzējumu visās filiālēs.
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2021.gadā Daugavpils būvniecības tehnikums sa-
ņēma Izglītības un zinātnes ministrijas Pieaugušo 
neformālās izglītības ceļojošās balvas konkursa 
“Saules laiva” pateicības rakstu par nozīmīgu un 
kvalitatīvu pieaugušo neformālās izglītības no-
drošināšanu. 

Konkursa mērķis ir akcentēt pieaugušo izglītības 
nozīmīgumu, sekmējot kvalitatīvu mācību prog-
rammu īstenošanu.

ESF PROJEKTS „NODARBINĀTO PERSONU 
PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE”

ESF projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto 
personu profesionālās kompetences pilnveide” 
attālināto mācību kārtas ietvaros mācības profe-
sionālās pilnveides izglītības programmā “Būvpro-
jekta rasējumu lasīšana” pabeigušas 2 apmācību 
grupas (47 izglītojamie), iegūstot profesionālās piln-
veides apliecības par programmas apguvi. Mācību 
procesa gaitā izglītojamie izstrādāja ēku kopattēlo-
juma, būvkonstrukcijas, ģenerālplānu, inženierko-
munikāciju rasējumus, kā arī ieguva zināšanas un 
prasmes par būvprojekta saturu un noformēšanu 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Projekta ietvaros mācības pabeigušas 2 grupas 
klātienes un neklātienes formātā īstenotā profesio-
nālās pilnveides izglītības programmā “Digitālās 

prasmes attālināto mācību nodrošināšanai” 
(160 stundas). Kopskaitā 29 dalībniekiem bija 
iespēja apgūt jaunas zināšanas un prasmes digitālo 
tehnoloģiju lietošanā attālināto mācību organizēša-
nai, labvēlīgas mācību vides psiholoģijā, normatīvo 
dokumentu izstrādē attālināto mācību organizēša-
nai,digitālo tehnoloģiju izmantošanā, kā arī digitālā 
satura veidošanā.

APMĀCĪBAS LAUKSAIMNIEKIEM UN 
DĀRZKOPJIEM

2021.gadā tika novadīts vebinārs 11 lauksaimnie-
kiem un dārzkopjiem “Augu aizsardzības līdzekļu 
precīza un efektīva lietošana”.

ĀRPUS FORMĀLĀ IZGLĪTĪBA
Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profe-

sionālo kompetenču novērtēšanai 2021. gadā tika 
organizēti kvalifi kācijas eksāmeni 15 pretenden-
tiem:
¥ autoatslēdznieka kvalifi kāciju ieguva 13 

pretendenti;
¥ apdares darbu tehniķa kvalifi kāciju ieguva 2 

pretendenti.

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA  – PAMATS KONKURĒTSPĒJAI DARBA TIRGŪ UN PAŠATTĪSTĪBAI

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS CENTRA 
APMĀCĪBU KURSU PIEDĀVĀJUMS

Apkopojot iepriekšējo gadu darba rezultātus, 
Daugavpils būvniecības tehnikuma Pieaugušo 
izglītības centrs ir izdevis apmācību kursu pie-
dāvājumu, kurā iekļautas mūsdienīgas mācību 
programmas strādājošajiem, darba meklētājiem 
un nozares speciālistiem.

Piedāvājumā iekļauti maksas kursi profesio-
nālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides 
un neformālās izglītības programmās – kopā 39 
programmās.

Ja ir iegūtas praktiskās iemaņas, bet nav 
izglītības dokumenta, kas apliecina prasmes, 
interesenti var pieteikties ārpus formālās izglītī-
bas sistēmas apgūtās profesionālās kompetences 
novērtēšanai kādā no 17 profesionālajām kvalifi -
kācijām.

Būvniecības nozares speciālistiem tiek piedā-
vāti 25 semināri, savukārt lauksaimniekiem un 
lauku uzņēmējiem piedāvājumā ir trīs semināri.

Daugavpils būvniecības tehnikums mainot 
mācīšanās kultūru kļūst par vietu, kur pieaugušie 
var iegūt prasmes darbam jaunās specialitātēs. 
Nākotne būs atkarīga no tā, vai mēs spēsim laicīgi 
iegūt jaunākajām 21.gadsimta tendencēm atbil-
stošas prasmes. Mainās tas, kurš prot mācīties 
jebkurā vecumā!

APMĀCĪBAS BŪVNIECĪBAS SPECIĀLISTIEM

2021.gadā Daugavpils būvniecības tehnikuma 
Pieaugušo izglītības centrs organizēja 23 vebi-
nārus, kuros savu kvalifi kāciju paaugstināja 411 
būvspeciālisti.

Vebināru tēmas:
¥ Jumtu konstruktīvo risinājumu projektēšana, 

būvniecība un būvuzraudzība
¥ Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana 
¥ Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas 

sistēmu efektīva ekspluatācija ēkā teorijā un 
praksē

¥ Koka konstrukciju ugunsdrošība. Ugunsdrošās 
sienas, pārsegumi un jumta konstrukcijas

¥ Ceļa konstruktīvo kārtu kvalitātes kontrole
¥ Ugunsdrošības prasības būvspeciālistiem
¥ Energoefektīvu ēku norobežojošās 

konstrukcijas
¥ Kondensācijas risku novērtējums 

būvkonstrukcijās
¥ Jaunais standarts LVS 1061:2020 Ģipša 

plāksnes un ģipša plākšņu sistēmas. 
Plānošanas un lietošanas noteikumi

¥ Vēsturisku ēku energoefektivitātes 
paaugstināšana

¥ Elektroinstalācijas mērījumi atbilstoši 
ugunsdrošības noteikumiem nr. 238, 
dokumentācijas sagatavošana

¥ Ēku un inženiertīklu tehniskās apsekošanas, 
būves ekspertīzes un inženiertehniskās izpētes 
pamatprincipi

¥ Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā
¥ Būvju ugunsdrošības risinājumi: kabeļu, 

cauruļu ugunsdrošība un to šķērsojumi 
ugunsdrošajās sienās un pārsegumos. 

¥ Būvju ugunsdrošības risinājumi: metāla 
konstrukciju ugunsdrošība. 

¥ Darba aizsardzības prasības, strādājot 
būvobjektā

¥ Energoefektivitātes risinājumi ēkās, 
inženiersistēmās un ražošanas procesos
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Novērtējot pedagogu un darbinieku nopelnus, 
ieguldījumu Daugavpils būvniecības tehnikuma 
(DBT) attīstībā, sasniegumus profesionālajā, sa-
biedriskajā, izglītības darbībā, tehnikuma peda-
gogiem un darbiniekiem tiek piešķirti ikgadējie 
apbalvojumi.

Ar augstāko 1.pakāpes apbalvo-
jumu „Daugavpils būvniecības 
tehnikuma lepnums” nominācijā 
“Par ilggadīgu, godprātīgu radošu 
darbu un profesionalitāti” apbal-
vota Teresa Jevstrahina. Teresu 
raksturo kā apzinīgu, atbildīgu un 
atsaucīgu vispārējās vidējās izglītības 
skolotāju, kura kvalitatīvi spēj sagata-
vot audzēkņus centralizētajiem eksāmeniem 
matemātikā, kuros skolotājas audzēkņi uzrādīja labus 
rezultātus. Skolotājai tika izteikta pateicība par ieguldīto 
darbu jaunas paaudzes mācīšanā un audzināšanā, par 
prasmi mīlēt darbu, to darot ar rūpību un pacietību.

Ar 2.pakāpes apbalvojumu Daugavpils būvniecī-
bas tehnikuma pateicības rakstu “Mazā pūce” ap-
balvoti:

Konstantins Sarans nominācijā “Par nozīmīgu pe-
dagoģiskā darba ieguldījumu profesionālās izglītī-
bas kvalitātes paaugstināšanā”. Metālapstrādes un 
mašīnzinību nodaļas profesionālās izglītības skolotājs, 
Autotransporta nodaļas vadītājs. Ar augstu profesionālo 
meistarību māca audzēkņiem apgūt izvēlēto profesiju, 
tiek raksturots kā ļoti atbildīgs un godprātīgs skolotājs.

Nominācijā “Par augstu profesionālo meistarību 

izglītojamo darba audzināšanā un profesijas apgu-
vē” tika apbalvotas Būvniecības nodaļas profesionālās 
izglītības skolotājas Nataļja Apanoviča, kura mērķtiecī-
gi organizē mācību procesu, nodrošinot labvēlīgu mācī-
bu vidi un Inna Koluža, kurai tika izteikta pateicība par 
ilggadīgu, radošu darbu, profesionāli apmācot izglītoja-

mos kvalifikācijas iegūšanai.
Pēteris Kalvāns nominācijā “Par nozīmīgu 

pedagoģiskā darba ieguldījumu vispārējās 
vidējās izglītības apguvē” – zinošs vispārējās 
vidējās izglītības skolotājs. 2020./2021. m.g. attā-
lināto mācību laikā aktīvi izmantoja kompetenču 

pieeju, attīstot audzēkņu digitālās prasmes veici-
nājis starpdisciplināro pieeju mācību procesam.
Iveta Kriškijāne nominācijā “Par nozīmīgu iegul-

dījumu izglītojamo audzināšanas procesa organi-
zēšanā un personības attīstībā”. Iveta ir vispārējās vi-
dējās izglītības skolotāja, kura cenšas sasniegt vislabāko 
rezultātus, vienmēr atbalsta savus audzēkņus. Ar savu 
atbildīgu pieeju darbam ieguvusi cieņu gan kolēģu, gan 
audzēkņu vidū. Vienmēr laipna, atsaucīga, perfekti strā-
dā komandā, spēj atrast vajadzīgos vārdus un iedvesmot 
audzēkņus sasniegt labākus rezultātus mācībās.

Māris Ločmelis nominācijā “Par inovācijām mācī-
bu procesā” – Metālapstrādes un mašīnzinību nodaļas 
vadītājs, aktīvs un radošs profesionālās izglītības skolo-
tājs, kas pasniedz mācību priekšmetus audzēkņiem, kuri 
apgūst transporta līdzekļa krāsotāja profesiju. Skolotā-
jam ir bagāta praktiskā pieredze, kā arī mācību stundas 
ir ļoti inovatīvas un interesantas. Nominēts arī Nikodema 
Rancāna balvai “Latgales izcilākie pedagogi”.

LABĀKIE DAUGAVPILS 
BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMA 
PEDAGOGI UN DARBINIEKI

NATAĻJA 
APANOVIČA

PĒTERIS 
KALVĀNS

IVETA 
KRIŠKIJĀNE

MĀRIS
LOČMELIS

SARMĪTE
MEĻNIKOVA

JURIS
OZOLS

Kā “Labākais jaunais pedagogs” atzīta Sarmīte 
Meļnikova – enerģiska, zinoša Ēdināšanas pakalpojumu 
nodaļa vadītāja, profesionālās izglītības skolotāja, atbil-
dīgā par tehnikuma audzēkņu dalību programmā “Lat-
vijas skolas soma”.

Juris Ozols nominācijā “Par nozīmīgu pedagoģis-
kā darba ieguldījumu sporta organizēšanā un valsts 
patriotiskajā audzināšanā jaunajai paaudzei” - at-
bildīgs, aktīvs un radošs sporta organizators. Ar interesi 
un aizrautību strādā ar jauniešiem, ir pierādījis sevi gan 
gatavojot audzēkņus sacensībām, gan arī valsts aizsar-
dzības mācībās, patriotiski audzinot jauno paaudzi.

2.pakāpes apbalvojumu “Daugavpils būvniecī-
bas tehnikuma pateicības raksts” apbalvoti:

Nominācijā “Par nozīmīgu ieguldījumu saimnie-
ciskā darba organizēšanā” saņēma apbalvojumu Rai-
sa Golovko – noliktavas pārzine. Raisai izteikta pateicī-
ba par ilggadīgu, godprātīgu, radošu darbu, novērtējot 
viņas darba spējas un prasmi sastrādāties ar ikvienu no 
kolēģiem, zinoša sava amata jomās.

Olga Pavlova nominācijā “Par augstu profesio-
nālo meistarību pienākumu izpildē” - atsaucīgs 
un zinošs ārsta palīgs, savus tiešos pienākumus veic 
apzinīgi, precīzi, neskatoties uz lielo darbu apjomu 
pandēmijas laikā..

Nominācijā “Par atbildīgu un godprātīgu attiek-
smi veicot darba pienākumus” saņēma Laura Pēter-
felde – direktores vietnieces asistente. Strādājot pieau-
gušo izglītības centra speciālistes amatā, labi organizē 
savu darbu. Centīga, atbildīga un atsaucīga, nekad ne-
atsaka palīdzību.

Lolita Muho nominācijā “Par kvalitatīvu ēdināša-
nas organizēšanu tehnikuma izglītojamiem un dar-
biniekiem”. Virtuves vadītāja, kura atbildīgi veic tiešos 
darba pienākumus, ievērojot darba izpildes termiņus un 
uzraugot darba kvalitāti. Strādājot komandā ciena kolē-
ģu viedokli, piedāvā savu palīdzību nepieciešamības ga-
dījumā., ir atsaucīga un laipna.

Pateicības rakstu “Par nozīmīgu ieguldījumu Iz-
glītības programmu īstenošanas vietas “Višķi” at-
jaunošanā un lauksaimniecības nozares izglītības 
jomas programmu pilnveidē" saņēma Anita Lāčau-
niece - Daugavpils būvniecības tehnikuma Izglītības 
programmas īstenošanas vietas "Višķi" vadītāja.

Pateicības raksti piešķirti:
Profesionālās izglītības skolotājai Margaritai Grigor-

jevai “Par radošu un atbildīgu pieeju mācību procesa 
organizēšanā darba aizsardzības jomā”.

Mācību nodaļas vadītājai Oksanai Bogorodjai “Par 
ilggadīgu, godprātīgu un kvalitatīvu darbu, organizējot 
un vadot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu procesa 
norisi".

Starptautiskās sadarbības un projektu nodaļas vadītā-
jai Intai Laurenai “Par nozīmīgu ieguldījumu projektu 
vadībā un efektīvu Erasmus+ projektu mobilitāšu īsteno-
šanu".

Arhitektūras un dizaina nodaļas vadītājai, profesionā-
lās izglītības skolotājai Valentīnai Siņakovai “Par atbil-
dīgu un radošu pieeju jauno speciālistu sagatavošanā”.

Finanšu nodaļas vadītājai Valentīnai Košeļonokai 
“Par ilggadīgu, godprātīgu un atbildīgu darbu, nodroši-
not profesionālu finansiāli saimniecisko darbību".

RAISA
GOLOVKO

OLGA 
PAVLOVA

LAURA 
PĒTERFELDE

INNA  
KOLUŽA

MARGARITA 
GRIGORJEVA

VALENTĪNA 
SIŅAKOVA
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SADARBĪBAS LĪGUMUS AR VALSTS AUGU 
AIZSARDZĪBAS DIENESTU

IZSNIEGTA ATĻAUJA APMĀCĪBU 
VEIKŠANAI VIŠĶOS

Valsts augu aizsardzības dienests 
izsniedza atļauju apmācību veikša-
nai Daugavpils būvniecības tehni-
kumā:
} profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju 

apmācība darbībām ar otrās reģistrācijas klases 
augu aizsardzības līdzekļiem;

} augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru 
apmācība.

