
MEISTARS
DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMA AVĪZE

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMA JAUNO DARBNĪCU 
PAMATOS TIKS IELIKTS VĒSTĪJUMS NĀKAMAJĀM PAAUDZĒM
2019.gada 4.oktobrī Daugavpils 
Būvniecības tehnikumā notiks svinīgs 
un vēsturisks pasākums, kas veltīts 
kapsulas iemūrēšanai ar vēstījumu 
nākamajām paaudzēm tehnikuma 
uzsāktajā jaunbūvē, kas tiek īstenota 
pateicoties ERAF projektam "Daugavpils 
Būvniecības tehnikuma modernizēšana 
specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt 
modernizēto profesionālās izglītības 
iestāžu skaitu” ietvaros.

P rojekta mērķis ir Daugavpils 
Būvniecības tehnikuma mo
dernizēšana, nodrošinot mā
cību vides atbilstību tautsaimniecības 

nozaru attīstībai, uzlabojot profesionālās 
izglītības pieejamību. Īstenojot projekta 
aktivitātes, uzbūvējot slēgta poligona 
jaunbūvi, kurā ietilps apmācību darbnīcas 
prioritāro izglītības programmu: “Būv
darbi”, “Būvniecība”, “Autotransports” un 
“Metālapstrāde” īstenošanai. Tiks nodro
šināta profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitāte, celta izglītojamo 
konkurētspēja darba tirgū, kā arī nodro
šināta profesionālās izglītības atbilstība 
darba tirgus prasībām.

ERAF projekta projektētājs un autoruz- 
raugs ir SIA “REM PRO”, būvdarbus veic 
pilnsabiedrība “PMK un BBA” biedri -  SIA

Baltic Builders Alliance un 
SIA “Jēkabpils PMK”, būvuz- 
raugs ir SIA “Fortum”.

Daugavpils Būvniecības 
tehnikumam ERAF projekts iezīmē mērķ
tiecīgu virzienu -  sakārtota, mūsdienīga 
izglītības infrastruktūra ar plašām un 
gaišām telpām un atbilstošu materiālteh
nisko bāzi. Mācības jaunā vidē nodrošinās

jauniešiem motivāciju un prasmes, kas 
palīdzēs risināt nākotnes izaicinājumus.

Sagatavoja:
Informācijas un metodiskā centra vadītāja 

Jolanta Savvina

Laimīgs ir nevis tas, kurš spēj saņemt vai dabūt, 
bet gan tas, kurš spēj dot citiem.
Paejieties cilvēkiem pretī un dalieties tajā, kas jums ir! 
Dāvājiet smaidus un labestību!
Laime ir kā saules gaisma: ja  iecelsiet kādu saulē, 
tā apspīdēs arī jūs.

Ogs Mandino

Sirsnīgi sveicu visus pedagogus profesionālajos svētkos

SKOLOTĀJU DIENĀ!
Patiesa cieņā,
Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktore

2019.gada 3.oktobrī
I.Ostrovska



TEHNIKUMA DIREKTOREI INĀRAI OSTROVSKAI 
PIEŠĶIRTA NIKODĒMA RANCĀNA BALVA

t
Jau piekto gadu septembra nogalē tiek godināti 
Latgales izcilākie pedagogi, pasniedzot 
Nikodēma Rancāna balvu, 
kuru ir iedibinājusi Latgaliešu kultūras biedrība.

N ominantus un laureātus sveica arī Izglī
tības un zinātnes ministre Ilga Šuplins- 
ka, konkursa idejas autore un ilggadēja 

organizatore, uzsverot, ka balva nav vienreizēja 
par mūža ieguldījumu, bet skolotāji uz to var 
pretendēt atkārtoti, jo tā ir balva par sistemā
tisku darbu un attīstību. Ministre izteica prieku 
un gandarījumu, ka balva atkal tiek pasniegta 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zālē, ēkā, kas 
vēl glabā Nikodēma Rancāna un viņa audzēkņu 
auru.

