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1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

 

Profesionālās izglītības kompetences centrs Latgales industriālais Tehnikums (turpmāk 

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

profesionālās vidējās, arodizglītības, tālākizglītības, pilnveides un neformālās izglītības 

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

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

dibināšanas (1965.g.) Tehnikums ir kļuvis par mūsdienīgu, prestižu, uz zināšanām un kvalitāti 

balstītu profesionālās izglītības, tālākizglītības un profesionālās izglītības metodisko centru un, 

pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014. gada 31. oktobra rīkojumu Nr. 620 

„Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Celtnieku 

profesionālajai vidusskolai”, ir ieguvis profesionālās izglītības kompetences centra statusu.  

Tehnikuma darbības tiesiskais pamats ir: 

1. Izglītības likums;  

2. Profesionālās izglītības likums un citi normatīvie akti;  

3. Tehnikuma nolikums (stājies spēkā 01.10.2021).  

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

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

Tehnikumā uz 01.10.2022 ir 5 izglītības programmu īstenošanas vietas (izņemot juridisko adresi): 

Daugavpilī, Lielā ielā 1, Dagdā, Brīvības ielā 3, Ludzā, P. Miglinīka iela 34a, Višķos, Višķu 

tehnikums 18, Višķu pagasts, Daugavpils novads un no 01.01.2022 pievienota Varšavas iela 23 

un 21A struktūrvienība. 

 

 

 

Izglītojamo skaits Latgales industriālajā Tehnikumā 

2021./2022. mācību gadā Tehnikumā mācības uzsāka 699 izglītojamie (PROF-2, 

01.10.2021) 31 valsts budžeta un divas pieaugušo izglītojamo grupas ar 29 izglītojamajiem 

pilnveides izglītības programmās. Kopējais izglītojamo skaits visās struktūrvienībās uz 

01.10.2021 sastādīja 1330 izglītojamo (tā ir informācija, kura tiek ievadīta VIIS sistēmā).   

 

KOPSAVILKUMS:  

 

 

●  Nosaukums: Latgales industriālais tehnikums 

●  Adrese: Jātnieku iela 87, Daugavpils 

●  Līmenis (pamatskola/vidusskola): Profesionālās izglītības iestāde 

● Statuss: profesionālās izglītības komptences centrs 

●  Piedāvātās izglītības programmas:  

1. Būvdarbi,  

2. Būvniecība,  

3. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija,  

4. Enerģētika, 

5. Arhitektūra,  

6. Interjera dizains, 

7. Nekustamā īpašuma tirdzniecība un apsaimniekošana,  

8. Apzaļumošanas darbi,  

9. Metālapstrāde,  



10. Autotransports, 

11. Mašīnzinības 

12. Lauksaimniecības tehnika, 

13. Augkopība, 

14. Kokizstrādājumu izgatavošana,  

15. Ēdināšanas pakalpojumi.  

● Pedagogu skaits: 136 

● Kopējais darbinieku skaits: 198  

● Izglītojamo skaits: 1330 

 

Tehnikuma darbības SVID analīze.  

Tabula 1 

Stiprās puses: 

1. Profesionālās izglītības kompetences centrs – 

mūsdienīga, uz Eiropas darba tirgu orientēta 

profesionālās izglītības iestāde; 

2. Izglītības programmu īstenošanas vietas Dagdā, 

Višķos un Ludzā – izglītības daudzveidības 

paplašināšana reģiona attīstības kontekstā; 

3. Plašs piedāvājamo izglītības programmu klāsts 

būvniecības, metālapstrādes, mašīnbūves, 

mašīnzinību, lauksaimniecības, tūrisma nozarēs 

dažādās izglītības pakāpēs; 

4. Elastīga reaģēšana uz darba tirgus pieprasījumu, 

piedāvājot jaunas profesionālās izglītības 

programmas un kursus atbilstoši valsts un reģiona 

prasībām; 

5. Starptautiski atzīta un atpazīstama izglītības 

iestāde (32 sadarbības partneri 14 valstīs); 

6. Īstenoti vairāki projekti infrastruktūras 

uzlabošanā, mācību aprīkojuma un iekārtu 

modernizēšanā; 

7. Izglītojamajiem ir iespēja stažēties praksē ārvalstu 

uzņēmumos; 

8. Darbiniekiem un pedagogiem ir piedāvātas 

tālākizglītības iespējas Eiropā; 

9. Karjeras izvēles pasākumu īstenošana, īpaši, 

paaugstinot sociālo partneru lomu; 

10. Izglītojamiem pilnvērtīgi dzīves apstākļi 

kopmītnēs un aktīva, veselīga dzīvesveida paradumu 

nodrošināšana; 

11. Augsti sasniegumi izglītojamajiem sportā 

pilsētas, reģiona un valsts līmenī; 

12.Funkcionāla un sistēmiska pieeja izmantojamo 

telpu plānojumā izglītības procesa nodrošināšanā;  

13.Pārdomāta finanšu administrēšana, veidojot 

racionālu pieeju resursu izmantošanā; 

Vājās puses: 

1.Iepriekšējā plānošanas periodā finansiālu 

apstākļu dēļ ir nepabeigti infrastruktūras 

projekti- Sporta halles būvniecība; 

2.Novecojusi infrastruktūra un mācību 

iekārtas, aprīkojums un tehnoloģijas izglītības 

programmu īstenošanas vietās Dagdā, Višķos 

un Ludzā; 

3. Nepieciešams aprīkojums un inovatīvas 

tehnoloģijas kvalitatīva mācību procesa 

nodrošināšanai attālinātā un digitālā (viedā) 

režīmā- IKT infrastruktūras izveide nav 

pabeigta; 

4.Zaļās un videi draudzīgās infrastruktūras 

pilnveidošanas aktivitātes nav pabeigtas;  

5. Pedagogu noslodze pamatdarbā liedz 

papildus iesaistīties ES Specifiska atbalsta 

mērķa un Erasmus+ programmas stratēģisko 

partnerību projektu īstenošanā; 

6.Tehnikuma pedagoģiskā un administratīvā 

personāla svešvalodu nepietiekams līmenis un 

cilvēkresursu nepietiekamība, kas varētu kavēt 

starptautiskas konkurētspējas līmeņa 

paaugstināšanos; 



14. Mērķtiecīga un pārdomāta mārketinga politika 

tehnikuma atpazīstamības nodrošināšanai; 

15. Regulāra tehnikuma darbības jomu un prioritāšu 

izvērtēšana un izglītības iestādes attīstības plāna 

pilnveidošana; 

Iespējas: 

1.Stiprināt Profesionālās izglītības kompetences 

centra pozīcijas un nākotnē kļūt par Ekselences 

centru (CoVEs); 

 2. Kļūt par valsts līmeņa Metodiskā atbalsta centru 

Būvniecības nozarē un reģionālo Metālapstrādes, 

mašīnbūves un mašīnzinību nozares atbalsta centru, 

veidojot izglītības programmu attīstības savstarpējo 

sinerģiju; 

 3. Piesaistīt Eiropas Savienības Struktūrfondu 

līdzekļus infrastruktūras pilnveidošanā un 

papildināšanā, mācību aprīkojuma modernizēšanā 

un profesionālās izglītības programmu satura 

izstrādē (digitālā, viedā, zaļā, inovatīvā, ilgtspējīgā 

infrastruktūra); 

4. Paplašināt sadarbību ar darba devējiem 

profesionālās izglītības programmu īstenošanā un 

pārnesē darba vidē, veidojot darba devēja, 

izglītojamo un tehnikuma vajadzību, savstarpējās 

komunikācijas un sadarbības sinerģiju (trīspusējā 

sinerģija); 

5. Pārstrukturizēt mācību procesu, atbilstoši 

notiekošajām pārmaiņām, ieviešot ne tikai 

tradicionālā mācību procesa organizēšanu, bet arī 

multidisciplināru un starpdisciplināru (jauktā tipa 

mācību process, ar uzņēmējspēju attīstības ievirzi); 

6.  Panākt individuālajās un nozaru vajadzībās 

balstītā pieaugušo izglītības piedāvājuma izveidi; 

7. Panākt izglītības programmas finansēšanas 

modeļa ieviešanu, nevis principu «nauda seko 

skolēnam»; 

8. Atbalstīt darbinieku un pedagogu tālākizglītību 

Eiropā; 

9. Atbalstīt izglītojamo praksi ārvalstu uzņēmumos 

Eiropā; 

10. Piesaistīt diasporas jauniešus profesionālās 

izglītības ieguvei tehnikumā, tādējādi paplašinot 

mērķauditoriju; 

11. Uzņemt ārvalstu delegācijas un dalīties labās 

prakses pieredzē; 

12. Pozicionēt tehnikumu Eiropas izglītības telpā, 

iesaistoties dažādu asociāciju un biedrību darbā; 

 

Draudi: 

1. Covid-19 krīzes radītās sekas izglītības 

sektorā un projektu darbā, kā arī 

uzņēmējdarbības sektorā, kas paaugstinātu 

bezdarba līmeni; 

2. Konkurence starp izglītības iestādēm 

izglītojamo piesaistē; 

3. Politiskās un ekonomiskās situācijas 

izmaiņas Eiropā un pasaulē; 

4. Demogrāfiskā situācija un migrācija; 

5. Finansējuma piesaistīšanas draudi, kas 

neļauj pabeigt iesāktos infrastruktūras 

uzlabošanas projektus. 

 

 

 



 

1.1.Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022. mācību gadā 

Visas izglītības programmas tiek īstenotas valsts valodā atbilstoši licencētām un 

akreditētām izglītības programmām, kuru saturs un īstenošanas process atbilst profesijas 

standartam, profesionālās vidējās un arodizglītības standartam. Kopš izglītības iestādes 

dibināšanas pastāvīgi ir papildinājies un mainījies Tehnikumā apgūstamo profesiju klāsts. 

Tehnikums ne tikai īsteno bezdarbnieku, darba meklētāju un strādājošo personu tālākizglītību un 

profesionālo kompetenču pilnveidi, bet arī sekmē un atbalsta skolotāju tālākizglītību, veicinot 

profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveidi.  Visi vispārizglītojošo un profesionālo 

mācību priekšmetu/moduļu pedagogi pastāvīgi apgūst profesionālās pilnveides programmas un 

prasmju attīstības kursus, piedaloties dažādos semināros, konferencēs, pieaugušo neformālās 

izglītības programmās, tajā skaitā arī ārvalstīs. Pilnu valsts budžeta izglītības programmu 

uzskaitījumu skatīt Tabulā 2.  

 

IZGLĪTOJAMO SKAITS PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS*  

UN ARODIZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS  

2021./2022.M.G. 

Tabula 2 
Izglītības 

programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Kvalifikācija Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai uzsākot 

2021./2022.māc.g. 

(01.09.21)  

Izglītojamo 

skaits, noslēdzot 

programmas 

apguvi vai 

noslēdzot 

2021./2022.māc.

g.(30.06.22) 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Būvdarbi 

33 582 011 
Apdares darbu 

tehniķis 

 
P-10464 

P_1682 

21.11.2014 

14.08.2019 

113 103 

Brīvības iela 3, 

Dagda 

9 8 
Absolvē 30.06.22 

35b 582 011 Apdares darbu 

tehniķis 

 P_2122 28.01.20 50 
27.10.21 absolvē 20 

38 

35b 582 011 
Krāšņu un kamīnu 

mūrnieks 

 

P_1794 22.08.2019 

 

25 
21.10.21 absolvē 25 

 

25 

35b 582 011 
Sausās būves 

tehniķis 

 

P_1289 11.06.2019 

 

11 
27.10.21 absolvē 11 

 

11 

32a 582 011 

 

Sausās būves 

montētājs 

Lielā iela 1, 

"Daugavgrīvas 

cietums" 

P_1290 11.06.2019 36 32 

Bruģētājs Lielā iela 1, 

"Daugavgrīvas 

cietums" 

P-10584 09.12.2014 18 17 

Mūrnieks Lielā iela 1, 

"Daugavgrīvas 

cietums" 

P-10580 09.12.2014 18 15 

Apdares darbu 

strādnieks 

Lielā iela 1, 

"Daugavgrīvas 

cietums" 

P_2185 26.02.2020 48 
29 absolvēja 29.06.21 

43 

Brīvības iela 3, 

Dagda 

Būvniecība 33582021 

Ēku būvtehniķis  P_1076 26.03.2019 51 
29.06.21 absolvē 29 

45 

Ceļu būvtehniķis  P-15433 28.04.2017 29 24 



35b582021 

Ceļu būvtehniķis  P-10470 21.11.2014 33 
28.10.21 absolvē 15 

33 

Ģeotehnikas 

izpētes tehniķis 

 P_2223 04.03.2020 9 
27.10.21 absolvē 9 

9 

Arhitektūra 33581011

  

Arhitektūras 

tehniķis 

 P-11557 17.04.2015 52 31 

35b581011

  

Arhitektūras 

tehniķis 

 P-13773 29.03.2016 25 
28.10.21 absolvē 11 

 

21 

Siltuma, gāzes un 

ūdens tehnoloģija 

32a582031

  

Inženierkomunikā

ciju montētājs 

Lielā iela 1, 

"Daugavgrīvas 

cietums" 

P-10466 21.11.2014 18 15 

33582031

  

Inženierkomunikā

ciju tehniķis 

 P-15590 16.06.2017 41 33 

35b582031

  

Inženierkomunikā

ciju tehniķis 

 P-15591 16.06.2017 60 
26.10.21 absolvē 18 

27 

Nekustamā 

īpašuma 

tirdzniecība un 

apsaimniekošana 

35b341031

  

Namu pārzinis  P_2466 26.05.2020 33 
28.10.21 absolvē 13 

18 

Apzaļumošanas 

darbi 

35b622031

  

Ainavu 

būvtehniķis 

 P_2464 26.05.2020 38 
26.10.21 absolvē 21 

16 

Enerģētika 35b522061

  

Siltumapgādes un 

apkures sistēmu 

tehniķis 

 P_3408 30.07.2020 9 
28.10.21 absolvē 9 

9 

Interjera dizains 

33214031 

Interjera 

noformētājs 

 P-11764 18.05.2015 16 
Absolvē 30.06.21 

16 

Interjera dizainera 

asistents 

 P_3765 21.08.2020 34 32 

Interjera dizaina 

speciālists 

 P_1788 22.08.2019 15 11 

35b214031 
Interjera dizainera 

asistents 

 P_3766 21.08.2020 21 12 

Autotransports 33525011 

Automehāniķis 

 

P-15897 31.08.2017 

60 55 

Brīvības iela 3, 

Dagda 

6 
Absolvē 30.06.21 

6 

Varšavas 

iela23, 21A, 

Daugavpils 

P-15572 02.01.22 0 39 
02.01.22 pārņemti 

Autodiagnostiķis  P-10772 09.01.2015 51 26 

Transportlīdzekļu 

krāsotājs 

 P_4883 09.07.2021 22 21 



35b525011 

Automehāniķis  P_1791 22.08.2019 40 
28.10.21 absolvē 15 

16 

Transportlīdzekļu 

krāsotājs 

 P_2542 05.06.2020 45 
26.10.21 absolvē 20 

13 

Mašīnzinības 33525001 Smago spēkratu 

mehāniķis 

 P_4929 22.07.2021 13 12 

Metālapstrāde 32a521011 

MAG 

 

Lielā iela 1, 

"Daugavgrīvas 

cietums" P_2255 17.03.2020 

18 14 

MAG  30 27 

TIG  P_2453 25.05.2020 27 15 

Ēdināšanas 

pakalpojumi 

32a811021

  

Konditora palīgs Brīvības iela 3, 

Dagda 

P_2444 22.05.2020 25 25 

33811021 
Pavārs Brīvības iela 3, 

Dagda 

P-17297 

P_3192 

15.08.2018 

15.07.2020 

34 19 

Kokizstrādājumu 

izgatavošana 

32a  430 41 Kokapstrādes 

iekārtu operators 

Lielā iela 1, 

"Daugavgrīvas 

cietums" 

P-17245 03.08.2018 18 14 

Lauksaimniecība 

33 621 00 1

  

Lauksaimniecības 

mehanizācijas 

tehniķis 

Višķu 

tehnikums 18, 

Višķu pagasts, 

Augšdaugavas 

novads 

P_5036 22.07.2020 23 22 

Lauksaimniecība 

35b 621 00 1

  

Lauksaimniecības 

mehanizācijas 

tehniķis 

Višķu 

tehnikums 18, 

Višķu pagasts, 

Augšdaugavas 

novads 

P_3270 22.07.2020 30 
29.10.21 absolvē 17 

10 

Lauksaimniecība 35b 621 001

  

Augkopības 

tehniķis 

Višķu 

tehnikums 18, 

Višķu pagasts, 

Augšdaugavas 

novads 

P_3254 22.07.2020 47 
27.10.21 absolvē 26 

 

20 

Inženiertehnika, 

mehānika un 

mašīnbūves 

tehnoloģija 

33 521 031 Mašīnbūves 

tehniķis 

 

Varšavas 

iela23, 21A, 

Daugavpils 

P-1372 02.01.22 0 7 
02.01.22 pārņemti 

Mašīnbūves 

tehniķis, 

Atslēdznieks 

P_3538 02.01.22 0 7 
02.01.22 pārņemti 

    PAVISAM KOPĀ: 1301 1012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 

Tabula 3 

 

PILNVEIDES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 

Tabula 4 

Nr. 

p.k. 