Apmācības notiks izglītības programmu īstenošanas vietā 
VIŠĶOS!

24.03.2021.

TEHNIKUMS UZŅEMTS LAUKSAIMNIECĪBAS 
TEHNIKAS RAŽOTĀJU UN TIRGOTĀJU 
ASOCIĀCIJĀ

 LTRTA ir vienīgā 
lauksaimniecības teh-
nikas nozari pārstā-
voša profesionāla ne-
valstiskā organizācija, 
kas apvieno nozīmīgākos un spēcīgākos lauksaimniecības 
tehnikas nozares uzņēmumus un servisa pakalpojumu snie-
dzējus.

LTRTA valde balsoja par Daugavpils būvniecības tehniku-
ma iekļaušanu Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgo-
tāju asociācijas biedru sastāvā. Šī sadarbība sniegs iespēju 
attīstīt īstenojamās izglītības programmas un mūsu IPĪV 
„Višķi” struktūrvienības attīstību, sadarbībā ar nozares pār-
stāvjiem un celt profesijas Lauksaimniecības mehanizācijas 
tehniķis prestižu.

TRĪSPUSĒJAS SADARBĪBAS 
UZSĀKŠANA IPĪV "VIŠĶI"

Pēc Augšdaugavas novada iniciatī-
vas, Daugavpils būvniecības tehniku-
ma IPĪV „Višķi” notika tikšanās ar SIA 
"AMAZONE" īpašnieci Baibu Mikālu, 
Lauksaimniecības un industriālās 
tehnikas asociācijas (LITA) valdes 
priekšsēdētāju Aigaru Laurinoviču, 
Augšdaugavas novada pašvaldības do-
mes priekšsēdētāja vietnieku Vitāliju 
Aizbaltu un Višķu pagasta pārvaldes 
vadītāju Jāni Promu par tehnikuma 
stratēģisko attīstību un turpmāko izglī-
tības programmu piedāvājumu Višķos.

 Tehnikumu pārstāvēja direktore 
Ināra Ostrovska, direktores vietniece 
attīstības un inovāciju jomā Oksana 
Soročina un IPĪV „Višķi” vadītāja Anita 
Lāčauniece.

Tikšanās laikā tika pārrunāts sva-
rīgākais lauksaimniecības nozarē, 
izskatīts jautājums par smago spēkra-
tu mehāniķu izglītības programmas 
nepieciešamību un attīstību, kā arī 
tehnikuma darbības ietekmi uz Višķu 
pagasta attīstību.

23.08.2021.

NOSLĒGTI SADARBĪBAS LĪGUMI
SADARBĪBAS LĪGUMI AR LATVIJAS UZŅĒMUMIEM UN SKOLĀM

SIA "INTRAC LATVIJA"
SIA “INTRAC LATVIJA” ir industriālās, lauk-

saimniecības un meža tehnikas tirdzniecības un 
pēcpārdošanas apkalpošanas uzņēmums. Lai 
nodrošinātu profesionālās izglītības pieejamību 
un kvalifi cētu speciālistu sagatavošanu darbam 
industriālās vai lauksaimniecības tehnikas (sma-
go spēkratu, būvmašīnu un celtniecības tehnikas) 
jomā Daugavpils būvniecības tehnikums un uzņē-
mums vienojās par sadarbību. Sadarbība ietvers 
profesionālās izglītības programmu izstrādi un īs-
tenošanu, mācību prakses darba vidē balstīto mā-
cību organizēšanu, karjeras pasākumu un seminā-
ru īstenošanu, pedagogu profesionālo pilnveidi.

04.10.2021.

SIA “XTM” 
SIA "XTM" ir starptautisks uzņēmums, kurš dar-

bojas būvniecības nozarē un tā biroji atrodas Oslo, 
Stokholmā un Rīgā. Uzņēmumam ir plašs betonē-
šanas pakalpojumu klāsts - no ēku pamatiem un 
grīdām līdz daudzstāvu ēkām un pat sarežģītām 
tiltu konstrukcijām. Daugavpils būvniecības tehni-
kums ir parakstījis sadarbības līgumu ar uzņēmu-
mu gan par satura izstrādi izglītības programmai 
betonētājiem, gan arī par izglītojamo piesaisti 
praksei uzņēmumā un darba vidē balstītu (DVB) 
īstenošanu.

15.06.2021.
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PROJEKTI
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pa-
matdarbības Nr.1 (KA1) Profesionālās izglītības 
sektora projekti: 
“Daugavpils Būvniecības tehnikuma „Autodi-
agnostiķa”, „Interjera noformētāja”, „Arhitekta 
palīga” un „Apdares darbu tehniķa” kvalifi kāciju 
izglītojamo profesionālās kompetences paaugsti-
nāšana, izmantojot ECVET ģeogrāfi sko mobilitāti” 
(Nr.2019-1-LV01-KA116-060307)
„Jaunas zināšanas, prasmes un kompetences kopā 
ar ERASMUS” (Nr. 2020-1-LV01-KA116-077223)

Projekta mērķi: attīstīt un nostiprināt Eiropas lī-
meņa standartiem un Eiropas darba tirgus prasī-
bām atbilstošas profesionālās prasmes, iemaņas un 
kompetences; sasaistīt iegūtās teorētiskās zināšanas 
ar praksi ārvalstu iestādē/uzņēmumā; veicināt tādu 
personīgo īpašību attīstību, kā mobilitāte, aktivitāte 
un komunikabilitāte, lai palīdzētu projekta dalībnie-
kiem ar uzlabotām iespējam uzsākt un veidot patstā-

vīgu profesionālo dzīvi; uzlabot audzēkņu sociālās 
integrācijas iespējas; uzlabot jauniešu profesionālās 
svešvalodas zināšanas un veicināt viņu starpkultūru 
kompetenci.

12 TOPOŠO APDARES DARBU TEHNIĶU UN AU-
TODIAGNOSTIĶU PRAKSE LEIPCIGĀ, VĀCIJĀ

Topošie apdares darbu tehniķi (4.kurss) praktizē-
jās dažādu, ar specialitāti saistītu, celtniecības darbu 
izpildē, tādu kā: konstrukciju demontāža, grīdu un 
sienu izolācijas veidošana, virsmu apmešana, grīdu 
klāšana, pamatu un konstrukcijas elementu stiprinā-
šana u.c. Jauniešiem bija iespēja piedalīties Škeidicas 
baznīcas atjaunošanas un rekonstrukcijas darbos, kā 
arī stažēties būvobjektā Leipcigā.

Topošie autodiagnostiķi (3. un 4.kurss) strādāja 
mācību darbnīcās. Vietējā meistara uzraudzībā viņi 
veica vieglo automašīnu remontu, elektrosistēmu 
diagnostiku, kā arī konstruēja un izgatavoja hibrīda 
benzīna/elektrisko bagiju. Ārpus praktiskajām no-

IZGLĪTOJAMO PRAKSE ĀRVALSTU UZŅĒMUMOS
DARBA VIDĒ BALSTĪTĀS MĀCĪBĀS 
UN MĀCĪBU PRAKSĒ UZŅĒMUMOS

Projekta SAM 8.5.1.0/16/I/001 ietvaros Dau-
gavpils būvniecības tehnikuma audzēkņi 
piedalījās darba vidē balstītās mācībās un 
mācību praksē uzņēmumos. 

Projekta mērķis ir palielināt kvalifi cētu izglītības 
iestāžu audzēkņu skaitu, piedaloties darba vidē 
balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktis-
kās mācībās un mācību praksēs. Profesionālo izglī-
tības iestāžu audzēkņi iegūst teorētiskas un praktis-
kas zināšanas strādājot uzņēmumos ar ko Latvijas 
Darba devēju konfederācija noslēdz sadarbības līgu-
mu. Tādejādi audzēkņi iegūst zināšanas un iemaņas, 
darbojoties reālajā darba vidē, bet darba devējs pats 
sniedz audzēknim zināšanas, kas nepieciešamas 
konkrētās profesijas pārstāvim.

Projekta ietvaros mācību praksē ir iesaistīju-
šies 46 izglītojamie sekojošos uzņēmumos:
¥ CEĻU BŪVES FIRMA SIA "BINDERS"
¥ SIA "DEFASS-D"
¥ SIA "EAST METAL"
¥ SIA "ENERGO HELP"
¥ SIA "KMK AUTO"
¥ SIA "REHILL"
¥ SIA "VANPRO"
¥ SIA "REM PRO"

Darba vidē balstītās mācībās projekta ietvaros 
ir iesaistījušies 32 audzēkņi sekojošos uzņēmu-
mos:
¥ IK "KRĀSLAVAS MOTORS"
¥ SIA "KMK AUTO"
¥ SIA "REHILL”

darbībām jaunieši apmeklēja Volkswagen auto-
mobiļu rūpnīcu Drēzdenē, kur viņiem tika noor-
ganizēta izglītojoša ekskursija.

Kopā ar izglītojamajiem uz praksi devās pava-
došās personas, skolotāji: Aigars Veliks un Jurijs 
Dobrovoļskis.

8 TOPOŠO AUTOMEHĀNIĶU UN AUTODIAG-
NOSTIĶU PRAKSE LISABONĀ, PORTUGĀLĒ

Autoservisos - Auto Flora, Auto Dinis, Inacio 
Car, Euro Masters un Mitra e Ribeiro- Car Service, 
Lda topošie automehāniķi un autodiagnostiķi (2. 
un 4.kurss) veica automašīnu dzinēju demontāžas 
un montāžas darbus, virsbūves defektāciju un re-
montu, elektroiekārtu pārbaudi, bremžu regulē-
šanu, ritošās daļas remontu u. c. darbus.

Kopā ar izglītojamajiem uz praksi devās pava-
došās personas, skolotāji: O. Ostrovskis un L. Pū-
dāne.
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PROJEKTI
MOBILITĀTES SKOLOTĀJIEM 
EIROPAS SAVIENĪBAS ERASMUS+ 
PROGRAMMAS PAMATDARBĪBAS NR.1 
(KA1) SKOLU SEKTORA PROJEKTS 
“KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA 
NĀKOTNES PROFESIONĀĻIEM” (NR. 
2020-1-LV01-KA101-077299)
Projekta mērķi: pilnveidot tehnikuma pedagogu 
profesionālo kompetenci, lai veiksmīgi varētu 
īstenot uz kompetenču pieeju balstītu mācību 
procesu un veicināt izglītojamo konkurētspē-
ju, individuālos talantus un attīstīt labvēlīgāku, 
iekļaujošāku uz ilgtspējības principiem balstītu 
tehnikuma vidi, apgūstot sekojošas zināšanas 
un prasmes; izmantot iegūto pieredzi esošo mā-
cību priekšmetu programmu un metodisko ma-
teriālu pilnveidošanā, jaunu interešu izglītības 
programmu un ieteikumu izstrādē, aprobējot to 
darbā ar izglītojamajiem; papildināt zināšanas 
par inovatīvām izglītības koncepcijām dažādās 
Eiropas valstīs un nodot šīs zināšanas Daugav-
pils Būvniecības tehnikuma pedagogiem un 
darbiniekiem, kā arī citiem interesentiem skolā, 
pilsētā, reģionā, valstī un ārvalstīs; veicināt teh-
nikuma internacionalizāciju, pārņemot dažādu 
Eiropas valstu pieredzi, internacionalizējot teh-
nikuma mācību procesu, palielinot starptautis-
ko mobilitāšu skaitu vispārizglītojošo priekšme-
tu pedagogiem.

“DIGITĀLĀ KLASE” MALAGĀ, SPĀNIJĀ 
Skolotāja Liene Briede: “Kursu mērķis bija apgūt stratēģi-
jas jēgpilnākai jaunāko tehnoloģiju izmantošanai mācī-
bu procesā. Pašlaik tehnoloģijas mācību procesā tiek pla-
ši izmantotas ne tikai Latvijā, bet arī lielākajā daļā Eiropas 
valstu izglītības iestāžu, tāpēc būtiskas bija diskusijas par 
to, kādas ir priekšrocības un trūkumi digitalizējot mācību 
procesa norisi.”

“CLIL – SATURA UN VALODAS INTEGRĒTA 
MĀCĪŠANA” PIREJĀ, GRIEĶIJĀ
Angļu valodas skolotāja Natālija Andrejeva: “Kursu laikā 
praktizējāmies CLIL (Content and Language Integrated 
Learning) mācību stundu veidošanā un vadīšanā, apgu-
vām metodes, kas padziļina izglītojamo kritiskās domā-
šanas prasmes, veicina viņu radošumu un paaugstina 
mācību motivāciju.”

“KĀ LABĀK PALĪDZĒT AUDZĒKŅIEM SAGATAVO-
TIES EKSĀMENIEM” BRATISLAVĀ, SLOVĀKIJĀ
Izglītības metodiķe Elga Drelinga: “Kursu mērķis bija 
apgūt stratēģijas izglītojamo sagatavošanai noslēguma 
pārbaudes darbiem. Bija iespēja apgūt jaunus veidus kā 
veicināt izglītojamo domāšanu par to kā veikt mācību 
uzdevumus.”

„ILGTSPĒJĪBAS IZGLĪTĪBA – KĀ MĒS VARAM SA-
LABĀT PLANĒTU ZEMI KOPĀ?” JOENSŪ, SOMIJĀ
Dabaszinātņu skolotājs Armands Maļeckis: “Kursu mērķis 
bija panākt, lai katrs skolotājs spēj izvēlēties savai izglītī-
bas iestādei kādu programmu vai darbību kopumu, kas 
motivētu izglītojamos rūpēties par apkārtējo vidi. Ap-

meklējām Koli nacionālo parku.”

„STRATĒĢIJA PRIEKŠLAICĪGU MĀCĪBU 
PĀRTRAUKŠANAI” SPLITĀ, HORVĀTIJĀ
Vispārējās vidējās izglītības skolotāja Iveta Kriškijāne: 
“Erasmus kursos piedalījos pirmo reizi. Mēs visi tikāmies 
dažādās nodarbībās, lai pilnveidotu savas zināšanas un 
prasmes, strādājot ar jauniešiem skolās, dalījāmies pie-
redzē, meklējām atbildes uz jautājumiem, kas palīdzētu 
skolas dzīvi veidot interesantāku un vieglāku.”

EIROPAS SAVIENĪBAS ERASMUS+ PROGRAMMAS 
PAMATDARBĪBAS NR.1 (KA1) PROFESIONĀLĀS 
IZGLĪTĪBAS SEKTORA PROJEKTS „JAUNAS 
„PIEDALIES SPĒLĒ, LAI UZZINĀTU VAIRĀK!” 
REIKJAVĪKĀ, ĪSLANDĒ
Sporta skolotājs Juris Ozols: “Mācību kursos bija iespēja 
iepazīties ar metodiku un vingrinājumiem vispusīgai un 
mentālai ķermeņa attīstībai. Daļa no vingrinājumiem uz-
svaru lika uz pareizu elpošanu, dinamiskām un korektām 
kustībām.”

