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APBALVOTI DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS 
TEHNIKUMA LABĀKIE AUDZĒKŅI
20.jūnijā Daugavpils Būvniecības tehnikuma aktu zālē norisinājās 2018./2019.mācību gada 
noslēguma pasākums, kurā par augstiem sasniegumiem mācībās, konkursos, viktorīnās un 
citos pasākomos tika pasniegtas balvas labākajiem tehnikuma audzēkņiem.

D augavpils Būvniecības tehnikuma direktore Ināra 
Ostrovska, uzrunājot klātesošos, uzsvēra, ka aizvadītajā 
mācību gadā ir bijis daudz nozīmīgu notikumu. Izglīto-

jamajiem ir bijusi iespēja tikties ar uzņēmējiem, apmeklēt uz-
ņēmumus un iepazīties ar to darbību. Akreditētas trīs izglītības 
programmas: Būvdarbi, Interjera dizains, Metālapstrāde. Bijis arī 
daudz sporta pāsākumu. Aizejot vasaras brīvdienās, direktore 
novēlēja izglītojamajiem stiprināt savas profesionālās iemaņas, 
palīdzēt vecākiem un vecvecākiem uzbūvējot kaut ko saimniecī-
bā, vai uzprojektēt, dalīties ar zināšanām ar sev tuviem cilvē-
kiem, kā arī labi atpūsties.

Turpinājumā izglītojamajiem par teicamām un izcilām sek-
mēm un Daugavpils Būvniecības tehnikuma vārda popularizēša-
nu dažādos profesionālās meistarības un radošajos konkursos 
tika pasniegti Pateicības raksti.

Pateicības rakstus par tei-
camām un izcilām sekmēm 
mācībās saņēma: Anna Marija 
Ščeglova, grupas 1-23 audzēk-
ne, Diana Beikule grupas 2-03 
audzēkne un Anastasija Želtkova 
grupas 3-03 audzēkne, bet pateicī-
bas rakstus par augstiem sasniegumiem, 
piedaloties nacionālajā jauno profesionāļu 
meistarības konkursā “Skills Latvija-2019” - 
Emzari Karcivadze (3-23), Antons Gladiševs (3-23), Anatojis Šavecs (3-15), 
Viktors Abarass (3-15) un Anastasija Jacina (3-03).

Par augstiem sasniegumiem Daugavpils Būvniecības tehnikuma 
vārda popularizēšanā, meistarības konkursā “Ātrākais autome-
hāniķis 2019”pateicības rakstu saņēma Andris Daļeckis (3-02) un 

Sirsnīgi sveicu visus audzēkņus, 
pedagogus un darbiniekus 
ar 2018./2019. m.g. noslēgumu!

Dārgie absolventi!
Ir noslēdzies svarīgs posms Jūsu dzīvē, tas prasījis ne mazums pūļu. 

Bija arī grūtības, kurām Jūs veiksmīgi tikāt pāri. Jūs saņēmāt profesionā-
lās izglītības dokumentu, kas paver jaunas iespējas Jūsu dzīvē. 

Novēlu, lai arī turpmāk nepietrūktu cīņas spara un enerģijas, lai sasniegtu 
savus mērķus, lai neapstātos pirmo grūtību priekšā. Jums jābūt iniciatīvas 
bagātiem, radošiem, drosmīgiem, atbildīgiem un uzņēmīgiem, lai profesio-
nālajā, pilsoniskajā un personīgajā gājumā radītu stabilas vērtības.

Veiksmi Jums turpmākajās dzīves gaitās!

Cienot un mīlot,
tehnikuma direktore Ināra Ostrovska
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Vladimirs Giļmanovs (4-02). Savukārt par 
augstiem sasniegumiem, piedaloties 
Latvijas profesionālās izglītības iestāžu 
audzēkņu skatuves runas konkursā – Ed-
vards Ērglis (2-23). Par augstiem sasniegu-
miem Daugavpils Būvniecības tehnikuma 
vārda popularizēšanā, piedaloties satik-
smes drošības konkursā “Gada jaunais 
autovadītājs 2019” pateicības rakstu 
saņēma Marks Kovaļovs (3-02).

Pateicības rakstus par augstiem 
sasniegumiem Daugavpils Būvniecības 
tehnikuma vārda popularizēšanā, pie-
daloties profesionālās izglītības iestāžu 
audzēkņu radošajā konkursā “Radi, 
Rādi, Raidi – 2019” un Daugavpils pil-
sētas svētkos “Daugavpils – mana pils” 
saņēma Irina Abramova (2-03), Virginija 
Martirosjana – (2-03), Dita Laizāne – (2-
03), Alīna Larionova (03a) un Viktorija 
Cmokova (4-04), bet par augstiem sanie-
gumiem, piedaloties jauno profesionāļu 
meistarības konkursā “Ceļu būve” – Ed-
munds Petkevičs (2-33), Vairis Pastars 
(3-33) un Mārtiņš Vilcāns (4-33).

Par augstiem saniegumiem Dau-
gavpils Būvniecības tehnikuma vārda 
popularizēšanā, piedaloties profesionā-
lās meistarības konkursā “Knauf Junior 
Trophy Latvija 2019” pateicības rakstus 
saņēma Maksims Tričiņecs, Žans Luk-
janskis, Markuss Volkovs, Vadims Popo-
vičs, Ivo Pastars un Viktorija Puriškevča, 
grupas 2-15 audzēkņi, bet par augstiem 
sasniegumiem, piedaloties konkursā 
“Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai” – Elīna 
Pudāne, Aleksandra Švecova, Anastasija 
Jankovska, Jeļizaveta Politajeva, Liāna 
Petrova, Irina Dedele, Juliana Fjodoro-
va-Saveļjeva un Anastasija Bortkeviča, 
grupas 1-03 audzēknes.

Turpinājumā kluba “Erudīts“ vadītāja, 
vispārējās izglītības skolotāja Nataļja 
Leončuka pasniedza kausus un dāvanas 
komandām – tehnikumā jau otru gadu 
notiekošās intelektuālās spēles “Kas? 
Kur? Kad?” uzvarētājām.

Par izcīnīto trešo vietu tehniku-
ma erudītu spēles “Kas? Kur? Kad?” 
čempionātā tika apbalvota grupas 

1-15 apdares darbu tehniķu komanda, 
grupas audzinātāja Inese Līvmane, par 
otro vietu - grupas 1-04 arhitektūras 
tehniķu komanda, grupas audzinātājs 
Antons Bogačovs, par pirmo vietu otrajā 
maiņā - grupas 0-15a apdares darbu 
tehniķu komanda, grupas audzinātāja 
Ludmila Bogačova, bet par pirmo vietu 
1.-4.kursu čempionātā - grupas 2-15, ap-
dares darba tehniķu komanda, audzinā-
tājs Edgars Ļehovs. Abas šīs komandas 
saņēma arī ceļojošo kausu.

Par labākajiem „Kas? Kur? Kad?” 
spēlētājiem 1.-4.kursu grupā tika atzīts 
Glebs Sujarovs, grupa 2-15, bet otra-
jā maiņā - Aivars Žvars, grupa 0-15a. 
Viņiem tika pasniegtas Pūcītes.

 Pasākuma muzikālus sveicienus 
visiem klātesošajiem sniedza Virgīnija 
Martirosjana un vokālais ansamblis 
“Celtnieks”. Noslēdzās pasākums ar 
kopīgas dziesmas „Mana dziesma” 
izpildījumu.