"Viņš nebaidījās no reformām, bet bija pats 
šo reformu nesējs, negaidot speciālu rīkojumu. 
Skolotāji, kuri negaida rīkojumu, bet dara, irtie, 
kas nes gaismu, ”1. Šuplinska sacīja, pasniedzot 
ministrijas īpašās pateicības.

No 32 nominantiem visaugstāk novērtēti tika 
seši skolotāji piecās nominācijās. Daugavpils 
Būvniecības tehnikuma direktore Ināra 
Ostrovska tika apbalvota nominācijā 
"Par inovācijām izglītības procesā”.
Direktores panākumi un sasnie
gumi ir mērojami reģionālā un 
valstiskā līmenī. Ilggadējais 
pedagoģiskais darbs un darbs 
skolvadībā sniedz ieguldīju
mu profesionālās izglītības 
attīstīšanā Daugavpils pilsētā,
Latgales reģionā un Latvijas val
stī. Tehnikuma kolektīvs lepojas 
ar direktores sasniegumiem un 
sirsnīgi sveic ar augsto apbalvojumu!

Pēc IZM materiāliem sagatavoja 
Informācijas un metodiskā centra vadītāja 

Jolanta Savvina



SUMINĀM SKOLOTĀJUS VIŅU 
PROFESIONĀLAJOS SVĒTKOS
Būt par skolotāju -  tas ir mazliet vairāk 
kā vienkārši darbs, tā ir milzu atbildība, 
kas uzticēta, tas ir radošums, kurš 
nedrīkst izsīkt ne mirkli, tā ir aizrautība, 
kas neskaita gadus, tas ir sirds siltums, 
kura jāpietiek ne tikai ģimenei, bet arī 
lielai audzēkņu saimei.

D augavpils Būvniecības tehnikumā 
3. oktobrī svinēja Skolotāju die
nu. Jau no paša rīta tehnikumā 

skanēja mūzika, izglītojamo pašpārvalde 
sagaidīja skolotājus un sveica ar ziediem 
un pašu gatavotām dāvanām. Ar lielu 
prieku un krāšņu rudens ziedu pušķi jau
nieši sagaidīja tehnikuma direktori Ināru 
Ostrovsku. Direktore bija ļoti gandarīta un 
labprāt nofotografējās ar pašpārvaldes 
jauniešiem. Direktore ne tikai pateicās 
par apsveikumu izglītojamajiem, bet bija 
arī sarūpējusi dāvanas katram skolotā
jam. Kā skolotāji atzina -  tika uzdāvināts 
labs garastāvoklis visai dienai.

Pēcpusdienā visi skolotāji tika uzaicinā
ti tehnikuma aktu zālē uz svētku koncertu.

Koncertā svētku noskaņu radīja Ilūkstes 
novada Mūzikas un mākslas skolas au
dzēkņi un tehnikuma vokālais ansamblis. 
Pasākumā aizkustinošs mirklis bija, kad 
izglītojamie ar ziediem un apsveikuma

vārdiem sumināja skolas direktori Ināru 
Ostrovsku, kura skolotāju dienas priekš
vakarā saņēma Nikodēma Rancāna balvu 
nominācijā "Par inovācijām izglītības 
procesā’’".Direktore saņēma klātesošo 
aplausus un muzikālu veltījumu.

Svētku mirkļi koncertā bija gaiši un 
dvēseliski.

Paldies visiem ,kas iepriecināja skolotā
jus viņu profesionālajos svētkos!

Skolotāju dienas izskaņa pagāja saru
nās pie kafijas galda, apspriežot pagātnes 
notikumus, nemiera pilno tehnikuma 
šodienu. Tika kaldināti plāni arī nākotnei.