“MELODISKA KLASE - MŪZIKA KĀ SPĒCĪGS 
MĀCĪBU LĪDZEKLIS” KALAMATĀ, GRIEĶIJĀ
Interešu izglītības skolotāja Ilona Kiruka: „Kursu mērķis 
bija akcentēt mūzikas nozīmi mācīšanas procesā, apska-
tīt jaunas stratēģijas un mācību metodes. Bija iespēja 
apmeklēt mūzikas stundu Kalamatas 5o skolā un iesais-
tīties mācību procesā. Prezentējot savu mājas darbu, 
es nodziedāju visiem kursu dalībniekiem saksofona un 
akordeona pavadījumā divas dziesmas grieķu valodā.”
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PROJEKTI
MOBILITĀTES SKOLOTĀJIEM 
ZINĀŠANAS, PRASMES UN 
KOMPETENCES KOPĀ AR ERASMUS” 
(NR. 2020-1-LV01-KA116-077223)
Projekta mērķi: izzināt profesionālās izglītības 
un apmācības koncepciju, kvalitātes vadību 
un inovāciju ieviešanu dažādās profesionālās 
izglītības iestādēs Eiropā; izzināt, kā apgūstot 
profesiju notiek pieaugušo motivēšana līdz-
dalībai mūžizglītības procesos; izzināt, kā tiek 
īstenota darba vidē balstīta apmācība (duālā); 
izzināt labās prakses piemērus sadarbības vei-
cināšanā starp profesionālā apmācībā iesaistī-
tām institūcijām un uzņēmumiem; iepazīties 
ar audzēkņu prakšu iespējām autocentros, iz-
zināt kā profesionālo svešvalodu izmanto dar-
ba vidē; izzināt labās prakses pieredzi interna-
cionalizācijas vides stiprināšanā profesionālās 
izglītības iestādēs; izzināt „zaļās domāšanas” 
principu pielietošanu apmācībā un ikdienas 
dzīvē profesionālās izglītības iestādēs; uzlabot 
projekta dalībnieku profesionālās svešvalodu 
zināšanas un veicināt viņu starpkultūru kom-
petenci.

MĀCĪBU MOBILITĀTE, LAI IEPAZĪTOS AR VIETĒJO 
AUTOTRANSPORTA NOZARES UZŅĒMUMU UN 
MĀCĪBU CENTRU DARBU LISABONĀ, PORTUGĀLĒ
Direktora vietniece attīstības un inovāciju jomā Oksana So-
ročina, direktora vietniece mācību un audzināšanas jomā 
Jeļena Fedosejeva, Metālapstrādes un mašīnzinību nodaļas 
vadītājs Māris Ločmelis un autotransporta profesionālās 
izglītības skolotājs Konstantins Sarans apmeklēja ARCO 
un Setubal Profesionālo skolu, uzņēmumus – „Bosch, 
Auto Barrueca”, „Auto Flora” un mācību centru „CEPRA”.

MĀCĪBU MOBILITĀTE, LAI IEPAZĪTOS AR VIETĒJO 
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU UN 
UZŅĒMUMU DARBU BARSELONĀ, SPĀNIJĀ
Direktora vietniece attīstības un inovāciju jomā Oksana 
Soročina, Komunikācijas un karjeras centra vadītāja Lin-
da Pūdāne, Būvniecības nodaļas vadītāja Inga Pujate un 
Starptautiskās sadarbības un projektu nodaļas vadītāja 
Inta Laurena apmeklēja profesionālās izglītības iestādes 
„INS Mare de Déu de la Mercè” un „IES Mundet”, uzņē-
mumus – „Boloberry” un „FabCafe”.

AUGSTAS GATAVĪBAS PROJEKTS 
SPORTA ZĀLES CELTNIECĪBAI

Profesionālās izglītības iestādēm Latvijā 
infrastruktūras modernizācijas projektu 
turpināšanai 2021. gada 10. augustā Mi-
nistru Kabinets apstiprināja fi nansējuma 
piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem augstas gatavības projektu īs-
tenošanai. Augstas gatavības projektu inves-
tīcijas ir nepieciešamas un būtiski papildinošas 
līdzšinējiem Eiropas Savienības fondu atbalsta 
programmas ietvaros veiktajiem ieguldīju-
miem.

Piešķirto fi nansējumu ieguldīs arī “Daugav-
pils būvniecības tehnikuma multifunkcionālās 
halles 2. kārtas “Sporta zāles piebūve” un 4.kār-
tas “Metāla konstrukciju nojume un slīpā siena” 
būvdarbu pabeigšanai. Valsts izglītības attīstī-
bas aģentūra ir sadarbības partneris, noslēdzot 
sadarbības līgumu par ERAF projekta vadību 
un īstenošanu. 

Darbus veic: būvnieks SIA “Lagron”, autoruz-
raugs SIA “Rem Pro”, būvuzraugi SIA “INRI” un 
SIA “Baltline Globe”. Sporta zāles (apbūves lau-
kums- 1271 kv.m.) būvdarbi uzsākti 25.oktobrī. 
Tiek veikta monolīto dzelzsbetona pamatu iz-
būve. Projekta mērķu sasniegšanu jāveic līdz 
2022. gada beigām.

ERASMUS AKREDITĀCIJA 
2021. - 2027. GADAM

Tehnikumam ir piešķirta akreditācija divās izglītī-
bas mācību jomās: profesionālajā izglītībā un skolu 
izglītībā. Lai iegūtu akreditāciju izglītības iestāde piedalī-
jās Valsts izglītības un attīstības aģentūras (VIAA) rīkotajā 
konkursā un pierādīja iestādes starptautiskās attīstības 
stratēģijas atbilstību izglītības iestādes vajadzībām un ie-
spējām, kā arī tās saskaņotību ar Erasmus+ programmas 
prioritārajiem virzieniem. Programmas prioritātes 2021.-
2027. gadā ir saistītas ar iekļaušanu un daudzveidību, di-
gitālo pārveidi, vides un klimata pārmaiņu novēršanu un 
līdzdalību demokrātiskajos procesos.

Erasmus akreditācija apliecina izglītības iestādes 
spējas īstenot augstas kvalitātes mobilitātes un sniedz 
iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties programmas 
atbalstam mobilitātes projektos. Jaunajā plānošanas 
periodā tiek piedāvāts īstenot mobilitātes ne tikai Eras-
mus + programmas valstīs, t.i. Eiropas Savienībā, bet arī 
Partnervalstīs, piemēram Gruzijā, Moldovā, Kazahstānā, 
Krievijā, Baltkrievijā, Kanādā, ASV, Austrālijā u.c. Akreditē-
tās izglītības iestādes mobilitātes var īstenot ilgāku laika 
periodu (līdz pat 24 mēnešiem) un netiek ierobežots pie-
teikto mobilitāšu dalībnieku skaits.

Šajā programmas periodā uzsvars likts uz personu 
individuālo un grupu mācību mobilitāti, kā arī organi-
zāciju sadarbību, kas sekmē iekļaušanu, izcilību, rado-
šumu, inovācijas un ilgtspēju.
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PROJEKTI
ERASMUS+ PROJEKTĀ IZVEIDOTI MĀCĪBU MATERIĀLI PAR  
ILGTSPĒJĪGU BŪVNIECĪBU UN VIDEI DRAUDZĪGU DARBA KULTŪRU

2021. gadā Daugavpils būvniecības tehnikums 
turpināja īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ 
programmas stratēģiskās partnerības sektora 
projektu “Videi draudzīgas (zaļās) apmācības 
izstrāde būvniecības nozares speciālistiem”, Nr. 
2019-1-LT01-KA202-060695.

Projektā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas skolotāju 
sadarbības gaitā tika izstrādāti mācību materiāli būv-
nieku mācībām par videi draudzīgu darba kultūru un 
palīgmateriāli pedagogiem, kas izglīto būvniecības 
nozares speciālistus par zaļo būvniecību. Tie apver 
vairākas tēmas – videi draudzīgu būvizstrādājumu 
un palīgmateriālu izmantošana, būvju izturīgums, 
resursu taupīga izmantošana, atkritumu apsaimnie-
košana, enerģijas patēriņš būvniecības laikā un bū-
ves izmantošanas laikā u.c. Materiāli izstrādāti angļu, 
lietuviešu, latviešu un igauņu valodā. Tie ir pieejami 
platformā dgt4scs.inerciadigital.com.

Izstrādātie materiāli ir domāti profesionālās izglītības 
skolotājiem – tie satur ne tikai mācību vielu, piemērus 
un uzdevumus izglītojamajiem, bet arī metodiskos ie-
teikumus skolotājiem – kā pasniegt konkrētu tēmu, 
pielāgot to attiecīgajai būvniecības specialitātei.

Mācību un metodisko materiālu izstrādi koordi-
nēja Viļņas Jeruzalemes darba tirgus mācību centrs 
Lietuvā, sadarbojoties ar Viļņas tehnoloģiju un di-
zaina koledžu, Lietuvas Būvnieku asociāciju, Jervas 
apriņķa profesionālās apmācības centru, Daugavpils 
būvniecības tehnikumu (DBT) un Latvijas Būvnieku 
asociāciju (LBA). Andalūzijas mācību centrs Inercia 
Digital S.L. no Spānijas nodrošināja digitālas platfor-
mas izveidi un materiālu ievietošanu tajā.

Lietuvā, Latvijā un Igaunijā izveidotie mācību 
materiāli par zaļo būvniecību tika aprobēti pilotap-
mācībās. Latvijā pilotmācības īstenoja Daugavpils 
būvniecības tehnikums. Pirms pilotmācībām noti-
ka vebinārs par zaļo domāšanu būvniecības jomā, 
kura mērķis bija popularizēt videi draudzīgu metožu 

izmantošanas pieredzi profesionālās izglītības sko-
lotājiem, lai viņi iegūtas zināšanas nodotu izglītoja-
majiem un studentiem. Vebināru organizēja DBT un 
LBA sadarbībā ar biedrību “Ekodizaina kompetences 
centrs”, SIA “Labie koki” un kompāniju “Saint-Go-
bain”. Vebinārā piedalījās DBT un Rīgas Celtniecības 
koledžas pedagogi.

Projekta gaitā tika organizēta arī Latgales bū-
vuzņēmēju pārstāvju tiešsaistes diskusija, ar mērķi 
iepazīstināt ar sagatavotajiem materiāliem, digitālo 
platformu un uzklausīt viedokļus. Diskusijā piedalījās 
SIA “Jēkabpils PMK”, SIA “Lagron”, SIA “Starsmet” un SIA 
“Asko AS” menedžeri, būvdarbu vadītāji un būvniecības 
jomas speciālisti. Būvuzņēmēju pārstāvju vērtējumā 
izstrādātie materiāli ir kvalitatīvi un noderīgi būvniecī-
bas speciālistu izglītošanai zaļajā būvniecībā. Diskusijas 
dalībnieki uzsvēra, ka Latvijā ir jāattīsta izpratne un jā-
papildina prasmes vidi saudzējošas un ilgtspējīgas būv-
niecības metodēs. Tas jādara gan visu izglītības līmeņu 
iestādēs, kas sagatavo topošus būvniekus, gan būv-
kopmāniju darbinieku lokā.

Pateicoties projekta īstenotājām aktivitātēm tiek 
sekmēta videi draudzīgas darba kultūras attīstīšana 
un nostiprināšana būvniecības nozarē, kā arī „zaļo” 
prasmju trūkuma novēršana topošajiem būvniecī-
bas speciālistiem, piedāvājot efektīvus apmācības 
modeļus.

PARAKSTĪTS SADARBĪBAS 
LĪGUMS AR VIDĒJĀS 
IZGLĪTĪBAS LICEJU POLIJĀ

2021.gada 11. februārī Daugavpils būvnie-
cības tehnikuma direktore Ināra Ostrovska 
un Artura Grottgera vispārējās vidējās iz-
glītības liceja direktors Tomasz Walicki pa-
rakstīja starptautiskās sadarbības līgumu, 
kura mērķis ir stiprināt sadarbību starp izglītības 
iestādēm mācību procesa, audzināšanas procesa 
un to kvalitatīvas pārvaldības sistēmas pilnvei-
došanā, kā arī veicināt sekmīgu, uz rezultātu vēr-
stu sadarbību izglītojamo un vispārējās vidējās 
izglītības pedagogu pieredzes apmaiņā. Līguma 
parakstīšana notika tiešsaistē Zoom platformā.

Artura Grottgera vispārējās vidējās izglītības 
licejam ir sena vēsture un tradīcijas, jo izglītī-
bas iestāde darbojas jau vairāk nekā 100 gadus. 
Licejam līdz šim bija jau izveidojusies sadarbī-
ba ar Austrijas, Francijas un Ukrainas izglītības 
iestādēm un kopīgi tikuši īstenoti vairāki starp-
tautiski projekti Erasmus+ un citu programmu 
ietvaros. Partnerskola atrodas Gribovas pilsētā 
Polijas dienvidos, netālu no Krakovas, kuru var 
uzskatīt par ievērojamu izglītības, kultūras, 
mākslas un tūrisma centru Polijā. 

NOSLĒGTS SADARBĪBAS LĪGUMS 
AR KOLEDŽU KAZAHSTĀNĀ 

2021.gada 27.aprīlī tiešsaistes tikšanās laikā 
Daugavpils būvniecības tehnikuma direktore 
Ināra Ostrovska un koledžas APEC PetroTechnic 
direktors Žanarbeks Džarilgasinovs parakstīja 
sadarbības līgumu ar mērķi stiprināt profesio-
nālās izglītības iestāžu attīstību un veicināt ko-
pīgu aktivitāšu īstenošanu.

APEC PetroTechnic koledža piedāvā iespēju studēt 
naftas un gāzes nozares izglītības programmās. Ko-
ledža atrodas Kazahstānas nozīmīgākajā ostas pilsē-
tā Kaspijas jūras krastā – Atirau.

Izglītība APEC PetroTechnic notiek angļu valodā 
- pasaules naftas un gāzes nozares valodā, kas no-
drošina absolventu elastību darba tirgū un atbilst 
nākamo darba devēju prasībām. Koledžas izglītības 
programmu saturs ir izstrādāts, ņemot vērā starp-
tautiskos standartus un labāko pasaules praksi, kā arī 
ārvalstu un Kazahstānas naftas un gāzes uzņēmumu 
prasības. APEC PetroTechnic arī darbojas metinātāju 
skola, kā arī tiek īstenoti kursi būvniecības speciālis-
tiem.

APEC PetroTechnic un Daugavpils būvniecības teh-
nikums jau sadarbojas Eiropas Izglītības fonda finansē-
tajā tīklojumā, kas paredz iespējas uzlabot darba vidē 
balstītu mācību ieviešanu profesionālajā izglītībā.
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PROJEKTI
ERASMUS+ MĀCĪBU VIRTUĀLĀS 
MOBILITĀTES LIETUVĀ 

Daugavpils būvniecības tehnikums sadarbībā ar Mari-
jampoles profesionālās izglītības centru Lietuvā īste-
noja Erasmus+ programmas mobilitātes projektu Nr. 
2018-1-LV01-KA116-046913. Aprīlī, maijā un jūnijā norisi-
nājās četras projekta aktivitātes, kurās piedalījās tehnikuma 
profesionālās izglītības skolotāji Inga Pujate, Jānis Ancāns 
un Mārtiņš Vilcāns. Mobilitātes notika virtuāli, abu izglītības 
iestāžu skolotājiem strādājot attālināti un tiekoties tiešsais-
tē. Rezultātā skolotāji starptautiskajā līmenī apkopoja teo-
rētiskās un praktiskās zināšanas par nospraušanas veidiem 
un aprēķinu metodiku ģeodēzijā. Iegūtās zināšanas skolotāji 
pielietos, apmācot topošos ēku būvtehniķus un ceļu būves 
tehniķus ģeodēzisko darbu izpildes jautājumos. 

