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AUDZĒKŅI SUMINA PEDAGOGUS 
SKOLOTĀJU DIENĀ!
Oktobra pirmajā svētdienā Latvijā atzīmē 
Skolotāju dienu. Kopš 1994. gada UNESCO 
aicina visā pasaulē kopīgi atzīmēt šo 
dienu, pateikties skolotājiem un visiem 
apmācītājiem par ieguldīto darbu 
sabiedrības attīstībā.

A rī Daugavpils Būvniecības tehni-
kuma audzēkņi īpaši sveica ikvie-
nu skolotāju. Daugavpilī audzēk-

ņu pašpārvalde sagaidīja skolotājus ar 
ziediem un dāvaniņām, Dagdā un Višķos 
notika svētku pasākumi, kuros atskanēja 
dziesmas, labi vārdi un apsveikumi.

APSVEIKUMI NO AUDZĒKŅIEM:

4-02 GRUPA: Sirsnīgs sveiciens mūsu teh-
nikuma skolotājiem Starptautiskajā Sko-
lotāju dienā! Lai izturība, prieks, daudz 
smaidu un izdošanās.

Maz zināt un daudz just,
Tas dzīvi raibu dara.
Daudz zināt un maz just,
Tā ir liela dzīves vara,
Bet daudz zināt un just
Dieva dāvana, kas nevar zust.

 (J.Poruks)

1-15  GRUPA: Sveicam pedagogus svētkos - 
Skolotāju dienā! Paldies par jūsu darbu! 
Lai pietiek spēka un pozitīvu emociju ie-
dvesmojot un mācot skolēnus, kuri veido 
Latvijas nākotni!

2-02B GRUPA: Sveicam Skolotāju dienā! 
Paldies Jums par jūsu darbu! Lai Jums 
netrūkst izturības, spēka un radošuma 
dzirksts ikdienas darbā!
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APBALVOTI LABĀKIE SKOLOTĀJI UN DARBINIEKI
1. oktobrī Daugavpils Būvniecības 
tehnikumā tika pasniegtas 
balvas labākajiem pedagogiem 
un darbiniekiem suminot viņus 
ikgadējā pasākumā “Labāko 
pedagogu un darbinieku 
apbalvošanas ceremonija”. 

K atru dienu mēs satiekam šos 
cilvēkus un neiedomājamies 
par to, cik daudz pūļu tiek 

pielikts, lai sasniegtu labākus rezul-
tātus un nodrošinātu to, lai tehni-
kums darbotos pēc iespējas labākā 
kvalitātē.  

Šogad izvirzot nominācijām tika 
iesniegti 143 pieteikumi, no tiem 68 
pieteikumi, kuros apbalvojumam tika 
izvirzīti pedagogi, 75 pieteikumi  – 
tehnikuma darbinieki. Vērtēšanas 
komisijai apkopojot visus pieteiku-
mus un tos izvērtējot tika piešķirti 
apbalvojumi

1. PAKĀPES APBALVOJUMS 
DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS 

TEHNIKUMA LEPNUMS

OKSANA SOROČINA
Nominācija “Par nozīmīgu 
ieguldījumu mācību iestādes 
attīstībā, profesionālās izglītības 
kvalitātes paaugstināšanā un tās 
prestiža celšanā valsts līmenī”.

Veic lielu ieguldījumu tehnikuma 
attīstībā un izaugsmē, profesionālās 
izglītības prestiža celšanā Latgales 
reģionā un valstī, prot stratēģiski 
nospraust un plānot uzdevumus, 
aizstāvēt tehnikuma intereses valsts 
līmenī. Kompetenti skaidro profe-
sionālos jautājumus, ir atsaucīga ar 
saviem padotajiem, taktiska.

2. PAKĀPES APBALVOJUMS  DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMA 
PATEICĪBAS RAKSTI “MAZĀ PŪCE”

ELGA DRELINGA  
Nominācija “ Par nozīmīgu pedagoģiskā 
darba ieguldījumu profesionālās izglītības 
kvalitātes paaugstināšanā”

Izglītības metodiķe, kura lieliski motivē 
pedagogus strādāt mūsdienīgāk, izman-
tojot inovācijas mācību procesā. Dalās 
savā pieredzē metodisko izstrādņu izvei-
dē. Darba pienākumus izpilda ar augstu 
atbildības sajūtu un profesionalitāti. Pro-
fesionāla “Mazā Universitāte” izveidošana, 
atbalsts mūsu un citu skolu pedagogu kva-
lifi kācijas paaugstināšanai, vada kursus.