Program

mas 

nosauku

ms 

Kvalifikācija 

Progra

mmas 

kods 

Kvalifi

kācijas 

līmenis 

Ieprie

kšējā 

izglītī

ba 

Īsteno

šanas 

ilgums 

Licences 

Nr., 

termiņš 

Akreditācij

as lapas 

Nr., 

termiņš 

1. Būvdarbi 
Būvprojekta 

rasējumu lasīšana 

30P 582 

02 1 
NAV 

12. 

klases 
160 st. 

P-16941 

14.06.2018.- 

nenoteikts 

AI 14168 

20.01.2021.-

19.01.2027. 

2. 
Datoru 

lietošana 

Digitālās prasmes 

(personām ar 

priekšzināšanām) 

attālināto mācību 

nodrošināšanai 
(klātienes programma) 

30P 482 

00 1 
NAV 

12. 

klases 
160 st. 

P_4541 

16.04.2021.- 

nenoteikts 

AI 831 

20.12.2021.-

19.12.2027. 

3. 
Datoru 

lietošana 

Digitālās prasmes 

(personām ar 

priekšzināšanām) 

attālināto mācību 

nodrošināšanai 
(neklātienes programma) 

30P 482 

00 3 
NAV 

12. 

klases 
160 st. 

P_4542 

16.04.2021.- 

nenoteikts 

AI 832 

20.12.2021.-

19.12.2027. 

 

NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS BEZDARBNIEKIEM 

Tabula 5 

Nr. 

p./

k. 

Programmas 

nosaukums 

Iegūstamā 

kvalifikācija 

Program

mas kods 

Kvalifik

ācijas 

līmenis 

Iepriekšējā 

izglītība 

Īstenošanas 

ilgums 

Licences 

Nr., 

derīg.ter

miņš 

Akreditācij

as lapas 

Nr., derīg. 

termiņš 

Piezīmes 

1. Metālapstrāde Lokmetinātājs 

metināšanā ar 

mehanizēto iekārtu 

aktīvās gāzes vidē 

(MAG) 

20T 521 

01 1 

otrais pamatizglītība 480 st. P-10593 

nav 

noteikts 

AP 6127 

no 17.12.19. 

līdz 

25.06.25. 

ESF 

projekta 

Nr.7.1.1.0/1

5/I/001 

„Atbalsts 

bezdarbniek

u izglītībai” 

ietvaros 

Nr. 

p./k. 

Programmas nosaukums Iepriekšējā izglītība Īstenošanas 

ilgums 

Piezīmes 

1. Datorzinības (ar 

priekšzināšanām) 

bez ierobežojuma 120 st. ESF projekta 

Nr.7.1.1.0/15/I/001 

„Atbalsts bezdarbnieku 

izglītībai” ietvaros 

2. Valsts valoda atbilstoši pamata 

valsts valodas prasmes 

līmenim 

bez ierobežojuma 150 st. ESF projekta 

Nr.7.1.1.0/15/I/001 

„Atbalsts bezdarbnieku 

izglītībai” ietvaros 



 

PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES VEBINĀRI 

STRĀDĀJOŠAJIEM/BŪVSPECIĀLISTIEM/PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS 

PEDAGOGIEM 

Tabula 6 

 

Tehnikums īsteno jauniešu profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības ieguvi, darba 

meklētāju un pieaugušo personu tālākizglītību un profesionālo kompetenču pilnveidi, 

pārkvalificēšanos un arī veic ārpus formālās izglītības iegūto profesionālo kompetenču 

novērtēšanu un sekmē un atbalsta skolotāju tālākizglītību, veicinot profesionālo un pedagoģisko 

3. Valsts valoda atbilstoši 

vidējam valsts valodas 

prasmes līmenim 

bez ierobežojuma 150 st. ESF projekta 

Nr.7.1.1.0/15/I/001 

„Atbalsts bezdarbnieku 

izglītībai” ietvaros 

Nr. 

p.k. 
Vebināra tēma Vebināra ilgums 

1. 
Jumtu konstruktīvo risinājumu projektēšana, būvniecība un 

būvuzraudzība 
5 st. 

2. Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana II 5 st. 

3. 
Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu efektīva 

ekspluatācija ēkā teorijā un praksē 
5 st. 

4. 
Koka konstrukciju ugunsdrošība. Ugunsdrošās sienas, 

pārsegumi un jumta konstrukcijas 
5 st. 

5. Ceļa konstruktīvo kārtu kvalitātes kontrole 5 st. 

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

7. Ugunsdrošības prasības būvspeciālistiem 5 st. 

8. Energoefektīvu ēku norobežojošās konstrukcijas 5 st. 

9. Kondensācijas risku novērtējums būvkonstrukcijās 5 st. 

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

plākšņu sistēmas. Plānošanas un lietošanas noteikumi 
5 st. 

11. Vēsturisku ēku energoefektivitātes paaugstināšana 5 st. 

12. Darba aizsardzības prasības, strādājot būvobjektā 5 st. 

13. 
Elektroinstalācijas mērījumi atbilstoši ugunsdrošības 

noteikumiem nr. 238, dokumentācijas sagatavošana 
5 st. 

14. 
Ēku un inženiertīklu tehniskās apsekošanas, būves ekspertīzes 

un inženiertehniskās izpētes pamatprincipi 
5 st. 

15. Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā 5 st. 

16. 
Būvju ugunsdrošības risinājumi: kabeļu, cauruļu ugunsdrošība 

un to šķērsojumi ugunsdrošajās sienās un pārsegumos 
5 st. 

17. 
Būvju ugunsdrošības risinājumi: metāla konstrukciju 

ugunsdrošība 
5 st. 

18. 
Energoefektivitātes risinājumi ēkās, inženiersistēmās un 

ražošanas procesos 
5 st. 



kompetenču pilnveidi. 2021./2022.m.g. Tehnikums īsteno 40 profesionālās vidējās un 

arodizglītības programmas no Valsts budžeta finansētiem līdzekļiem, no tām 31 profesionālās 

vidējās izglītības programma ar mācību ilgumu 4 gadi vai 1,5 gads ar kopējo modulāro izglītību 

programmu (MIP) skaitu 18 izglītības programmas (58% no profesionālās vidējās izglītības 

programmu skaita) un 9 arodizglītības programmas ar mācību ilgumu 1 gads ar kopējo modulāro 

izglītību programmu skaitu (MIP) 5 izglītības programmas (56% no arodizglītības programmu 

skaita). No kopējā izglītības programmu skaita (40) 2021./2021.m.g. 8 izglītības programmas tiek 

piedāvātas kā Darba vidē balstīto mācību (DVB) programmas, t.i. 20% no kopējā īstenojamo šajā 

mācību gadā programmu skaita. 2022.gada Uzņemšanas plāns veidots kā 100% modulārs.  

 

 

1.2. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes 

maiņai un mācību pārtraukšanai izglītības programmā (2-3 secinājumi par izglītojamiem, 

kuri uzsākuši vai pārtraukuši mācības izglītības iestādē): 

1.2.1. dzīvesvietas maiņa (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē 2021./2022. 

mācību gada laikā); 

 

2021./2022.m.g. dzīves vietas maiņas dēļ tika atskaitīts 51 izglītojamais, no tiem 19 

izglītojamie pārcēlās uz dzīvi ārzemēs (38%), lielākā daļa (40%) no tiek tika atbrīvoti no 

ieslodzījuma vietas vai tika pārcelti uz citu ieslodzījuma vietu, kas rada šī rādītāja palielināšanos, 

jo ieslodzījuma vietas izglītojamo pārcelšanos vai atbrīvošanu nosacīto pirms termiņa prognozēt 

nav iespējams un  13% ( 7 izglītojamie) pārcēlās uz dzīvi citās Latvijas pilsētās.  

 

1.2.2. vēlme mainīt izglītības iestādi (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē 

2021./2022. mācību gada laikā, galvenie iestādes maiņas iemesli); 

2021./2022.m.g. vēlmi mainīt izglītības iestādi izteica 12 izglītojamie. Lielākā daļa, t.i. 

gandrīz 83% ( 10 izglītojamie izvēlējās pāriet mācīties vakarskolā, saprotot to, ka tur viņiem būs 

vienkāršāk iegūt vispārējo vidējo izglītību. Viens izglītojamais pārgāja uz profesionālo vidējo 

vidusskolu Daugavpils tehnikums (pēc tam tika 01.02.2022 pievienots atpakaļ) un 1 izglītojamais 

pārcēlās uz dzīvi Rīgā un tika uzņemts Rīgas valsts tehnikumā. 

 

1.2.3. cits iemesls (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē, iestādes maiņas iemesls). 

2021./2022.m.g. pie citiem iemesliem tiek attiecināti iemesli- ģimenes apstākļu dēļ, 

nepagarina mācības pēc akadēmiskā atvaļinājuma, netiek pielaists pie kvalifikācijas eksāmena 

kārtošanas vai neierodas uz kvalifikācijas eksāmena kārtošanu bez attaisnojoša iemesla, tiek 

konstatēti izglītojamo iekšējās kārtības noteikumu un/vai projekta noteikumu (kritēriju) 

neievērošanas gadījumi. Kopumā 81 izglītojamais tika atskaitīts šo iemeslu dēļ. Visbiežākais ir 

ģimenes apstākļu dēļ, norādot to, ka nevar savienot mācības ar darbu, vai iekārtojās darbā, vai 

finansiālo apstākļu dēļ ir spiests iet darbā vai COVID-19 ietekmē neieradās uz eksāmenu, un 

atteicās kārtot PKE citā laikā u.c. 

 

1.3. Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums  

 

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

progresu un attīstību orientēta komanda. 

Daugavpils būvniecības tehnikumā uz 2021.gada 31.decembri: 

 

 

 



Tabula 7 

Amata vietas 
 

Daugavpils 

 

 

IPĪV 

“Dagda” 

IPĪV 

“Višķi” 

IPĪV 

“Ludza” 

IPĪV 

“Daugavgrīvas 

cietums” 

Pedagogi 64  17 12   

Pedagoģiskie darbinieki  18 2 2 1 1 

Administratīvais un 

saimnieciskais personāls 

56 9 2  15 

 

Kopā: 199 138 28 16 1 16 

Tabula 8 

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

 

Pedagogi un pedagoģiskie darbinieki 

 

130,75 

Administratīvais un saimnieciskais personāls 65,58 

Tabula 9 

 

 

Darbinieku 

sadalījums 

pēc 

izglītības 
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Pavisam 2 17 32 15 22 28 81 2 129 

Profesionālās 

izglītības 

skolotājs 

  15 11 8 8 28 1 69 

Vispārējās 

vidējās 

izglītības 

skolotājs 

    3 9 17  29 

Pārējie 

pedagogi 

  1  1 1 5  8 

Pedagoģiskie 

darbinieki 

   2 1 2 18 1 23 

Darbinieki 2 17 16 2 9 8 13   

Tabula 10 

Darbinieku 

mainība 

Daugavpils 

 

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

 

 



Pieņemto 

darbinieku skaits 

51 15 10 1 

 

 

Atbrīvoto 

darbinieku skaits 

35 22 7 - 

 

Tabula 11 

Atbrīvošanas iemesls Darbinieku skaits 

Darba likuma 47.pants 2 

Darba likuma 100.pants 8 

Darba likuma 114.pants 30 

Darba likuma 113.pants 22 

Civillikuma 2195.pants 2 

Tabula 12 

 Darbinieku sadalījums pēc vecuma 

 

Darbinieku 

skaits 

25 42 39 52 41 

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

 

Tabula 13 

 

Darbinieku sadalījums pēc 

dzimuma 

 

Daugavpils 

 

 

IPĪV 

“Dagda” 

IPĪV 

“Višķi” 

IPĪV 

“Ludza” 

IPĪV 

“Daugavgrīvas 

cietums” 

 
105 21 10 1 1 

 
33 7 6  15 

Kopā: 138 28 16 1 16 

 

Tabula 14 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums 

un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 

1.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2021./2022. māc.g. 

(līdz 31.05.2022.) 

7 1 - pieaugušo izglītības 

koordinators uz 0,5 darba 

slodzi; 

6 – profesionālās izglītības 

skolotājs profesionālās 

tālākizglītības programmā 

(Eiropas Sociālā fonda 

projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 

“Nodarbināto personu 



profesionālās kompetences 

pilnveide” ietvaros): 

- “Transportlīdzekļu 

krāsotājs”; 

- “Uzņēmējdarbības 

prasmes ēku un būvju 

pārvaldīšanā”; 

- “Tāmēšana”; 

- “Būvdarbu 

dokumentācijas 

sagatavošana un 

plānošana”; 

- “Ēku būvtehniķis”; 

“AutoCAD”. 

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2021./2022. māc.g. (līdz 31.05.2022.) 

8 3 – bibliotekāri; 

1 – izglītības psihologs; 

3 – pedagogi karjeras 

konsultanti; 

1 – sociālais pedagogs.  

 

  



2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 
 

2.1. Izglītības iestādes misija –  

MISIJA 2027: Nodrošināt Eiropas un Latvijas tautsaimniecības nozaru darba tirgū pieprasītu, 

kvalificētu un konkurētspējīgu speciālistu sagatavošanu mūža garumā! 

 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo –  

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

Attiecīgi vīzijas pamatā ir ideja, kas ir tendēta uz izglītojamo, ka tieši inovācijas un visas 

nepieciešamās Latgales reģionam industrijas savā starpā varētu veidot starpdisciplināro saikni, 

sinerģiju un Tehnikums varētu veidoties par vietu, kur jaunietis, pieaugušais (gan nodarbinātais, 

gan darba meklētājs, gan Latvijā dzīvojošais, gan arī ārzemēs dzīvojošais Latvijas piederīgais) 

iegūst darbam nepieciešamās prasmes.   

 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā –  

Audzināšanas darba attīstības plāns 2021.g. – 2024.g., kurš tika izstrādāts Tehnikumā 

2021.gadā ir vidējā līmeņa plānošanas dokuments, un tajā Tehnikums ir nodefinējis mērķi: 

Nodrošināt katram Tehnikuma izglītojamam iespēju kļūt par mērķtiecīgu un lietpratīgu savas 

profesionālās nākotnes veidotāju, atbildīgu sabiedrības dalībnieku, kurš ciena un rūpējas par sevi 

un citiem, izjūt piederību Latvijas valstij, aktīvi līdzdarbojas sabiedrības dzīvē, tautas tradīciju un 

kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšanā un saglabāšanā, apkārtējās vides sakopšanā.   

Attiecīgi cilvēkcentrētas vērtības ir pamats tam, kādā veidā tehnikums īsteno sociāli atbildīgu 

darbību. Skatīt zemāk 2.3.1. att. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att.2.3.1. Tehnikuma cilvēkcentrētas vērtības 

 

Tehnikums īsteno sociāli atbildīgu profesionālo izglītību ar nolūku, lai izglītojamie ar sociāla 

rakstura problēmām (trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu statuss, vecākiem nelabvēlīgs 

dzīvesveids, finanšu problēmu rezultātā palikuši bez apdzīvojamās platības vai iztikas līdzekļiem, 

vecāki strādā ārzemēs un bērnus pieskata vecmammas vai vecākie brāli un māsas, kaimiņi) varētu 

iegūt profesionālo izglītību. 

 

 

 

 



2.4. 2021./2022. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti 

 

Tehnikuma 2021./2022.gada prioritātes tika 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.  

Tehnikuma mācību darba 2021./2022.mācību gadā izvirzītā prioritāte – mācību procesa 

kvalitātes nodrošināšana, pilnveidošana un dažādu veidu atbalsta sniegšana audzēkņu kontingenta 

saglabāšanai. 

Tehnikuma 2021./2022. mācību gada uzdevumi: 

Pildīt Tehnikuma kā profesionālās izglītības kompetences centra funkcijas, izpildīt kvalitātes 

kritērijus, nodrošinot augstu izglītības kvalitāti. Regulāri un sistemātiski pilnveidot mācību procesa 

organizāciju un norisi  tehnikumā: 

1. Motivēt audzēkņus uz augstiem sasniegumiem mācībās, iesaistīties  profesionālajos 

konkursos, olimpiādēs, radīt iespējas audzēkņiem attīstīt viņu individuālās spējas, darboties 

pašpārvaldē, izteikt viedokli un veidot tehnikuma dzīvi. (izglītojamie aktīvi piedalās 

dažādos pasākumos, konkursos, kas saistīti ar profesiju un mūžizglītības prasmju apguvi; 

profesionālās kvalifikācijas eksāmenā iegūst 7 balles un augstāk un lepojas par saviem 

sasniegumiem; lielāka daļa no viņiem darbojas pašpārvaldē un ar lielu interesi iesaistās 

tehnikuma dzīvē) 

2. Izvērtējot izglītojamo mācību sasniegumu rezultātus valsts pārbaudes darbos (latviešu 

valoda, angļu valoda, matemātika) un salīdzinot ar vidējiem radītājiem valstī, nodrošināt  

papildus atbalstu vielas apguvē, kas palīdzēs nokārtot valsts pārbaudes darbus ar 

augstākiem rezultātiem. 