Projekta noslēgumā ir izstrādāts metodiskais materiāls „No-
spraušanās veidi un aprēķinu metodika ģeodēzijā”, kas papil-
dinās skolotāju metodisko materiālu klāstu, vadot teorētiskās 
un praktiskās nodarbības. Apkopotā materiāla izmantošana 
mācību procesā uzlabos tehnikuma izglītojamo prasmi veikt 
ģeodēzijas mērījumus un aprēķinus un nodrošinās labāku būv-
niecības procesu kontroli.

Tehnikuma skolotāji ar Lietuvas kolēģiem projekta īsteno-
šanas laikā apsprieda vairākas tēmas, kas skar viņu profesio-
nālo jomu. Piemēram, tika diskutēts par topošo ceļu būvnie-
cības speciālistu kvalifikācijas prakses norisi, ceļu būvniecībā 
izmantojamām datorprogrammām, ceļu būves mašīnu au-
tomātisko vadības sistēmu izmantošanu, betona un valčbe-
tona izmantošanu ceļu būvniecībā un citiem jautājumiem.

Par gūto pieredzi projektā skolotāji dalījās gan ar tehniku-
ma kolektīvu, gan Latvijas Būvinženieru savienības žurnāla 
„Būvinženieris” lasītājiem.

PIEREDZES APMAIŅAS 
BRAUCIENS UZ IGAUNIJU

Decembrī Starptautiskās sadarbības 
un projektu nodaļas darbinieki vie-
sojās Igaunijas profesionālās izglītī-
bas centrā “Ida-Virumaa”. Šeit mācās 
topošie speciālisti būvniecības, kokap-
strādes, metālapstrādes, autotransporta, 
IT un multimediju, mašīnbūves un teh-
noloģiju, ēdināšanas un citās jomās.

Vizītes laikā tika apmeklēti mācību 
kompleksi Jehvī, Narvā un Sillamē. Pa-
tīkami pārsteidza izglītības iestādes sa-
kārtotā un mājīgā vide, atvērti studenti 
un, protams, radoši skolotāji, kuri ir īsti 
savas jomas profesionāļi.

Kopā ar Attīstības un projektu nodaļas 
speciālistiem tika pārrunātas sadarbības 
iespējas nākotnē jaunu Erasmus+ pro-
jekta pieteikumu izstrādē skolotāju un 
izglītojamo mobilitātēs, kā arī ilgtspējī-
gas būvniecības un aprites ekonomikas 
jomā. Panākta vienošanās, ka nākamgad 
mūsu izglītības speciālisti un studenti 
varēs stažēties izglītības centrā “Ida-Viru-
maa” un Igaunijas uzņēmumos.

EIROPAS IZGLĪTĪBAS FONDA PROJEKTĀ NOTIKA  
PIRMĀ MĀCĪBU SESIJA “KARJERAS IZGLĪTĪBA”

Pirmajā ETF (Eiropas Izglītības fonds) – ENE (ETF Ekselen-
ces centru tīkls) – projekta virtuālo darbsemināru ciklā 
sadarbības partneri no Latvijas dalījās pieredzē, kā profe-
sionālās izglītības iestādēs izstrādā karjeras izglītības plānus, kādas 
aktivitātes īsteno, lai piesaistītu pamatskolas audzēkņus un radītu 
arvien lielāku interesi par profesiju esošajos izglītojamajos.

Latvijas izglītības iestādes, pateicoties Eiropas Savienības nodro-
šinātajai iespējai īstenot karjeras izglītības atbalsta projektu, veic 
daudz un dažādus pasākumus karjeras izglītības atbalstam un uz-
skata, ka kopumā ir veiktas ļoti stabila iestrādnes, lai karjeras izglītī-
ba kļūtu arvien spēcīgāka ikvienā PIA iestādē.

Daugavpils būvniecības tehnikums karjeras izglītību sāk jau no 
pirmsskolas vecuma, organizējot izbraukuma darbseminārus, lai 
bērnos radītu interesi par profesiju. Šāda pieeja partneriem bija jau-
nums, jo līdz šim tādā agrīnā vecumā specifiska uzmanība karjeras 
izglītībā nav pievērsta nevienā no partnervalstīm, un vairāki part-
neri atzina, ka šī ir laba ideja, ko būtu vērts mēģināt realizēt arī viņu 
valstīs.

Kopumā darbsemināra vadītāji – Daugavpils būvniecības teh-
nikuma un Rīgas Valsts tehnikuma pārstāvji – prezentēja to, kādā 
veidā no skolas vecuma tiek veikta karjeras izglītība (piemēram, kar-
jeras dienas pamatskolās, atvērto durvju dienas, integrētās karjeras 
nodarbības u.c.), un kā tai uzmanība tiek pievērsta arī profesionālās 
izglītības posmā – piemēram, rīkojot iekšējos vai reģionālos meis-
tarības konkursus. Arī šī ideja izraisīja interesi partneros un veicināja 
diskusijas pēc semināra. 

Seminārs notika divas dienas, gan angliski, gan krieviski. Īpaši dzīvīgas 
diskusijas raisījās pēc krievu valodas sesijas, jo bija redzams, ka partneri 
bija priecīgi par jaunām idejām un labprāt diskutēja par tām.

Nozares un tās uzņēmumu atbalsts un iesaistīšanās gan informa-
tīvajos, gan praktiskos pasākumos nodrošina dažādus labumus ne 
tikai izglītojamajiem, bet arī darba devējiem – jo vairāk darba devē-
ji iesaistās mācību procesā, jo lielāka garantija, ka rezultātā iegūtā 
kvalifikācija būs nozares vajadzībām atbilstoša.

Šim secinājumam piekrita visas darbseminārā un projektā iesais-
tītās puses – dažās valstīs gan vēl nākas piestrādāt, lai šī sadarbība ar 
darba devējiem veiksmīgi realizētos praktiskā līmenī, un tieši par šo 
jautājumus notika nākamais projekta darbsemināru cikls “Praktiskie 
padomi darba devēju iesaistīšanā DVBM”.

APDARES DARBU TEHNIĶU 
KVALIFIKĀCIJAS PRAKSE

Mācoties tehnikuma 4.kursā, 
audzēkņu mācību ikdiena kļūst 
citāda, izglītojamie dodas uz 
uzņēmumiem, būvniecības ob-
jektiem, kuros kvalifikācijas prakses 
laikā tiek nostiprinātas esošās un ie-
gūtas jaunas profesionālās iemaņas. 

Topošie apdares darbu tehniķi 
prakses laikā strādāja uzņēmumos un 
piedalījās renovācijas darbos atjauno-
jot Daugavpils Universitātes fasādi un 
iekštelpas, Daugavpils dzelzceļa sta-
cijas kāpnes, remontējot Daugavpils 
psihoneiroloģiskās slimnīcas iekštel-
pas. Jaunieši strādāja arī Augšdau-
gavas novadā - Kraujā, Naujenē un 
Višķos, veica tehnikuma IPĪV “Višķi” 
telpu remontdarbus. Tādejādi au-
dzēkņi veicināja pozitīvas pārmaiņas 
pilsētā un novadā.



34 GADA PĀRSKATS • 2021 35GADA PĀRSKATS • 2021

KARJERAS ATBALSTA PASĀKUMS
“ES - MANA KARJERA, MANS LAIKS”

Daugavpils būvniecības tehnikumā notika tieš-
saistes pasākums “Es - mana karjera, mans laiks” 
Zoom platformā DBT 1, 1,5 un 2 gadīgo mācību 
programmu audzēkņiem, kā arī ikvienam, kuram 
interesē karjeras veidošanas un attīstības joma. Pa-
sākumā piedalījās DBT audzēkņi un skolotāji, skolu 
karjeras konsultanti, skolēni no dažādām skolām, kā 
arī VIAA pārstāvji.

Daugavpils būvniecības tehnikuma pedagogi 
karjeras konsultanti (PKK) organizēja pasākumu ar 
mērķi iepazīstināt un veidot dalībnieku izpratni par 
karjeras vadību, attīstību un atbalsta iespējām. PKK 
Linda Pūdāne apskatīja tēmas par karjeras izvēli un 
nosacījumiem, kas ir noteicošie cilvēka dzīvē. PKK 
Jeļena Viršuta iepazīstināja dalībniekus ar pieprasī-
tākajām darba tirgus prasmēm un to pilnveidošanas 
iespējām. PKK Ārija Šumeiko pasākumā stāstīja par 
efektīvu laika plānošanu un „laika zagļiem”, kā arī 
deva padomus, kā lietderīgi pavadīt savu laiku ik-
dienā un darbā. Tā kā informācijas pieejamība mūs-
dienās ir ļoti plaša, PKK Darja Maļinovska pasākuma 
dalībniekus iepazīstināja ar dažādiem informācijas 
rīkiem, kurus var izmantot savas karjeras veidošanai 
un attīstībai. Pasākuma laikā dalībnieki aktīvi atbil-
dēja uz uzdotajiem jautājumiem un piedalījās citās 
aktivitātēs.

20.01.2021.

KARJERAS ATBALSTA PASĀKUMS 
VECĀKIEM

Daugavpils būvniecības tehnikuma audzēk-
ņu vecākiem Zoom platformā tika novadīts 
tiešsaistes pasākums par karjeras atbalstu.

Pasākumu organizēja Daugavpils būvniecī-
bas tehnikuma pedagogi karjeras konsultanti 
(PKK) ar mērķi iepazīstināt audzēkņu vecākus 
ar karjeras atbalstu un DBT karjeras atbalsta 
iespējām. Pasākuma laikā PKK Ārija Šumeiko 
stāstīja par vecāku lomu bērna karjeras ceļā, 
un cik svarīgs ir vecāku atbalsts bērna lēmumu 
pieņemšanā. PKK Jeļena Viršuta sniedza ietei-
kumus vecākiem par to, kā rīkoties tiem saru-
nājoties un apspriežot ar jauniešiem karjeras 
un nākotnes jautājumus. PKK Darja Maļinovska 
iepazīstināja vecākus ar Daugavpils būvniecī-
bas tehnikumā rīkotajiem karjeras atbalsta pa-
sākumiem, un informēja par tehnikumā snie-
dzamo karjeras atbalstu (grupu nodarbībām, 
individuālās konsultācijām u.c.). Pasākuma lai-
kā vecāki aktīvi atbildēja uz jautājumiem čatā.

Pasākuma noslēgumā kopā ar PKK Lindu 
Pūdāni vecāki diskutēja par to, kas viņuprāt ir 
nepieciešams viņu bērniem, lai veiksmīgi vadī-
tu karjeru, dodot ieteikumus karjeras atbalsta 
veidošanai tehnikumā.

27.01.2021.

IETEIKUMI DALĪBAI 
TIEŠSAISTES KARJERAS PASĀKUMOS

Attālināto mācību laikā, kad pavērās daudz iespēju 
piedalīties tiešsaistes pasākumos, pedagogi karjeras 
konsultanti veidoja ieteikumu sērijas ar vērtīgiem pa-
sākumiem gan audzēkņiem, gan pedagogiem. To 
starpā bija Karjeras dienas un atvērto durvju dienas 
universitātēs, tikšanās ar profesionāļiem, NVA pasā-
kumi, izaugsmes un pilnveides semināri. 

KARJERAS IZGLĪTĪBAS INTEGRĒŠANA VISPĀR-
IZGLĪTOJOŠAJOS MĀCĪBU PRIEKŠMETOS

2020./2021.m.g. karjeras izglītībā viena no priori-
tātēm ir karjeras vadības prasmju integrēšana piln-
veidotajā mācību saturā. Jebkura mācību priekšme-
ta saturā ir iespējams iekļaut tādas karjeras vadības 
prasmes kā pašizpēte, darba pasaule, izglītības ie-
spējas, lēmumu pieņemšana.

Tehnikuma karjeras konsultanti kopā ar mācību 
priekšmetu skolotājiem uzsāka integrēto mācību 
stundu veidošanu un vadīšanu. Notika integrētās 
mācību stundas ekonomikā, vēsturē, informātikā.

KARJERAS SEMINĀRS 
"JAUNIETIS DARBA TIRGŪ" SADARBĪBĀ 
AR PORTĀLU PRAKSE.LV

18.februārī Daugavpils būvniecības tehni-
kuma vecāko kursu audzēkņiem tiešsaistes 
platformā Zoom notika Prakse.lv attālinātais 
karjeras seminārs “Jaunietis darba tirgū, kurā 
audzēkņi iepazinās ar karjeras portāla Prakse.lv 
piedāvājumu karjeras izvēles jautājumos.

Piedaloties interaktīvā aptaujā, audzēkņi at-
bildēja uz dažādiem ar karjeras veidošanu sais-
tītiem jautājumiem. Semināra vadītāja E.Maz-
ure akcentēja, kā pareizi sagatavot CV, kāpēc ir 
jāraksta motivācijas vēstule, cik svarīgi ir saga-
tavoties darba intervijai, kā arī sniedza praktis-
kus padomus.

Audzēkņi iesaistījās arī darba intervijas simu-
lācijas spēlē, kurā vajadzēja nosaukt 3 savas la-
bās un 3 sliktās īpašības. Izrādās, tas nav nemaz 
tik vienkārši. Tas nozīmē, ka jauniešiem jāattīs-
ta ne tikai pašapziņa, bet arī paškritika.

Prakse.lv sniedz arī informāciju par Atvērto 
durvju nedēļu uzņēmumos. Tā ir iespēja nokļūt 
sev vēlamajā darba vidē un tuvāk iepazīt izvē-
lēto profesiju.

Dalība seminārā – tā bija iespēja ne tikai ie-
pazīties ar vēl vienu digitālo rīku karjeras atbal-
sta saņemšanā , bet arī jaunas, daudzveidīgas 
informācijas iegūšana.

18.02.2021.

KARJERAS ATBALSTA PAS ĀKUMI 2021. GADĀ



36 GADA PĀRSKATS • 2021 37GADA PĀRSKATS • 2021

PASĀKUMS "AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA - 
INVESTĪCIJA TAVĀ NĀKOTNĒ"

11. un 12. martā Daugavpils būvniecības teh-
nikuma pedagogi karjeras konsultanti organizēja 
tiešsaistes pasākumu “Augstākā izglītība - investī-
cija Tavā nākotnē” ZOOM platformā.

Pasākuma programmā tika iekļautas četras 
informatīvi izglītojošu nodarbību daļas atbilsto-
ši mācību programmu jomām: “Arhitektūra un 
dizains”, “Būvdarbi un būvniecība”, “Autotrans-
ports” un “Lauksaimniecība un Ēdināšanas pakal-
pojumi”.

Pasākuma mērķis bija iepazīstināt tehnikuma 
audzēkņus ar tālākizglītības iespējām augstskolā 
un koledžā, kā arī iedrošināt turpināt studijas kādā 
no Latvijas augstskolām. 

11. martā audzēkņi tika iepazīstināti ar tālā-
kizglītības iespējām Rīgas Tehniskās universitātē 
programmā „Arhitektūra”, Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmijā Interjera dizaina programmās, Latvijas 
Universitātes programmā „Māksla”, Lauksaimnie-
cības universitātes Būvniecības programmām, 
Rīgas Celtniecības koledžas būvniecības un inže-
niersistēmu programmu iespējām.