Sagatavoja:
Audzināšanas daļas vadītāja Aina Šaudiņa

AUDZĒKŅI SAVIEM SKOLOTĀJIEM  NOVĒL:

a s a
MUKU N°SKAŅU STINGRĪBU ATSAUCĪBU



SEPTEMBRIS -  DZEJAS DIENU MĒNESIS

Daugavpils Būvniecības tehnikumā sākot 
ar 11. septembri līdz 20.septembrim 
notika Dzejas dienas. Tika rīkotas 
dažādas aktivitātes un literāri pasākumi.

P asākumu virkni ievadīja literatū
ras izstāde — retrospektīva „Latvi
jas dzejnieki", kas no 9.septembra 

bija apskatāma tehnikuma bibliotēkā.
11.septembrī, kad tiek svinēta Raiņa 

dzimšanas diena, Dzejas dienu dalībnieki

tika aicināti nolikt ziedus pie Raiņa pie
minekļa Daugavpils Universitātes skvērā.

18.septembrī bija iespēja piedalīties 
konkursā „Laiks dzejai", kur notika arī 
dzejas lasījumi. Tika lasīta ne tikai Raiņa 
un Aspazijas dzeja, bet arī jauno autoru 
darbi, proti, tehnikuma audzēkņu dzejoļi. 
„Mežs rudenī" Edvards Ērglis (3-23), Rainis 
„Sienāzītis" Renārs Cveks (1 -02a), A.Ezerro- 
ze „Pēdējās lietus asaras" Ariana Gribuste 
(1-03), G.Račs „Nāc un dziedi" Anastasija

Jerofejeva (1 -03), G.Račs „Tava sirds ir 
mājās" Aļona Paškova un Ksenija Anifonova 
(1-03), LZiedonis „Te nu mēs esam" Edvards 
Ērglis (3-23), „Jaunība" Edgars Gisičs (2-04), 
„Latvija mana", „Izgāju ārā" Imants Usačovs 
(2-04), „Tā vispār nav Francija", „Degošais 
septembris" Diāna Burceva (3-03), „Pēdējais 
eņģelis" Evelīna Aļabjeva (2-04).

Tehnikuma audzēkņi ar aizrautību 
piedalījās aktivitātē "Atpazīsti skolotāju 
rokrakstu!" 13.septembrī, atzīmējot Dzejas 
dienas, LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas 
poēzijas mīļotāji tika aicināti uz tikšanos 
ar Daugavpils pilsētas dzejnieci un DBT 
vēstures skolotāju Nataļju Leončuku. 
Autore ne tikai publicē savus literāros 
darbus, spēlē ģitāru un dzied, bet arī ai
cina jauniešus rakstīt dzeju. Dzejas dienu 
lasījumos debitēja Daugavpils Būvniecī
bas tehnikuma audzēkne Evelina Aļab
jeva. Radošā gaisotnē ar bagātīgu domu 
un atziņu paleti aizritēja Dzejas dienu 
pasākums, atstājot lasītāju atmiņā daudz 
sirsnīgu stīgu.

Dzejas dienu noslēdzošajā datumā, 
19.septembrī, interesenti tika aicināti 
uz radošo dzejas darbnīcu jauniešiem" 
Dzejas dienu poētiskā kafejnīca". 
Sagatavoja: Valodu un komunikatīvo zinību MK 

vadītāja Natālija Nagle

Imants Usačovs
2019.g.

“LATVIJA MANA MĪĻĀ”

Latvija mana mīļā,
Dzīvoju es tajā.
Gribētu es tālāk dzīvot tajā, 
Bet jūtu ka nevarēšu 
Es vairs vārīties kā raugs dzirā. 
Redzu tikai vienu ceļu,
Rullēt prom es eju,
Bet nevaru es pamest to, 
Latviju manu mīļo.
Palieku es te, tāpēc ka mīlu 
Un dzīvošu te, tāpēc ka gribu.