Sagatavoja Ivars Soikāns

PATEICĪBA ABSOLVĒJOT DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMU

PATEICĪBAS RAKSTS 
SIMTGADES IZCILNIEKAM 
DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS 
TEHNIKUMA CEĻU BŪVES NODAĻAS 
ABSOLVENTAM MĀRTIŅAM 
VILCĀNAM NO IZGLĪTĪBAS UN 
ZINĀTNES MINISTRES I.ŠUPLINSKAS 
UN FINANŠU MINISTRA J.REIRA.

DBT IZGLĪTOJAMAJIEM – DIVAS GODALGOTAS 
VIETAS KONKURSĀ „SKILLS LATVIA 2019”

PĀRLIECINOŠA UZVARA KONKURSĀ  
“ĀTRĀKAIS AUTOMEHĀNIĶIS 2019”

D augavpils Būvniecības tehnikumā 
divas dienas, 15. un 16.maijā, nori-
sinājās profesionālās meistarības 

konkurss “Ātrākais automehāniķis 2019”.
Konkursā piedalījās sešu Latvijas profe-

sionālo izglītības iestāžu komandas, katrā 
komandā 2 audzēkņi: Zaļenieku komer-
ciālā un amatniecības vidusskola, Jelga-
vas tehnikums, Aizkraukles Profesionālā 
vidusskola, Rēzeknes tehnikums, Daugav-
pils tehnikums un Daugavpils Būvniecības 
tehnikums. Kopīgais dalībnieku skaits - 12 
audzēkņi no dažādiem Latvijas reģioniem.

Profesionālo izglītības iestāžu ko-
mandas sacentās savā starpā izpildot 
nopietnus konkursa uzdevumus. Tās 
bija saspringtas sacensības, kurās tika 
demonstrētas prasmes, zināšanas un 
kompetence automehāniķa profesijā, 

kas maksimāli tuvinātas darba iemaņu 
pārbaudei darba vidē.

Konkursa uzdevuma ietvaros tika diag-
nosticēts automobiļa tehniskais stāvoklis, 
notika ekspress riepu nomaiņa, riepu 
montāža, dzinēja elementu un instrumentu 
atpazīšana, sajūga komplekta maiņa, GSM 
piedziņas siksnas nomaiņa u.c. uzdevumi. 
Kopā tika izpildīti 11 posmi jeb konkursa 
uzdevumi, pēc kuru rezultātiem noteikta 
labākā komanda.

Ir patiess prieks, ka visu komandu da-
lībnieki izgāja visus 11 posmus. Konkursu 
vērtēja kompetenta žūrija, kuras priekš-
sēdētājs SIA “Skandi motors” pārstāvis 
Mārtiņš Vilkājs, KMK Auto valdes loceklis 
Ruslans Kovaļovs, Daugavpils tehnikuma 
profesionālās izglītības skolotājs Andrejs 
Macaks, Daugavpils Būvniecības tehnikuma 

ABSOLVĒJOT DAUGAVPILS 
BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMU PAR ĻOTI 
LABĀM, TEICAMĀM UN IZCILĀM 
SEKMĒM UN NEATLAIDĪGU PIEEJU 
MĀCĪBU PROCESAM PATEICĪBAS 
RAKSTUS NO DAUGAVPILS 
PILSĒTAS DOMES SAŅĒMA MĀRTIŅŠ 
VILCĀNS, MARIANNA TOLMAČOVA, 
GĻEBS JERMOLAJEVS.

Daugavpils Būvniecības tehnikuma  
“Knauf Junior Trophy Latvija 2019” komanda

“Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai” konkursa dalībnieces

Labākie  “Kas? Kur? Kad?” grupas 2-15 spēlētāji

No 7. līdz 10.maijam Rīgā, Ķīpsalas izstāžu 
hallē norisinājās nacionālais jauno 
profesionāļu meistarības konkurss „Skills 
Latvia 2019”. Iegūstot otro un trešo vietu, 
veiksmīgi šajā konkursā startēja arī 
Daugavpils Būvniecības tehnikuma (DBT) 
izglītojamie. Nominācija Flīzēšana konkursā 
2. vietu izcīnīja Viktors Abarass, savukārt 
Anastasija Jacina, nominācijā Skatlogu 
dizains ieguva godalgoto 3.vietu. 

K onkursa gaitā divu dienu garumā 
129 labākie jaunie profesionāļi no 34 
profesionālajām izglītības iestādēm 

mērojās spēkiem 19 prasmju konkursos, tai 
skaitā tādos kā: tērpu izgatavošana, skatlo-
gu dizains un noformēšana, grafikas dizains, 
datortīklu administrēšana, friziera darbi, 
ēdienu gatavošana, galdniecības darbi, 
mobilā robotika un elektronika, inženier-
komunikācijas, elektriskās instalācijas un 
datortīklu administrēšana.

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplin-
ska atzina, ka konkurss ir veiksmīgs starts 
jauniešu profesionālo izaicinājumu un ideju 
īstenošanai. „Konkursantu demonstrētais 
sniegums apliecina, ka Latvijā profesionālā 
izglītība ir pieprasīta un atzīta jauniešu 
vidū,” uzsvēra ministre. 

Savukārt „World Skills International” 
viceprezidents Stefans Prašl norādīja, ka 
Eiropā patlaban jūtams profesionālu dar-
binieku trūkums, tāpēc svarīgi ir demons-
trēt, cik pievilcīgas un pieprasītas ir tādas 

profesijas kā pavārs, frizieris, mehāniķis 
un citas. 

Šogad konkurss „Skills Latvia 2019” pul-
cēja aptuveni 10 000 apmeklētāju. Pasā-
kuma dalībnieki varēja izmēģināt dažādas 
prasmju un karjeras aktivitātes, piemēram, 
izmēģināt Karjeras kafejnīcā atrodamās in-
teraktīvās spēles un pārbaudījumus, uzzināt 
vairāk par profesionālo izglītību un karjeras 
iespējām Latvijā, kā arī vērot profesiju pār-
stāvju paraugdemonstrējumus. 

Nacionālo jauno profesionāļu meistarī-
bas konkursu „Skills Latvia 2019” organizē 
Valsts izglītības attīstības aģentūra. Latvijā 
tas notiek jau trešo gadu. Konkursa moto ir 
“Uzvar darītājs!”, tas cildina jauno profesio-
nāļu prasmes un demonstrē profesionālo 
izglītības iestāžu un darba tirgus sadarbību. 

Daugavpils Būvniecības tehnikums 
konkursā „Skills Latvia 2019” piedalījās arī 
nominācijā “Inženierkomunikācijas”, ko-
mandas sastāvā Emzari Karcivadze, Antons 
Gladiševs iegūstot 4. vietu, bet nominācijā 
Krāsošana un dekoratīvā apdare sacensībās 
piedalījās Anatolijs Šavecs. 

Apsveicam Daugavpils Būvniecības 
tehnikuma audzēkņus ar iegūto uzvaru! 
Liels paldies pedagogiem, kas sagatavoja 
audzēkņus konkursam: Edgaram Ļehovam, 
Inetai Auzānei, Nikolajam Tukišam un Innai 
Kolužai!

Sagatavoja: Informācijas un metodiskā  
centra vadītāja Jolanta Savvina

2. vieta nominācijā "Flīzēšana" 
Viktoram Abarasam

3. vieta nominācijā "Skatlogu dizains" 
Anastasijai Jacinai
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Autotransporta nodaļas vadītājs Konstan-
tins Sarans.