12.martā autotransporta, lauksaimniecības un 
ēdināšanas pakalpojumu nozarēs audzēkņi iepa-
zinās ar tālākizglītības iespējām Rīgas Tehniskajā 
universitātē (Daugavpils filiālē), Rēzeknes Tehno-
loģiju akadēmijā un Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē.

12.03.2021.

ATVĒRTO DURVJU DIENAS TIEŠSAISTĒ
Lai palīdzētu jauniešiem iepazīt Daugavpils 

būvniecības tehnikumu, ieinteresētu un iepazīsti-
nātu ar mācību programmām, 9.aprīlī notika tieš-
saistes pasākums, kurā tika izskatītas piedāvātās 
mācību iespējas būvniecībā, metālapstrādē un 
mašīnzinībās, arhitektūrā un dizainā, siltuma, gā-
zes un ūdens tehnoloģijās, ēdināšanas pakalpoju-
mos un lauksaimniecībā gan Daugavpilī, gan arī 
Dagdā, Višķos un Ludzā.

Dalībniekus tiešraidē uzrunāja tehnikuma di-
rektore, nodaļu vadītāji un pedagogi, iepazīstinot 
ar profesiju daudzveidību, mācību izaicinājumiem 
un ārpusstundu aktivitātēm. 

09.04.2021.

PUBLIKĀCIJU SĒRIJA  
„KĀPĒC APGŪT… PROFESIJU?”

Lai iepazīstinātu ar Daugavpils būvniecības 
tehnikumu, tika izveidota publikāciju sērija „Kā-
pēc apgūt… profesiju?”, kurā bija iespēja uzzi-
nāt vairāk profesiju, tās iespējām, uzņēmumiem, 
kuros var turpināt karjeru, kā arī par tehnikumu, 
mācību vidi un brīvā laika pavadīšanas iespējām.

KARJERAS NODARBĪBA AR RESTORĀNU 
SERVISA SKOLAS UN RESTORĀNA "FERMA" 
VADĪTĀJU MĀRI ASTIČU

21. aprīlī Daugavpils būvniecības tehnikuma 
IPĪV “Dagda” Ēdināšanas pakalpojuma program-
mas izglītojamajiem bija iespēja piedalīties tieš-
saistes karjeras nodarbībā, kur Restorānu servisa 
skolas un restorāna “Ferma” vadītājs Māris Astičs 
iepazīstināja ar savu profesiju un dzīves pieredzi.

Kopā ar Māri Astiču ar savu pieredzi dalījās arī 
konkursa “Worldskills 2019” dalībnieks Nils Ģēve-
le, kurš profesionālās meistarības konkursā ieguva 
ekselences medaļu par izcilību ēdienu gatavoša-
nā. Nodarbības dalībnieki ne tikai klausījās, ko 
nozīmē gatavoties tādiem konkursiem, kam jā-
pievērš uzmanība, bet arī noskatījās, cik prasmīgi 
šefpavārs Nils sadalīja zandartu.

Nodarbības gaitā Māris atbildēja uz dažādiem 
izglītojamo jautājumiem, un kā viena no galvena-
jām Māra atziņām saistībā ar pavāra darbu, tā ir 
vēlme strādāt ar dzirksteli acīs. Svarīgi ir apzinā-
ties, ka šis darbs ir domāts tieši tev, jo, lai kļūtu par 
labu pavāru, ir jāiegulda liels darbs.

Māris pastāstīja arī par savu karjeras ceļu, snie-
dza ieskatu par pavāra darba specifiku, tā plusiem 
un mīnusiem, kā arī atzīmēja, ka svarīga loma ir 
prast darboties komandā.

21.05.2021.

KARJERAS NODARBĪBA  
"MĀCIES BŪVNIECĪBU!"

12.05. notika tiešsaistes pasākums „Mācies būv-
niecību!” Daugavpils būvniecības tehnikuma au-
dzēkņiem, kura laikā uzņēmums „Ostas celtnieks” 
biznesa attīstības departamenta vadītājs Andris Bu-
kovskis un projektu vadītāja Marija Podjava stāstīja 
par būvniecības nozari un izaugsmes iespējām Lat-
vijā. Pasākumu moderēja biedrības „Building Design 
and Construction Council” vadītāja Gunita Jansone.

Andris Bukovskis pastāstīja par savu karjeras 
ceļu, par uzņēmuma vēsturi, darba specifiku, izce-
ļot to, ka uzņēmumam ir lielākā pieredze inženier-
komunikāciju izbūvē Latvijā, kā arī iepazīstināja ar 
darbā pielietojamajiem mehānismiem, tādiem kā 
frontālie iekāvēji, hidrodinamiskās mašīnas, cau-
ruļvadu oderēšanas iekārtas, ceļu būves tehnika 
u.c.

Marija Podjava pastāstīja par projektu attīstī-
bas procesu, par darbā pielietojamajiem meto-
dēm, piemēram par atklātās tranšejas rakšanas 
metodi un beztranšejas metodi.

Bija iespēja uzzināt arī par projektiem, kas ir atzīti 
visā Latvijā, piemēram Ostas ielas izbūves projekts 
Ventspilī saņēma Latvijas būvniecības Gada balvu 
2020, Lielā laukuma strūklakas mastu „Valzivs” 
izgatavošanas un uzstādīšanas projekts saņēma 
Latvijas būvniecības Gada balvu 2016 u.c.

12.05.2021.
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PASĀKUMU CIKLS 
"KARJERAS UN IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS 
MILITĀRAJĀ UN AIZSARDZĪBAS JOMĀ"

Maijā Daugavpils būvniecības tehnikuma au-
dzēkņiem bija iespēja padziļināti iepazīt militāro 
jomu, tiešsaistē tikties ar NBS un Zemessardzes 
pārstāvjiem, lektoriem un karjeras konsultantiem.

6.maijā tiešsaistes platformā Zoom tehnikuma 
izglītojamie tikās ar Latvijas Republikas Nacionā-
lo bruņoto spēku Sauszemes spēku Mehanizētās 
kājnieku brigādes pārstāvi Edmundu Svenci, lai 
iepazītu karjeras un izglītības iespējas militārajā 
jomā.

Otrā tikšanās notika 13. maijā, kur audzēkņi 
tika iepazīstināti ar to, kas ir Zemessardze, kādas 
funkcijas tā veic, kādas dienesta specialitātes var 
izvēlēties. Zemessardzes 34. kājnieku bataljona 
pārstāve Ligita Mežaraupe izklāstīja kā katrs var 
kļūt par Zemessargu, kādi ir ieguvumi, kādas pra-
sības, kā notiek pamatapmācība, kā arī atbildēja 
uz dalībnieku jautājumiem. 

Noslēdzošā pasākuma cikla nodarbība noti-
ka 20. maijā, kur DU doktorantūras programmas 
“Izglītības zinātnes” 1. kursa students Juris Ozols 
runāja par patriotisko audzināšanu profesionālajā 
izglītībā Valsts aizsardzības mācības kontekstā un 
karjeras konsultante Linda Pūdāne – par darba tir-
gu Latvijā un nodarbinātību. 

20.05.2021.

DISKUSIJA „STARPTAUTISKĀS PIEREDZES 
NOZĪME MANĀ KARJERĀ”

Erasmus dienu un Karjeras nedēļas ietvaros, 
14.oktobrī notika tiešsaistes diskusiju pasākums 
„Starptautiskās pieredzes nozīme manā karjerā”, 
kuru rīkoja Daugavpils būvniecības tehnikuma 
Starptautiskās sadarbības un projektu nodaļa sa-
darbībā ar Komunikācijas un Karjeras centru.

Diskusijas mērķis bija noskaidrot kāda nozīme 
ir starptautiskajai pieredzei katra karjeras ceļā un 
iepazīt Erasmus+ iespējas Daugavpils būvniecības 
tehnikumā.

Zoom platformā satikās pieredzes stāsti par 
mobilitātēm Polijā, Vācijā, Slovēnijā, Ungārijā, 
Armēnijā, Grieķijā, Portugālē, Spānijā, Somijā, Is-
landē, Lietuvā, Igaunijā, Čehijā, Austrijā, Bulgārijā, 
Slovākijā, Turcijā un pat Irānā un Lesoto Dienvidā-
frikā.

Dalībnieki atzina, ka katra mobilitāte maina gan 
skatījumu uz dažādām lietām, gan arī veido dažā-
das personības iezīmes, kuras noder gan ikdienas 
dzīvē, gan karjerā. Dalībnieki dalījās ar pirmajām 
bailēm dodoties ārpus Latvijas, bažām, kas rodas, 
nepārliecinātību par valodas prasmēm un to gan-
darījumu, prasmēm un neatkārtojamo pieredzi, 
kas ir iegūta pēc mobilitātes.

14.10.2021.

NOTIKUMIEM BAGĀTĀ KARJERAS NEDĒĻA
No 11. līdz 15. oktobrim Daugavpils būvniecības tehnikumā nori-

sinājās Karjeras nedēļa. Šogad karjeras nedēļas sauklis bija “IKT tavai 
karjerai”, kur jauniešus iepazīstināja ar informācijas un komunikāci-
jas tehnoloģiju (IKT) nozīmi ikdienā un karjerā, tagadnes un nākot-
nes profesijās.

11. oktobrī vecākiem/ģimenes locekļiem bija iespēja piedalīties 
VIAA tiešsaistes diskusijā, bet 12. oktobrī jaunieši piedalījās diskusijā 
par tēmu “Iedvesmas stāsti: kā es nokļuvu IKT nozarē?”.

Tehnikuma audzēkņiem bija iespēja tikties ar dažādu profesiju pār-
stāvjiem no uzņēmumiem SIA “WMGM”, SIA „Strandeck”, SIA “Lagron”, 
biedrības „Building Design and Construction council”, SIA “Kurbads un Ko”, 
lai iepazītos ar karjeras pieredzes stāstiem un profesionālo darbību.

Karjeras nedēļas aktivitātes skolēniem:
Kā ik gadu, arī šogad Daugavpils būvniecības tehnikums piedāvāja 

dažādas aktivitātes skolēniem, kurās dalību ņēma vairāk kā 800 skolēnu 
no 11 mācību iestādēm.

1.-3. klasei tika sagatavota prezentācija par būvnieka un arhitekta 
profesijām, viedajām tehnoloģijām viņu darbā, mājas būvniecības pro-
cesa atspoguļojums. Pēc prezentācijas noskatīšanas un pārrunām, sko-
lēniem tika piedāvāts grupu darbs, kur ar koka kociņu un plastilīna palī-
dzību viņiem vajadzēja “uzbūvēt” savu māju un klasei kopā - pilsētu. Kā 
arī bija iespēja piedalīties izveidoto darbu fotogrāfi ju konkurss. Radošā-
kajiem darbiem ir sagatavotas arī īpašas veicināšanas balvas no mūsu 
tehnikuma. 4.-6. klasei tika piedāvāta interaktīva spēle vietnē ParProf.
lv ar uzdevumiem "Iepazīsti lauksaimnieka profesiju!" (spēle platformā, 
kuru var veikt gan individuāli, gan grupās, darba lapas par profesijām 
un IT tehnoloģijām nozarē). 7.-9. klasei bija iespēja ar prezentācijas pa-
līdzību iepazīties ar būvniecības nozares profesijām un tehnoloģijām 
un piedalīties Quizz viktorīnu, kur bija jāatpazīst dažādu tehnoloģisko 
risinājumu pielietojumu dažādās profesijās.

15.10.2021.

AUDZĒKŅU DALĪBA 
PRAKSE.LV RĪKOTAJĀS 
“ATVĒRTO DURVJU DIENAS 
UZŅĒMUMOS”

Prakse.lv piecu dienu laikā 
rīkoja “Atvērto durvju dienas 
uzņēmumos”, kurās visiem in-
teresentiem bija iespēja attā-
lināti tikties ar dažādu nozaru 
pārstāvjiem un iepazīt to uz-
ņēmumus no iekšienes, kā arī 
uzņēmēji un darbinieki stāstīja 
par darba un karjeras iespējām.

Mūsu tehnikuma 04a gru-
pai (Arhitektūras tehniķis) 2. 
novembrī bija iespēja tikties ar 
vadošo dzīvojamo māju attīstī-
šanas kompāniju Ziemeļeiropā 
- SIA “Bonava Latvija”.

4. novembrī grupai 3-33 
(Ceļu būvtehniķis) bija iespēja 
piedalīties virtuālajā ekskursijā 
uz uzņēmumu SIA “Binders”, 
kur viņiem stāstīja par uzņēmu-
ma vēsturi, darbu, iepazīstināja 
ar asfalta ražošanas teholoģiju, 
kā arī parādīja būvniecības ik-
dienu Ozolnieku objektā.

04.11.2021.
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KARJERAS ATBALSTA 
PASĀKUMS AUDZĒKŅU 
VECĀKIEM

11.11.2021 Daugavpils būvniecī-
bas tehnikuma pedagogi karjeras 
konsultanti attālināti tikās ar tehni-
kuma audzēkņu vecākiem karjeras 
atbalsta pasākuma “Vecāku loma 
bērna karjeras ceļā” ietvaros.

Pasākums tika organizēts ar 
mērķi izskatīt jautājumu par to, 
kādai ir jābūt ģimenes, it īpaši 
vecāku, lomai bērnu karjeras ceļa 
izvēlē. Pedagogi karjeras konsul-
tanti Ārija Šumeiko un Jeļena Vir-
šuta stāstīja par to, kādiem jābūt 
vecākiem, lai tie veiksmīgi palī-
dzētu saviem bērnam izzināt sevi, 
savas spējas un vēlmes, kā palī-
dzēt pieņemt pareizo lēmumu iz-
vēloties profesionālo jomu un kā 
jārīkojas atbalstot bērnu, gan viņa 
panākumos, gan neveiksmēs. Tik-
šanās laikā tika doti padomi vecā-
kiem, kā rīkoties bērna karjeras 
ceļa izvēles laikā, lai tiktu ņemts 
vērā ne tikai vecāku viedoklis 
par vēlamo profesionālo izvēli, 
bet arī tiktu sadzirdēta bērna 
balss tajā.

11.11.2021.

IKGADĒJAIS VAKANČU GADATIRGUS
10. decembrī notika pasākums “Vakanču gadatirgus”, kurā laikā 

tehnikuma izglītojamajiem bija iespēja uzzināt ne tikai par uzņē-
mumu Rem Pro, Derex, Lagron, Fortum un Stars Met darbu, bet arī 
par aktuālākajām vakancēm šajos uzņēmumos.

Pasākums sākās ar Nodarbinātības Valsts aģentūras karjeras kon-
sultantes Ināras Puļaho prezentāciju un motivācijas vēstules sagata-
vošanas principiem, izplātītākajām kļūdām un piemēriem.

10.12.2021.

APKOPOTAS IECERES, VĒLMES UN MĒRĶI „KARJERAS EGLĪTĒ”
Tuvojoties Ziemassvētkiem Komunikācijas un karjeras 

centrā izvietota „Karjeras eglīte”, kurā var atrast skolotāju, 
izglītojamo un darbinieku nodomus, mērķus un sasnie-

dzamās prasmes, kuras viņi gribētu attīstīt nākamajā 
gadā.