3. Īstenot darba vidē balstītas mācības un turpināt sadarbību ar darba devējiem visas 

kvalifikācijās. ( 2021./2022. m.g. darba vidē balstītās mācībās iesaistījās 172 audzēkņi. 

Īstenojot darba vidē balstītas mācības, tiek veikts pārdomāts un mērķtiecīgs darbs, 

audzēkņiem tehnikums piedāvā, kā arī viņi paši izvēlas prestižas prakses vietas, kas veicina 

interesi par apgūstamo profesiju un motivē sasniegt augstus mācību rezultātus.) 

4. Pilnveidot mācību procesu, ieviešot e - dienasgrāmatas lietošanu platformā 

www.edy365.com DVB, prakšu un kvalifikācijas prakšu īstenošanā (Sadarbībā ar prakšu 

vadītājiem prakšu laikā uzņēmumos audzēkņi lieto e - dienasgrāmatas platformā 

www.edy365.com.) 

5. Turpināt nodrošināt atbalstu tehnikuma audzēkņiem Eiropas Sociālā fonda projektu 

Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", 

sniedzot individuālu atbalstu tiem audzēkņiem, kuriem tiek noteikts kāds no priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas riskiem. (2021./2022. mācību gadā  tehnikuma audzēkņi saņēma 

atbalstu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai" ietvaros: 10 audzēkņiem tika nodrošinātas konsultācijas, 100 

– saņēma atbalstu ēdināšanas pakalpojumiem, 67 – nodrošināta nakšņošana, iesaistīti 11 

pedagogi. Kopā projekta ietvaros atbalstu saņēma 109 izglītojamie). 

 

Iepriekšējā mācību gadā tika izvirzītas sekojošas prioritātes: 

Tabula 15 

Prioritāte Sasniedzamie 

rezultāti 

kvantitatīvi un 

kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu izpildi (Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav sasniegts) un komentārs 

1.Nodrošināt mācību procesa un tā 

organizēšanas kvalitātes 

a) kvalitatīvi Daļēji sasniegts 

b) kvantitatīvi 

http://www.edy365.com/
http://www.edy365.com/


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. 

Gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi absolventu skaits 

Tehnikumā ir pietiekamā līmenī, šajā mācību gadā 

ļoti tika strādāts pie izglītojamo kvalifikācijas 

ieguves jautājuma īpaši COVID-19 radīto seku dēļ. 

Tika īstenota individuālā pieeja, lai tie, kas 

COVID-19 slimības dēļ nevarēja kārtot eksāmenu, 

to nokārto citā laikā. Papildus klasiskajam mācību 

procesam un diviem izlaidumiem mācību gadā, tika 

izsniegti diplomi/apliecības pēc situācijas. Tas 

palielināja PKE norises un organizēšanas 

gadījumus un komisiju izveidi u.c. papildus 

organizatoriskos jautājumu risināšanu.  

Prioritātes īstenošanai jābūt sistemātiskai  un to 

pilnībā izpildīt viena mācību gada garumā nav 

iespējams, attiecīgi 2022./2023.m.g.tiks turpināts 

darbs.  

 

2.Nostiprināt valsts līmeņa metodiskā 

atbalsta centra (MAC) pozīcijas un 

nodrošināt darbības paplašināšanos 

atbilstoši jaunajai metodiskās 

atbildības jomai. 

a) kvalitatīvi Sasniegts 

MAC darbība tika nodrošināta sistemātiski- 1 

sapulce ceturksni. Tika panākta deleģētās 

funkcijas- MIP paraugprogrammu izstrāde un tā 

noslēgšana, atbilstoši prasītajam no IZM. Tika 

veikta citu izglītības iestāžu metodiskā virsvadība 

un tika sagatavota analīze par MAC izglītības 

iestāžu MIP un paraugrpogrammu īstenošanu. 

Šobrīd katra MAC dalībskola īsteno MIP un 

izmanto paraugprogrammas vai savas MIP 

autorprogrammas. Skatīt vairāk: 

https://www.dbt.lv/lv/LIT-metodiska-atbalsta-

centrs  

b) kvalitatīvi 

3. Veidot un stiprināt sadarbību ar 

nozares profesionālajām asociācijām, 

nozaru organizācijām un sociālajiem 

partneriem. 

a) kvalitatīvi Sasniegts 

2021./2022.m.g. Tehnikums kļuva par LITA 

(lauksaimniecības un industriālās tehnikas 

asociācijas), LKĢA (Latvijas kartogrāfu un 

ģeodēzistu asociācijas) biedriem. Tas ļāva uzsākt 

ciešāku sadarbību ar nozaru darba devējiem un 

uzsākt sadarbību Attīstības un investīciju Stratēģijā 

iekļauto kvalifikāciju īstenošanas plānošanā.  

b) kvalitatīvi 

4. Uzsākt sadarbību ar Junior 

Achievment, ieviest skolēnu mācību 

uzņēmumu mācīšanas metodi, 

pieteikties Ekoskolas 1.-2.līmeņa 

sertifikāta iegūšanai, ieviest 

Ekopadomi un veikt vides 

novērtējumu; 

a) kvalitatīvi Sasniegts 

2021./2022.m.g. tika parakstīts JA sadarbības 

līgums un Tehnikums kļuva par JA dalībskolu. 

Tika izveidoti 2 SMU ar darbības termiņu 4 mēneši. 

Jaunieši piedalījās JA rīkotajos bazāros un 

pasākumos.  

 

2021./2022.m.g. Tehnikums iesaistījās Vides fonda 

Ekoskolas programmas īstenošanā. Kļuva par 

Ekoskolas tīkla skolu Latvijā. Izveidotā Tehnikuma 

Ekopadome īstenoja Rīcības plānā iekļautās 

aktivitātes, kā rezultātā ieguva 1.-2.līmeņa 

b) kvalitatīvi 

https://www.dbt.lv/lv/LIT-metodiska-atbalsta-centrs
https://www.dbt.lv/lv/LIT-metodiska-atbalsta-centrs


sertifikātu. Skatīt vairāk: 

https://www.dbt.lv/lv/Ekoskola  

5. Īstenot darba vidē balstītās mācības, 

stiprināt sadarbību ar darba devējiem 

Latgales reģionā; 

a) kvalitatīvi Sasniegts 

Īstenotas darba vidē balstītas mācības un turpināta 

sadarbība ar darba devējiem visas kvalifikācijās.  

(2021./2022. m.g. darba vidē balstītās mācībās 

iesaistījās 172 audzēkņi. Īstenojot darba vidē 

balstītas mācības, tiek veikts pārdomāts un 

mērķtiecīgs darbs, audzēkņiem tehnikums piedāvā, 

kā arī viņi paši izvēlas prestižas prakses vietas, kas 

veicina interesi par apgūstamo profesiju un motivē 

sasniegt augstus mācību rezultātus.) 

Skatīt pielikumu Nr. 1 “Izglītojamo nodrošinājums 

ar prakses vietām attiecīgās izglītības programmās 

sadarbībā ar darba devējiem 2021./2022.m.g.” 

 

b) kvalitatīvi 

6.Paplašināt Pieaugušo izglītības 

centra piedāvājumu; 

a) kvalitatīvi Sasniegts 

2021./2022.m.g. tika izstrādāts un aktualizēts 

Pieaugušo izglītības programmu saturs:  

8 tālākizglītības programmām; 

10 pilnveides izglītības programmām; 

45 neformālām izglītības programmām (moduļi, 

moduļu kopas, kursu programmas u.c.) 

Tehnikuma Metodiskā un pedagogu tālākizglītības 

centrā ir atsevišķi nozīmēts izglītības metodiķis, 

kurš veic pieaugušo izglītības programmu izstrādi 

un aktualizēšanu Tehnikuma pieaugušo izglītības 

centra vajadzībām. Attiecīgi Pieaugušo izglītības 

centrs plāno, koordinē un īsteno šīs izglītības 

programmas, veidojot piedāvājumu uz ārieni.  

Skatīt vairāk: https://www.dbt.lv/lv/Pieauguso-

izglitibas-centrs  

b) kvalitatīvi 

7.Izstrādāt Tehnikuma Attīstības un 

investīciju stratēģiju 2021.- 

2027.gadam. 

a) kvalitatīvi Sasniegts 

2021./2022.m.g. tika izstrādāta un apstiprināta 

(30.01.2022) Tehnikuma Attīstības un investīciju 

piesaistes 2021.-2027.gadam  stratēģija. Stratēģijas 

izstrāde tika uzsākta 2021.gada sākumā, ievērojot 

visas stratēģijas izstrādes stadijas. Stratēģijas 

attīstības virzienu redzējumi tika aizstāvēti 

vairākkārt Būvniecības nozaru ekspertu padomē, 

MMM nozaru ekspertu padomē, IZM iekšējās 

sanāksmēs. Stratēģijas izstrādei tika saņemti 

attiecīgo Pašvaldību redzējumi (Daugavpils, 

Dagda, Augšdaugavas, Ludzas) un Latgales 

plānošanas reģiona attīstības vīzijas. Gala 

Stratēģijas projekta un precizējumu aizstāvēšana 

notikusi IZM Stratēģiju vērtēšanas komisijas sēdē 

30.01.22 

b) kvalitatīvi 

 

 

https://www.dbt.lv/lv/Ekoskola
https://www.dbt.lv/lv/Pieauguso-izglitibas-centrs
https://www.dbt.lv/lv/Pieauguso-izglitibas-centrs


2.5.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos 

rezultātus 2022./2023. mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi) 

Tabula 16 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti 

kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu 

izpildi 

(Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav 

sasniegts) un 

komentārs 

1. Pilnveidot mācību procesu, digitalizēt un izveidot 

kombinētā mācību procesa īstenošanu. 

a) kvalitatīvi 

b) kvantitatīvi 

Uzsākta izpilde 

2. Izveidot papildus fakultatīvas nodarbības (matemātika, 

angļu valoda, latviešu valoda), sadalot audzēkņus atbilstoši 

viņu zināšanu līmenim 

a) kvalitatīvi 

b) kvantitatīvi 

Uzsākta izpilde 

3. Turpināt sadarbību ar darba devējiem, uzņēmumiem, 

palielinot darba vides balstītas mācības (DVB) 

uzņēmumos 

a) kvalitatīvi 

b) kvantitatīvi 

Uzsākta izpilde 

4.Samazināt atskaitītu audzēkņu skaitu pievēršot 

uzmanību Eiropas Sociālā fonda projektam 

Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai", sniedzot individuālu 

atbalstu audzēkņiem, ka arī piesaistīt atbalsta personālu. 

a) kvalitatīvi 

b) kvantitatīvi 

Uzsākta izpilde 

5.Pretendēt uz Ekoskolas 3.līmeņa (Zaļā karoga) 

saņemšanu, īstenojot Ekopadomes Rīcības plānu.  

a) kvalitatīvi 

b) kvantitatīvi 

Uzsākta izpilde 

6. Īstenot sadarbību ar Junior Achievment, noslēgt 

sadarbības līgumu 2022./2023.m.g. un izveidot vismaz 2 

SMU, kuru darbība varētu sasniegt 4 mēnešus.  

a) kvalitatīvi 

b) kvantitatīvi 

Uzsākta izpilde 

7.Aktualizēt Pieaugušo izglītības maksas pakalpojumu 

piedāvājumu un iekļaut to Maksas pakalpojumu cenrādī 

(Ministru kabineta noteikumos.) 

a) kvalitatīvi 

b) kvantitatīvi 

Uzsākta izpilde 

8. Īstenot Starptautisko sadarbību un nodrošināt 

starptautisko izglītojamo un pedagogu mobilitāšu 

īstenošanu.  

a) kvalitatīvi 

b) kvantitatīvi 

Uzsākta izpilde 

9. Pilnveidot Tehnikuma pašvērtēšanas sistēmu, 

izstrādājot precīzu rīcības shēmu, atbilstoši IKS. 

a) kvalitatīvi 

b) kvantitatīvi 

Uzsākta izpilde 

10. Veikt Attīstības un investīciju stratēģijas 

starpizvērtējuma analīzi un nospraust sasniedzamos 

rezultātus 2022./2023.m.g. 

a) kvalitatīvi 

b) kvantitatīvi 

Uzsākta izpilde 

 

  



3. Kritēriju izvērtējums  
 

3.1. Kritērija “Kompetences un sasniegumi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Tabula 17 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Tehnikumā mācību un audzināšanas process 

ir veidots kā sistēma, kurā izglītojamiem ir 

iespēja sasniegt augstus mācību sasniegumus. 

Sistēma ietver motivāciju veidojošus 

elementus izglītojamiem, kā arī, iespēju 

saņemt papildus konsultācijas, kas rada 

iespēju izglītojamiem apgūt mācību 

priekšmeta saturu padziļināti. 2021./2022.g. 

noslēgumā tiek īstenota izglītojamo mācību 

sasniegumu diagnostika un analīze, un iegūtie 

rezultāti tiek ņemti vērā 2022./2023.m.g. 

Tehnikumā  tiek nodrošināts darbs ar 

talantīgajiem izglītojamiem. Lai  nodrošinātu 

šo pieeju, izglītojamiem tiek nodrošinātas 

papildus nodarbības un iespēja piedalīties 

dažāda līmeņa profesionālajos konkursos un 

sacensībās. Tiek izstrādāts audzināšanas 

darba plāns, kā arī, izvirzītas prioritātes, kuras 

ir cieši saistītas ar izglītības iestādes darbu un 

prioritātēm kopumā, kā arī, ar izglītības satura 

īstenošanu izglītības programmās un mācību 

priekšmetos. Audzināšanas darba rezultāti 

tiek regulāri analizēti. Balstoties uz analīzes 

rezultātiem tiek veiktas nepieciešamās 

korekcijas audzināšanas darba plānošanā un 

plāna īstenošanā. Audzināšanas darba plānā 

ietvertās prioritātes tiek sekmīgi integrētas ne 

tikai audzināšanas stundās vai aktivitātēs, bet 

arī mācību stundās.   

Pilnveidot mācību sasnieguma rezultātus 

vispārējo mācību priekšmetu valsts 

centralizētajos eksāmenus. (Angļu valoda, 

Matemātika, Latviešu valoda) 

 

Sadarbība ar darba devējiem un sociālajiem 

partneriem. Tehnikums aktīvi sadarbojās ar 

uzņēmumiem un valsts institūcijām. Izglītības 

iestādes sadarbības partneru lokā ir vieni no 

Latvijas lielākajiem uzņēmumiem: SIA 

Skonto Group, SIA Skonto Prefab,  SIA 

KNAUF, AS Binders, ka arī Daugavpils 

pilsētas dome, Daugavpils pilsētas izglītības 

pārvalde, Daugavpils pilsētas domes Sociālo 

lietu pārvalde, Augšdaugavas novads, Ludzas 

novads, Krāslavas novads, Nodarbinātības 

valsts aģentūra (NVA), Tieslietu ministrijas 

Ieslodzījuma vietu pārvalde, Daugavpils 

Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju 

akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte, 

 



Profesionālās izglītības sporta klubs „AMI”, 

Latvijas Universitāte, Rīgas Celtniecības 

koledža, Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte, Daugavpils Universitāte, 

Latvijas Nacionālais kultūras centrs un daudzi 

citi uzņēmumi un iestādes. 

Tehnikums ir Latvijas Darba devēju 

konfederācijas (LDDK) biedrs, kas aktīvi 

iesaistās sociālajā dialogā ar darba devējiem. 

Sadarbojoties ar sociālajiem partneriem un 

darba devējiem tika risināti vairāki jautājumi: 

tika veidoti personīgie kontakti, rīkoti 

semināri, konferences, meistarklases.  

Tehnikums īstenoja sadarbību ar darba 

devējiem par izglītības satura jautājumiem 

modulāro izglītības programmu izstrādē, 

praktisko mācību un prakses īstenošanā. 

Izglītības iestāde ir Latvijas Būvnieku 

asociācijas (LBA) un Metālapstrādes un 

mašīnbūves asociācijas (MASOC) biedrs, ir 

izveidojusies cieša sadarbība ar Auto nozares 

asociāciju. 