БОЛЬ

В мире много кто верит и не верит в ангелов. Я верю. Они страдают каждый 
день когда приглядывают за нами, а мы этого не ценим. Они заботяться онас, 
помогают принять правильное решение, но мы не слышим их. От этого они 
страдают.

На небесах жил одинокий последний андел. Он был последним, потому что 
был сильным. Все подобные ему изчезли много веков назад. Поэтому о них 
никто не помнит. У этого ангела было даже когда -  то имя, но он его потерял.

Ангел очень любил людей и верил, что однажды встретит человека, способного 
полюбить также как и он. Однако вокруг были алчные и лживые люди.

Однажды родился на свет очень слабый человечек. Ангел стал присматривать 
за ним, спустившись в небес в образе обычного человека. Он помогал мальчику, 
который оказался совсем один. Его мама умерла 
во время родов, а отец разбился на машине, 
так и не увидев своего сына.

Мальчик рос, не теряя душевной доброты, 
которую дарил ему ангел. Но в день своего 
пятнадцатилетия, он перестал слушать своего 
ангела, стал закрываться в себе и терять веру.

Потому что другие люди не видели в нем 
доброты, его унижали, называя наивным и 
неправильным. Шли годы, ломалась его душа.
Однажды он не вынес унижений и бросился 
с крыши. В этот день мир лишился 
последнего ангела.

Алябьева Эвелина
группа 2-04



AKTIVA s p o r t a  n e d e l a
f

19.septembrī Daugavpils Būvniecības 
tehnikuma audzēkņi piedalījās AMI SK  
sacensībās vieglatlētikā. Sacensībām 
pieteicās 17 mācību iestāžu komandas 
jauniešiem un 12 komandas jaunietēm, 
kopumā atklāšanas parādei pulcējot ap 
250 dalībniekus.

D augavpils Būvniecības tehni
kuma komanda kopvērtēju
mā izcīnīja 3. vietu. Prieks par 
sasniegumiem! Veiksmi nākošajos startos! 

(komandas sastāvs — Aleksands Visockis, 
Ņikita Ivanovs, Ņikita Bogdanovs, Vladis
lavs Ivanovs, Juris Daniēls Svoks, Deniss 
Mironovs, Alekss Ēriks Upītis).

Septembrī visā Latvijā jau par tra

dīciju ir kļuvis pasākums - "Olimpiskā 
diena 2019”, kas atbilst Olimpisko spēļu 
ideāliem — veselīgam dzīves veidam, 
draudzībai un godīgas spēles principiem 
sportā. Visās tehnikuma struktūrvienī
bās audzēkņi aktīvi iesaistījās dažādos 
pasākumos. IPĪV "Dagda” sporta stadionā 
pulcējās Dagdas novada sportisti no 6 
skolām. Mūsu tehnikumu pārstāvēja asto
ņi audzēkņi: Diāna Peipiņa, PaļinaAdeļe- 
viča, Jans Gerasimovs, Igors Bebris, Deniss 
Bebris, Deniss Šumskis, Anna Burceva un 
Diāna Belova. Mēs piedalījāmies divos 
sporta veidos — virves vilkšanā un mix 
volejbolā. Kopvērtējumā ieguvām 3.vietu.

"Mēs labi pavadījām laiku, sadraudzē
jamies ar citu skolu sportistiem, ieguvām

pozitīvas emocijas visam mācību gadam”, 
stāsta IPĪV" Dagd a” ko m a n d as ka pte i n e 
Diāna Peipiņa.

25.septembrī tehnikumā Eiropas Sporta 
nedēļas ietvaros norisinājās "Sporta 
diena", kurā bija nepieciešams demons
trēt spēku, atjautību, veiklību, sadarbības 
prasmes un loģisko domāšanu. Spītē
jot vēsajiem laikapstākļiem ar visiem 
uzdevumiem komandas sekmīgi tika galā. 
3.vietā ierindojās Grupas l-02a 1. ko
manda, 2. vietu stabilā vientulībā izcīnīja 
grupa 2-04 un godalgoto 1. vietu ieņēma 
0-15 . Paldies visiem dalībniekiem un uz 
tikšanos nākošajās sacensībās!