Tehnikuma karjeras konsultanti apkopoja visas vēl-
mes un mērķus, kur var saskatīt, ka visvairāk izglī-

tojamie un skolotāji domā par stipru veselību, sek-
mēm mācībās, veiksmi eksāmenos, par valodas 
un profesionālo prasmju attīstīšanu.

Konsultanti iesaka vadīties pēc mērķiem 
un iecerēm un biežāk apmeklēt Komuni-
kācijas un karjeras centru, kur var atrast vis-

dažādāko informāciju par mācībām, par darba 
vietām, un ne tikai vairāk uzzināt par pras-

mju attīstīšanu, bet arī praktiski iegūt pie-
redzi darbojoties grupu nodarbībās. Pēc 
„Karjeras eglītes” iniciatīvas dalībnieku at-
ziņām, vēlmes, kuras tika uzrakstītas, jau 

pamazām sāka piepildīties, jo galvenais ir 
uzstādīt mērķi un pārliecinoši uz to tiekties.

22.12.2021.

tanti Ārija Šumeiko un Jeļena Vir-
šuta stāstīja par to, kādiem jābūt 
vecākiem, lai tie veiksmīgi palī-
dzētu saviem bērnam izzināt sevi, 
savas spējas un vēlmes, kā palī-
dzēt pieņemt pareizo lēmumu iz-
vēloties profesionālo jomu un kā 
jārīkojas atbalstot bērnu, gan viņa 
panākumos, gan neveiksmēs. Tik-
šanās laikā tika doti padomi vecā-
kiem, kā rīkoties bērna karjeras 
ceļa izvēles laikā, lai tiktu ņemts 
vērā ne tikai vecāku viedoklis 
par vēlamo profesionālo izvēli, 
bet arī tiktu sadzirdēta bērna 

11.11.2021.

Tuvojoties Ziemassvētkiem Komunikācijas un karjeras 
centrā izvietota „Karjeras eglīte”, kurā var atrast skolotāju, 

izglītojamo un darbinieku nodomus, mērķus un sasnie-
dzamās prasmes, kuras viņi gribētu attīstīt nākamajā 
gadā.

Tehnikuma karjeras konsultanti apkopoja visas vēl-
mes un mērķus, kur var saskatīt, ka visvairāk izglī-

tojamie un skolotāji domā par stipru veselību, sek-
mēm mācībās, veiksmi eksāmenos, par valodas 
un profesionālo prasmju attīstīšanu.

Konsultanti iesaka vadīties pēc mērķiem 
un iecerēm un biežāk apmeklēt Komuni-
kācijas un karjeras centru, kur var atrast vis-

dažādāko informāciju par mācībām, par darba 
vietām, un ne tikai vairāk uzzināt par pras-

mju attīstīšanu, bet arī praktiski iegūt pie-
redzi darbojoties grupu nodarbībās. Pēc 

uzstādīt mērķi un pārliecinoši uz to tiekties.

KARJERAS ATBALSTA PASĀKUMS 
AR RESTORĀNA “VAIRĀK SAULES” 
ŠEFPAVĀRU TOMASU GODIŅU

2021.gada 19.novembrī Daugavpils būvniecī-
bas tehnikuma IPĪV “Dagda” Ēdināšanas pakalpo-
juma programmas izglītojamajiem Ēdināšanas pa-
kalpojumu nodaļas nedēļas ietvaros bija iespēja 
piedalīties tiešsaistes karjeras atbalsta pasākumā, 
kur restorāna “Vairāk Saules” šefpavārs Tomass 
Godiņš iepazīstināja ar savu profesiju, sniedza ie-
skatu savā dzīves pieredzē un pastāstīja, ko vispār 
nozīmē profesija “pavārs”.

Nodarbības gaitā Tomass atbildēja uz sagata-
votajiem izglītojamo jautājumiem, un kā viena 
no galvenajām Tomasa atziņām saistībā ar pavāra 
darbu, tā ir vēlme strādāt tieši šajā profesijā. Sva-
rīgi ir apzināties, ka šis darbs ir domāts tieši tev, jo, 
lai kļūtu par labu pavāru, ir jāiegulda liels darbs, 
jābūt aicinājumam radoši strādāt garas darba 
stundas.

Tomass kopā ar savu radošo komandu demons-
trēja meistarklasi picas, suši un vok gatavošanā, 
restorānā dienā tiek veikti no 100-150 picu pasū-
tījumiem. Dalībnieki tika iepazīstināti ar restorāna 
virtuvi, ar iekārtām, kuras tiek izmantotas ikdienā, 
pastāstīja arī par savu karjeras ceļu, sniedza ieska-
tu pavāra darba specifi kā, runāja par profesijas 
plusiem un mīnusiem.

19.11.2022.

KARJERAS NODARBĪBAS SKOLĒNIEM
Ik gadu Daugavpils būvniecības tehnikums 

piedāvā nodarbības vispārizglītojošo skolu skolē-
niem, lai iepazīstinātu ar būvniecības, metālap-
strādes, autotransporta, siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģijas, lauksaimniecības, arhitektūras un 
dizaina nozaru profesijām visa mācību gada ga-
rumā. 

2021. gada tiešsaistes nodarbību laikā karjeras 
konsultanti iepazīstināja ar dažādām profesijām, 
kuras iespējams apgūt tehnikumā – ēku būvteh-
niķis, apdares darbu tehniķis, inženierkomunikā-
ciju tehniķis, smago spēkratu tehniķis, transport-
līdzekļu krāsotājs, automehāniķis, arhitektūras 
tehniķis un citām. Kā arī iepazīstināja ar tehniku-
ma izglītības īstenošanas vietām Višķos, Dagdā un 
Ludzā.

Skolēni bija gandarīti par iespēju atklāt jaunu 
profesiju klāstu, iepazīt speciālistu darbu un ie-
spējas profesijā. Iepazīstot mācību iespējas teh-
nikumā, jaunieši izrādīja interesi par praktiskajām 
mācībām, tehnikuma mājīgo un labi aprīkoto die-
nesta viesnīcu, iespējām piedalīties pieredzes ap-
maiņas braucienos Erasmus+ programmu ietva-
ros, kā arī par plašo ārpusstundu nodarbību klāstu 
tehnikumā  – sportu, mūziku, erudīcijas spēlēm, 
konkursiem un aktivitātēm.
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SKILLSLATVIA 2021 CEĻU BŪVĒ
Smiltenes tehnikumā deviņi topošie speciālis-

ti no Daugavpils Būvniecības tehnikuma, Saldus 
tehnikuma un Smiltenes tehnikuma demonstrēja 
savas prasmes un sacentās nozares jauno profe-
sionāļu meistarības konkursā “Ceļu būve”. Au-
dzēkņi strādāja komandā pa trīs dalībnieki.

DBT komandas sastāvs:
 } Armands Eglis
 } Artjoms Lisicins 
 } Valērijs Afanasjevs

DBT komanda ieguva 1.vietu. Konkursantu sa-
gatavotāji: I.Pujate, M.Vilcāns, J.Ancāns

06. – 07.10.2021.

KONKURSS FLĪZĒŠANĀ 
 ,,PLYTELIŲ KLOJĖJAS 2021“

Starptautiskais profesionālās meistarības kon-
kurss flīzēšanā ,,PLYTELIŲ KLOJĖJAS 2021“ Viļņas 
Būvniecības mācību centrā Nikolajs Ivanovs ko-
mandā ar Viļņas Būvniecības mācību centra au-
dzēkni Lukasu Zaicevu ieguva 2. vietu 9 komandu 
konkurencē.Konkursanta sagatavotājs E.Ļehovs.

23.-24.11.2021.

“DIZAINA ARĒNA 2021”
Latvijas Dizaineru savienības organizētais kon-

kursā “Dizaina arēna 2021” Irina Abramova ar 
kvalifikācijas darbu "Auto servisa SIA “Spektr D” 
interjera projekts Daugavpilī ieguva 2. vietu. Kva-
lifikācijas darba vadītāja V.Siņakova.

“ERUDĪTS 2021”
Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu kon-

kurss «Erudīts 2021» notika ZOOM platformā Smil-
tenes tehnikumā

Konkursa dalībnieki: 
 } Armands Ašķeļaņecs
 } Kaspars Šalajevs
 } Marika Stagoršne

DBT komanda ieguva 4.vietu. Konkursantu sa-
gatavotāji: Nataļja Leončuka un Artjoms Pučinskis

25.11.2021.

OLIMPIĀDE VĒSTURĒ
Vēstures olimpiāde Daugavpils pilsētā (starp 

62 dalībniekiem) tika iegūta 2. vieta. Olimpiādes 
tēma: Demokrātija un autoritārisms Rietumeiropā 
un Latvijā 1918.-1939. gads. Olimpiādes 2. posms 
notika tiešsaistes režīmā, izmantojot olimpiādes 
tīmekļa vietni, darba ilgums - līdz 120 minūtēm. 
Dalībnieku uzrādītos rezultātus vērtēja elektronis-
ki valsts olimpiādes žūrijas komisija, kuras sastāvā 
ir izglītības iestāžu vēstures skolotāji.

Anastasija ieguva 2.vietu starp 62 dalībniekiem 
Daugavpils pilsētā un tika uzaicināta valsts pos-
mam. Sagatavotājs: Vēstures un sociālo zinību 
skolotāja N. Leončuka

09.12.2021.

KONKURSS “SPRIDITIS’ CHRISTMAS IN THE U.S.”
Latgales Centrālās bibliotēkas ASV Informācijas 

centra un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 
rīkotais Ziemassvētku radošo darbu konkurss sko-
lēniem “Spriditis’ Christmas in the U.S.”, kurā Dau-
gavpils būvniecības tehnikuma komanda ieguva 
1. vietu 10.-12. klašu grupā.

Konkursa uzdevums bija izveidot animāciju vai 
īsfilmu par latviešu pasaku tēla Sprīdīša Ziemassvēt-
kiem ASV un tā mērķis bija veicināt skolēnu interesi 
par angļu valodu un rosināt skolēnu radošās spējas.

Tehnikuma komanda: Vladislavs Andrejevs, 
Andrejs Lapinskis, Anastasija Vinogradova, Diana 
Burceva, Dita Laizāne, angļu valodas skolotāju Tatja-
nas Ivanovas, Natālijas Andrejevas un Nataļjas Golu-
bevas vadībā izveidoja videoklipu, kur tēli sazvanās 
Zoom platformā un stāsta par dažādajām tradīci-
jām, kā tiek svinēti Ziemassvētki Latvijā un ASV.

KONKURSS “SPELLING BEE” 
 Konkursu organizēja Latgales Centrālās biblio-

tēkas ASV Informācijas centrs sadarbībā ar Dau-
gavpils pilsētas Izglītības pārvaldi un tā mērķis 
ir attīstīt skolēnu angļu valodas pareizrakstības 
prasmes, publiskās runas prasmes un atklāt skolē-
nu radošās spējas, sasaistīt tās ar apgūtajām zinā-
šanām angļu valodā.

Angļu valodas konkursā “Spelling Bee” 3. vietu 
ieguva audzēkne Anastasija Vinogradova, konkur-
santes sagatavotāja skolotāja Natālija Andrejeva.

SAŅEMTS DAUGAVPILS NOVADA DOMES 
ATZINĪBAS RAKSTS

Daugavpils novada domes pārstāvji pasniedza 
Atzinības rakstu Daugavpils būvniecības tehni-
kuma direktorei Inārai Ostrovskai par augsti pro-
fesionālu darbu izglītības iestādes vadīšanā un 
nozīmīgu ieguldījumu profesionālās izglītības sa-
glabāšanā un attīstīšanā Daugavpils novadā.

APBALVOJUMI UN SASNIEGUMI KONKURSOS
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ATZINĪBA NO PORTĀLA WWW.UZDEVUMI.LV
Daugavpils būvniecības tehnikums saņēmis 

mācību portāla www.uzdevumi.lv ATZINĪBU par 
aktīvu iespēju izmantošanu un mācību procesa 
organizēšanu.

Šī mācību gada pirmajā semestrī kopā esam 
atrisinājuši 43069 izdevumus un risinājuši 985 pār-
baudes darbus portālā Uzdevumi.lv.

Uzdevumi.lv ir sabiedrotais skolotājiem, palīgs 
skolēniem un atbalsts vecākiem mācību procesā.

Izglītības portāls Uzdevumi.lv piedāvā teoriju, 
uzdevumus un testus 1.-12. klases mācību priekš-
metos. Portāla saturu atbilstoši Latvijas izglītības 
standartiem izstrādā mācību priekšmetu skolotāji 
un materiālu bāze tiek regulāri atjaunota un pa-
pildināta.

Katram uzdevumam portālā ir izveidoti vairāki 
varianti un atbilžu skaidrojumi, kas palīdz bērnam 
apgūt tēmas un nodrošina pašvadītu mācību pro-
cesu. Uzdevumi.lv tāpat piedāvā valsts pārbaudes 
darbu treniņuzdevumus, kas sniedz atbalstu bēr-
nam pirms diagnosticējošajiem darbiem un eksā-
meniem.

VIAA PATEICĪBAS RAKSTS  
PAR VEIKSMĪGU SADARBĪBU

Daugavpils būvniecības tehnikums saņēmis 
Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) pa-
teicības rakstu par veiksmīgu sadarbību projekta 
“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” realizēša-
nā un mērķu sasniegšanā.

ESF projekta Nr.7.2.1.2./15/I/001 “Sākotnējās 
profesionālās izglītības programmu īstenošana 
Jauniešu garantijas ietvaros” mērķis ir paplašināt 
sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanu, kā arī nodrošināt izglītojamiem darba 
tirgum nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas 
ieguvi, kā arī sekmēt to konkurētspēju darba tirgū.

Daugavpils būvniecības tehnikuma IPĪV “Lu-
dza” projekta īstenošanas ietvaros 2019. gadā 
uzsāka profesionālās vidējās izglītības 1,5 gadu 
programmas “Būvdarbi” ar kvalifikāciju “Apdares 
darbu tehniķis” apmācības. Diplomus par vidējās 
profesionālās izglītības programmas apguvi saņē-
ma 11 audzēkņi.

VALSTS AIZSARDZĪBAS  MĀCĪBAS
Daugavpils būvniecības tehnikumā kopš 2019. gada 
ir uzsāktas Valsts aizsardzības mācības. Valsts aiz-
sardzības mācības vidējās izglītības iestādēs ir kā 
brīvas izvēles priekšmets. Mācību process sastāv no 
teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām, vasaras 
militārajām nometnēm, ieskaitēm un eksāmeniem. 
Valsts aizsardzības mācības programma jauniešiem 
sniedz zināšanas par Latvijas militāro vēsturi, mūsu 
valsts pašreizējo drošības politiku un uzdevumiem 
integrācijai NATO. Programmas ietvaros notiek arī 
nodarbības ierindas mācībā, taktikā, topogrāfijā, 
ieroču un šaušanas mācībā, pirmās medicīniskās 
palīdzības sniegšanā. Liela vērība mācību procesā 
tiek pievērsta spēka, ātruma, veiklības un izturības 
attīstīšanai. Mācību procesu nodrošina Valsts mili-
tārā dienesta pārvalžu valsts aizsardzības mācības 
speciālisti.
No 2021./2022.m.g. Valsts aizsardzības mācība (VAM) 
tika īstenota 1.kursiem visās 4 gadīgajās izglītības 
programmās. Daugavpils Būvniecības tehnikums 

aktīvi iesaistās mācības programmas aprobēšanā. 
2021.  gada septembrī izveidota jaunsargu vienība. 
Mācībās tiks ietvertas četras mācību jomas:
Valstiskā audzināšana:

 ¥ Patriotiskā audzināšana;
 ¥ Valsts vēsture;
 ¥ Lokālā vēsture.