PATEICĪBAS RAKSTI “PAR ATBILDĪGU UN GODPRĀTĪGU 
ATTIEKSMI VEICOT DARBA PIENĀKUMUS”

ANITA SARKANE — mācību daļas sek-
retāre, kura veic tiešos darba pienāku-
mus atbildīgi, kvalitatīvi un precīzi. Prot 
noteikt prioritātes, plānojot organizējot 
un kontrolējot savu darbu. Pārzina mā-
cību iestādes struktūru, normatīvos 
aktus. Ievēro darba izpildes termiņus. 
Strādājot komandā ciena kolēģu vie-
dokli, pozitīvi novērtē citu ieguldījumu 
komandas darbā. Piedāvā savu palīdzī-
bu nepieciešamības gadījumā.

INESE MATVEJEVA GRAUDIŅA — grāmat-
vede, veic apzinīgu darbu. Profesionāle 
savā amatā. Veic audzēkņu stipendiju 
ievadīšanu grāmatvedības programmā 
pēc jaunākiem kritērijiem, kas būtiski 
ekonomē tehnikuma līdzekļus.

ŽANNA MILEIKA — apkopēja, ļoti labi 
organizē savu darbu. Teicamas sadarbī-
bas un komunikācijas prasmes. Centīga 
un atsaucīga, nekad neatsaka palīdzībā.

REGĪNA BULE — lietvedības sekretāre, 
kura apzinīgi un godprātīgi veic savus 
darba pienākumus. Atsaucīga, iedziļinās 
jautājumu risināšanā un skaidrošanā.

PĒTERIS KALVĀNS — vispārējās vidē-
jās izglītības skolotājs, par augstiem 
rādītajiem, sekmju paaugstināšanu 
matemātikā.

AGRIS GRUNTMANIS — datortīklu un 
datorsistēmu administrators, kurš 
lietpratīgi veic savus darba pienāku-
mus. Veikli tiek galā ar nestandarta 
situācijām, kas saistītas jaunu sistēmu 
izmantošanu vai tehnikuma mājaslapas 
pārnešanu.

VALENTĪNA ZVIDRIŅA — grāmatvede, 
apzinīgi, profesionāli un atbildīgi pilda 
savus darba pienākumus.

ANASTASIJA BARTULĀNE — Izglītības 
programmas īstenošanas vietas "Lu-
dza" vadītāja, atbildīgi un neatlaidīgi 
veic savus darba tiešos pienākumus. 
Atsaucīga, laipna un vienmēr palīdz 
risināt jebkādas problēmas.

AINA BLUKA — ir devusi nozīmīgu ie-
guldījumu izglītojamo audzināšanas 
procesa organizēšanā un personības 
attīstībā kā profesionālās izglītības 
skolotāja. Pārraugot Izglītības prog-
rammas īstenošanas vietas "Dagda" 
pašpārvaldes darbību un organizējot 
mācību un audzināšanas darbu.

NORMUNDS BULIS — siltuma, gāzes un 
ūdens tehnoloģijas nodaļas vadītājs, 
zinošs, ar atbildības sajūtu profesionā-
lās izglītības skolotājs, kurš veic savu 
darbu profesionāli.

2. PAKĀPES APBALVOJUMS 
DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS 

TEHNIKUMA PATEICĪBAS RAKSTS

Galvenā saimniecības pārzine, atrod risinā-
jumu dažādām situācijām. Vienmēr atsaucīga 
un vērsta uz sadarbību. Tiek novērtētas darba 
spējas un spējas sastrādāties  ar ikvienu no ko-
lēģiem, zinoša dažādās jomās. Veicina kolek-
tīvā labvēlīgu, pozitīvu saskarsmi.

Saimniecības vadītājs, kurš savus tiešos 
pienākumus veic apzinīgi, precīzi un mērķ-
tiecīgi. Šogad bija iespēja tikt paaugstinātam 
amatā, kas rada vēlmi pilnveidot sevi. Piemīt 
prasme uzklausīt citus, sadarboties ar vadību 
un kolēģiem.