Visi konkursanti bija nopietni sagatavo-
jušies, katra skola izvirzīja divus labākos un 

spējīgākos jaunos automehāniķus. Pirmajā 
dienā tika veikti 7 konkursa posmi, bet otrajā 
dienā – četri. Darbs prasīja lielu atdevi, bet 
puiši godam cīnījās. Konkursa kopvērtējumā 
ar 110 punktiem pirmo vietu izcīnīja Daugav-
pils Būvniecības tehnikuma komanda, kuras 
sastāvā Andris Daļeckis un Vladimirs Giļma-
novs. Otrajā vietā ar 65 punktiem ierindojās 
Zaļenieku komercionālās un amatniecības 
vidusskolas komanda: Ervīns Marcinkevičs un 
Santis Štenbergs, bet trešajā vietā ar 49 punk-
tiem Jelgavas tehnikuma komanda: Mārtiņš 
Vēveris un Miks Emīls Sēlis.

Konkursu atbalstīja Latvijas Izglītības un 
zinātnes ministrija, Latvijas Auto asociācija, 
SIA “Skandi motors”, SIA “Profl ine”. 1. – 3. vietu 

ieguvēji no konkursa sponsoriem saņēma 
vērtīgas balvas: Bosch instrumentu komplek-
tus, mugursomas, visiem dalībniekiem tika 
pasniegti Pateicības raksti, dāvinātas volej-
bola bumbas un naģenes. Godalgoto vietu 
komandām tika pasniegti kausi un diplomi.

Izsakām lielu paldies Autotransporta 
nodaļas vadītājam K.Saranam un visiem 
nodaļas pedagogiem, kā arī konkursa se-
kundantiem par lielo ieguldījumu konkursa 
organizēšanā un nodrošināšanā!

Apsveicam mūsu uzvarētājus, labākos 
automehāniķus: Andri Daļecki un Vladimi-
ru Giļmanovu!

Sagatavoja: Informācijas un 
metodiskā centra vadītāja Jolanta Savvina

NODERĒJA VISS, KAS TIKA APGŪTS TEHNIKUMĀ 
Pirms gada Daugavpils Būvniecības 
tehnikuma profesionālās izglītības 
programmu „Apdares darbu tehniķis” 
absolvēja Mihails Žaļuks. Pēc Kalniešu 
pamatskolas beigšanas viņš nolēma 
turpināt izglītoties Daugavpils 
Būvniecības tehnikumā, jo dzīvojot 
laukos, pastāvīgi bijusi vajadzība kaut 
ko būvēt. Turklāt, mācoties tehnikumā, 
kopā ar vidējo var iegūt arī profesionālo 
izglītību. Sākotnēji Mihails plānoja iet 
mācīties par galdnieku, bet tā kā grupa 
nenokomplektējās, tika piedāvāts 
mācīties par apdares darbu tehniķi, kam 
viņš arī piekrita.

K ā atzīst Mihails, sākot mācības 
tehnikumā, viņa dzīve radikāli 
izmanījās: “Mainījos kā cilvēks, 

manījās ir arī mana dzīves pozīcija, kļuvu 
patstāvīgāks. Atrodoties tālu no mājām, 
sāku domāt citādāk, naudu tērēt apdo-
mājot, kā izdzīvot. Sākumā bija pagrū-
ti – cita pilsēta, citi cilvēki. Taču ritmā 
iegāju visai ātri, arī ar mācīšanos man šeit 
veicās labāk nekā skolā, pasniedzēji visu 
skaidroja labi un saprotami.”

Vidējā balle mācībās Mihailam bija 
septiņi – astoņi. Aktīva pievēršanās 
sportam, dalība dažādos konkursos un 
citos pasākumos ļāva Mihailam saņemt 
paaugstināto stipendiju.

Pēc tehnikuma absolvēšanas Mihails 
pus gadu nostrādāja Dānijā izvēlētajā 
specialitātē - špaktelēja, apmeta, silti-
nāja, krāsoja un darīja citus būvniecības 
darbus. Doties darbā uz ārzemēm viņam 
piedāvāja draugs, ar kuru kopā viņi bija 
nodarbojušies ar svarbumbu celšanas 
sportu. Savukārt fi rmas īpašnieks, kurā 
Mihails strādāja Dānijā, ir Latvijas pilso-
nis. Šajā fi rmā strādāja arī poļi un ukraiņi. 
Daloties pārdomās par ārzemēs pavadīto 
laiku, viņš secina: “Reāli man noderēja 
viss, ko apguvu tehnikumā un ko mācīja 
treneris, sākot no profesijas pamatiem, 
beidzot ar balles dejām.”

Mihails uzsvēra, ka daudz kas ir atkarīgs 
ne tikai no skolotājiem, bet arī no pašiem 
studentiem. Tāpēc katram, kurš dzīvē grib 
kaut ko sasniegt, arī pašam ir nopietni 
jāmācās, jāstrādā un jāpilnveido sevi. 
Tehnikumā studējošajiem Mihails ieteica 
mācīties pilnīgi visu, jo viss tas var node-
rēt izvēlētajā profesijā.

Sports attīsta cilvēku gan fi ziski, 
gan arī morāli 

Mihails atklāj, ka arī pievēršanās spor-
tam viņu ir radikāli mainījusi. Sākumā 
Mihails nodarbojies ar “break dance”, kad 
kursabiedrs piedāvājis sastādīt kompā-
niju svarbumbu celšanā, viņš padomājis, 
ka fi ziskajai sagatavotībai tas var noderēt, 

tādēļ piekritis. Tādējādi ar svarbumbām 
Mihails sāka nodarboties mācoties otrajā 
kursā. 

“Tā kā vēl mācoties Kalniešu skolā 
kopā ar puišiem bieži gājām pievilkties, 
kas mums labi padevās, domāju, ka arī 
ar svarbumbu celšanu nebūs problē-
mu. Taču svarbumbu celšanā darbojas 
pavisam citas muskuļu grupas un sākumā 
nemaz negāja tik raiti, kā biju domājis. 
Nevarēju pacelt pat divas 16 kilogramu 
svarbumbas, arī pirmajās sacensībās 
startēju bez īpašiem panākumiem,” atce-
ras Mihails.

Nodarbe ar svarbumbām pēc Mihaila 
domām attīsta cilvēku ne tikai fi ziski, 
bet arī morāli: “Sacensībās svarbumbas 
celšanai ir dotas desmit minūtes. Kad tu 
tās esi cēlis jau piecas minūtes, jūties no-
guris un gatavs mest svarbumbas zemē. 
Šajā brīdī ir svarīgi sevi pārvarēt, 
nenolikt svarbumbas zemē un 
turpināt tās celt pāri spēkam, 
vēl un vēl…”

Ja sākumā Mihails neva-
rēja pat vienu reizi uzgrūst 
16 kilogramus smagās 
svarbumbas, tad pēc 
neatlaidīgiem vairāku 
mēnešu  treniņiem, 
kad katru dienu pēc 
stundām tika iets uz 
sporta zāli, pavadot 
tur vairākas stun-
das, attīstot spēku, 
stiprinot vispārējo 
fi zisko sagatavotību 
un slīpējot tehniku, 
viņš varēja uzgrūst 
šīs svarbumbas jau 
30 reizes. 