Ar vadošajiem Tehnikuma sadarbības 

partneriem – uzņēmumiem ir noslēgti 

divpusēji sadarbības līgumi par audzēkņu 

prakses un darba vietu nodrošinājumu, 

par uzņēmumu vadības līdzdalību mācību 

programmu satura izveidē atbilstoši 

uzņēmuma specifikai un zināšanu 

kvalifikācijas līmenim. Tehnikuma 

administrācija un prakšu vadītāji regulāri tikās 

ar uzņēmējiem, lai noskaidrotu viņu vēlmes 

un vajadzības jaunu darbinieku sagatavošanā 

un esošo darbinieku kvalifikācijas 

paaugstināšanā. Sadarbība notika arī ar 

Latgales reģiona pašvaldību vadītājiem: 

Augšdaugavas nov., Krāslavas nov., Ludzas 

nov., tika pārrunātas izglītības iespējas 

novados un potenciālo audzēkņu pieprasījums 

apgūt konkrētas profesijas, to nepieciešamību 

pilsētas, novada un Latgales reģiona 

uzņēmumos. Kopā ar uzņēmumu vadītājiem 

tika apzinātas prakses vietas, pārrunātas 

praktikantiem nepieciešamās prasmes un 

iemaņas, vēlamais praktikantu piesaistīšanas 

laiks un sastādīts prakses grafiks. Sadarbība 

par prakses vietu nodrošinājumu atbilstoši 

mācību programmām ir izveidojusies ESF 

projekta SAM 8.5.1.0/16/I/001 “Profesionālo 

izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē 



balstītās mācībās un mācību praksēs 

uzņēmumos” ietvaros, kurā iesaistījās 

izglītojamie sadarbojoties ar sekojošiem 

uzņēmumiem: Ceļu būves firma SIA 

"BINDERS", SIA“EAST METAL”, , SIA 

“Defass-D”, SIA "KMK AUTO", 

SIA”ENERGO HELP”, SIA "Rehill", SIA 

"REM PRO", SIA”VANPRO” SIA 

"ZIEGLERA MAŠĪNBŪVE", SIA "Lagron", 

IK"KRĀSLAVAS MOTORS" ,  SIA “Ludzas 

apsaimniekotājs”. 

 

Sasniegumi ārpusstundu pasākumos. 29. 

aprīlī notika ikgadējs muzikālo talantu 

konkurss „O Faktors”, kuru organizē Ogres 

tehnikums. Galveno balvu muzikālajā šovā 

"O Faktors" izcīnīja Daugavpils būvniecības 

tehnikuma audzēkne, gūstot atpazīstamību 

visu profesionālo skolu vidū. Tehnikums 

sadarbojās ar Zemessardzes 34. kaujas 

atbalsta bataljona pārstāvjiem, piedaloties 

kopīgi organizētajos pasākumos.  Tika veidots 

Karjeras atbalsta pasākumu cikls „Karjeras un 

izglītības iespējas militārajā un aizsardzības 

jomā”: 

6. maijā notika tikšanās ar Republikas 

Nacionālo bruņoto spēku Sauszemes spēku 

mehanizētās kājnieku brigādes pārstāvjiem 

par dienesta iespējām; 

13. maijā notika tikšanās ar Zemessardzes 34. 

kājnieku bataljona pārstāvjiem par dienesta 

iespējām; 

20. maijā notika tikšanās ar DU doktorantūras 

programmas “Izglītības zinātnes” 1. kursa 

studentu Juri Ozolu par patriotisko 

audzināšanu profesionālajā izglītībā Valsts 

aizsardzības mācības kontekstā un karjeras 

konsultanti Lindu Pūdāni par darba tirgu 

Latvijā un nodarbinātību. Pirmo kursu sporta 

spēlēs septembrī viens no sacensību 

uzdevumiem bija Zemessardzes 34. kājnieku 

bataljona militārais uzdevums. Sacensību 

pārtraukumos bija iespēja iepazīties ar 

Latvijas armijas rekrutēšanas un atlases centra 

sniegto informāciju. 18.septembrī nesot 

Daugavpils būvniecības tehnikuma vārdu 

Latvijas čempionātā svaru bumbu celšanā 

garā cikla vingrinājumā, Daugavpils 

būvniecības tehnikuma/Augšdaugavas 

novada izlases komanda pārspēja konkurentus 

 



un guva lieliskus rezultātus. Junioru un 

pieaugušo grupu komandu ieskaitē tika 

iegūtas pirmās vietas, pierādot, ka šobrīd tās ir 

spēcīgākās komandas Latvijā. 

Izglītojamiem uzsākot jauna temata apguvi 

mācību priekšmetā pārsvarā gadījumos 

pedagogs iepazīstina izglītojamos ar 

sasniedzamajiem rezultātiem, kā arī, 

atsevišķos gadījumos izglītojamie paši 

formulē sasniedzamos rezultātus noteikta 

temata apguvē. Mācību procesa ietvaros 

izglītojamiem ir iespēja uzlabot mācību 

sasniegumus. Sekmīgi tiek izmantota 

formatīvā un summatīvās vērtēšanas forma. 

Par to liecina vērtēšanas īstenošana un 

fiksācija skolvadības sistēmā “e-klase”.  

Izglītojamajiem un vecākiem izskaidrot 

atšķirības starp vērtējumu veidiem 

(formatīvajiem un summatīvajiem). 

Izglītības iestādē ir izveidota izglītojamo 

pašpārvalde, kas pārstāv izglītojamo 

intereses. Izglītojamo pašpārvaldes vadītāja, 

kura bija aktīvi iesaistīta izglītības iestādes 

akreditācijas procesā, sarunu laikā parādīja 

teicamas zināšanas par procesiem izglītības 

iestādē, problēmjautājumiem un iespējamiem 

to risināšanas variantiem. 

 

 

3.2. Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Tabula 18 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Tehnikumā ir veidota iekļaujoša mācību vide, 

kas balstīta uz vienlīdzīgām attiecībām visām 

iesaistītajām pusēm. Izstrādāta kārtība, kas 

nosaka rīcību situācijā, ja tiek konstatēta 

fiziska vai emocionāla vardarbība mācību, 

audzināšanas procesa ietvaros, kā arī, 

izmantojot izglītības iestādes infrastruktūru, 

t.i., dienesta viesnīcas pakalpojumus u.tml. 

Pedagogi un audzēkņi ir informēti par kārtību 

rīcībai, ja ir konstatēta emocionāla vai fiziska 

vardarbība. Ikviens gadījums, kas satur 

vardarbības pazīmes, izglītības iestādē tiek 

nekavējoties risināts. 

Aktualizēt  kārtību/sistēmu, kurā ietverti 

kontrolējošie kvalitatīvie un kvantitatīvie 

kritēriji, kādā izglītojamie un to likumiskie 

pārstāvji tiek iepazīstināti ar mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtību. Paredzēt pēc 

nepieciešamības regulāru informācijas 

aktualizāciju saistībā ar mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtību un izmaiņām tajā 

izglītojamiem 

Tehnikumā  ir izpratne par riska faktoriem, 

kas var ietekmēt uz vienlīdzības un 

iekļaujošiem principiem balstīta mācību un 

audzināšanas procesa īstenošanu. Piemēram, 

izglītības iestādē mācās izglītojamie no 

ģimenēm ar dažādiem ienākumu līmeņiem, kā 

arī, no ģimenēm, kuras pārstāv dažādas 

etniskās grupas un tautības. 

 



Daugavpils būvniecības tehnikums no 

2018.gada aprīļa īsteno Eiropas Sociālā fonda 

projekta SAM: 8.3.5. “Uzlabot pieeju karjeras 

atbalstam izglītojamajiem vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs 

pasākumus”.  2021. gadā projekta ietvaros 

tika īstenoti karjeras atbalsta pasākumi, kas 

deva iespēju audzēkņiem tuvāk iepazīt savu 

izvēlēto profesiju dažādos aspektos, izzināt 

sevi un personības attīstības un pilnveides 

iespējas profesionālajā jomā, kā arī iegūt 

informāciju par mācību iespējām augstākajās 

mācību iestādēs pēc tehnikuma absolvēšanas. 

Attālināti tika rīkotas Karjeras nedēļas 

aktivitātes, kurās skolēniem bija iespējas 

iepazīt tehnikuma pārstāvētās profesijas un 

tehnikuma izglītojamie visās Tehnikuma 

nodaļās tikās ar nozares profesionāļiem, kas 

stāstīja savus veiksmes stāstus, dalījās ar 

pieredzi izaugsmes attīstībā un pilnveidē.  

10.decembrī Daugavpils būvniecības 

tehnikums jau trešo reizi organizēja pasākumu 

“Uzņēmēju vakanču gadatirgus”. Pasākums 

sniedza iespēju tehnikuma audzēkņiem 

satikties ar saviem potenciālajiem darba 

devējiem, iepazīties ar viņu iegūstamās 

profesijas perspektīvām darba tirgū noteiktos 

uzņēmumos, uzklausīt darba devēju 

piedāvājumus, notika arī sarunas par 

iespējamo turpmāko sadarbību. Savukārt 

potenciālajiem darba devējiem bija izveidota 

vide, kur viņi varēja sevi prezentēt, piedāvāt 

darba vakances jauniešiem un vienlaikus veikt 

“ekspress” intervijas.  

Pasākumā piedalījās Daugavpils būvniecības 

tehnikuma sadarbības partneri: 

Nodarbinātības valsts aģentūra, SIA: Rem 

Pro, Derex, Lagron, Fortum, Stars Met. 

Pasākums ļāva audzēkņiem izprast situāciju 

vietējā darba tirgū un novērtēt, cik būtiskas ir 

viņu iegūtās profesionālās zināšanas, kuras 

augstu novērtē nozaru darba devēji, saprast 

galveno darba tirgus problemātiku un rast 

risinājumus. 

Šāda pasākuma organizēšana ir būtiska trim 

ieinteresētajām pusēm: darba devējs-

izglītojamais- izglītības iestāde, jo izglītības 

iestāde rūpējas par topošo absolventu 

nodarbinātības nodrošināšanu valsts ietvaros, 

darba devējiem ir iespēja uzrunāt un meklēt 

Turpināt ķarjeras izglītības īstenošanu par 

valsts budžeta līdzekļiem.  



potenciālos darbiniekus un integrēt viņus 

savos uzņēmumos sākot jau ar profesionālās 

izglītības gaitām, savukārt izglītojamajiem ir 

pieejama informācija par vakancēm, darba 

piedāvājumiem no mūsu Latvijas 

uzņēmumiem un to, kādi speciālisti ir 

pieprasīti šodien darba tirgū, un ka darbu 

atrast var savas izglītības iestādes teritorijā.  

9.aprīlī notika tiešsaistes Atvērto durvju 

diena, kad Daugavpils, Latgales pilsētu un 

novadu skolēni, viņu vecāki un skolotāji 

virtuāli varēja pieslēgties tiešraidei un 

iepazīties ar programmām no nodaļu vadītāju 

stāstījuma.  

11. un 12. martā notika tiešsaistes pasākums 

„Augstākā izglītība – investīcija Tavā 

nākotnē”. Pasākuma programmā tika 

iekļautas četras informatīvi izglītojošu 

nodarbību daļas atbilstoši mācību programmu 

jomām: “Arhitektūra un dizains”, “Būvdarbi 

un būvniecība”, “Autotransports” un 

“Lauksaimniecība un Ēdināšanas 

pakalpojumi”. Pasākuma mērķis bija 

iepazīstināt tehnikuma audzēkņus ar 

tālākizglītības iespējām augstskolā un 

koledžā, kā arī iedrošināt turpināt studijas 

kādā no Latvijas augstskolām, tajā piedalījās 

Rīgas Tehniskās universitātes, Rēzeknes 

Tehnoloģiju akadēmijas, Latvijas 

Universitātes, Rīgas Celtniecības koledžas, 

atvijas Lauksaimniecības universitātes, 

Daugavpils Universitātes pārstāvji. 

Grupu audzinātāji sekoja līdzi savu 

absolventu tālākajām izglītības un darba 

gaitām, profesionālajiem sasniegumiem, par 

ko tika veikts statistiskais apkopojums. 

Absolventi ir bieži Tehnikuma viesi, mācību 

iestādē veidojas meistaru dinastijas vairākās 

paaudzēs.  

 

3.3. Kritērija “Pieejamība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Tabula 19 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Tehnikumā 2021. /2022. m. g garumā tiek 

pilnveidots mācību un audzināšanas darba 

process. Tiek pilnveidotas attālināto mācību 

tehniskās iespējas, pedagogiem pieejamā 

materiāli tehniskā bāze, IT resursi. 

Pedagogiem tiek apmaksāts papildus darbs, 

kas saistīts ar mācību materiālu izstrādi un 

Nodrošināt satura un mācību procesa 

digitalizāciju.  



gatavošanos mācību stundām. Pastāv dažāda 

veida interešu izglītības nodarbības. 

Informācija par interešu izglītības pulciņiem 

ir ievietota izglītības iestādes mājas lapā. 

Skatīt:   https://www.dbt.lv/lv/Interesu-

izglitiba   

Tiek sekmīgi īstenots Eiropas Savienības 

struktūrfondu projektu "Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai" - PuMPuRS ( 8.3.4. 

0/16/I/001). Projekta īstenošanas ietvaros tiek 

mazināti riski izglītojamiem priekšlaicīgi 

pārtraukt mācības, neiegūstot izglītību. 

Riskus, kas saistīti ar priekšlaicīgu mācību 

pārtraukšanu mazina modulārās sistēmas 

īstenošana izglītības iestādē. Skatīt: 

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

 

Izglītojamiem ir pieejama dienesta viesnīca. 

Dienesta viesnīca ir mūsdienīga ar labu 

infrastruktūru. Dienesta viesnīcā ir 

apstiprināti iekšējie kārtības un drošības 

noteikumi. Ar noteikumiem var iepazīties 

izglītības iestādes tīmekļa vietnē. Dienesta 

viesnīcā ir norīkots atbildīgais darbinieks, kas 

nodrošina dienesta viesnīcas kārtības 

noteikumu ievērošanu.. Dienesta viesnīcas 

darbības un pakalpojuma nodrošināšanas 

kvalitāti kontrolē izglītības iestādes direktora 

vietnieks mācību darba un audzināšanas jomā, 

kā arī, psihologs un sociālais pedagogs. Skatīt:  

 

Tehnikumā regulāri notika sadarbība ar 

izglītojamo vecākiem. Vecāki tika informēti 

par izglītības iestādes darbību, kā arī varēja 

iepazīties ar jaunumiem un aktualitātēm 

sekojot līdzi informācijai Tehnikuma mājas 

lapā un sociālajos tīklos, e-klasē, whatsapp 

grupās vai e-pasta saziņas veidā. Gada laikā 

tika organizētas vairākas attālinātās vecāku 

sapulces pa grupām un 2 kopsapulces. 

Tehnikumā darbojas vecāku komiteja, kuras 

pārstāvji ir Tehnikuma padomes sastāvā. 

1.kursa audzēkņu aptauja/anketēšana parāda, 

ka daudzi par Daugavpils būvniecības 

tehnikumu uzzina no mūsu audzēkņu 

vecākiem, kas liecina par sabiedrības 

informētību par mācību iestādi. Audzēkņu 

vecāki tika aicināti uz tehnikuma, lai stāstītu 

par savu profesiju, karjeras izaugsmes ceļu, 

kas deva izglītojamajiem īpašu motivāciju 

sevis attīstībai un pilnveidošanai. 

 

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


Vecāki pēc nepieciešamības varēja saņemt 

Tehnikuma psihologa konsultāciju, karjeras 

konsultāciju, kā arī sociālā pedagoga 

palīdzību. Uzmanība tika pievērsta 

izglītojamo drošībai internetā un sociālajos 

tīklos par  atkarības profilakses jautājumiem 

u.c. Tehnikumā tika īstenota Psiholoģijas un 

saskarsmes nedēļa, kuras ietvaros Tehnikuma 

psihologs un sociālais pedagogs pievērsa 

uzmanību izglītojamo psiholoģiskajām un 

sociālajām problēmām un to risināšanai. 

Vecākiem tika sniegts arī karjeras atbalsts 

sniedzot informāciju „Padomi vecākiem: kā 

palīdzēt bērnam profesionāli pašnoteikties”, 

tiešsaistes Karjeras atbalsta pasākums 

vecākiem un „Vecāku loma bērna karjeras 

ceļā” ar pedagogiem karjeras konsultantiem. 

Tehnikums atbalsta nodrošināšanā izmanto 

pedagoģisko pieeju, ņemot vērā izglītojamo 

individuālās intereses un iepriekšējo 

sagatavotības līmeni, t.sk., latviešu valodas 

zināšanas līmeni, ņemot vērā, ka daļa 

izglītojamo ir citu tautību un etnisko grupu 

pārstāvji. Tas izglītojamiem nav kā šķērslis, 

lai sekmīgi apgūtu izglītības programmas 

saturu. Izglītības iestāde pilnībā nodrošina 

atbilstošu vides pieejamību un mācību 

procesa individualizāciju, lai izglītības 

programmas sekmīgi apgūtu izglītojamie ar 

īpašām un speciālām vajadzībām. 

 

Tehnikumā ir dažāda veida interešu izglītības 

nodarbības. Informācija par interešu izglītības 

pulciņiem ir ievietota izglītības iestādes mājas 

lapā. https://www.dbt.lv/lv/Interesu-izglitiba .  