LATVIA

SUDRABS PASAULES ČEMPIONĀTĀ

D mitrijs Valainis Daugavpils Būvniecības tehnikumā apgūst Interjera 
dizaina speciālista profesiju un aktīvi nodarbojas ar ratiņpaukošanas 
sportu, ir piedalījies daudzās sacensībās un jau no pavasara neatlaidīgi 

gatavojās Pasaules čempionātam.
Avīzes "Meistars" lasītāji jau iepriekšējā avīzes numurā iepazinās ar Dmitrija 

traģiskajām dzīves lappusēm un zina, ka tas ir neatlaidīgs, uzņēmīgs vīrietis, kas 
nekad neapstājas grūtību priekšā! Sekmīgi apgūst izvēlēto profesiju un nodar
bojas ar sportu. Dmitrijs startēja Pasaules čempionātā ratiņpaukošanas sportā 
un paukošanā ar floreti un kļuva par vicečempionu. Sacensības notika tālajā 
austrumu zemē Seulā (Korejā).

Apsveicam Dmitriju Valaini un viņa treneri Aleksandru Pļaskinu ar iegūto aug
sto 2.vietu Pasaules čempionātā!

Sagatavoja:
Informācijas un metodiskā centra vadītāja Jolanta Savvina



VALSTS AIZSARDZĪBAS MĀCĪBU UZSĀKŠANA 
DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMĀ
Saeimas deputāti 2018.gadā atbalstīja 
valsts aizsardzības mācības (VAM) 
iekļaušanu valsts vidējās izglītības 
standartā noteiktajā izglītības saturā 
kā obligātu mācību priekšmetu ar 2024. 
gadu. 2018. gada septembrī tika uzsākts 
valsts aizsardzības mācības pilotprojekts, 
kurā piedalījās 14 vidusskolas, tostarp 
Daugavpils 16. vidusskola. 2019./2020. 
mācību gadā valsts aizsardzības mācību 
īstenos jau 60 Latvijas skolās un 
Daugavpils Būvniecības tehnikumā gan 
Daugavpilī, gan Dagdā.

V AM mērķi ir pilsoniskās apzi
ņas veidošana un patriotiskā 
audzināšana, Valsts aizsardzības 

prasmju attīstīšana, kā arī līderības un 
saliedētības attīstīšana. Vienu vārdu sa
kot, VAM ir ne tikai militārā apmācība, bet 
gan valstiskā audzināšana (patriotisms 
un vēsture), gan dzīves skola (personības 
veidošana, līderība, darbs komandā, utt.) 
un fiziskā sagatavotība.

VAM tiks īstenota divos savstarpēji 
saistītos un papildinošos formātos: kā 
mācību priekšmets mācību gada ietvaros 
un kā brīvprātīga dalība vasaras nomet
nēs valsts aizsardzības praktisko iemaņu 
nostiprināšanai un uzlabošanai (interešu 
izglītība). VAM pasniedz jaunsargu ins
truktori no Jaunsardzes centra.

VAM apmācība notiek 2 gadus: 2. un 3. 
kursā 9 dienas pa 8 mācību stundām 1 
reizi mēnesī (septembris — maijs, gadā 
72 mācību stundas), kā arī brīvprātīga 
dalība 10 dienu nometnē jūnijā vai 
augustā, 80 stundas (2.kursā) un brīv
prātīga dalība 11 dienu nometne jūnijā 
vai augustā, 88 stundas (3.kursā), bet

4. kursā 960 stundu prakse — var tikt 
aizstāta ar praksi NBS.