Savu svarbumbu 
cēlāja karjeru Mihails 
sāka svara kategorijā 
līdz 63 kilogramiem. 
Patlaban viņš startē 
svara kategorijā līdz 73 
kilogramiem. Viens no 
Mihaila mērķiem bija 
iegūt 50 medaļas. Pat-
laban viņa kolekcijā 
ir jau 75 dažāda ka-
luma medaļas, 
kas izcīnītas 

Latvijas, Baltijas, Eiropas un Pasaules 
mēroga meistarsacīkstēs, un pieci kausi. 
Divas reizes jauniešu un junioru konku-
rencē Mihails ticis atzīts par gada labāko 
sportistu Daugavpilī un sporta laureātu.

Viens no Mihaila augstākajiem sasnie-
gumiem ir pērn Pasaules čempionātā 
iegūtā 3.vieta. Šajās sacensībās 32 kilo-
gramus smagās svarbumbas viņš uzrāva 
100 un uzgrūda 60 reizes. Simts reizes 
uzrautās svarbumbas bija savdabīga 
Mihaila dāvana Latvijai tās simtgadē. Sa-
vukārt viņa labākais uzrādītais rezultāts 
ir 71 reizi uzgrūstas un 80 reizes uzrautas 
svarbumbas. Šis rezultāts deva viņam 
izpildīt sporta meistara normatīvu.  

Pabeigt augstskolu un izpildīt 
starptautiskā sporta meistara 
normatīvu 

Patlaban viens no Mihaila mērķiem 
ir izpildīt starptautiskā sporta meistara 
normatīvu. Lai to sasniegtu, divas 32 kg 
svarbumbas ir jāuzgrūž 120 - 130 reizes 
un jāuzrauj 200 reizes. Sportists lēš, ka 
minētā mērķa sasniegšanai varētu būt 

vajadzīgi treniņi pat vairāku gadu 
garumā. Turklāt šo normatīvu var 

izpildīt tikai starptautiskajās sa-
censībās – Eiropas vai Pasaules 
čempionātā. Latvijā pagaidām 

ir tikai viens starptautiskais 
sporta meistars svarbumbu 
celšanā.

Neskatoties uz to, ka daudzi 
pelnīt naudu dodas uz ārzemēm, 

Mihilam gribētos atrast darbu tepat 
uz vietas, pievēršoties trenera darbī-
bai. “Plānoju palikt Daugavpilī, atrast 
darbu un attīstīt svarbumbu sportu. 
Plānoju vēl uz dažiem mēnešiem 
aizbraukt pastrādāt uz ārzemēm, bet 
pēc tam atgriezties, iestāties Dau-
gavpils Universitātē un mācīties par 
sporta treneri. Mani saista iespēja 
dalīties savās zināšanās, prasmēs un 

iemaņās. Paralēli plānoju turpināt 
nodarboties ar svarbumbām, kā 
arī strādāt,” nākotnes plānos dalās 
Mihails.

Visos viņa centienos Mihailu ir 
atbalstījusi viņa mamma. 

Par ko viņš viņai saka lielu 
paldies. Lielu paldies 
par viņu devumu 
Mihails saka arī visiem 
tehnikuma skolotājiem, 
trenerim Ivanam Ga-
ļašam, kā arī tehniku-
ma direktorei Inārai 
Ostrovskai. 

Sagatavoja
Ivars Soikāns

ERUDĪTU SPĒLES “KAS? KUR? KAD?” 
KAUSS - APDARES DARBU TEHNIĶIEM
Ar „Apdares darbu tehniķu” komandas uzvaru 
Daugavpils Būvniecības tehnikumā (DBT) 
noslēgusies erudītu spēles “Kas? Kur? Kad?” sezona. 
Kopvērtējumā, četru spēļu kopsummā ar iegūtiem 53 
punktiem par “Kas? Kur? Kad?” uzvarētāju šosezon 
ir kļuvusi un ceļojošo kausu ieguvusi grupa 0-15a 
“Apdares darbu tehniķi” (audzinātāja Ludmila 
Bogačova). Izglītojamo konkurencē ar iegūtiem 50 
punktiem otro gadu pēc kārtas nepārspēta ir palikusi 
un ceļojošo kausu ieguvusi grupa 2-15 “Apdares 
darbu tehniķi” (audzinātājs Edgars Ļehovs). 

T ikai viena punkta starpība no uzva-
rētājiem ir grupai 1-04 “Arhitektūras 
tehniķi” (audzinātājs Antons Boga-

čovs). Trešajā vietā ar izcīnītiem 43 punk-
tiem ierindojās grupa 1-15 “Apdares darbu 
tehniķi” (audzinātāja Inese Līvmane).

Erudītu kluba gada mirkļi:

Pērn, 8.novembrī,  Daugavpilī notika 
spēle “100 gadi – 100 jautājumos”. Pirmo 
vietu Sudentu līgā un  kopvērtējumā tajā 
izcīnīja DBT erudītu komanda “Feliks DBT” 
(kapteinis -Maksims Tričiņecs). Spēlē 
piedalījās 20 pilsētas izglītības iestāžu 
komandas. Spēle "100 gadi  - 100 jautāju-
mos" ir veltīta Latvijas simtgadei un tiek 
rīkota ar Kultūras ministrijas atbalstu.

Vēl viena DBT erudītu komanda “Mitjka 
Black Gordej DBT”  ( kapteinis Vladimirs 
Krasovskis)  2018.gada novembrī veik-
smīgi startēja starptautiskajā sinhronajā 
turnīrā “Dienvidu vējš”. Savukārt minētā 
turnīra kārtējā spēlē šī gada februārī šī 
komanda  izcīnīja 1.vietu. Komanda ir ie-
kļauta starptautiskajā reģistrā un saņem 
starptautisko reitingu.

Šī gada 30.martā komanda “Mitjka Black 
Gordej DBT”, aizstāvot Daugavpils godu, 
veiksmīgi piedalījās atklātajā Latvijas jauniešu 
čempionātā „Kas? Kur? Kad?”, kas vienlaicīgi 

bija arī Eiropas Kausa kvalifi kācijas spēle.
Komanda spēlei, protams, bija nopietni 

gatavojusies un gatava cīņai, taču pasākuma 
vēriens pārsteidza. Šeit bija iespēja izjust īstu 
spēles “Kas? Kur? Kad?” sportisko gaisotni, 
nonākt mediju uzmanības lokā un satikt 
viesus no ārzemju “Kas? Kur? Kad?” klubiem, 
kas ir spēlējuši dažādās augsta ranga sacensī-
bās, tai skaitā Pasaules čempionātos. “Mitjka 
Black Gordey DBT” šāda līmeņa sacensībās 
piedalījās pirmo reizi, komanda demonstrēja 
atzīstamu sniegumu, ieguva 14 no 48 iespē-
jamajiem punktiem un izcīnīja vietu ceturtajā 
desmitā 58 komandu konkurencē. 

Puiši nopietni cīnījās, par vienu no neies-
kaitītajām atbildēm komanda pat iesniedza 
apelāciju, kura gan tika noraidīta. Taču tā 
jau bija ne tikai spēle, bet arī mēģinājums 
pastāvēt par sevi. Īpašs gandarījums  - par 
DBT jauno erudītu uzvedību čempionāta 
laikā, viņu centieniem reklamēt tehnikumu 
un veidot par savu mācību iestādi pozitīvu 
imidžu. Bez Latvijas erudītiem sacensī-
bās piedalījās arī skolēnu komandas no 
Somijas, Krievijas, Igaunijas un  Lietuvas. 
Daugavpili sacensībās pārstāvēja septiņas 
komandas. Pirmajā vietā ar iegūtiem 38 
punktiem šoreiz ierindojās Sanktpēterbur-
gas erudītu komanda.   