Paplašināt interešu izglītības nodarbību klāstu 

STEM jomā, Tehnikuma īstenoto izglītības 

programmu jomā, dažādos profesionālajos 

mācību priekšmetos vai vispārējās izglītības 

mācību priekšmetu padziļinātos mācību 

priekšmetos, kas kalpotu par papildus iespēju 

izglītojamiem pilnveidot savas individuālās 

spējas un prasmes izvēlētajā izglītības 

programmā. 

 

 

3.4. Kritērija “Drošība un labklājība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Tabula 20 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Tehnikuma fiziskā drošība un ar to saistīto 

risku novēršana. Tehnikumā ir izstrādāta 

sistēma, kura palīdz sekot līdzi un atbildīgi 

rīkoties fizsiskās drošības apdraudējuma 

gadījumos (vardarbībam ņirgāšanās, bulings 

u.c.). Šajā sistēmā iekļauti Tehnikuma 

 

https://www.dbt.lv/lv/Interesu-izglitiba


administrācija, atbalsta personāls un grupu 

audzinātāji. Notiek informatīvi un 

profilaktiskie pasākumi.  

Emocionālā drošība. Tehnikumā ir vienota 

izpratne par faktoriem, kuri ietekmē 

emocionālo drošību, tai skaitā arī attiecībā uz 

digitālo vidi. Tehnikuma darbībā iesaistītās 

personas veido pozitīvas, tasinīgas un 

cieņpilnas savstarpējās attiecības.  

Notiek iekšējie pasākumi: “Manas emocijas 

mācību procesā”, “Psiholoģiskā labklājība”, 

“Emocionālais mikroklimats grupā”. Atbalsta 

personāls realizē profilaktiskās programmas: 

“Pirma psiholģiskā palīdzība”, “Stresa 

menedžements”, “Kā rīkoties krīzes 

situācijās”. 

 

Tehnikums regulāri veic aptaujas par drošības 

un mikroklimata jautājumiem. Aptaujās 

vairāk kā 60% respondenti (izglītojamie, 

pedagogi un izglītojamo likumiskie pārstāvji) 

vidi un mikroklimatu izglītības iestādē vērtē 

kā drošu. Attālinātās mācības un ar tām 

saistīto, izglītojamiem pārsvarā gadījums 

vērtē labi, būtisku nepilnību attālināto mācību 

īstenošanā nav konstatējamas. 

 

Tehnikumā ir izstrādāta kopīga vērtību 

sistēma. Tā tiek popularizēta. Vērtību sistēma 

ir vērsta uz savstarpēju cieņpilnas attieksmes 

veidošanu iesaistītajām pusēm, kā arī, 

piederības sajūtas veicināšanu izglītojamiem 

un pedagogiem. Piederības sajūta tiek 

veicināta dažādām mērķa grupām un dažādos 

līmeņos. Piemēram, izglītojamiem – 

individuālā, grupas, vietējās kopienas un 

valsts līmenī. 

Tehnikums pievērš īpašu individualizētu 

attieksmi izglītojamiem, kuriem saistībā ar 

sociālo, fizisko vai emocionālo vidi saistīti 

riski priekšlaicīgi pārtraukt mācības. 

 

 

3.5. Kritērija “Infrastruktūra un resursi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Tabula 21 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādē ir laba IKT infrastruktūra un 

nodrošinājums. Materiāli tehniskie resursi 

pedagogiem tiek piešķirti atbilstoši 

nepieciešamībai mācību priekšmetu satura 

īstenošanai. Gadījumos, ja tehnikumā nav 

nepieciešamie resursi, tiek slēgti sadarbības 

līgumi ar uzņēmumiem par nepieciešamo 

Turpināt sistemātiski pilnveidot un attīstīt 

nepieciešamo materiāltehnisko 

nodrošinājumu, lai nodrošinātu atbilstoši 

profesijas standartam mācību kvalitāti. 

Izveidot vienotu IKT infrastruktūru, 

savienojot visas struktūrvienības vienotā 

Datortīklā. 



resursu/tehnikas nomu. Tehnikumā atbildīgā 

persona seko līdzi resursu izmantošanas 

lietderīgumam. Nepieciešamības gadījumā 

tiek pieņemti lēmumi par resursu 

izmantošanas optimizāciju. Pedagogi izturas 

atbildīgi pret resursu izmantošanu. 

Mācību priekšmetos mācību stundās pedagogi 

jēgpilni izmanto IKT resursus. Pārsvarā 

gadījumos šī tendence ir vērojama visos 

mācību priekšmetos, visās mācību stundās. 

Līdz ar to, to tā ir vispārpieņemta prakse 

Tehnikumā. 

 

Izglītības iestādē izglītības programmu 

īstenošanai mācību priekšmetu teorētiskajai 

daļai ir pietiekams skaits telpu. Tās ir 

atbilstoši aprīkotas. Tehnikums rūpējas par 

mācību un audzināšanas procesu kavējošo 

faktoru apzināšanu un novēršanu, piemēram, 

rūpējas par gaisa kvalitāti, apgaismojumu, 

tīrību un kārtību visās mācību telpās. 

Viena no datorklasēm ir aprīkota ar 

neregulējamiem krēsliem, kas izglītības 

iestādei būtu jārisina. 

Tehnikuma struktūrvienības tiek aprīkotas 

atbilstoši kopējai infrastruktūras koncepcijai 

un vīzijai par materiāltehniskā nodrošinājuma 

pieejamību- vienlīdzīgu pieejamību. Ieviešot 

jaunas izglītības programmas tiek pievērsta 

uzmanība iepriekšējiem ieguldījumiem, un to 

ilgtermiņa izmatošanai.  

Uz doto brīdi trūkst telpas un tehnika 

izglītības programmai 33 525 00 1 

"Mašīnzinības", (kvalifikācija: Smago 

spēkratu mehāniķis) kvalitatīvai īstenošanai. 

Tehnikuma izglītojamo ēdināšanas 

nodrošināšanai ir kvalitatīvas ēdamtelpas, 

kuras atbilst ārējo normatīvo aktu prasībām. 

Pārņemot 01.01.2022 Varšavas ielas korpusu 

Daugavpilī, tika konstatēts, ka tur ēdamtelpas 

nav. Attiecīgi tika risināts jautājums par 

ēdienu un/vai izglītojamo nogādāšanu 

pusdienās.  

Aprīkot ēdamtelpu Varšavas ielas korpusā, 

Daugavpilī.  

Telpu izmērs atbilst izglītojamo plūsmai. 

Telpās un starp tām ir iespējams brīvi 

pārvietoties bez drošības apdraudējuma vai 

traumatisma risku iestāšanās varbūtību. 

Telpas kopumā ir tīras un drošas. Atbalsta 

personālam ir iekārtotas atbilstošas darba 

telpas, līdzīgi kopējā darba un atpūtas telpa ir 

iekārtota pedagogiem. Izglītojamiem ir 

pieejamas atpūtas zonas, gan Tehnikuma 

mācību korpusos, gan dienesta viesnīcā. 

Mācību telpas ir mūsdienīgas un gaumīgi 

ierīkotas. Kopumā tās rada vēlmi 

izglītojamiem un darbiniekiem tajās 

uzturēties darba un mācību ietvaros. 

Tehnikums lielu uzmanību velta mācību telpu 

Trūkstošās telpas un resursus praktisko 

mācību īstenošanai plānot, ņemot vērā 

izglītības programmu satura īstenošanas 

pēctecību un Attīstības un investīciju 

stratēģiju 2021.-2027.gadam. Nepieciešams 

īstenot attīstības stratēģiju, nodrošinot 

nepieciešamo finansējumu Višķu 

struktūrvienības attīstībai, lauksaimniecības 

un industriālās tehnikas slēgtā poligona ar 

smago spēkratu mehāniķim paredzētām 

mācību darbnīcām izbūvei. Veikt pārņemtā 

korpusa Varšavas ielā, Daugavpilī 

materialtehniskā nodrošinājuma un resursu 

aktivizēšanu  un izmantošanu. 



un ēku būvniecībai un atjaunošanai. Šīs 

darbības tiek stratēģiski plānotas un īstenotas 

vairāku gadu garumā. Izvērtējot Tehnikuma 

esošo telpu nodrošinājumu izglītības 

programmu īstenošanas vajadzībām, tās ir 

uzskatāmas par mūsdienīgām un atbilstošām 

tiesību normu prasībām. 

Papildināt metālapstrādes darbagaldu klāstu 

mācību darbnīcās ar metāla lokšņu 

lāzergriešanas iekārtu, kas ir viena no plašāk 

pielietojamām tehnoloģijām metālapstrādes 

uzņēmumos. 

 

 



4. INFORMĀCIJA PAR LIELĀKAJIEM ĪSTENOTAJIEM PROJEKTIEM PAR 2021./2022. MĀCĪBU GADĀ 

 

Tabula 22 

Nr.p.k. Projekta nosaukums Projekta īsa anotācija Projekta rezultāti 

4.1. Augstas gatavības projekts  

„”Daugavpils Būvniecības 

tehnikums” 

multifunkcionālās halles 2. 

kārtas “Sporta zāles 

piebūve” un 4.kārtas 

“Metāla konstrukciju 

nojume un slīpā siena” 

būvdarbi Jātnieku ielā 87, 

Daugavpilī” 

Īstenojot projektu “Daugavpils Būvniecības tehnikuma 

modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt 

modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” 

ietvaros” (Nr.8.1.3.016I011) Būvniecības valsts kontroles 

birojs 2020.gada 3.jūnijā izsniedza apliecinājumu par 

mācību poligona 1. un 3.kārtas nodošanu ekspluatācijā. 

Pilnīgai būvdarbu pabeigšanai piešķirts finansējums, lai  

veiktu “Daugavpils būvniecības tehnikuma 

multifunkcionālās halles 2. kārtas “Sporta zāles piebūve” 

un 4.kārtas “Metāla konstrukciju nojume un slīpā siena” 

būvdarbus. 

Valsts izglītības attīstības aģentūra ir sadarbības partneris, 

noslēdzot sadarbības līgumu par ERAF projekta vadību un 

īstenošanu. 

Darbus objektā veic: būvnieks SIA “Lagron”, 

autoruzraugs SIA “Rem Pro”, būvuzraugi SIA “INRI” 

un  SIA “Baltline Globe”. 

 

Saskaņā ar 2021. gada 30. augustā 

noslēgto Uzņēmuma līgumu Nr. 

9.13.6/2 Iepirkumu procedūrai VIAA 

2021/23 DBT 2021. gada 25. oktobrī 

būvnieks- SIA “Lagron”  uzsāka darbus 

objektā. 

Jaunajai sporta zālei izbūvēts un 

samontēts metāla karkass. 

Jumta ierīkošanai samontēti 

sendvičpaneļi. 

Notiek sienu mūrēšana no gāzbetona 

blokiem, atsevišķu sienu betonēšanas 

darbi, sienu siltināšana, armēšana, 

apmešana u.c..  

Turpinās grīdas pamatnes 

sagatavošanas darbi, siltināšana, 

stiegrošana u.c.. 

Turpinās ārējo ūdens un kanalizācijas 

tīklu montāžas darbi. 

Būvdarbus objektā paredzēts pabeigt 

līdz 2022.gada beigām. 

 

skatīt šeit 

 
  

https://www.dbt.lv/lv/Augstas-gatavibas-projekts


4.2. Erasmus+ programmas 

Pamatdarbības Nr.1 (KA1) 

Profesionālās izglītības 

sektora projekts “Daugavpils 

Būvniecības tehnikuma 

“Autodiagnostiķa”, “Interjera 

noformētāja”, “Arhitekta 

palīga” un “Apdares darbu 

tehniķa” kvalifikāciju 

izglītojamo profesionālās 

kompetences paaugstināšana, 

izmantojot ECVET 

ģeogrāfisko mobilitāti”  

(Nr.2019-1-LV01-KA116-

060307) 

Projekta mērķi: attīstīt un nostiprināt Eiropas līmeņa 

standartiem atbilstošas profesionālās kompetences un 

prasmes, tādējādi sekmējot konkurētspēju iekļauties 

starptautiskajā darba tirgū (1); praksē apgūt jaunākās 

tehnoloģijas un metodes izvēlētajā profesijā (2); sasaistīt 

iegūtās teorētiskās zināšanas ar praksi ārvalstu uzņēmumā 

(3); veicināt tādu personīgo īpašību attīstību, kā 

mobilitāte, aktivitāte un komunikabilitāte, lai palīdzētu 

projekta dalībniekiem ar uzlabotām iespējām uzsākt un 

veidot patstāvīgo profesionālo dzīvi (4); uzlabot 

izglītojamo sociālās integrācijas iespējas (5); uzlabot 

izglītojamo profesionālās svešvalodas zināšanas un 

veicināt viņu starpkultūru kompetenci (6). 

 

Projekta mērķauditorija: 24 izglītojamie – 6 topošie 

autodiagnostiķi, 6 topošie interjera noformētāji, 6 topošie 

apdares darbu tehniķi, 6 topošie arhitektūras tehniķi un 3 

profesionālās izglītības skolotāji (pavadošās personas 

projekta ietvaros). 

 

Plānots, ka pirmās mācību mobilitātes ietvaros 24 

tehnikuma izglītojamie apgūs jaunas profesionālās 

zināšanas, prasmes un kompetences savā profesijā un 

noslēgumā saņems mājas uzdevumu nākošai reizei. Otrās 

mācību mobilitātes ietvaros 24 izglītojamie – praktikanti 

prezentē sagatavotos mājas darbus un turpina 

darbu  konkrētu profesionālo uzdevumu izpildē. 

 

Uzņemošā organizācija: VITALIS GmbH, Šķeidica 

(Vācija). 

Šajā mācību gadā otrās mobilitātes 

ietvaros 12 izglītojamie – praktikanti 

prezentēja sagatavotos mājas darbus 

un turpināja darbu  konkrētu 

profesionālo uzdevumu izpildē. 

 

Rezultātā: izglītojamie ieguva jaunas 

zināšanas, prasmes un kompetences: 

autodiagnostiķi – automašīnas 

agregātu uzbūvē un darbībā, 

automobiļu elektroierīču darbos, 

tehniskajā apkopē un automobiļu 

tirdzniecībā; 

apdares darbu tehniķi –  apdares 

darbos, remontējamās un 

rekonstruējamās ēkās, piemērotu 

materiālu un instrumentu izvēlē un 

pielietošanā, lai apdares darbi tiktu 

veikti atbilstoši tehniskajam 

projektam, būvnormatīvu un standartu 

prasībām. 

 

Projektā plānotie mērķi sasniegti. 

 

skatīt šeit 

 

4.3. Erasmus+ programmas 

Pamatdarbības Nr.1 (KA1) 

Profesionālās izglītības 

sektora projekts „Jaunas 

zināšanas, prasmes un 

kompetences kopā ar 

Projekts sastāv no diviem virzieniem: izglītojamo prakses 

ārvalstu iestādē/uzņēmumā (Portugālē, Spānijā, Vācijā un 

Polijā) un profesionālās izglītības speciālistu mācību 

mobilitātes (Spānijā un Portugālē). 

 

 

Rezultātā: īstenotas mācību 

mobilitātes 35 izglītojamajiem, 9 

pavadošām personām un 8 

profesionālās izglītības sektorā 

iesaistītiem speciālistiem, tādējādi 

https://www.dbt.lv/lv/KA1/1/1203/%22Daugavpils-Buvniecibas-tehnikuma-%22Autodiagnostika%22_-%22Interjera-noformetaja%22_-%22Arhitekta-paliga%22-un-%22Apdares-darbu-tehnika%22-kvalifikaciju-izglitojamo-profesionalas-kompetences-paaugstinasana_-izmantojot-ECVET-geografisko-mobilitati%22-(Nr_2019-1-LV01-KA116-060307)
https://www.dbt.lv/lv/KA1/1/1203/%22Daugavpils-Buvniecibas-tehnikuma-%22Autodiagnostika%22_-%22Interjera-noformetaja%22_-%22Arhitekta-paliga%22-un-%22Apdares-darbu-tehnika%22-kvalifikaciju-izglitojamo-profesionalas-kompetences-paaugstinasana_-izmantojot-ECVET-geografisko-mobilitati%22-(Nr_2019-1-LV01-KA116-060307)


ERASMUS” (Nr. 2020-1-

LV01-KA116-077223) 

Projekta mērķi (izglītojamajiem): attīstīt un nostiprināt 

Eiropas līmeņa standartiem un Eiropas darba tirgus 

prasībām atbilstošas profesionālās prasmes, iemaņas un 

kompetences (1); sasaistīt iegūtās teorētiskās zināšanas ar 

praksi ārvalstu iestādē/uzņēmumā (2); veicināt tādu 

personīgo īpašību attīstību, kā mobilitāte, aktivitāte un 

komunikabilitāte, lai palīdzētu projekta dalībniekiem ar 

uzlabotām iespējam uzsākt un veidot patstāvīgu 

profesionālo dzīvi (3); uzlabot izglītojamo sociālās 

integrācijas iespējas (4); uzlabot jauniešu profesionālās 

svešvalodas zināšanas un veicināt viņu starpkultūru 

kompetenci (5). 