Dzīves skola:
 ¥ Valsts aizsardzības pamatprincipi;
 ¥ Līderība un personības veidošana.

Fiziskā sagatavotība: tiks realizēta ar caurviju me-
todi, piemēram, orientēšanās apvidū, ierindas mācī-
ba vai lauka kaujas iemaņu realizācija iespējama tikai 
ar fizisko aktivitāšu palīdzību;
Militārā sagatavotība:

 ¥ Lauka administrācija un lauka kaujas iemaņas;
 ¥ Ierindas mācība, sakari un normatīvie akti;
 ¥ Darbības ar ieročiem un stacionārā šaušana;
 ¥ Pirmā medicīniskā palīdzība.
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SASNIEGUMI  SPORTĀ

TRĪSCĪŅAS SACENSĪBAS AR SADRAUDZĪBAS 
SKOLĀM GRUZIJĀ UN MOLDOVĀ
Periodā no 2021.gada 15.-21.februārim Zoom 
platformā norisinājās Starptautiskās trīscīņas 
sacensības ar Daugavpils būvniecības tehnikuma 
sadraudzības skolām no Gruzijas (LEPL College 
MODUS) un Moldovas (Public Institution Center of 
Exellence in Construction). Lai noteiktu uzvarētāju 
bija nepieciešams izpildīt trīs vingrinājumus: 
atspiešanos, pietupienus un preses vingrinājumus, 
kuru izpildē vislabākos rezultātus uzrādīja 
Daugavpils būvniecības tehnikuma audzēkņi.

PROFESIONĀLO IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU 
SACENSĪBAS "STIPRINIEKS 2021”
Lai noskaidrotu Daugavpils būvniecības 
tehnikuma pārstāvjus AMI centra profesionālo 
izglītības iestāžu sacensībās "Stiprinieks 2021" 
no 2021. gada 1. līdz 5.novembrim tehnikumā 
norisinājās Trīscīņas sacensības tiešsaistē. 
Sacensībās jaunieši sacentās veicot atspiešanos, 
preses vingrinājumus un pietupienus. 
Godalgotas vietas jauniešu konkurencē izcīnīja 
Deniss Barkovskis (1 vieta), Marins Smirnovs 
(2.vieta) un Arkādijs Macuks (3 vieta). 
Jaunietēm 1.vietu izcīnīja Jūlija Laskina, 2.vietu 
Darja Lune un 3.vietu - Ģermanoviča Jelizaveta 
Viktorija. Pirmo divu vietu saņēmēji ieguva tiesības 
pārstāvēt Daugavpils būvniecības tehnikumu AMI 
centra profesionālo izglītības iestāžu sacensībās 
"Stiprinieks 2021", kurās bija jāveic tie paši 
vingrinājumi. Kopvērtējumā komanda izcīnīja 
pirmo vietu (individuāli Martinam 1.vieta, Darjai 
2. vieta).

STARPTAUTISKĀS TRĪSCĪŅAS SACENSĪBAS
Trīs dienu (30.11. – 02.12.2021.) laikā savu fi zisko 
sagatavotību, spēku un galvenokārt izturību pierādīja 
jaunieši no sekojošām izglītības iestādēm: Agustin 
Millares Sall Highschool (Spānija), Center of Excellence 
in Construction (Moldova), Vilnius Builders Training 
Centre (Lietuva), Artur Grottgers Secondary School 
(Polija), Higher College APEC PetroTechnic (Kazahstāna), 
College Modus (Gruzija), AMI Latvijas Profesionālās 
izglītības sporta centra un Daugavpils būvniecības 
tehnikuma. Trīscīņas sacensībās „Triple combination 

competition” vajadzēja veikt atspiešanos, 
pietupienus un preses 

vingrinājumus. Sacensību 
rezultāti tika vērtēti gan 
komandu izpildījumā, gan 
individuāli.

Komandu kopvērtējumā pir-
mo vietu un “Nester Custom 
Design Art gallery” īpaši izstrā-

dāto kausu ieguva mūsu pašu ko-
manda audzēkņu Jūlijas Laskinas, 

Darjas Lunes, Denisa Barkovska un 
Martina Smirnova sastāvā.
Otro vietu komandu kopvērtējumā 
ieguva Latvijas Profesionālās izglītī-

bas sporta centra (AMI) komanda 
Viktorijas Māzeres, Ksenijas Maļ-
cevas, Markusa Kirila Ustenko un 

Kristapa Račika sastāvā.
Trešo godalgoto vietu ieguva 

Kazahstānas izglītības iestā-
des “Higher College APEC Pet-

roTechnic” komanda (Ainara 
Mazhit, Arnur Sattygulova, 
Alimuhammed Zulfugarin, 

Zhandarbek Kanatuly). 

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS 
TEHNIKUMA LĀČPLĒSIS
No 6. - 8. 12.2021. norisinājās sporta 
sacensības DBT Lāčplēsis, kurās tika 
noskaidrots spēcīgākais Daugavpils 
būvniecības tehnikuma izglītojamais. 
Sacensībās piedalījās viens pārstāvis no 
katras mācību grupas, kuru grupas biedri 
izvirzīja kā stiprāko un izveicīgāko. Jaunieši 
veica uzdevumus 5 disciplīnas: atspiešanās, 
svarbumu celšana; lēcieni ar lecamauklu, 
atspoles skrējiens un teorētiskais tests.
DBT Lāčplēša titulu, 1. vietu un ceļojošo 
zobenu ieguva grupas 1-35 (kv. Ēku 
būvtehniķis) audzēknis Kirils Zavjalovs. 
2.  vieta grupas 0-15 (kv. Apdares darbu 
tehniķis) audzēknim Martinam Smirnovam. 
3.vieta grupas 4-03 (kv. Interjera noformētājs) 
audzēknim Dainim Šiļčikovam.

pietupienus un preses 

Komandu kopvērtējumā pir-
mo vietu un “Nester Custom 
Design Art gallery” īpaši izstrā-

dāto kausu ieguva mūsu pašu ko-
manda audzēkņu Jūlijas Laskinas, 

Darjas Lunes, Denisa Barkovska un 
Martina Smirnova sastāvā.
Otro vietu komandu kopvērtējumā 
ieguva Latvijas Profesionālās izglītī-

bas sporta centra (AMI) komanda 
Viktorijas Māzeres, Ksenijas Maļ-
cevas, Markusa Kirila Ustenko un 

Kristapa Račika sastāvā.
Trešo godalgoto vietu ieguva 

Kazahstānas izglītības iestā-
des “Higher College APEC Pet-

Zhandarbek Kanatuly). 
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DAUGAVPILS PILSĒTAS PLUDMALES VOLEJBOLA 
ČEMPIONĀTS
Daugavpils būvniecības tehnikuma jaunieši pierādījuši 
sevi piedaloties volejbola sacensībās un uzrādot labus 
rezultātus. 2021. gada 15. un 29.augustā notika Dau-
gavpils pilsētas pludmales volejbola čempionāts, kuru 
organizēja Daugavpils sporta pārvalde. Sacensībās pie-
dalījās arī Daugavpils būvniecības tehnikuma audzēkņi 
(Devids Žolņerovičs, Sergejs Nikolajevs, Maksims Golu-
bevs, Edgars Garkuls-Gurevičs, Andris Prekels, Maksims 
Sergejevs). Visslābāko rezultātu sasniedza Deivids Zol-
ņerovics un Edgars Baltacis, kuri ieņēma augsto 2. vietu 
kopvērtējumā.

SPORTA SPĒLES PIRMO KURSU AUDZĒKŅIEM
Daugavpils būvniecības tehnikumā norisinājās pirmo 
kursu sporta spēles, kurās piedalījās 8 komandas. 
Gatavojoties sporta spēlēm tika izveidoti komandu 
karogi un prezentācijas. Sacensību laikā tika veikti 
dažādi uzdevumi, piemēram, Zemessardzes 34. 
kājnieku bataljona militārais uzdevums, kas sniedza 
iespējas parādīt gan spēku, gan arī atjautību, izturību 
un veiklību. Īpaši spraigā cīņā uzvaru sacensībās svinēja 
komanda “Skaistuļi” (grupa 1-02t, Transportlīdzekļu 
krāsotājs).

OPTIBET LATVIJAS ČEMPIONĀTS 21/22
Komanda “Augšdaugava”, kuras sastāvā 
ir Daugavpils būvniecības tehnikuma 
audzēkņi spēlētāji Devids Žolņerovičs, 
Sergejs Nikolajevs, Maksims Golubevs, 
Edgars Garkuls-Gurevičs, Andris Prekels, 
Maksims Sergejevs piedalījās liela mēroga 
sacensībās, kuras organizē Latvijas volejbola 
federācija „Optibet Latvijas čempionāts 
21/22”. Sacensībās tika gūti augsti rezultāti.

DALĪBA LATVIJAS ČEMPIONĀTĀ  
SVARU BUMBU CELŠANĀ
Daugavpils būvniecības tehnikuma/ 
Augšdaugavas novada izlases komanda 
piedalījās Latvijas čempionātā svaru bumbu 
celšanā garā cikla vingrinājumā, kur guva 
lieliskus rezultātus. Junioru un pieaugušo 
grupu komandu ieskaitē tika iegūtas pirmās 
vietas, pierādot, ka šobrīd tās ir spēcīgākās 
komandas Latvijā.

IZGLĪTOJAMO PAŠPĀRVALDE

PAŠPĀRVALDES GALVENIE UZDEVUMI:

Sadarboties 
ar Tehnikuma 
administrāciju un 
pedagogiem;

Pārstāvēt izglītojamo 
intereses sarunās ar 
Tehnikuma administrāciju 
un pedagogiem;

Iesaistīties mācību un 
Tehnikuma sadzīves 
apstākļu uzlabošanā;

Risināt sabiedrisko 
pasākumu 
organizatoriskos 
jautājumus;

Apkopot izglītojamo 
priekšlikumus un tos 
īstenot sabiedriskās 
dzīves uzlabošanā;

Izzināt izglītojamo 
intereses, problēmas 
Tehnikumā, piedāvāt 
problēmu risinājumus.

Sadarboties ar citu 
izglītības iestāžu 
pašpārvaldēm, pieredzes 
apmaiņai un citiem 
sadarbības mērķiem.

Pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt 
izglītojamo un Tehnikuma administrācijas 
interešu saskaņošanu un izglītojamo aktīvu 
iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību 
procesā un sabiedriskā darba organizēšanas 
attiecīgu iemaņu un prasmju apgūšanā. 

Pašpārvaldes prezidente: Ariana Gribuste
Prezidentes vietniece: Alans Červjakovs
Izglītojamo pašparvaldes sekretāre – Sonora Kauliņa
Pašpārvaldes locekļi: Viktorija Cvetkova, Violeta Belkovska, 
Evelīna Stanka, Ērika Dombrovska, Katrīna Laizāne, Marika 
Stagoršne, Iļja Vasiļica, Kristīna Lune, Anastasija Vasiloviča, 
Vladimirs Vaņkovs, Maksims Golubevs, Ruslans Abdurafijevs, 
Raivis Vosels, Ingars Žurņa, Aļona Lipšāne, Oskars Nazarovs, 
Tomass Mukāns, Elvars Friliņš, Artjoms Kiseļovs, Andžejs Ro-
manovskis, Jūlija Laskina, Maksims Filatovs, Kaspars Šalajevs, 
Rolands Lazovskis, Ilija Griškevičs.

IPĪV “DAGDA” IZGLĪTOJAMO PAŠPĀRVALDE:
Pašpārvaldes prezidente: Sanita Kekere
Pašpārveldes vietniece: Tatjana Lisica
Pašpārvaldes locekļi izglītības jomā:  
Marina Ulicāne, Marija Pļavniece.
Pašpārvaldes locekļi kultūras jomā:  
Laura Mizāne, Sabina Soboļenkova.
Pašpārvaldes locekļi sporta jomā:  
Ainārs Mileika, Andris Mileika.

IPĪV “VIŠĶI” IZGLĪTOJAMO PAŠPĀRVALDE:
Pašpārvaldes prezidents: Aigars Jalinskis
Pašpārvaldes locekļi: Artūrs Vilcāns, Eva Kondavniece.
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TEHNIKUMA BIBLIOTĒKA
BIBLIOTĒKAS DARBĪBAS MĒRĶIS: nodrošināt lie-
totājiem brīvu pieeju dažādiem informācijas resursiem, 
sniegt atbalstu visa veida izglītībai un piedāvāt saturīgas 
brīvā laika pavadīšanas iespējas. Abonementu izmanto 
vairāk nekā 800 lasītāju. 

PAKALPOJUMI:
 ¥ Bibliotēkas apmeklēšana, lietotāju pierakstīša-

na, lietotāju pārreģistrēšana;
 ¥ Brīvā pieeja bibliotēkas krājumiem: dažādu no-

zaru uzziņu literatūra, grāmatu un periodisko 
izdevumu izsniegšana;

 ¥ Grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu 
izsniegšana pēc lietotāju pieprasījuma;

 ¥ Grāmatu rezervēšana pēc lietotāju pieprasījuma;
 ¥ Bezmaksas datoru izmantošana (4 datori ar in-

terneta pieslēgumu) ar iespēju izmantot inter-
neta resursus;

 ¥ Konsultēšana par informācijas meklēšanu bib-
liotēkas datu bāzēs un citos interneta resursos;

 ¥ Skenēšanas, laminēšanas, kopēšanas un izdru-
kas pakalpojumi;

 ¥ Dažādas tematikas izstādes;
 ¥ Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu 

pasākumu organizēšana.

DBT bibliotēka piedalījās Latvijas Bibliotēku festi-
vālā un Bibliotēku Ideju tirgū 2021.

BIBLIOTĒKAS KRĀJUMS IZVIETOTS ADRESĒS:
 } Jātnieku ielā 87, Daugavpils;
 } Vienības ielā 3, Dagda;
 } Višķu tehnikums 18, Višķu pagasts.

2021.GADĀ ABONĒTI:
 } Žurnāli – 30
 } Laikraksti – 3 
 } E-izdevumi – 7
 } Sadarbība ar LNB.

 RĪKOTIE PASĀKUMI:
 } 38 audzināšanas stundas un lekcijas-

prezentācijas
 } 3 Erudītu spēles - viktorīnas “Kas? Kur? Kad?” 
 } Metodiskais darbs - atbalsts grupu 

audzinātājiem, metodiskās literatūras 
saraksta izveidošana audzināšanas darbam 
(ar aprakstiem un attēliem).

 } Izveidotas 50 grāmatu un citu iespieddarbu 
izstādes

 } Dzejas dienas, Literārā kafejnīca – darbs ar 
radošiem apmeklētājiem

 } Sadarbībā ar LCB. Organizētas 8 
bibliotekārās stundas.

Viesnīca Jātnieku 87, virtuve, atpūtas telpa IPĪV “Dagda” viesnīcas vestibils un istabiņa

DIENESTA VIESNĪCA
Daugavpils Būvniecības tehnikuma izglītojamie 
tiek nodrošināti ar dzīvesvietu labiekārtotā die-
nesta viesnīcā Jātnieku ielā 87, Daugavpilī, Brīvības 
ielā 3, Dagdā un Višķos, Augšdaugavas novadā. Viesnī-
cās ir ērta un mūsdienīga vide, nodrošināti apstākļi kva-
litatīvam mācību sagatavošanās procesam un atpūtai. 