Lai informētu izglītojamos par VAM 
mērķiem un uzdevumiem 2019. gada3. 
septembrī notika informatīvā sanāksme 
2. kursu izglītojamajiem, kuru Daugavpilī

vadīja jaunsargu instruktori Jānis Dārziņš 
un Inta Gaidele-lvanova, bet Dagdā Ēriks 
Daņilevičs. Rezultātā VAM pieteicās 13 
izglītojamie (gr. 2-33,2-03,2-23 un 2-04) 
Daugavpilī un 9 izglītojamie (gr. D2-02, D2- 
09 un D2-15) Dagdā. Liels prieks, ka VAM 
ir pieteikušās arī 4 meitenes Daugavpilī 
un 4 meitenes Dagdā.

Jau 18.septembrī notika pirmais nodar
bību cikls, kurā izglītojamie runāja par 
patriotiskām lietam, kā arī apguva ierin
das mācību un soļošanas prasmes. Pēc 
nodarbībām audzēkņi ļoti pozitivi izteicās 
par VAM. Jaunsargu instruktori uzteica 
izglītojamos par aktīvu dalību un interesi 
valstiskos jautājumos.

Sagatavoja:
Būvniecības nodaļas vadītāja Inga Pujate

PEDAGOGI UN AUDZĒKŅI PILNVEIDO  
SAVAS PROFESIONĀLĀS KOM PETENCES

D augavpils Būvniecības tehnikuma 
Būvdarbu nodaļas skolotājiem, 
pateicoties Izglītības un zināt
nes piešķirtajam papildus finansējumam 

pedagogu profesionālās kvalitātes celša
nai, 24.septembrī bija iespēja piedalīties 
seminārā "Kvalitatīvu un pareizu materiālu 
izmantošana būvniecībā atbikstoši LBN”, 
tuvāk iepazīties ar MAPEI būvniecības ma- 
te-riālu klāstu, izmantošanas noteikumiem 
un iesaistīties meistarklasē.

Semināru vadīja Toms Kreislers - SIA 
"Velve M. S. Tehnoloģijas” ir MAPEI eks
kluzīvais pārstāvis Baltijas valstīs, kas

nodrošina Itāļu kompānijas celtniecības 
materiālu vairumtir-dzniecību. Lekcijā 
tika analizētas celtniecības kļūdas, kļūdu 
sekas un iespējamie risinājumi. Semināra 
otrajā daļā varēja praktiski darboties un 
apgūt specifiskas lietas flīzēšanā. Seminā
ra dalībnieki atzina, ka iegūtās zināšanas 
un praktiskā pieredze palīdzēs izvēlēties 
darbu veikšanai kvalitatīvākos un piemēro
tākos materiālus un uzlabot mācību saturu.

Sagatavoja: 
izglītības metodiķe Elga Drelinga



AKTUALITĀTES I MEISTARS

PIEDALĀMIES 
INTELEKTUĀLAJĀ 
SPĒLĒ “KAS?
KUR? KAD?

Latvijā septembra otrajā svētdienā 
tiek svinēta Tēva diena, arī Daugavpils 
būvniecības tehnikumā (DBT) 12. 
septembrī notika pasākums -  
audzināšanas stunda par godu šiem 
svētkiem.

Bērna audzināšanā ir jāpiedalās abiem vecākiem. Pēc darba mājās 
ir, kas gaida. Kad ir ģimene, ir cits skats uz dzīvi, ir cita veida darba 
organizācija, ir prioritāte, ir bērns un ģimene."

Aleksandrs Tavkins

“Bērns, tā ir liela atbildība, rūpes, domas par to, ko bērnam dot tagad, 
lai nākotnē būtu zinošs. Svarīgi ir apzināties bērna un savas vajadzības. 
Svarīgi ir dot bērnam izvēles iespējas, ne tikai uzspiest savu viedokli."