 

Projekta mērķi (speciālistiem): izzināt profesionālās 

izglītības un apmācības koncepciju, kvalitātes vadību un 

inovāciju ieviešanu dažādās profesionālās izglītības 

iestādēs Eiropā (1); izzināt, kā apgūstot profesiju notiek 

pieaugušo motivēšana līdzdalībai mūžizglītības procesos 

un kā darbojas apmācības sistēma (2); izzināt, kā tiek 

īstenota darba vidē balstīta (duālā)  apmācība (3); izzināt 

labās prakses piemērus sadarbības veicināšanā starp 

profesionālā apmācībā iesaistītām institūcijām un 

uzņēmumiem (4); iepazīties ar izglītojamo prakšu 

iespējām autocentros, izzināt kā profesionālo svešvalodu 

izmanto darba vidē (5); izzināt labās prakses pieredzi 

internacionalizācijas vides stiprināšanā profesionālās 

izglītības iestādēs (6); izzināt „zaļās domāšanas” principu 

pielietošanu apmācībā un ikdienas dzīvē profesionālās 

izglītības iestādēs (7); uzlabot projekta dalībnieku 

profesionālās svešvalodu zināšanas un veicināt viņu 

starpkultūru kompetenci (8). 

 

Projekta mērķauditorija: 35 izglītojamie - topošie 

autodiagnostiķi, ēdināšanas pakalpojumu speciālisti, 

apdares darbu tehniķi un sausās būves tehniķi, interjera 

noformētāji, interjera dizaina speciālisti un arhitektūras 

tehnikums ilgtermiņā veicinās iestādes 

ilgtspējīgu attīstību, veicinot 

cilvēkresursu kapacitāti un nodrošinot 

izglītības kvalitāti atbilstoši Eiropas 

darba tirgus prasībām. 

 

Projektā plānotie mērķi sasniegti. 

 

skatīt šeit 

 

https://www.dbt.lv/lv/KA1/1/1349/Eiropas-Savienibas-Erasmus-programmas-Pamatdarbibas-Nr_1-(KA1)-Profesionalas-izglitibas-sektora-projekts-%E2%80%9EJaunas-zinasanas_-prasmes-un-kompetences-kopa-ar-ERASMUS%E2%80%9D-(Nr_-2020-1-LV01-KA116-077223)


tehniķi, ceļu būvtehniķi, inženierkomunikāciju tehniķi un 

9 pavadošās personas. Projektā piedalīsies arī 8 

profesionālās izglītības sektorā iesaistīti speciālisti. 

4.4. Erasmus+ programmas 

Pamatdarbības Nr.1 (KA1) 

Vispārējās izglītības 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 konkurētspēju, individuālos talantus un attīstīt 

labvēlīgāku, iekļaujošāku uz ilgtspējības principiem 

balstītu tehnikuma vidi, apgūstot sekojošas zināšanas un 

prasmes (1); izmantot iegūto pieredzi esošo mācību 

priekšmetu programmu un metodisko materiālu 

pilnveidošanā, jaunu interešu izglītības programmu un 

ieteikumu izstrādē, aprobējot to darbā ar izglītojamajiem 

(2); papildināt zināšanas par inovatīvām izglītības 

koncepcijām dažādās Eiropas valstīs un nodot šīs 

zināšanas Daugavpils Būvniecības tehnikuma pedagogiem 

un darbiniekiem, kā arī citiem interesentiem skolā, pilsētā, 

reģionā, valstī un ārvalstīs (3); veicināt tehnikuma 

internacionalizāciju, pārņemot dažādu Eiropas valstu 

pieredzi, internacionalizējot tehnikuma mācību procesu, 

palielinot starptautisko mobilitāšu skaitu vispārizglītojošo 

priekšmetu pedagogiem (4). 

 

Projekta mērķauditorija: 9 vispārizglītojošo priekšmetu 

pedagogi (dabaszinību, sporta, ekonomikas un angļu 

valodas), kā arī izglītības metodiķis, grupas audzinātājs, 

psihologs un interešu izglītības pedagogs. 

 

Uzņemošās organizācijas: 

Areadne OE (Grieķija, Kalamata); 

AINTEK SYMVOULOI EPICHEIRISEON 

EFARMOGES YPSILIS TECHNOLOGIAS 

EKPAIDEFSI ANONYMI ETAIREIA (Grieķija, Pireja); 

EUROMIND PROJECTS SL (Spānija, Ubeda Jaen); 

Ustanova  za obrazovanje odraslih Maksima (Horvātija); 

Euromentor (Spānija); 

Projekta ietvaros 9 tehnikuma 

speciālistiem bija iespēja apmeklēt 

kursus dažādās Eiropas Savienības 

valstīs savas kvalifikācijas 

paaugstināšanai. 

Rezultātā: izstrādāti - metodiskie 

materiāli biznesa plāna izveidei 

atbilstoši izglītojamo nākotnes 

profesijai (1); metodiskie materiāli 

svešvalodas apguvei digitālā formā 

(2); metodiskie materiāli svešvalodas 

apguvei fizikas nodarbībās saskaņā ar 

CLIL metodi (3); ieteikumi 

iekļaujošas izglītojamo grupas 

veidošanas veicināšanai (4); ieteikumi 

priekšlaicīgas izglītības pārtraukšanas 

novēršanai (5); ieteikumi mācību 

rezultātu uzlabošanai valsts 

centralizētajos eksāmenos (6); 

interešu izglītības programma 

“Radošās izpausmes talanti mūzikā” 

(7); interešu izglītības programma 

“Sports un veselīgs dzīvesveids” (8). 

 

Projektā plānotie mērķi sasniegti. 

 

skatīt šeit 

 

 

https://www.dbt.lv/lv/KA1/1/1350/Eiropas-Savienibas-Erasmus-programmas-Pamatdarbibas-Nr_1-(KA1)-Visparejas-izglitibas-sektora-projekts-%E2%80%9CKonkuretspejiga-izglitiba-nakotnes-profesionaliem%E2%80%9D-(Nr_-2020-1-LV01-KA101-077299)
https://www.dbt.lv/lv/KA1/1/1350/Eiropas-Savienibas-Erasmus-programmas-Pamatdarbibas-Nr_1-(KA1)-Visparejas-izglitibas-sektora-projekts-%E2%80%9CKonkuretspejiga-izglitiba-nakotnes-profesionaliem%E2%80%9D-(Nr_-2020-1-LV01-KA101-077299)


eduKarjala (Somija, Lehmo); 

Leikur ad laera (Islande, Mosfellsbaer); 

Vipikonsultatsioonid OÜ (Igaunija, Vaskjala kūla); 

International House Bratislava, s.r.o. (Slovākija, 

Bratislava). 

4.5. Erasmus+ programmas 

Pamatdarbības Nr.1 (KA1) 

“Personu mobilitātes mācību 

nolūkos” Skolas sektora 

aktivitātes KA121 projekta 

pieteikums (Nr. 2021-1-

LV01-KA121-SCH-

000006492) 

Projekta mērķi: pilnveidot tehnikuma pedagogu 

profesionālo kompetenci, lai veiksmīgi varētu īstenot uz 

kompetenču pieeju balstītu mācību procesu un veicināt 

izglītojamo konkurētspēju, individuālos talantus un attīstīt 

labvēlīgāku, iekļaujošāku uz ilgtspējības principiem 

balstītu tehnikuma vidi (1); izmantot iegūto pieredzi esošo 

mācību priekšmetu programmu un metodisko materiālu 

pilnveidošanā, jaunu interešu izglītības programmu un 

ieteikumu izstrādē, aprobējot to darbā ar izglītojamajiem 

(2); papildināt zināšanas par inovatīvām izglītības 

koncepcijām dažādās Eiropas valstīs un nodot šīs 

zināšanas Daugavpils Būvniecības tehnikuma pedagogiem 

un darbiniekiem, kā arī citiem interesentiem skolā, pilsētā, 

reģionā, valstī un ārvalstīs (3); veicināt tehnikuma 

internacionalizāciju, pārņemot dažādu Eiropas valstu 

pieredzi, internacionalizējot tehnikuma mācību procesu, 

palielinot starptautisko mobilitāšu skaitu vispārizglītojošo 

priekšmetu pedagogiem (4). 

 

Projekta mērķauditorija: 4 vispārizglītojošo priekšmetu 

pedagogi un cits skolas pedagoģiskais personāls. 

 

Projekta ietvaros tehnikuma 4 

speciālistiem bija iespēja apmeklēt 

kursus (Splitā, Horvātijā) un 

piedalīties darba ēnošanā (Loulē, 

Portugālē)  savas kvalifikācijas 

paaugstināšanai. 

 

Projektā plānotie mērķi sasniegti. 

 

skatīt šeit 

 

 

4.6. Erasmus+ programmas 

Stratēģiskās partnerības 

projekts “Videi draudzīgas 

(zaļās) apmācības izstrāde 

būvniecības nozares 

speciālistiem”  

Nr. 2019-1-LT01-KA202-

060695 

Projekta mērķi: attīstīt un nostiprināt videi draudzīgu 

darba kultūru būvniecības nozarē (1); palielināt kvalificēta 

darbaspēka piedāvājumu būvniecības nozarē, kur jūtams 

darbaspēka trūkums (2); palīdzēt novērst prasmju 

trūkumu, kā arī „zaļo” prasmju (iemaņu) deficītu, 

piedāvājot efektīvu apmācību (3). 

 

Projekta tiešā mērķauditorija: pasniedzēji, kas apmāca 

topošos speciālistus būvniecības nozarē, profesionāļi, kuri 

Rezultātā: projekta dalībnieki guva 

zināšanas par videi draudzīgas darba 

kultūras veidošanu būvniecības 

nozarē, tika izveidota mūsdienīga 

digitālā apmācības programma, kā 

arī  izstrādātas un izdotas mācību 

grāmatas latviešu, lietuviešu, igauņu 

un angļu valodās. 

 

Izveidoti intelektuālie produkti: 

https://www.dbt.lv/lv/KA1/1/1988/Eiropas-Savienibas-Erasmus-programmas-Pamatdarbibas-Nr_1-(KA1)-%E2%80%9CPersonu-mobilitates-macibu-nolukos%E2%80%9D-skolas-sektora-aktivitates-KA121-projekta-pieteikums-Nr_-2021-1-LV01-KA121-SCH-000006492
https://www.dbt.lv/lv/KA1/1/1988/Eiropas-Savienibas-Erasmus-programmas-Pamatdarbibas-Nr_1-(KA1)-%E2%80%9CPersonu-mobilitates-macibu-nolukos%E2%80%9D-skolas-sektora-aktivitates-KA121-projekta-pieteikums-Nr_-2021-1-LV01-KA121-SCH-000006492


jau strādā būvniecības nozarē, būvniecības nozares 

uzņēmumu vadītāji. 

 

Projekta netiešā mērķauditorija:  būvuzņēmēji, kuru 

darbinieku kompetence šajā nozarē palīdzētu ietaupīt 

naudu; klienti, kas ir ieinteresēti būvuzņēmēju 

efektivitātes palielināšanā, lai pārdotu dārgākas ēkas, kas 

ir uzbūvētas, aizsargājot apkārtējo vidi; atkritumu 

šķirošanas darbinieki, kas nav ieinteresēti veikt šķirošanas 

darbus (ja celtnieki labi šķiro atkritumus, kas paliek pēc 

būvdarbiem, tad atkritumu šķirotājiem būs mazāk papildus 

darba un tas neprasīs papildus izmaksas). 

 

Projekta vadošais koordinators: Viļņas Jeruzalemas darba 

tirgus mācību centrs (Lietuva). 

Sadarbības partneri: Viļņas tehnoloģiju un dizaina koledža 

(Lietuva), Lietuvas Būvnieku asociācija (Lietuva), 

Andalūzijas mācību centrs Inercia Digital S.L. (Spānija), 

Jervas apriņķa Profesionālās apmācības centrs (Igaunija), 

Latvijas Būvnieku asociācija (Latvija), Daugavpils 

Būvniecības tehnikums (Latvija). 

 

Ekspertu vadlīnijas būvniecības 

speciālistu apmācībai ilgtspējīgas 

jautājumos (angļu valodā); 

Būvniecības speciālistu pasniedzēju 

(apmācīšanas instruktoru) apmācības 

instrumenti (angļu valodā); 

Būvniecības speciālistu apmācības 

instrumenti. 

Pieejams e-mācību platformā:  

 https://dgt4scs.inerciadigital.com/ 

 

Projektā plānotie mērķi sasniegti. 

 

skatīt šeit 

 

 

4.7. Nordplus programmas 

projekts “Uzņēmējdarbības 

prasmes izglītojamo 

nodarbinātības veicināšanai” 

(NPJR-2021/10034) 

Projekta mērķis-  noskaidrot uzņēmējdarbības prasmju 

integrēšanas veidus un iespējas lauksaimniecības mācību 

programmās, lai uzlabotu profesionālās izglītībā iesaistīto 

nodarbinātību (1);  attīstīt profesionālās izglītības 

skolotāju izpratni un zināšanas par uzņēmējdarbības 

prasmēm un to īpatnībām lauksaimniecības jomā un 

pilnveidot skolotāju izpratni par iespējām integrēt 

uzņēmējdarbības prasmju apguvi priekšmetos, kurus viņi 

māca (2); veicināt lauksaimniecības programmu 

izglītojamo nodarbinātības iespējas, motivējot un izglītojot 

par uzņēmējdarbību lauksaimniecības nozarē (3); izveidot 

pamatu ilgtermiņa sadarbībai starp Igaunijas un Latvijas 

izglītības iestādēm, tostarp praksi, izglītojamo un 

skolotāju apmaiņas un darba apmācību iespējas (4). 

Rezultātā  Daugavpils būvniecības 

tehnikuma un Olustveres 

Pakalpojumu un Lauku Ekonomikas 

skolas (Igaunija) pieredzes 

integrēšana uzlabos lauksaimniecības 

programmu kvalitāti un nodrošinās 

izglītojamo veiksmīgāku iekļaušanos 

darba tirgū. 

 

Projekta ietvaros īstenotas divas  ar 

lauksaimniecības izglītības 

programmās iesaistīto profesionālās 

izglītības skolotāju un citu 

pedagoģisko darbinieku apmaiņas 

https://www.dbt.lv/upload/O3_All_topics_LV_DBT.pdf
https://www.dbt.lv/upload/O3_All_topics_LV_DBT.pdf
https://dgt4scs.inerciadigital.com/
https://www.dbt.lv/lv/KA2/1/1205/%22Videi-draudzigas-(zalas)-apmacibas-izstrade-buvniecibas-nozares-specialistiem%22--(%22Development-of-environmentally-friendly-(green)-training-for-specialists-in-the-construction-sector%22)-Nr_-2019-1-LT01-KA202-060695


 

Projektam izvirzīto mērķu sasniegšanai sadarbība starp 

Latvijas un Igaunijas profesionālās izglītības iestādēm 

pamatojas uz līdzīgajām lauksaimniecības nozarēm, kas ir 

attīstītas abās valstīs, līdzīgo izglītības programmu 

piedāvājumu un atšķirīgo pieeju lauksaimniecības mācību 

programmu īstenošanai. 

 

Projekta mērķauditorija: lauksaimniecības izglītības 

programmās iesaistītie skolotāji un citi pedagoģiskie 

darbinieki. 

 

Uzņemošā organizācija: Olustveres Pakalpojumu un 

Lauku Ekonomikas skola (Igaunija). 

 

vizītes Igaunijā un Latvijā (iesaistījās 

12 projekta dalībnieki). 

 

Izstrādāti metodiskie ieteikumi 

uzņēmējdarbības prasmju integrēšanai 

lauksaimniecības apmācības 

programmās, kuru pamatā ir:  

fokusa grupu interviju rezultāti 

(attēlojot izglītojamo un uzņēmēju 

uzskatus);  

profesionālās izglītības skolotāju 

pieredze; 

izglītības metodiķu un par izglītības 

procesu atbildīgo darbinieku 

skatījums. 

Izveidots pašnovērtējuma instruments 

uzņēmējdarbības prasmju 

novērtēšanai lauksaimniecībā. 

Starp abām profesionālās izglītības 

mācību iestādēm noslēgts sadarbības 

līgums. 

Projektā plānotie mērķi sasniegti. 

 

skatīt šeit 

 

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

4.8. SAM 8.3.4. Priekšlaicīgi 

mācības pārtraukušo 

izglītojamo skaita 

samazināšana 

 

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

8_3_4_0 

No 2017. gada 15. novembra mūsu izglītības iestāde sākusi 

īstenot Eiropas Savienības struktūrfondu projektu "Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" - 

PuMPuRS ( 8.3.4. 0/16/I/001). 

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

izglītojamajiem. Katram projektā iesaistītajam skolēnam 

pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido 

individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību 

pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus 

šo risku mazināšanai. 