Daugavpils Būvniecības tehnikums pamatoti le-
pojas ar vienu no labākajām studentu dienesta vies-
nīcām Latvijā Jātnieku ielā 87. Tā atrodas vienā ēkā 
ar tehnikumu, un, ja ārā ir vētra, līst lietus vai snieg 
sniegs, studenti uz stundām var doties caur pāreju, 
kas savieno kopmītni ar tehnikumu un praktisko mā-
cības darbnīcām.

Lai mūsu izglītojamie pēc iespējas ātrāk pierastu 
pie mācību un dzīvošanas apstākļiem, pilnībā kon-
centrētos mācību procesam, kā arī vispusīgi attīstī-
tu savas radošās spējas, mēs nodrošinām drošus un 
maksimāli komfortablus dzīves apstākļus.

 Dienesta viesnīca ir bloku tipa. Katrā blokā atro-
das 3 gaišas, labiekārtotās istabas, duša un tualete. 
Katrā istabā, kur dzīvo 2 cilvēki, aprīkota ar divām 
vienguļamajām gultām un galdiem no dabīga koka, 
drēbju skapi, krēsliem. 

Katrā istabā atrodas regulējamā apkures sistēma, 
kas ļauj pielāgot temperatūras režīmu istabā. 

Ir pieejams bezvadu interneta pieslēgums, kas 
palīdz izglītojamiem nepieciešamās informācijas 
meklēšanā mācībām, darbā un izklaidei. 

Katrs stāvs ir aprīkots ar 2 virtuvēm ar mūsdienīgu 
sadzīves tehniku – iebūvēti virtuves skapīši, elektro 
plītis, elektriskās cepeškrāsnis, ledusskapji, mikroviļ-
ņu krāsns, trauku komplekti, kas nepieciešami ēdie-
nu pagatavošanai.

Dienesta viesnīcā tiek radīti visi apstākļi lietderī-
gam brīvā laika pavadīšanai. Katrā stāvā ir aprīkotas 
atpūtas istabas, ar televizoriem, mīkstajām mēbe-
lēm, kur audzēkņi var satikties ar draugiem atpūsties 
un pavadīt laiku interesanti.

Pēc mācībām izglītojamiem ir pieejama bibliotē-
ka, trenažieru un sporta zāles.

Dienesta viesnīcas ēkā atrodas medicīnas punkts, 
kur strādā kvalificēta medicīnas speciāliste, un ne-
pieciešamības gadījumā izglītojamie var saņemt 
medicīnisko palīdzību. 

Audzēkņiem ir pieejama veļas mazgātava, žā-
vētava, veļas gludināšanas telpa, kas palīdz mūsu 
dienesta viesnīcas īrniekiem viegli un ātri organizēt 
savu dzīvi. Tehnikumā strādā apsardzes dienests un 
drošības nolūkos uzstādītas videonovērošanas sistē-
mas, ir ievests caurlaides režīms. 



52 GADA PĀRSKATS • 2021 53GADA PĀRSKATS • 2021

TALANTU KONKURSS 
“O!FAKTORS”

DBT piedalījās ikgadējā mu-
zikālajā talantu konkursā "O 
Faktors”, kuru organizēja Ogres 
tehnikums. Galveno balvu mu-
zikālajā šovā "O Faktors" izcīnīja 
mūsu audzēkne Irina Abramo-
va, kura izpildīja dziesmu "Ada-
gio". Žūrija ļoti atzinīgi novērtē-
ja Irinas sniegumu, iedrošinot 
turpināt muzikālo ceļu un star-
tēt dažādos augsta ranga kon-
kursos.

Konkursā ar skaistiem snie-
gumiem piedalījās arī audzēk-
nes Laura Mizāne, Virginija 
Martirosjana.

PROJEKTS LATVIJAS SKOLAS SOMA

Daugavpils būvniecības tehnikums ir iesaistījies Kultūrizglītības 
programmā "Latvijas skolas soma", kas ir lielākā valsts simtgades dā-
vana Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir nodrošināt katram 
mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra 
laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas dar-
ba saturu un dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras 
norises, tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabā-
šanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās 
izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas. "Latvijas 
skolas soma" veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, 
kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo iden-
titāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras iz-
pratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, 
kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību. 

Šogad projekta ietvaros visas aktivitātes tika piedāvātas attālināti. 
Izglītojamajiem bija lieliska iespēja iepazīt mūzikas klātbūtnes nozī-
mi vēsturiskos notikumus. Jūrmalas festivāla 2020 koncerts „Dzimuši 
Latvijā”, koncertlekcija „Kino mūzikas vēsture”. Izglītojamie izbaudīja 
mūziku, kura atspoguļo Latviju un tās vēstures notikumus. Šī koncert-
lekcija sniedza iespēju ielūkoties kā ir radies kino un kā mūzika ir pa-
līdzējusi tam attīstīties. Bija iespēja piedalīties tiešsaistes nodarbībā 
“Virtuālā ekskursija”. Šajā ekskursijā 1991.barikāžu muzejs piedāvāja 
attālināti iepazīt muzeja ekspozīcijas un barikāžu laiku. Izglītojamie 
saņēma saiti uz virtuālo muzeja apskati un filmu. sadarbībā ar Vents-
pils muzeju, piedalījās Zoom nodarbībā “Svārki, brunči, lindraki”. Šajā 
nodarbībā izglītojamajiem bija iespēja ieskatīties tērpu vēsturē, kuri 
sasaista arheoloģisko un etnogrāfisko mantojumu. Šis mantojums ir 
saikne starp mūsdienu modi, akcentējot lokālo kontekstu. 

AUDZINĀŠANAS DARBS UN ĀR PUSSTUNDU PASĀKUMI
LABO DARBU MARATONS 

TEHNIKUMA AUDZĒKŅI 
PALĪDZ SAKĀRTOT  
SAKRĀLĀS CELTNES

 Jau kļuvusi par tradīciju tehni-
kuma audzēkņu palīdzība drau-
dzēm sakārtot teritorijas pie baz-
nīcām, baznīcas iekšpusi un veikt 
nelielus remontdarbus.

Šoreiz, ievērojot visus ar Co-
vid-19 saistītos drošības pasā-
kumus, izglītojamie devās uz 
Daugavpils Borisa un Gļeba pa-
reizticīgo katedrāli. Tehnikuma 
audzēkņi palīdzēja uzkopt kated-
rāli. Diemžēl, ierobežojumu dēļ, 
visi izglītojamie nevarēja piedalī-
ties sakopšanas talkā.

DBT INTELEKTUĀLĀ SPĒLE 
„KAS? KUR? KAD?” 

DBT audzēkņi un darbinieki 
sacentās intelektuālajā viktorīnā 
“Kas? Kur? Kad?”, kas veltīta teh-
nikuma 55. gadadienai. Šoreiz 
jautājumi tika veltīti tehnikumam, 
tā vēsturei un cilvēkiem. Spēle arī 
notika quizizz.com platformā. Visi 
dalībnieki un komandas strādā-
ja attālināti. Piedalījās 30 grupas 
(kopā vairāk nekā 40 cilvēki) Dau-
gavpilī, Dagdā un Višķos.

LABDARĪBAS AKCIJA 
DZĪVNIEKU PATVERSMEI

Daugavpils būvniecības teh-
nikumā norisinājās akcija, kurā 
piedalījās izglītojamie, pedagogi, 
darbinieki, ziedojot pārtiku mūsu 
mazajiem draugiem - suņiem un 
kaķiem. Jauniešu pašpārvaldes 
pārstāvji A. Gribuste un A. Červ-
jakovs devās uz Daugavpils dzīv-
nieku patversmi, lai nogādātu 
sarūpēto palīdzību dzīvniekiem. 
Priecājamies, ka varam palīdzēt!

Rūpējoties par mūsu četrkājai-
najiem draugiem, kuriem šobrīd 
nav savu māju, vakara grupu au-
dzēkņi sagādāja siltas segas un 
barību dzīvniekiem.
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2021.gadā Daugavpils būvniecības tehni-
kumu absolvēja 528 izglītojamie. 2021.gada 
jūnijā Daugavpilī, Jātnieku ielā 87 tehnikumu ab-
solvēja 120 izglītojamie, iegūstot apdares darbu 
tehniķa, inženierkomunikāciju tehniķa, arhitektū-
ras tehniķa, sausās būves tehniķa, ainavu būvteh-
nika, autodiagnostiķa, ceļu būvtehniķa, interjera 
noformētāja, lokmetinātāja TIG un lokmetinātāja 
MAG/MIG kvalifi kāciju. Grupu audzinātāji: E.Ļe-
hovs, I.Kiruka, O.Ragele, I.Kuņicka, N.Andrejeva, 
G.Šukurova, N.Solovjova, K.Sosina.
2021.gada augustā Daugavpilī, Lielā ielā 1 tehni-
kumu absolvēja 128 izglītojamie, iegūstot sausās 
būves montētāja, bruģētāja, mūrnieka, kokapstrā-
des iekārtu operatora, apdares darbu strādnieka, 
inženierkomunikāciju montētāja, lokmetinātāja 
MAG/MIG kvalifi kāciju.

Grupa 4-15

Grupa 0-23T

Grupa 4-33

IRINA ABRAMOVA 
Finanšu ministrijas Simtgades stipen-
dija, apbalvojums ar Pateicības rakstu 
par teicamām un izcilām sekmēm mā-
cībās un praksē, par augstiem sasnie-
gumiem Daugavpils būvniecības teh-
nikuma vārda popularizēšanā, aktīvu 

līdzdalību skolas sabiedriskajā dzīvē.

VIRGINIJA MARTIROSJANA
Ministru prezidenta atzinība, 
apbalvojums ar Pateicības 
rakstu par teicamām un izcilām 
sekmēm mācībās un praksē, 
par augstiem sasniegumiem 
Daugavpils būvniecības tehni-

kuma vārda popularizēšanā.

VADIMS SEMJONOVS 
Daugavpils Pilsētas do-
mes Goda raksts, ap-
balvojums ar Pateicības 
rakstu par teicamām un 
izcilām sekmēm mācī-

bās un praksē.

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMA IZLAIDUMI 2021.GADĀ

Grupa 4-04 Grupa 4-23

Grupa 4-03

Grupa 4-02

Grupa 0-23M

Grupa 03 

DIĀNA PEIPIŅA 
Ministru prezidenta 
atzinība, apbalvo-
jums ar Pateicības 
rakstu par teicamām 
un izcilām sekmēm 
mācībās un praksē.

IĻJA 
ZAVJALOVS 

Apbalvojums ar Pa-
teicības rakstu par 
izciliem sasniegu-

miem sportā.

ŅIKITA 
BARANOVSKIS 

Apbalvojums ar Pa-
teicības rakstu par 
izciliem sasniegu-

miem sportā.

ARTIS STRODS 
Apbalvojums ar Pateicī-
bas rakstu par izciliem 
sasniegumiem sportā.

Apbalvots ar Pateicības 
rakstu par teicamām un 
izcilām sekmēm mācī-

bās un praksē.
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IPĪV „Dagda” 2021. gada jūnijā absolvēja 76 izglītojamie: ēdināšanas pakalpojumu 
speciālisti, apdares darbu tehniķi, konditora palīgi, lokmetinātāji (MAG/MIG) un 
interjera dizaina speciālisti. Visus gadus ar saviem audzēkņiem kopā bija grupu 

audzinātāji: J. Andžāns, A. Strolis, T. Jevstrahina, A. Bluka un A. Brice.

IPĪV “Višķi” 2021. gada jūnijā notika pirmais 
izlaidums kā Daugavpils būvniecības tehniku-
ma struktūrvienībai. IPĪV „Višķi” absolvēja 14 

jaunieši, kuri ieguva kvalifi kāciju - lauksaimnie-
cības tehnikas mehāniķis. Visus četrus gadus 

grupas audzinātāja bija A.Vasiļjeva.

Grupa D-ES-17 Grupa D-023M

Grupa D-03a Grupa D-09

Grupa V-LM-17

2021.gada rudenī 
tehnikumu absolvēja 

195 izglītojamie 
iegūstot krāšņu un 
kamīnu mūrnieka, 

apdares darbu tehniķa, 
ainavu būvtehnika, 

automehāniķa, 
inženierkomunikāciju 
tehniķa, sausās būves 

tehniķa, ceļu būvtehnika, 
arhitektūras tehniķa 

kvalifi kāciju.

Grupa 01 Grupa 04Grupa 05

Grupa 0-23a Grupa 0-33

Grupa 08a Grupa 02a

Grupa 02T Grupa V-052Grupa 0-23S

Grupa 0-15a Grupa V-062Grupa 0-34



58 GADA PĀRSKATS • 2021 59GADA PĀRSKATS • 2021

8 VIDEO SIŽETI 
(LRT+, Re TV, TV24)

4 RADIO IERAKSTI, 
AUDIOREKLĀMA 
(ALISE PLUS, RADIO 1)

49 PUBLIKĀCIJAS 
AVĪZĒS, ŽURNĀLOS, 
INTERNETA PORTĀLOS

Daugavpils būvniecības tehnikuma galvenās darba prioritātes 2022. gadam 
¥ Nodrošināt mācību procesa un tā organizēšanas kvalitātes paaugstināšanu, sekmēt 

darba tirgus pieprasījumam atbilstošu un konkurētspējīgu speciālistu nonākšanu 
darba tirgū, sekmējot absolventu skaita paaugstināšanu, kā arī pilnveidot pedagogu 
prasmes izglītojamo mācīšanās motivēšanā un aktīvāk iesaistīt tos ieviest integrēto 
mācību procesu un īstenot ārpusstundu aktivitātēs, veidojot mācību procesa 
īstenošanas kvalitātes līmeņa paaugstināšanu. 

¥ Nostiprināt valsts līmeņa metodiskā atbalsta centra pozīcijas un nodrošināt darbības 
paplašināšanos atbilstoši jaunajai metodiskās atbildības jomai. 

¥ Veidot un stiprināt sadarbību ar nozares profesionālajām asociācijām, nozaru 
organizācijām un sociālajiem partneriem. 

¥ Uzsākt sadarbību ar Junior Achivment, ieviest skolēnu mācību uzņēmumu 
mācīšanas metodi, pieteikties Ekoskolas 1.-2.līmeņa sertifi kāta iegūšanai, 
ieviest Ekopadomi un veikt vides novērtējumu; 

¥ Īstenot darba vidē balstītās mācības, stiprināt sadarbību 
ar darba devējiem Latgales reģionā; 

¥ Paplašināt Pieaugušo izglītības centra piedāvājumu; 
¥ Izstrādāt Tehnikuma Attīstības un investīciju stratēģiju 2021.-2027.gadam. 

Tehnikuma pedagogi un darbinieki 2021.gada 1.septembrī.

KO SAGAIDĀM NO 2022. GADA

DAUGAVPILS 
BŪVNIECĪBAS 
TEHNIKUMS

PLAŠSAZIŅAS 
LĪDZEKĻOS
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Daugavpils

Ludza Dagda
Augšdaugavas 

novads

SADARBĪBAS PARTNERI
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