EDGARS 
SUSEJS
Pateicības raksts  
“Par augstu 
profesionālo 
meistarību 
pienākumu izpildi” 

NATĀLIJA 
LEIKUMA 
Pateicības raksts  
“Par nozīmīgu  
ieguldījumu  
saimnieciskā  darba 
organizēšanā”

ZAIGA PETTERE
Nominācija “Labākais jaunais pedagogs”

Enerģiska, zinoša arhitektūras un dizai-
na nodaļas profesionālās izglītības sko-
lotāja, Aktīvi, atbildīgi un nopietni strādā 
pie tehnikuma avīzes un gada pārskata. 
Iemūžina tehnikuma skaistākos pasāku-
mus fotogrāfi jās. Radoši un ar lielu atbil-
dības sajūtu māca jauniešiem zīmēšanas 
un gleznošanas prasmes. VERA SAPEGO

Nominācija „Par nozīmīgu pedagoģiskā 
darba ieguldījumu vispārējās vidējas 
izglītības apguvē“

Zinoša, vispārējās vidējās izglītības skolotāja. 
Mērķtiecīgi organizē mācību procesu, nodroši-
not labvēlīgu mācību vidi. Prot rast piemērotus 
risinājumus dažādās situācijās, izmantojot pro-
fesionālo pieredzi. Augsti rādītāji valsts valodā. 
Par ieguldīto darbu jaunas paaudzes mācīšanā 
un audzināšanā, par prasmi darīt savu darbu ar 
rūpību, pacietību un mīlestību.

EDGARS ĻEHOVS
Nominācija “Par nozīmīgu  ieguldījumu 
izglītojamo audzināšanas procesa 
organizēšanā un personības attīstībā”

Godprātīgs, korekts un izpalīdzīgs būv-
niecības nodaļas profesionālās izglītības 
skolotājs, kā arī bijušās būvdarbu nodaļas 
vadītājs. Atbildīgi pilda darba pienāku-
mus, katru gadu aktīva dalība ar audzēk-
ņiem konkursā “Skills Latvija”.

ARNOLDS GULBIS
Nominācija “Par augstu profesionālo 
meistarību izglītojamo darba audzināšanā 
un profesiju apguvē”

Būvniecības nodaļas profesionālās izglītī-
bas skolotājs. Par ilggadīgu, radošu un pro-
fesionalitāti apmācot izglītojamos profesijai, 
īpaši tagad izglītības programmu īstenošanas 
vietā “Daugavgrīvas cietums”. Profesionāla 
darba pieredze un savas profesijas patriots.

NATAĻJA LEONČUKA
Nominācija “Par nozīmīgu ieguldījumu 
profesionālās izglītības attīstībā, sekmējot 
jaunās paaudzes izglītošanu un audzināšanu” 

Atbildīga, radoša un pieredzes bagāta vis-
pārējās vidējās izglītības skolotāja, kura pa-
sniedz vēstures stundas un spēj iesaistīt teh-
nikuma jauniešus erudītā “Kas? Kur? Kad?” 
sasniedzot augstus rezultātus ne tikai pilsētā, 
bet arī valsts mērogā.
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JAUNS MĀCĪBU 
GADS UZSĀKTS AR 
JAUNU PROGRAMMU 
ĪSTENOŠANAS 
VIETU VIŠĶOS

Kopš 1. jūlija bijusī Malnavas 
koledžas izglītības programmu 
īstenošanas vieta “Višķi” 
ir nonākusi Daugavpils 
Būvniecības tehnikuma 
pārraudzībā.

Vasaras uzņemšana program-
mās „Lauksaimniecības mehani-
zācijas tehniķis” un „Augkopības 
tehniķis” norisinājās ļoti veiksmī-
gi un mācības tehnikuma struk-
tūrvienībā uzsāka 48 audzēkņi. 
Šobrīd aktīvi notiek mācības, iz-
veidota jaunā audzēkņu pašpār-
valde, notiek pasākumi un tiek 
ņemta dalība dažādās iniciatīvās.

Anita Lāčauniece, IPĪV vadītā-
ja: „Mūsu skolotāju un audzēkņu 
kolektīvs, iekļaujoties Daugavpils 
Būvniecības tehnikuma sastāvā, 
lepojas, ka ir vienas no moder-
nākajām izglītības iestādēm, at-
pazīstamas gan Latvijā, gan ārze-
mēs, sastāvdaļa.

Daugavpils Būvniecības tehni-
kums ir labi pārvaldīta izglītības 
iestāde ar stratēģisku skatījumu 
uz nākotni.