Projekta īstenošanas laiks: 03/2017 – 

12/2022 

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


Daugavpils Būvniecības tehnikumā 2017./2018. mācību 

gada 1. semestrī no 15. novembra līdz 22. decembrim 

projektā bija iesaistīts 81 izglītojamais. 2. semestrī atbalstu 

projekta “PuMPuRS” ietvaros saņēma 106 izglītojamie. 

4.9. SAM 8.4.1. Nodarbināto 

personu profesionālo 

kompetenču pilnveide 

(PIEAUGUŠO 

IZGLĪTĪBA) 

 

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

8_4_1  

Projekta mērķis: Pilnveidot nodarbināto personu 

profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka 

kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, 

veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes 

pieaugumu. 

www.macibaspieaugusajiem.lv  

 

2017. gada 1. janvāris – 2023. gada 

31. decembris 

4.10. SAM 8.5.1. Profesionālās 

izglītības iestāžu audzēkņu 

skaita palielināšana DVB 

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

8_5_1  

Daugavpils Būvniecības tehnikums iesaistījies ESF 

projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība 

darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs 

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

Projekta realizācijas laiks: 2017. gada 27.janvāris līdz 

2023. gada 31. augustam. 

Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu 

izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās 

mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un 

mācību praksēs. 

Projekta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, 

kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības 

programmās. 

Projekta ietvaros mērķu grupas dalībnieki, no projektā 

iesaistītajām profesionālajām izglītības iestādēm, tiek 

apmācīti (teorētiski un praktiski) pie uzņēmējiem (darba 

devējiem), ar ko LDDK noslēdz sadarbības līgumu par šādu 

apmācību īstenošanu. Līdz ar to, mērķa grupas dalībnieks 

iegūst zināšanas un iemaņas, darbojoties reālajā darba vidē, 

bet darba devējs pats sniedz audzēknim zināšanas, kas 

nepieciešamas konkrētajam profesijas pārstāvim. 

 

2017. gada 27.janvāris līdz 2023. gada 

31. augustam. 

 

4.11. SAM 8.3.5. Uzlabot 

pieeju karjeras atbalstam 

Projekta īstenošanas pamats: 2016. gada 7.jūnija Ministru 

kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas 

2016.gada 24.novembris – 2023.gada 

31.decembris 

https://www.dbt.lv/lv/SAM-8_4_1
https://www.dbt.lv/lv/SAM-8_4_1
http://www.macibaspieaugusajiem.lv/
https://www.dbt.lv/lv/SAM-8_5_1
https://www.dbt.lv/lv/SAM-8_5_1


izglītojamajiem vispārējās 

vidējās un profesionālās 

izglītības iestādēs 

 

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

8_3_5  

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta 

mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas 

noteikumi.” 

Projekta specifiskā atbalsta mērķis: Uzlabot pieeju karjeras 

atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs. 

Projekta mērķa grupa: izglītības iestādes un to izglītojamie 

Projekta finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības attīstības 

aģentūra (VIAA) 

Projekta finansējums: projekta darbību nodrošināšanai 

paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz 

katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot 

maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam 

atbilstoši izglītojamo skaitam izglītības iestādēs 

4.12. SAM 8.5.3. Profesionālās 

izglītības iestāžu efektīva 

pārvaldība un personāla 

kompetences pilnveide 

 

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

8_5_3  

Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs 

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

31.decembris 

Projekta kopējais finansējums: 6 086 507 EUR 

Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums: 5 173 530 

EUR 

Nacionālais publiskais finansējums: 912 977 EUR 

Projekta mērķi: 

Nodrošināt izglītības iestāžu, kas īsteno sākotnējās 

profesionālās izglītības, profesionālās tālākizglītības un 

profesionālās ievirzes izglītības programmas, efektīvu 

pārvaldību un iesaistītā personāla vispārējo prasmju un 

profesionālo kompetenču pilnveidi. 

Galvenās darbības: 

Atbalsta pasākumi profesionālās izglītības iestāžu efektīvas 

pārvaldības principu īstenošanai:  

– atbalsts profesionālās izglītības iestāžu attīstības 

stratēģiju pilnveidei un ar to saistīto cilvēkresursu plānu 

izstrādei vai pilnveidei;   

– atbalsts profesionālās izglītības iestāžu direktoru, to 

vietnieku un citu administrācijas pārstāvju, kā arī konventa 

2016.gada 24.novembris – 2022.gada 

31.decembris 

https://www.dbt.lv/lv/SAM-8_3_5
https://www.dbt.lv/lv/SAM-8_3_5
https://www.dbt.lv/lv/SAM-8_5_3
https://www.dbt.lv/lv/SAM-8_5_3


pārstāvju profesionālās pilnveides pasākumiem, t.sk. 

cilvēkresursu un stratēģiskajai plānošanai, pieaugušo 

izglītībai, sadarbības veicināšanai ar darba devējiem, 

administratīvo un vadības kompetenču pilnveidei, 

digitālajai pratībai; 

Atbalsts profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu, 

prakses vadītāju un amata meistaru, darba vidē balstītu 

mācību vadītāju un administrācijas pārstāvju vispārējo 

pamatprasmju un profesionālo kompetenču pilnveidei; 

Atbalsta pasākumi mentoringa procesam, nodrošinot 

profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu, iestāžu 

direktoru, to vietnieku un citu administrācijas pārstāvju, 

prakses vadītāju, darba vidē balstītu mācību vadītāju un 

amata meistaru profesionālo pilnveidi stažēšanās 

pasākumos uzņēmumos un organizācijās Latvijā un citās 

Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī jauno pedagogu 

pedagoģijas un vadības prasmju praktiskajai izmantošanai; 

Atbalsta pasākumi nozaru pārstāvjiem kapacitātes 

palielināšanai profesionālās izglītības kvalitātes 

novērtēšanā un eksaminācijā. 

    



5. INFORMĀCIJA PAR INSTITŪCIJĀM, AR KURĀM NOSLĒGTI 

SADARBĪBAS LĪGUMI 

Tabula 23 

Nr. 

p.k. 

Darba devēju 

organizācijas, to 

apvienības, 

nozares 

komersanti 

Sadarbības virzieni, 

jomas 

Sadarbības 

līguma 

noslēgšanas 

datums un 

termiņš 

Prakses 

līgumi 

1 Jaunsardzes centrs Sadarbība jautājumos par 

jaunatnes pilsoniskās 

apziņas un personiskās 

līdzdalības prasmju 

veidošanu, veidojot 

jauniešos izpratni par 

valsts aizsardzību, 

patriotismu un pilsonisko 

apziņu 

21.12.2022.- 

uz nenoteikto 

laiku 

 

2 Daugavpils 

tehnikums 

telpu un mācību resursu 

izmantošana ar mērķi 

nodrošināt modulāro 

profesionālās izglītības 

programmu 

“Autotransports” 

(3.kurss) un “Enerģētika 

un elektrotehnika” 

(1.kurss) 

04.01.2022.- 

01.05.2022. 

 

3 Galēnu pagasta 

zemnieku 

saimniecība 

“Kalnozoli” 

Nolūkā nodrošināt 

profesionālās izglītības 

pieejamību un kvalificētu 

speciālistu sagatavošanu 

darbam lauksaimniecības 

nozarē 

05.05.2022.- 

uz nenoteikto 

laiku 

 

4 Zemnieku 

saimniecība 

“DEŅEVO” 

Nolūkā nodrošināt 

profesionālās izglītības 

pieejamību un kvalificētu 

speciālistu sagatavošanu 

darbam lauksaimniecības 

nozarē 

10.05.2022.- 

uz nenoteikto 

laiku 

 

5 Lauksaimniecības 

pakalpojumu 

kooperatīvā 

sabiedrība 

“LATRAPS” 

Nolūkā nodrošināt 

profesionālās izglītības 

pieejamību un kvalificētu 

speciālistu sagatavošanu 

darbam lauksaimniecības 

nozarē 

19.05.2022.- 

uz nenoteikto 

laiku 

 

6 Profesionālās 

izglītības centrs 

IDA-VIRUMAA 

Stiprināt sadarbību starp 

profesionālās izglītības 

iestādēm mācību procesa, 

24.05.2022.- 

uz nenoteikto 

laiku 

 



audzināšanas procesa un 

to kvalitatīvās 

pārvaldības sistēmas 

pilnveidošanā 

 

7 Zemnieku 

saimniecība 

“EGLĪTES” 

Nolūkā nodrošināt 

profesionālās izglītības 

pieejamību un kvalificētu 

speciālistu sagatavošanu 

darbam lauksaimniecības 

nozarē 

26.05.2022.- 

uz nenoteikto 

laiku 

 

8 OLUSTVERES 

PAKALPOJUMU 

UN LAUKU 

EKONOMIKAS 

TEHNIKUMS 

Stiprināt sadarbību starp 

profesionālās izglītības 

iestādēm mācību procesa, 

audzināšanas procesa un 

to kvalitatīvās 

pārvaldības sistēmas 

pilnveidošanā 

31.05.2022.- 

uz nenoteikto 

laiku 

 

9 SIA “HANSA 

FLEX 

HIDRAULIKA” 

Nolūkā nodrošināt 

profesionālās izglītības 

pieejamību un kvalificētu 

speciālistu sagatavošanu 

darbam būvniecības 

nozarē un hidraulisko 

iekārtu uzstādīšanā un 

apkalpošana 

25.08.2022.- 

uz nenoteikto 

laiku 

 

KOPĀ: 9    

 

  



6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 
 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību). 

 

Audzināšanas darba attīstības plāns 2021.-2024.gadam ir Tehnikuma vidējā termiņa 

plānošanas dokuments, kas nosaka audzināšanas mērķus un uzdevumus. Plānam ir 

ieteikuma raksturs, to var izmantot ikviens grupas audzinātājs savā darbā ar audzināmajām 

grupām. 

Tabula 24 

Audzināšanas 

darba virziens 

Audzināšanas darba 

prioritātes 

Darbība/pasākumi 

Sevis 

izzināšana un 

pilnveidošana 

Pilnveidot izglītojamo 

savstarpējo attiecību 

kultūru, mazinot un 

novēršot konfliktsituācijas, 

attīstot cieņpilnu un 

atbildīgu attieksmi pret 

sevi un citiem 

• aktualizēt tehnikuma iekšējās 

kārtības noteikumus skolas vides 

uzlabošanai; 

• pilnveidot komunikācijas un 

sadarbības prasmes; 

• diskutēt ar jauniešiem par 

svarīgiem un nozīmīgiem 

jautājumiem. 

Vērtību iedzīvināšana 

audzināšanas darbā 
• individuālās vērtības: pozitīvs 

pašvērtējums, pašcieņa, 

pašizpausme, iniciatīva, 

sasniegumi, radošums, 

mērķtiecība, atbildība u.c.; 

• sociālās vērtības: savstarpēja 

cieņa un respekts, iecietība, 

uzticēšanās līdzjūtība, sadarbība, 

labestība, konfliktu risināšana 

u.c.; 

• valsts līmeņa vērtības: brīvība, 

patriotisms, pilsoniskā apziņa un 

līdzdalība, lojalitāte, pienākumi 

un tiesības, kultūridentitāte u.c.; 

• globālās vērtības: cilvēktiesības, 

sociālais taisnīgums, drošība, 

miers, solidaritāte, partnerība, 

vienlīdzība, dzimumu līdztiesība, 

vides ilgtspējīga attīstība, godīga 

tirdzniecība u.c. 

Piederība 

valstij 

Stiprināt izglītojamo 

patriotismu, 

kultūridentitāti un 

valstisko apziņu 

• valsts svētku, atzīmējamo un 

atceres dienu ievērošana; 

• cieņpilna attieksme pret valsts 

simboliem; 

• dzimtas, novada/pilsētas un valsts 

patriotisma veicināšanas 

pasākumi/projekti; 



• tehnikuma tradīciju un kultūrvides 

kopšana. 

Pilsoniskā 

līdzdalība 

Radīt iespējas izglītojamo 

pilsoniskajai līdzdalībai 

tehnikuma un vietējās 

kopienas izglītības un 

kultūrvides veidošanā 

• grupas un tehnikuma tradīciju 

kopšana;  

• izglītojamo pašpārvalžu darbība 

izglītības iestādes pārvaldībā;  

• novada/pilsētas dabas un sociālās 

vides, vēstures, saimnieciskās 

dzīves un kultūras vērtību 

izzināšana, izmantojot 

netradicionālas mācību 

organizācijas formas un apkārtējās 

sociālās un dabas vides iespējas 

(stunda muzejā, āra nodarbība, 

mācību ekskursija vai pārgājiens 

u.c.); 

• apkārtējās vides sakopšana;  

• dažādu paaudžu savstarpējās 

komunikācijas un sadarbības 

aktivizēšana;  

• sadarbības projekti ar citām 

izglītības iestādēm, vietējo 

kopienu, uzņēmējiem un 

nevalstiskajām organizācijām. 

Veselība un 

vide 

Veicināt izglītojamo 

izpratni par veselības un 

cilvēkdrošības 

jautājumiem un atbildīgu 

attieksmi un rīcību 

ikdienas situācijās 

• drošas izglītības vides 

nodrošināšana;  

• vienotu vērtību un uzvedības 

principu izstrādāšana un 

konsekventa ievērošana izglītības 

iestādē;  

• ar drošības jautājumiem saistītu 

akciju, projektu īstenošana skolā, 

novadā/pilsētā; 

Jauniešu iesaistīšana 

fiziskajās aktivitātēs, 

sporta dzīvē, veselības 

uzlabošanā 

• nodrošināt jauniešiem  iespēju 

iesaistīties fiziskajās aktivitātēs un 

sportā;  

• īstenot jaunatnes sporta 

pasākumus un programmas; 

• īstenot pasākumus sociālās 

atstumtības riskam pakļauto 

audzēkņu iesaistīšanai fiziskajās 

aktivitātēs; 

• uzlabot jauniešu informētības un 

izglītības līmeni par veselības 

veicināšanu, slimību profilaksi, 

reproduktīvas un garīgās veselības 

jautājumiem; 



• veicināt veselīgu dzīvesveidu 

izglītojamajiem, samazinot 

jauniešu dažāda veida atkarības 

(smēķēšana, alkohola un 

narkotisko vielu lietošana, 

azartspēļu un datora atkarības). 

Drošība Jauniešu uzvedības 

tiesiskie aspekti 
• nodrošināt iespēju saņemt 

psihologa konsultācijas 

audžuģimenēm, aizbildņiem, 

bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušajiem jauniešiem pēc 

pilngadības sasniegšanas; 

• nodrošināt informatīvos 

pasākumus par jauniešu 

civiltiesisko, administratīvo un 

kriminālo atbildību; 

• aizsargāt jauniešus pret 

vardarbīgām darbībām un jebkāda 

veida diskrimināciju; 

• organizēt likumpārkāpumu 

profilakses – pasākumu kopumu, 

kurš ietver sevī brīvā laika 

plānošanu, šķēršļu novēršanu 

piekļuvei sporta un veselīga 

dzīvesveida pasākumiem;  

• audzināšanas darbā ir nepieciešams 

uzsvērt jauniešu vecāku tiesības un 

pienākumus.  

Digitālo 

prasmju 

attīstīšana  

Attīstīt izglītojamo 

digitālo lietpratību. 
• organizēt pasākumu kopumu, kurš 

ietver sevī apmācību, kā izmantot 

digitālās tehnoloģijas informācijas 

iegūšanai, organizēšanai, 

uzdevumu un problēmu 

risināšanai;  

• mācīt izglītojamus atbildīgi, 

kritiski un konstruktīvi izvērtēt 

tehnoloģiju un mediju lomu 

sabiedrībā, realitātes konstruēšanā, 

sabiedrisku procesu ietekmēšanā. 

Darbs ar 

talantīgiem 

izglītojamiem 

Pievērst uzmanību 

izglītojamo  individuālo 

spēju attīstībai 

• nodrošināt pēctēcību darbā ar 

spējīgiem un talantīgiem 

izglītojamiem; 

• turpināt individuālu darbu ar 

talantīgiem izglītojamiem; 

•  nodrošināt atbalstu talantīgiem 

izglītojamiem piedalīšanai 



olimpiādēs, konkursos un citos 

ārpusstundu pasākumos.  

 

 

6.2. 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas. 

 

 2021./2022.mācību gads klātienes apmācības uzsāka no 2022.gada pavasara un 

attiecīgi, šāda kombinētā mācību procesa un hibrīdlekciju īstenošana bija galevanis 

izaicinājums, jo turpinājās situācijas, kad pedagogs vada macību stundas no mājām, bet 

izglītojamie atrodas Tehnikuma telpās un otrādi. Tas ļāva pārstrukturēt mācību procesu un 

meklēt papildus risinājumus, kas neabšaubāmi bija papildus slodze gan atbalsta 

personālam, gan pedagogiem, gan tehniskajiem darbiniekiem. 