Pasākuma gaitā “Mitjka Black Gordey” 
piedalījās arī “Savā spēlē” un, lai arī ko-

manda neiekļuva fi nālā, tā uzrādīja  cie-
nīgu rezultātu, sniedzot pareizas atbildes 
aptuveni uz pusi no 120 jautājumiem.

20. aprīlī Daugavpils Būvniecības teh-
nikuma un Daugavpils novada apvienotā 
komanda “Otrā maiņa” (kapteinis Nataļja 
Leončuka) Atklātajā Latvijas čempionātā 
(Pasaules čempionāta kvalifi kācijas spē-
lē) savā reitinga grupā izcīnīja pirmo vie-
tu un ieguva reitinga kausu. Šis komandai 
ir pirmais šāda veida sasniegums. 

Noslēdzās 15. Daugavpils novada čem-
pionāts «Kas? Kur? Kad?» Mūsu tehniku-
ma komanda ieguva 6 godalgotas vietas 
no 9, uzvārēja divās pēdējās spēlēs un  
kopvērtējumā izcīnīja  2. vietu. Pieaugušo 
komanda arī ir iekļauta starptautiskajā 
reģistrā un saņem starptautisko reitingu. 

Audzēkņi nereti mēdz teikt, "kādēļ 
mums mācīties to vai citu priekšmetu, 
ja tas mums dzīvē nenoderēs?" Kluba 
“Erudīts” dalībnieki uzsver, pat, ja priekš-
mets dzīvē tik tiešām nenoderēs, pilnīgi 
noteikti noderēs neironu saites, kuras šie 
priekšmeti attīsta, jo jebkurš priekšmets 
attīsta domāšanu un loģiku.

Spēles organizatori saka lielu paldies 
tehnikuma administrācijai par “Kas? Kur? 
Kad?” kustības atbalstu. 

Sagatavoja Ivars Soikāns 
un Nataļja Leončuka

nenolikt svarbumbas zemē un 
turpināt tās celt pāri spēkam, 
vēl un vēl…”

Ja sākumā Mihails neva-
rēja pat vienu reizi uzgrūst 
16 kilogramus smagās 
svarbumbas, tad pēc 
neatlaidīgiem vairāku 
mēnešu  treniņiem, 
kad katru dienu pēc 
stundām tika iets uz 
sporta zāli, pavadot 
tur vairākas stun-
das, attīstot spēku, 
stiprinot vispārējo 
fi zisko sagatavotību 
un slīpējot tehniku, 
viņš varēja uzgrūst 
šīs svarbumbas jau 

Savu svarbumbu 
cēlāja karjeru Mihails 
sāka svara kategorijā 
līdz 63 kilogramiem. 
Patlaban viņš startē 
svara kategorijā līdz 73 
kilogramiem. Viens no 
Mihaila mērķiem bija 
iegūt 50 medaļas. Pat-
laban viņa kolekcijā 
ir jau 75 dažāda ka-
luma medaļas, 
kas izcīnītas 

Patlaban viens no Mihaila mērķiem 
ir izpildīt starptautiskā sporta meistara 
normatīvu. Lai to sasniegtu, divas 32 kg 
svarbumbas ir jāuzgrūž 120 - 130 reizes 
un jāuzrauj 200 reizes. Sportists lēš, ka 
minētā mērķa sasniegšanai varētu būt 

vajadzīgi treniņi pat vairāku gadu 
garumā. Turklāt šo normatīvu var 

izpildīt tikai starptautiskajās sa-
censībās – Eiropas vai Pasaules 
čempionātā. Latvijā pagaidām 

ir tikai viens starptautiskais 
sporta meistars svarbumbu 
celšanā.

Neskatoties uz to, ka daudzi 
pelnīt naudu dodas uz ārzemēm, 

Mihilam gribētos atrast darbu tepat 
uz vietas, pievēršoties trenera darbī-
bai. “Plānoju palikt Daugavpilī, atrast 
darbu un attīstīt svarbumbu sportu. 
Plānoju vēl uz dažiem mēnešiem 
aizbraukt pastrādāt uz ārzemēm, bet 
pēc tam atgriezties, iestāties Dau-
gavpils Universitātē un mācīties par 
sporta treneri. Mani saista iespēja 
dalīties savās zināšanās, prasmēs un 

iemaņās. Paralēli plānoju turpināt 
nodarboties ar svarbumbām, kā 
arī strādāt,” nākotnes plānos dalās 
Mihails.

Visos viņa centienos Mihailu ir 
atbalstījusi viņa mamma. 

Par ko viņš viņai saka lielu 

Vidū: Andris Daļeckis un Vladimirs Giļmanovs
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K ā viņš pats atzīst vēlme turpināt 
izglītoties Dmitrijam radās pirms 
gadiem pieciem. Interjera nofor-

mētāja programmu viņš izvēlējās apzināti, 
domājot par to, kas viņam turpmākajā 
dzīvē tā noderēs. “Man arī līdz šim patika 
dažādas datorprogrammas, kurās var 
zīmēt. Pirms gadiem diviem, kad uzzi-
nāju par tādu izglītības programmu DBT, 
ka ir iespēja apgūt daudz interesantu 
datorprogrammu - Corel DRAW, ArhiCAD, 
Photo-Paint un 3D Max, nolēmu pieteik-
ties mācībām,” stāsta Dmitrijs.

Līdz šim, vēl mācoties tehnikumā, kad 
tā bija 38.profesionāli tehniskā vidus-
skola, topošais interjera noformētājs 
bija ieguvis vidējo profesionālo izglī-
tību. Pastrādāt par auto atslēdznieku 
Dmitrijam gan nesanāca. Viņš izgāja 
praksi, ieguvu arī trešās klases virpotā-
ja kategoriju un aizbrauca uz Rīgu, kur 
sāka strādāt autoservisā, kas nodar-
bojas ar automašīnu logu tonēšanu 
un uzstādīšanu. Pēc pāris gadiem viņš 
atgriezās uz Daugavpili, kur atvēra savu 
servisu, kurš nodarbojās ar stiklu tonē-
šanu un automašīnu aplīmēšanu.

Dzīves pagriezienā ar 160 km/h

Taču drīz vien Dmitrija dzīvē viss sagrie-
zās “kājām gaisā” – braucot ar motociklu, 
viņš iekļuva ceļu satiksmes negadījumā, 
ilgu laiku pavadīja slimnīcās un palika 
piekalts ratiņkrēslam. Tajā pašā gadā 

valstī izvērtās arī ekonomiskā krīze. Savā 
servisā pirmo reizi Dmitrijs parādījās tikai 
pēc aptuveni pusotra gada. Pa šo laiku tur 
daudz kas bija mainījies un ar laiku tas 
tika aizvērts.

„Braucot ar ātrumu ap 160 kilomet-
riem stundā, “neierakstījos” pagriezienā, 
nolidoju no ceļa un avarēju, nopietni 
traumējot mugurkaulu un labo roku, kā 
arī gūstot ribu, plaušu un daudzus citus 
miesas bojājumus. Atlabšanas periods 
ilga aptuveni trīs gadus, lielāko daļu laika 
nācās pavadīt guļus stāvoklī. Līdz ar to arī 
vēlmes toreiz bija nedaudz citas - pašam 
sākt kustēties, pāriet pie patstāvīgas 
dzīves, tikt ārā no mājām. Praktiski katra 
vēlme bija saistīta ar palīdzības lūgšanu 
kādam,” stāsta Dmitrijs.