Jurijs Stičinskis

"Svarīgi ir audzināt bērnu praktiskajā jomā, iemācīs visas 
nepieciešamās lietas, savukārt mātes pienākums audzināt garīgajā 
jomā.. Nozīmīgi ir apgādāt bērnu ar visām nepieciešamajām lietām. 
Ģimene ir kā valsts, kurā ir aizsardzības ministrija, veselības ministrija."

Normunds Bulis

“Tēvam irjābūt paraugam , ģimenes loma ir svarīga ģimenē. Būs labs 
paraugs, būs labs rezultāts."

Ilmārs Trokšs-Traško

“Tēva loma ģimenē nevar būt savādāka no mātes loma, tur jāpiedalās 
abiem,. Tēvam būt ir forša sajūta, jauna pieredze, jauna atbildība, 
jauna, un daudz jaunu iespaidu."

T ēva dienas būtība ir cildināt 
tētus un viņu lomu ģimenē un 
sabiedrībā. Šī diena vīrietim 
atgādina par pienākumiem un atbildī

bu, kas saistās ar kļūšanu par vecāku. 
Lielisku, atbildīgu tētu šodien Latvijā ir 
patiešām daudz. Taču diemžēl ir daudz 
arī tādu tētu, kas par saviem bērniem 
nerūpējas, neliekas ne zinis. Tāpēc 
audzināšanas stundā tika izrunātas sva
rīgas lietas, kas jāzin jauniešiem, it īpaši 
puišiem -  nākamajiem tēviem.

Pasākumā 1.kursa jaunieši vēroja 
prezentāciju par tēva pienākumiem un 
raksturīgākajām īpašībām. Pirmkurs
nieki iepazinās ar Latvijā ievērojamu 
cilvēku atziņām par tēva lomu ģimenē 
(Intars Busulis, Renārs Kaupers, Kaspars 
Zlidnis). Arī Daugavpils Būvniecības 
tehnikuma skolotāji - tēvi dalījās savās 
pārdomās, savu viedokli izteica Siltuma, 
gāzes un ūdens tehnoloģiju nodaļas 
vadītājs N.Bulis, audzinātājs I.Trokšs 
-Traško, skolas psihologs J.Stičinskis, un 
skolotājs A.Tavkins.Audzēkņiem bija ļoti 
interesanti zināt viņu skolotāju domas 
par viņiem, kā tēviem, tas deva iespē
ju pārdomāt un izprast vīrieša būtību 
sabiedrībā.

Audzināšanas stundas noslēgumā 
jauniešiem tika organizēts aizraujošs 
konkurss par zivju sugām un dzīvnieku 
pēdu nospiedumiem. Pirmkursnieki aktīvi 
iesaistījās konkursos un veiksmīgākie par 
pareizām atbildēm saņēma saldās balvas.

Bērna audzināšanā ir jāpiedalās 
abiem vecākiem. Pēc darba mājās ir, 
kas gaida. Kad ir ģimene, ir cits skats uz 
dzīvi, ir cita veida darba organizācija, ir 
prioritāte, ir bērns un ģimene.

Sagatavoja: 
Profesionālās izglītības skolotāja 

Sarmīte Melnikova, 
Informācijas un metodiskā centra vadītāja 

Jolanta Savvina

Šoruden tika atklāta intelektuālās 
spēles “Kas? Kur? Kad? jaunā sezona. 
Divas Daugavpils Būvniecības 
tehnikuma komandas iesaistījās 
starptautiskajā sinhronajā turnīrā 
“Starta Līga”, kurš notika Daugavpilī, 
Daugavpils Centra vidusskolā.