 Tehnikumam ir izveidota ļoti laba metodiskā darba organizācija un vadība, kas 

kopumā balstās sistēmiskā pieejā un teicamā izpratnē par metodiskā darba lomu izglītības 

iestādes sekmīgai attīstībai un kvalitatīvai izglītības programmu īstenošanai, kas ļauj 

pielāgoties situācijām. 

 Tehikumam 2021./2022.m.g. tika izveidota mūsdienīga iestādes darba 

organizatoriskā struktūra un atbildīgo darbinieku un struktūrvienību funkciju pārdale, kas 

kalpo par pamatu izglītības iestādes sekmīgai darbībai ikdienā un perspektīvā.  
 Tehnikuma izglītojamiem ir pieejama mūsdienīga dienesta viesnīca un tās 

infrastruktūra, kas kalpo par atbalstu izglītojamo sekmīgai pašvadītas saimnieciskās 

darbības un vajadzību nodrošināšanai, kā arī, iesaistei mācību un audzināšanas procesā. 

 

7. Citi sasniegumi 

 

7.1. Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas informēt izglītības iestāde (galvenie 

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

 

Apbalvojumi un sasniegumi konkursos:  

 

1. SKILLSLATVIA 2021 CEĻU BŪVĒ Smiltenes tehnikumā deviņi topošie 

speciālisti no Daugavpils Būvniecības tehnikuma, Saldus tehnikuma un Smiltenes 

tehnikuma demonstrēja savas prasmes un sacentās nozares jauno profesionāļu meistarības 

konkursā “Ceļu būve”. Audzēkņi strādāja komandā pa trīs dalībnieki. DBT komandas 

sastāvs: } Armands Eglis } Artjoms Lisicins } Valērijs Afanasjevs DBT komanda ieguva 

1.vietu. Konkursantu sagatavotāji: I.Pujate, M.Vilcāns, J.Ancāns 06. – 07.10.2021. 

2. KONKURSS FLĪZĒŠANĀ  ,,PLYTELIŲ KLOJĖJAS 2021“ Starptautiskais 

profesionālās meistarības konkurss flīzēšanā ,,PLYTELIŲ KLOJĖJAS 2021“ Viļņas 

Būvniecības mācību centrā Nikolajs Ivanovs komandā ar Viļņas Būvniecības mācību 

centra audzēkni Lukasu Zaicevu ieguva 2. vietu 9 komandu konkurencē.Konkursanta 

sagatavotājs E.Ļehovs. 23.-24.11.2021. 

3. “ERUDĪTS 2021” Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu konkurss «Erudīts 

2021» notika ZOOM platformā Smiltenes tehnikumā Konkursa dalībnieki: } Armands 

Ašķeļaņecs } Kaspars Šalajevs } Marika Stagoršne DBT komanda ieguva 4.vietu. 

Konkursantu sagatavotāji: Nataļja Leončuka un Artjoms Pučinskis 25.11.2021. 

2. “DIZAINA ARĒNA 2021” Latvijas Dizaineru savienības organizētais konkursā 

“Dizaina arēna 2021” Irina Abramova ar kvalifikācijas darbu "Auto servisa SIA “Spektr 

D” interjera projekts Daugavpilī ieguva 2. vietu. Kvalifikācijas darba vadītāja V.Siņakova. 



3. KONKURSS “SPRIDITIS’ CHRISTMAS IN THE U.S.” Latgales Centrālās 

bibliotēkas ASV Informācijas centra un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes rīkotais 

Ziemassvētku radošo darbu konkurss skolēniem “Spriditis’ Christmas in the U.S.”, kurā 

Daugavpils būvniecības tehnikuma komanda ieguva 1. vietu 10.-12. klašu grupā. Konkursa 

uzdevums bija izveidot animāciju vai īsfilmu par latviešu pasaku tēla Sprīdīša 

Ziemassvētkiem 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 

Tatjanas Ivanovas, Natālijas Andrejevas un Nataļjas Golubevas vadībā izveidoja 

videoklipu, kur tēli sazvanās Zoom platformā un stāsta par dažādajām tradīcijām, kā tiek 

svinēti Ziemassvētki Latvijā un ASV. 

4. KONKURSS “SPELLING BEE”  Konkursu organizēja Latgales Centrālās 

bibliotēkas ASV Informācijas centrs sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi 

un tā mērķis ir attīstīt skolēnu angļu valodas pareizrakstības prasmes, publiskās runas 

prasmes un atklāt skolēnu radošās spējas, sasaistīt tās ar apgūtajām zināšanām angļu 

valodā. Angļu valodas konkursā “Spelling Bee” 3. vietu ieguva audzēkne Anastasija 

Vinogradova, konkursantes sagatavotāja skolotāja Natālija Andrejeva. 

5. 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 elektroniski valsts olimpiādes žūrijas komisija, kuras sastāvā ir 

izglītības iestāžu vēstures skolotāji. Anastasija ieguva 2.vietu starp 62 dalībniekiem 

Daugavpils pilsētā un tika uzaicināta valsts posmam. Sagatavotājs: Vēstures un sociālo 

zinību skolotāja N. Leončuka 09.12.2021. 

6. SAŅEMTS DAUGAVPILS NOVADA DOMES ATZINĪBAS RAKSTS 

Daugavpils novada domes pārstāvji pasniedza Atzinības rakstu Daugavpils būvniecības 

tehnikuma direktorei Inārai Ostrovskai par augsti profesionālu darbu izglītības iestādes 

vadīšanā un nozīmīgu ieguldījumu profesionālās izglītības saglabāšanā un attīstīšanā 

Daugavpils novadā. 

7. 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 pārbaudes 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 priekšmetos. Portāla saturu atbilstoši Latvijas izglītības standartiem izstrādā 

mācību priekšmetu skolotāji un materiālu bāze tiek regulāri atjaunota un papildināta. 

Katram uzdevumam portālā ir izveidoti vairāki varianti un atbilžu skaidrojumi, kas palīdz 

bērnam apgūt tēmas un nodrošina pašvadītu mācību procesu. Uzdevumi.lv tāpat piedāvā 

valsts pārbaudes darbu treniņuzdevumus, kas sniedz atbalstu bērnam pirms 

diagnosticējošajiem darbiem un eksāmeniem. 

8. VIAA PATEICĪBAS RAKSTS  PAR VEIKSMĪGU SADARBĪBU Daugavpils 

būvniecības tehnikums saņēmis Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) pateicības 

rakstu par veiksmīgu sadarbību projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” realizēšanā 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 “Ludza” 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 

saņēma 11 audzēkņi. 

Sasniegumi sportā: 

1. TRĪSCĪŅAS SACENSĪBASAR 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. 

2. 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). 

3. 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 pietupienus un un vingrinājumus. 

preses  preses  Sacensību Komandu kopvērtējumā pirmo vietu un “Nester Custom Design 

Art gallery” īpaši izstrādāto kausu ieguva mūsu pašu komanda audzēkņu Jūlijas Laskinas, 

Darjas Lunes, Denisa Barkovska un Martina Smirnova sastāvā. Otro vietu komandu 

kopvērtējumā ieguva Latvijas Profesionālās izglītības sporta centra (AMI) komanda 

rezultāti tika vērtēti gan komandu izpildījumā, gan individuāli. Komandu kopvērtējumā 

pirmo vietu un “Nester Custom Design Art gallery” īpaši izstrādāto kausu ieguva mūsu 

pašu komanda audzēkņu Jūlijas Laskinas, Darjas Lunes, Denisa Barkovska un Martina 

Smirnova sastāvā. Otro vietu komandu kopvērtējumā ieguva Latvijas Profesionālās 

izglītības sporta centra (AMI) komanda Viktorijas Māzeres, Ksenijas Maļcevas, Markusa 

Kirila Ustenko un Kristapa Račika sastāvā. Trešo godalgoto vietu ieguva Kazahstānas 

izglītības iestādes “Higher College APEC PetroTechnic” komanda (Ainara Mazhit, Arnur 

Sattygulova, Alimuhammed Zulfugarin, Zhandarbek Kanatuly). 

4. DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMA LĀČPLĒSIS No 6. - 8. 12.2021. 

norisinājās sporta sacensības DBT Lāčplēsis, kurās tika noskaidrots spēcīgākais 

būvniecības tehnikuma Daugavpils  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. 

5. 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 Daugavpils 

pilsētas pludmales volejbola čempionāts, kuru organizēja Daugavpils sporta pārvalde. 

Sacensībās piedalījās arī Daugavpils būvniecības tehnikuma audzēkņi (Devids 

Žolņerovičs, Sergejs Nikolajevs, Maksims Golubevs, Edgars Garkuls-Gurevičs, Andris 

Prekels, Maksims Sergejevs). Visslābāko rezultātu sasniedza Deivids Zolņerovics un 

Edgars Baltacis, kuri ieņēma augsto 2. vietu kopvērtējumā. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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). 

Plašāka informācija ir atrodama šeit:  

https://www.dbt.lv/upload/GADA%20PARSKATS%202021.pdf  

 

7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem: 

7.2.1. pēc izglītojamo snieguma izvērtējuma valsts pārbaudes darbos par 

2021./2022. mācību gadu; 

2021./ 2022. mācību gadā katrā mācību priekšmetā skolotājam papildus bija 

tarificētas 20 fakultatīva stundas, papildus bija iespēja novadīt individuālās nodarbības, ka 

konsultācijas saņēma arī. Rezultātā:   

2. CE angļu valodā kārtoja 98 izglītojamie, latviešu valodā – 109, matemātikā 

– 115 izglītojamie.  

3. Nenokārtoja CE latviešu valodā 6 izglītojamie ,matemātikā 10 izglītojamie.  

2021./2022. mācību gada Valsts Centralizēto eksāmenu rezultātu salīdzinošais pētījums 

divās IPĪV: Daugavpilī un Dagdā. 

 

7.2.2. par sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā. 

 

https://www.dbt.lv/upload/GADA%20PARSKATS%202021.pdf


Vidējais izpildes % par 3 gadiem (ieskaitot 2021./2022.m.g.) ir atspoguļots zemāk 

ievietotajā diagrammā. 

 

7.3. Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas 

mācībās. 

Vērojama nobīde starp izglītojamo mācību sasniegumu rezultātiem (sekmēm) ikdienas 

darbā un valsts pārbaudes darbos iegūtajām sekmēm, kā arī, būtiska iegūto vērtējumu valsts 

pārbaudes darbos, salīdzinot ar vidējiem rādītājiem valstī: 

1. Latviešu valodā CE par 26,76% zemāks rādītājs; 

2. Angļu valodā CE par 45,34% zemāks rādītājs; 

3. Matemātikā CE par 19,06% zemāks rādītājs; 

4. Vēstures CE par 10,04% augstāks rādītājs. 

Salīdzinot ar 2019./20. mācību gadu, 2020./21. mācību gadā mācību sasniegumu 

rādītāji CE ir pasliktinājušies mācību priekšmetos Latviešu valoda, Angļu valoda, 

Matemātika. Uzlabojušies rezultāti mācību priekšmetā Vēsture. Katra mācību gada 

noslēgumā tiek īstenota izglītojamo mācību sasniegumu diagnostika un analīze, un iegūtie 

rezultāti tiek ņemti vērā turpmākajā mācību procesā tā paša mācību kursa ietvaros, kā arī 

metodiskā darba ietvaros tiek nodrošināta informācijas apmaiņa ar pedagogiem, kuri 

turpinās mācību procesa nodrošināšanu nākamajā mācību kursā. Iegūtie mācību 

sasniegumi tiek salīdzināti ar iepriekšējo laika periodu (vertikālā analīze), kā arī ar citās 

izglītības programmās fiksētajiem mācību rezultātiem (horizontālā analīze). Vairāk kā puse 

izglītojamo sasniedz izvirzītās prasības kvalifikācijas ieguvei, kā arī, valsts centralizēto 

eksāmenu vidējos rādītājus. 
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8. Informācija par izglītības kvalitātes indikatoriem  

     (izņemot vispārējo izglītību, profesionālās ievirzes izglītību) 

 

8.1. Pedagogu dalība profesionālās kompetences pilnveidē 

 

2021./2022.māc.g. pedagogu 

skaits izglītības iestādē 

139 - uz 31.05.2022. 

(no tiem 23 -ped.darbinieki, 116 – pedagogi) 

2021./2022.māc.g. profesionālo 

mācību priekšmetu pedagogu 

skaits izglītības iestādē 

75 – uz 31.05.2022. 

2021./2022.māc.g. profesionālo 

mācību priekšmetu pedagogu 

skaits, kuri ir piedalījušies 

profesionālās kompetences 

pilnveidē 

63 – uz 31.05.2022. 

2021./2022.māc.g. ieguldītie 

līdzekļi izglītības iestādes 

pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidē 

0 

 

8.2. Profesionālo izglītību ieguvušo skaits 

2021./2022.māc.g. absolventu skaits 

(ieguvuši kvalifikāciju) profesionālās 

izglītības programmās salīdzinājumā ar 

izglītojamiem, kas sākuši mācības 

profesionālās izglītības programmās 

2021./2022.māc.g. kvalifikāciju ieguva: 

593* (t.i. 90% no 660, kas sākuši mācības 

01.09.2021) 

216 eguva 2021.gada Oktobrī 

200 ieguva 2022.gada Jūnijā 

118 ieguva 2022.gada Jūlijā 
COVID-19 ietekmes dēļ kvalifikāciju ieguve tika gan 

pagarināta, gan arī dokumentu izsniegšanas datumus nevarēja 

pielāgot klasiskajam mācību procesam. 

2021./2022.māc.g. absolventu skaits 

(ieguvuši kvalifikāciju) profesionālās 

tālākizglītības programmās salīdzinājumā 

ar izglītojamiem, kas sākuši mācības 

profesionālās tālākizglītības programmās 

2021./2022.māc.g. kvalifikāciju ieguva: 

53  

(t.i. 1,5 reizes vairāk par 35, kuri uzsākuši 

mācības pēc fakta uz 01.09.21.) 

 

8.3. Profesionālās izglītības programmu pieejamības veicināšana. 

 

Plāni/shēmas/programmas, kas izmantotas 

profesionālās izglītības pieejamības 

veicināšanai (atbalsta veidu pieejamība, 

piemēram, dienesta viesnīca, individuālās 

konsultācijas riska grupām, stipendijas, 

vides pieejamība u.tml.) 

Lai informētu publisko telpu par mācību 

sasniegumiem, programmām, pasākumiem 

un citiem svarīgiem notikumiem 

Tehnikuma dzīvē tiek izmantota mājas 

lapa, sociālie tīkli, aktīvi arī piesaistām 

masu medijus (radio, televīzija, preses 

izdevumi), dažādi ziņu apmaiņas kanāli, 

dod iespēju aptvert lielāku auditoriju, ko 

piesaistīt Tehnikumam. Tiek īstenota 

mērķtiecīga un pārdomāta mārketinga 



politika tehnikuma atpazīstamības 

nodrošināšanai. Pēdējo gadu desmitu laikā 

ir krasi mainījies sabiedrības uzskats par 

to, kādu informāciju, cik daudz, kādā 

nolūkā un kā valsts institūcijām vajadzētu 

sniegt iedzīvotājiem. Sabiedriskā 

komunikācija ir vadības komunikācija ar 

iedzīvotājiem, tāpēc tehnikums plānojot 

savas vadības kapacitātes, stiprināšanu ir 

paredzējis sabiedrisko attiecību speciālista 

amata vienības izveidi, lai varētu stiprināt 

un veiksmīgāk īstenot ārējo komunikāciju. 

Uz šo brīdi Tehnikumam ir sekojoši 

komunikācijas kanāli: 

1.Iestādes tīmekļa vietne www.dbt.lv – 

primārais informācijas avots, kurā apkopta 

visa informācija par Daugavpils 

Būvniecības tehnikumu, publiski pieejamā 

dokumentācija, aktualitātes, projekti, u.c.;  

2.Plašsaziņas līdzekļi - nacionālie un 

reģionālie laikraksti, periodiskie izdevumi, 

televīzija, radio, tīmekļa vietnes; 

3.Sociālie tīkli: facebook, instagram, 

twitter, u.c.;  

4.Informatīvie pasākumi, semināri, preses 

konferences;  

5.Drukātie materiāli – bukleti, 

infografikas, izdevumi, plakāti, u.c.; 

6.Vides reklāma – stendi, plakāti, vides 

instalācijas; 

7.Iekšējās saziņas kanāli – sapulces, 

elektroniskā saziņa; 

8.Absolventu pieredzes apkopojums; 

9.E-pasta ziņojumi. 

Lai veicinātu profesionālās izglītības 

pieejamību šajās aktivitātēs tiek 

atspoguļota informācija par profesijām, par 

dienesta viesnīcu, par tehnikuma telpām, 

darbnīcām, par konkursiem, par 

sasniegumime olimpiādēs un sporta 

sacensībās un daudz ko citu.  

 

 

Latgales industriālā tehnikuma direktore                                                         I.Ostrovska 
 

 

 

Sagatavotājs 

O.Soročina  
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