Atgriezties aktīvajā dzīvē Dmitrijam ir 
palīdzējuši visdažādākie cilvēki: “No manis 
nenovērsās neviens no draugiem un ra-
diniekiem. Tieši pateicoties šim aktīvajam 
atbalstam, man viss attīstījās labvēlīgi. Arī 
transportu palīdzēja man aprīkot.”

Cilvēks ar ierobežotām iespējām, kam 
nedarbojas kājas, ja viņam autovadītāja 
tiesības, var braukt pie stūres vieglajai 
automašīnai ar rokas vadību. Parasti šāds 
cilvēks ratiņkrēslos piebrauc pie automa-
šīnas, ar speciāla dēļa “banāna” palīdzību 
pārsēžas automašīnā, saloka ratiņus un 
ieceļ tos transportlīdzeklī.

Dmitrija gadījumā šāds risinājums 
nederēja, jo traumas rezultātā viņam ir 
traucēta arī labās rokas darbība un viņš 

nevarētu patstāvīgi iecelt ratiņkrēslu 
transportlīdzeklī. Tādēļ tika iegādāts kravas 
mikroautobuss un tajā uzstādīts pacēlājs 
un grozāms autovadītāja sēdeklis. “Patla-
ban es ar ratiņiem piebraucu automašīnai, 
ar liftu iekļūstu tajā, pēc tam ar ratiņkrēslu 
piebraucu autovadītāja krēslam, pārsēžos 
tajā, nostiprinu ratiņkrēslu, pagriežos pie 
stūres un uz priekšu.”

Dmitrijs vēlas, lai tas, ko viņš patlaban 
mācās, noderētu turpmākajā dzīvē. Pēc 
tehnikuma beigšanas viņam gribētos pēc 
iespējas ātrāk iekārtoties darbā iegūtajā 
specialitātē. “Man patīk izstrādāt datorā 
ieceres dizainu 3D formātā, piemeklēt 
krāsas. Vislielākais gandarījums ir, ja 
iecere tiek realizēta dzīvē un iepatīkas,” 
saka Dmitrijs.

Ja nebūtu sporta, dzīvi pavadītu guļot

Dmitrija otra kaislība ir sports – pau-
košana ar špagu, pazīstamā paukošanas 
trenera Aleksandra Pļaskina uzraudzībā.

“Kad daudz maz sāku pats pārvietoties. 
Mašīnas vēl nebija, bet jau varēju pats 
griezt ratu riteņus, kļuva garlaicīgi un 
jutu, ka ir laiks virzīties tālāk. Šajā brīdī 
liktenis mani saveda ar šo sporta veidu. 
Kādu dienu pie manis pienāca kāds vīrs 
un piedāvāja izmēģināt savus spēkus 
paukošanā. Kā vēlāk izrādījās, tas bija 
treneris A. Pļaskins, kurš uzaicināja maini 
un Andreju Šatreviču pievērsties pauko-
šanai,” atceras Dmitrijs.

GANDARĪJUMS PAR DZĪVĒ REALIZĒTAJĀM IDEJĀM

Jau tobrīd bija iegādāti speciāli sporta 
ratiņi un platformas, pie kurām tie stipri-
nājās. Tā nu viņi abi apsēdās un izmēģi-
nāja špagas. Šī nodarbe abiem puišiem tā 
iepatikās, ka viņi ar to nodarbojas nu jau 
piecus gadus.

“Treniņš sākas ar to, ka mēs atnākam 
uzstādām savu sportisko aprīkojumu, 
apsēžamies un sākas sparings vai savā 
starpā vai ar treneri. Trenēt reakciju, 
meistarību, gadās, vienkārši duram mērķī. 
Paukoju ar kreiso roku, ar labo - turos, jo 
ir izklupieni uz priekšu, ratiņi ir uzstā-
dīti uz platformas un nostiprināti. Starp 
ratiņiem ir metālisks stiprinājums, kurš 
novieto ratiņus tuvāk vai tālāk vienu no 
otra,” stāsta sportists.

Pirms diviem gadiem Dmitrijs piedalījās 
Baltkrievijas čempionātā, izcīnot otro vie-
tu. Pērn jūlijā nolēma izmēģināt spēkus 
arī Pasaules kausa izcīņas posmā Varšavā, 
kur arī izcīnīja otro vietu. Pēc tam tika 
nolemts startēt ari Eiropas čempionātā 
Itālijā, kur arī tika iegūta otrā vieta. Šogad 
jūlijā Dmitrijs atkal plāno piedalīties 
Pasaules kausa izcīņas posmā Varšavā. 
Ja sanāks labs starts, tad iespējams sep-
tembrī viņš mēģinās piedalīties Pasaules 
čempionātā Dienvidkorejā.

Dalība sacensībās nav lēts prieks. Pērn 
sacensībās Dmitrijs varēja piedalīties 
pateicoties laba drauga un tēva finansiā-
lajam atbalstam. Arī otru braucienu spor-
tistam palīdzēja apmaksāt viņa draugi un 
tēvs. Lai piedalītos Pasaules čempionātā 

Dienvidkorejā, ir 
jāsamaksā gan par lidoju-
mu, gan arī dzīvošanu un akreditāciju. 
Ja dalība sacensībās Varšavā Dmitrijam 
izmaksāja ap 1000 eiro, tad dalība sa-
censībās Dienvidkorejā varētu izmaksāt 
vismaz divas reizes vairāk.

Brīžiem aizmirstas, ka esi ratiņkrēslā

Sportam Dmitrija dzīvē ir milzīga no-
zīme. “Ja nebūtu sporta, laikam pava-
dītu savu dzīvi guļot. Kopš tā brīža, kad 
nokļuvu invalīdu krēslā, sports licis man 
strauji pamanīt savu dzīvi. Kad vairākus 
gadus gulšņā, paliec slinks, pierodi pie tā 
un viss liekas komfortabli. Kad sāku no-
darboties ar sportu, parādījās grafiks, ir 
jāiet uz treniņu, pretējā gadījumā pievilsi 
komandas biedru, jo viņiem nebūs ar ko 
kopā trenēties. Aktīvāka kļuva arī pati 
dzīve, sāku biežāk izbraukt uz pilsētu, pa-
staigāties pa parku, aiziet uz veikalu. Kad 
iepazinos ar draudzeni un sākām kopā 
dzīvot, vispār viss izmainījās uz labo pusi.

Tagad klāt ir nākušas arī mācības. Tā kā 
visu laiku esi spiests kustēties, lieku reizi 
nedomā par visādām problēmām, brīžiem 
pat aizmirstas, ka esi ratiņkrēslā. Ir arī 
kurp tiekties,” stāsta Dmitrijs.

Dmitrija tuvākajos plānos ir tikt uz 
pasaules čempionātu un cienīgi uzstāties, 
tālāk - atrast darbu izvēlētajā profesijā, 
kā arī sagaidīt pozitīvas izmaiņas personī-
gajā dzīvē.

Intervijas noslēgumā Dmitrijs patei-
cās tehnikumam, par to, ka tas piedāvā 
apmācības iespējas cilvēkiem ar ierobe-
žotām iespējām - ir lifts, viss ir pieejams. 
Tāpat viņš pateicās visiem, kas viņu ir 
atbalstījuši un nav atteikuši palīdzībā.