P irmā spēle notika 19. septembrī. 
Mūsu komandas “DBT Mitjka 
Black Gordej" (apdares darbu 

tehniķi, gr. 2-15-Vladimirs Krasovskis, 
Ceplis Edgars, Golovačs Danila, Artjoms 
Bakins, Gordejs Nosovs) un iesācēju 
komanda “DBT PMK" (apdares darbu 
tehniķi, gr. 1-15- Lipšāne Aļona, Miga- 
čovs Georgijs, Vilcāns Jevgeņijs, Bara- 
novska Jūlija un inženierkomunikāciju 
tehniķis, gr.1-23- Romāns Krasovskis 
) veiksmīgi startēja un saņēma savus 
pirmos reitinga punktus. Daugavpils 
Būvniecības tehnikuma erudīti arī 
šaogad cer iegūt gadalgotas vietas, lai 
varētu pārstāvēt Daugavpili un mūsu 
tehnikumu Latvijas Atklātajā Jauniešu 
Erudītu Čempionātā.

DBT komanda “Otrā maiņa", 
kura spēlēja audzēkņi, skolotāji un 
absolventi ar panākumiem startēja 
Daugavpils novada čempionātā “Kas? 
Kur? Kad?" 1. spēlē komanda izcīnīja 
1. vietu. Nākāmā spēle būs oktobrī. 
Mūsu erudīti cer uz uzvaru!

Sagatavoja: Interešu izglītības pulciņa 
"Erudīts" vadītāja Nataļja Leončuka

ATZĪMĒJAM TĒVA DIENU

Antons Bogačovs



AICINĀM AUDZĒKŅUS IESAISTĪTIES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅOS:» »

Daugavpilī, Jātnieku ielā 87 Dagdā, Brīvības ielā 3
Pulciņa nosaukums Vadītājs "Interjera noformētājs” Anita Reščenko
Vokālais ansamblis "Celtnieks" Ilona Kiruka Deju ko lektīvs "Avotiņ š” Inna Grebņova
"Floristika un noformēšana" Zita Cirša Vieglatlētikas sekcija Jevģēnijs Dubovecs
"Erudīts" Nataļja Leončuka Vokālais ansamblis "Dagne” Olga Šalajeva
"Svarbumba” Ivans Galašs

"Volejbols" Edgars Baltacis

"Basketbols” Juris Ozols Ludzā, PMiglinīka ielā 34a
"Runas māksla” Māris Korsietis "Svētku noformēšana” Olita Baklāne

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMA DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMA
IPĪV DAUGAVPILĪ IZGLĪTOJAMO PAŠPĀRVALDE: ip īv  DAGDĀ IZGLĪTOJAMO PAŠPĀRVALDE:
Pašpārvaldes prezidents: Dairis Ivanāns 
Pašpārvaldes prezidenta vietniece: Ariana Gribuste 
Pašpārvaldes locekļi: Danila Golovačs, Edgars Brūns, 
Aleksandrs Titovs, Aleksandra Švecova, Tamara Jefremova, 
Ksenija Majakova.

Pašpārvaldes prezidents Diāna Peipiņa 
Pašpārvaldes prezidenta vietniece: Paļina Adeļeviča 
Pašpārvaldes locekļi: Sanita Kekere, Ērika Jakovele, 
Laura Mizāne, Tatjana Lisica, Sabina Saboļenkova, Jans 
Gerasimovs, Linda Margeviča.

SVEICIENS SKOLOTĀJU DIENĀ!
BŪT SKOLOTĀJAM - TĀ IR NE TIKAI ATBILDĪBA, TAS PRASA ARĪ ĪPAŠU TALANTU UN DOTĪBAS. SKOLOTĀJS IR TAS,

KURŠ RĀDA, KĀ CELT TILTU NO CILVĒKA UZ CILVĒKU, KĀ GŪT ZINĀŠANAS UN AUGT PIEREDZĒ.
MĪĻIE SKOLOTĀJI, LAI JŪSU IKDIENAS DARBS NES JUMS PRIEKU UN GANDARĪJUMU, LAI AUDZĒKŅI IR CENTĪGI,

' TĀDI AR KURIEM VAR LEPOTIES, BET JŪSU ĢIMENĒS LAI VALDA SATICĪBA UN MĀJĪGUMS.

Kaķu saime: 
Mitja, Maša un Fēliks
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