Sagatavoja Ivars Soikāns
Autora foto un foto  

no Dmitrija personīgā arhīva

Dmitrijam Valainim ir 36 gadi un patlaban Daugavpils Būvniecības tehnikumā (DBT)  viņš veiksmīgi mācās Arhitektūras 
un dizaina nodaļā profesionālās izglītības programmā “Interjera noformētājs”. Otra Dmitrija kaislība ir sports —  
viņš nopietni nodarbojas ar paraolimpisko paukošanu.

KOPŠ TĀ BRĪŽA, KAD NOKĻUVU 
INVALĪDU KRĒSLĀ, SPORTS 

LICIS MAN STRAUJI PAMANĪT 
SAVU DZĪVI. KAD VAIRĀKUS 

GADUS GULŠŅĀ, PALIEC 
SLINKS, PIERODI PIE TĀ UN 

VISS LIEKAS KOMFORTABLI. 
KAD SĀKU NODARBOTIES AR 

SPORTU, PARĀDĪJĀS GRAFIKS, 
IR JĀIET UZ TRENIŅU, PRETĒJĀ 

GADĪJUMĀ PIEVILSI KOMANDAS 
BIEDRU, JO VIŅIEM NEBŪS AR 

KO KOPĀ TRENĒTIES 

DMITRIJS 
PĒC TEHNIKUMA 
ABSOLVĒŠANAS 
VĒLAS, LAI PĒC  

IESPĒJAS ĀTRĀK  
VARĒTU IEKĀRTOTIES  

DARBĀ IEGŪTAJĀ 
SPECIALITĀTĒ.
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DĀRGIE ABSOLVENTI!
Pat grūti noticēt, ka pagājuši jau 4 

gadi un tuvojas patīkams un satrau-
cošs brīdis – tehnikuma absolvēšana.

Novēlu jums vienmēr censties izvirzīt 
arvien jaunus mērķus un tos arī sas-
niegt! Vissvarīgākais, lai kā putni skaisti 
līdz savam mērķim protam aizlidot.

Novēlu jums saglabāt labas atmiņas 
par skolu un skolotājiem! Lai Jums ne-
kad neizzūd dzīvesprieks un enerģija! 
Un, lai veiksme vienmēr jums blakus! 
Atceraties, ka katrs brīdis ir kā ota, 
ar kuru savas dienu krāsas uz likteņa 
audekla liekam.

Ticiet vairāk saviem spēkiem un jums 
viss izdosies!

grupas 4-23 audzinātāja  
Lija Gladeviča

Nav tāda, ko nevar, 
Ja ir- tad jāvar! 

Kaut plaukstām jūra jāizsmeļ,
Kaut zemes smagums jāpaceļ.

Nav tāda, ko nevar.
Ja ir- tad jāvar!

/A. Eglītis/

SIRSNĪGI SVEICU ABSOLVENTUS  
AR KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANU!

Novēlu, lai jums visiem ir savs sapnis, 
uz kuru tiekties un kam ticēt, lai ir atkal 
jauni mērķi, ko piepildīt! Lai jūsu ģimenēs 
netrūkst mīlestības, lai ikkatram ir sirds-
darbs, lai jūsu acīs atspīd vairāk prieka!

Veiksmi un izdošanos dzīvē  
un darba gaitās! 

Grupas 0-15/ESF un 0-23f/ESF  
audzinātāja Inese Līvmane 

 “Cilvēka laime ir viņa paša rokās. 
Savāda līdzība. Dievs radījis cilvēku, un 
palicis pāri māla pikucis. "Ko lai es vēl 

radu?"viņš jautājis. "Radi man laimi", 
cilvēks atbildējis. 

Dievs padomājis, padomājis un ieli-
cis šo māla pikuci cilvēkam rokās.”

 /Aksels Munte/
 
Visā pasaulē cilvēki sapņo par laimi. 

Laimi mēs vēlam un laimi mēs lejam. 
Senās pasakas vēsta mums par laimes 
meklējumiem. Arī Sprīdītis gāja pasau-
lē laimi meklēt. Katram ir sava laime 
un citiem tā nederēs. 

Viss atkarīgs no mums pašiem, un 
galvenais ir nenogurstoši sevi piln-
veidot, itin nekam dzīvē neuzstādīt 
robežas. Pēc laimes nevajag dzīties, jo 
tā vienmēr atrodas Tevī pašā.

Tik daudz svešās malās piedzīvojis 
Sprīdītis saprot, ka ne karaļvalsts, ne 
princese Zeltīte viņam laimi neatnesīs, jo 
cilvēka īstā vieta ir viņa dzimtajā zemē.

SAPŅOT! SASNIEGT! NEPADOTIES!
Grupas D – 09/ESF audzinātāja  

Līga Gabrāne

Katrs rīts ir jauna slāpe
Izprast dziļāk. Mīlēt kairāk.

Sniegties augstāk. Iegūt vairāk. 

DĀRGIE ABSOLVENTI! 
Sveicu Jūs ar tehnikuma absolvēšanu!
Lai Jūsu rokām vienmēr ir ko darīt! Lai 

makā vienmēr ir pāris monētu! Lai saule 
vienmēr spīd Jūsu logā! Lai lietum vien-
mēr seko varavīksne! Lai draugs vienmēr 
pasniedz palīdzības roku! Un, lai Dievs 
piepilda sirdi ar prieku! 

Grupas D-023M/ESF  
audzinātājs Grigorijs PotapovsNovēlējumi 

absolventiem

“Durvis tikai tad atveras, ja mums ir 
atslēga, proti, mērķa apziņa un neatlai-

dība’’.  /Z. Mauriņa/
Gribu teikt “paldies” skolotājiem, kas 

ikdienā dara grūtu un atbildīgu darbu. 
Jūs esat dzīves gudrības turētāji un 
padomdevēji, cilvēki, kuri spēj audzēk-
ņiem atklāt zināšanu burvību. 

Novēlu visiem audzēkņiem būt pacietī-
giem, čakliem, vienmēr labā formā. Esiet 
zinātkāri, radoši, zinoši, ar asu prātu, un 
galvenais esiet neatlaidīgi izvirzītā mērķa 
sasniegšanā.

Mūsu absolventiem mācību beigas 
nozīmē nevis punkts, bet daudzpunkte, 
jo katrs izlaidums ir arī sākums – jaunām 
cerībām, jauniem sapņiem, augstākiem 
mērķiem. Lai tos izdodas piepildīt! 

Lai saules siltie stari, lietus lāšu 
svaigums, varavīksnes krāšņums un 
ziedošās pļavas piepilda jūsu dvēseles, 
dodot spēku jaunam ceļa sākumam!

 D-AD-15 grupas audzinātāja  
Nataļja Lukaševiča

Pagājuši cerībās un uztraukumos pavadī-
tie četri gadi tehnikumā, kas nepārprotami 
sniedz novērtējumu pedagogu, jauniešu 
un viņu vecāku komandas darbam. Pēc 
eksāmeniem šķiet, ka viens atskaites posms 
jūsu ceļā ir noiets un, neatkarīgi, kā to 
vērtēsiet paši vai citi, galvenais – kā iegūto 
pieredzi mācēsiet izmantot tālākā dzīvē. 

Lai gan cik tālu jūs nebūtu aizgājuši dzī-
ves ceļos, mēs ticam, ka jūs vērsiet teh-
nikuma durvis  gan kā viesi, gan kā jaunu 
atziņu nesēji un varbūt arī pedagogi. 
Galvenais mūsu kopējais uzdevums bija 
iemācīt jums tādas zināšanas un iema-
ņas, kas rada prasmi un drosmi veiksmīgi 
pašam veidot savu dzīvi. Šis ir brīdis, kad 
visi ar lepnumu var novērtēt paveikto. Ir 
radīts stabils pamats, lai droši raudzītos 
nākotnē, īstenotu sapņus un ieceres.

,,Lai vienmēr, vienmēr pasaulē būtu kaut 
kas, ko gribi iemācīties, ko vēlies darīt, 

kāda vieta, kur vēlies nonākt, cilvēks, kuru 
gribi satikt!” /Pema Brauna/

Grupas 4-02 audzinātāja  
Natālija Nagle

MĪĻIE AUDZĒKŅI! 
Nu ir pienākusi ilgi gaidītā diena – iz-

laidums! Saņemtais izglītības doku-
ments par piešķirto kvalifikāciju aicina 
neapstāties, bet doties tālāk – vieniem 
uzsākt patstāvīgā darba gaitas, citiem – 
turpināt mācības.

Vēlot veiksmi turpmākajā dzīves ceļā, 
pievienojos latviešu rakstnieces Z.Mau-
riņas teiktajam: “Māte, tēvs, skolotājs 
un draugs jūs var saudzēt, bet dzīve 
nesaudzē nevienu. Tas dzīves ābeces 
sākums. Un tālāk – izejot cīnīties dzīves 
karā, ziniet, ka jums piederēs tikai tik, 
cik jūs ar savu sirdi uzdrīkstaties pa-
ņemt un ar savām rokām aizsargāt.”

Grupas D-BS-16 audzinātāja  
Ārija Šumeiko

Ceļa grūtums ir tas, kas ceļam  
nāk par labu. /Marks Aurēlijs/

MANI MĪĻIE D-ES-15 GR. ABSOLVENTI! 
Lai Jums turpmāk nepietrūktu cīņas spara 

un enerģijas, lai sasniegtu savus mērķus, lai 
neapstātos pirmo grūtību priekšā. Zināša-
nas saņemtas, bet, lai dabūtu vēlamo, tās 
arvien būs jāpilnveido, liekot saprast, ka 
līdz šim gan vecāki, gan skolotāji palīdzējuši 
nogludināt grambas un pārvarēt grūtības 
dzīves ceļā, tālāk būs jācīnās pašiem.

D-ES-15 grupas audzinātāja 
Teresa Evstrakhina

APSVEICAM!

Ne vienmēr grūtums mūsu spārnus saista, 
Ne vienmēr vieglums vieglus spārnus dod. 

Vissvarīgākais, lai kā putni skaisti
Līdz savam mērķim protam aizlidot.

DĀRGIE AUDZĒKŅI!
Vai Jūs pamanījāt, cik ātri aizskrēja 

mācību gadi? Vai Jūs  jūtat, ka Jūsu 
zināšanu bagāža ir palikusi smagāka? 
Nu jau ir pienācis laiks savu bagāžu 
uzrādīt muitā – veiksmīgi nokārtot kva-
lifikācijas eksāmenu, kas pašlaik ir Jūsu 
galvenais mērķis. Veiksmi Jums!!! 

Grupas 4-04, 4-33, 03c, 03d  
audzinātāja Tatjana Ivanova
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MJAU-MJAU! IZLAIDUMU LAIKS IR KLĀT!
Sirsnīgi sveicam mūsu absolventus, visus, visus, kas mācījās, cīnījās un izturēja grūtos 
teorētiskos un praktiskos pārbaudījumus, ar zināšanām un prasmēm pārsteidzot 
nopietnos eksaminatorus! Tūlīt sāksies Jūsu darba gaitas vai arī mācības augstākajās 
mācību iestādēs, Jūs satiksiet jaunus cilvēkus savā dzīves ceļā. 
Novēlam Jums vienmēr būt pozitīviem, ejiet pa dzīvi viegliem soļiem, dažreiz esiet 
piesardzīgi, ja gadās kļūdas, labojiet tās, turiet ūsas pa vējam un asti augšā! 
Netērējiet laiku bezdarbībā, katra diena ir izaicinājums, katra stunda vērtība, 
katra minūte ved pretī mērķim!

LAI JUMS LABS CEĻAVĒJŠ!
Kaķu saime: Mitja, Maša un Fēliks

APSVEICAM!

Lai vienmēr tu tā cauri ietu
Šai dzīvei, visu uzveicot,

Un galvu, pilnu domu spietu,
Pret sauli augstu paceļot!

/ Valdis Grēviņš /
Absolventi, novēlu Jums visiem neiz-

sīkstošu zinātkāri, izturību un panāku-
mus! Dāvājiet smaidus un labestību, jo 
laime ir kā saules gaisma – ja iecelsiet 
kādu saulē, tad atspīdēs arī Jums. Ļau-
jaties arī sapņiem – gan lieliem, gan 
maziem. Esiet kopā ar savu ģimeni, un 
lai Jūs katru dienu vada mīlestība. Lai 
saules siltie stari, lietus lāšu svaigums, 
varavīksnes krāšņums un ziedošās 
pļavas ar putnu dziesmām piepilda 
Jūsu dvēseles, dodot spēku jaunam 
ceļa sākumam!

Grupas L-05 un L-023C/ESF 
audzinātājs Arnis Poikāns

Darbs mums palīdz izsargāties no trim 
lieliem ļaunumiem: no garlaicības, netiku-

ma un trūkuma. /Voltērs/
Cien. D-01gr. absolventi ! Novēlu jums 

nekad nepalikt pieticības malā, vienmēr 
censties izvirzīt arvien jaunus mērķus un 
tos arī sasniegt! Novēlu jums saglabāt labas 
atmiņas par skolu un skolotājiem! Lai Jums 
nekad neizzūd dzīvesprieks un enerģija! Un, 
lai veiksme vienmēr jums blakus! 

D-01grupas audzinātāja 
Teresa Evstrakhina

Apsveicu grupu 0-23m ar veiksmīgi 
nokārtotu kvalifi kācijas eksāmenu un 
lokmetinātāja profesijas iegūšanu.  No-
vēlu Jums maksimāli izmantot iegūtās 
zināšanas un prasmes savā profesionā-
lajā darbībā. Lai tas ir pirmais solis uz 
lieliem sasniegumiem Jūsu karjerā!

Grupas 0-23M audzinātājs Jans Kevišs

Ikviena grupas audzinātāja prieks un 
lepnums ir gudri, motivēti, mērķtiecīgi 
audzēkņi. Es patiesi lepojos ar katru no 
jums, jo visi esat spilgtas personības, un 
mūs vienmēr vienos kopējas atmiņas par 
kopā pavadīto laiku.

Vēlu katru dienu pilnu ar smaidu, laimi 
un brīnumainiem mirkļiem!

Grupas 0-23C Sņežana Sušinska

Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks,
Saule, gaiss un mitrums, lai uzziedē-

tu un nestu sēklas.
Tā arī mēs savas vēlmes ar varu 

nevaram īstenot.
Neatlaidība un sīksta pacietība vai-

nago darbu un palīdz izaudzēt krāšņas  
rozes.  

/Zenta Mauriņa /

SIRSNĪGI SVEICU VISUS ABSOLVENTUS!
Grupas 4-15 audzinātāja 

Ludmila Bogačova