Profesionālās izglītības iestā-
dei Višķos ir gandrīz 100 gadus 
ilga vēsture, tradīcijas un ir liels 
izaicinājums, sadarbojoties ar Dau-
gavpils novada domi sakārtot IPĪV 
“Višķi” mācību vidi un izveidot mo-
dernu izglītības iestādi, lai par to 
varētu teikt – tā ir viena no skolas 
vizītkartēm.

Esam priecīgi par šo jauno 
sākumu!”

Sagatavoja: Linda Pūdāne,
Komunikācijas un karjeras centrs

DAUGAVPILS NOVADA 
ČEMPIONĀTĀ 
“KAS?KUR?KAD?” 
DBT KOMANDAI “OTRĀ 
MAIŅA” KOPVĒRTĒJUMĀ 
1. VIETA
Daugavpils novada čempionātā 6. 
septembrī “Kas?Kur?Kad?” fi nālā DBT 
komanda “Otrā maiņa” (kapteinis 
- Nataļja Leončuka) izcīnīja 1. vietu! 
Spēles sezonā komanda ieguva 8 
godalgotas vietas no 9!

Neskatoties uz to, ka jautājumu sarež-
ģītības līmenis fi nālā bija augsts, koman-
da spēlēja ar lielu azartu un pašatdevi.

Komandas ieguva diplomus un vei-
cināšanas balvas, kā arī iekšējo ganda-
rījumu un pārliecību par savām zināša-
nām un varēšanu. Komandu dalībnieki 
tika aicināti cītīgi gatavoties nākamajam 
Daugavpils novada čempionātam, kurš 
sāksies jau oktobrī

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

DBT godu komandā “Otrā maiņa” 
aizstāvēja:
● Andrejs Mikulovs, gr. 02, (kvalifi kāci-

ja - autodiagnostiķis)
● Jans Keivišs (profesionālās izglītības 

skolotājs)
● Anastasija Leončuka, gr. 0-23 (kvalifi -

kācija - inženierkomunikāciju tehniķis)
● Nataļja Leončuka (vispārējas vidējas iz-

glītības skolotāja) – komandas kapteine.

VALSTS AIZSARDZĪBAS 
MĀCĪBA (VAM) DAUGAVPILS 
BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMĀ
Jau otro gadu turpinās nodarbības, 
kurās audzēkņiem ir iespēja iegūt 
jaunas zināšanas un prasmes.

A izsardzības ministrijas Jau-
nsardzes 2. novada nodaļas 
instruktore Inta Gaidele – Iva-

nova  : “Patriotisms un spēja aizstāvēt 
savu valsti – galvenie programmas 
mērķi. Dot ieskatu militārajā jomā, ap-
gūt līderības prasmes, pirmās palīdzī-
bas un citas dzīves iemaņas. Mudināt 
būt aktīviem un zinošiem valsts pilso-
ņiem!”

VAM tiek realizēta aptverot četras mā-
cību jomas.

Valstiskā audzināšana, kas ietver pat-
riotisko audzināšanu, valsts vēsturi, lo-
kālo vēsturi.

Dzīves skola, kas ietver valsts aizsar-
dzības pamatprincipus, līderības un per-
sonības veidošana.

Fiziskā sagatavotība — tiek realizēta 
ar caurviju metodi, piemēram, orientē-
šanās apvidū, ierindas mācība vai lauka 
kaujas iemaņu realizācija iespējama tikai 
ar fi zisko aktivitāšu palīdzību;

Militārā sagatavotība, kas ietver lauka 
administrāciju un lauka kaujas iemaņas, 
ierindas mācību, sakarus un normatīvos 
aktus, darbības ar ieročiem un stacionārā 
šaušanu un pirmo medicīnisko palīdzību.

LATVIJAS KAUSA SVARBUMBU CELŠANĀ 
2. POSMĀ KOPVĒRTĒJUMĀ 1. VIETA

Daugavpilī, 19.septembrī, norisinājās 
Latvijas kausa svarbumbu celšanā 2. 
posms. Daugavpils Būvniecības tehniku-
ma audzēkņi  nostartēja godam izcīnot 
13 zelta, 7 sudraba un 3 bronzas me-
daļas, audzēknes savu medaļu bagāžu 
papildināja ar 7 zelta, 1 sudraba un 2 
bronzas medaļām, kā arī kopvērtējumā: 
1.vieta (jaunieši, juniori un pieaugušie).

RUDENS EKSKURSIJAS 
KULTŪRIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 
“LATVIJAS SKOLAS SOMA” IETVAROS
„Latvijas skolas soma” veido būtisku 
Latvijas valsts simtgades svinību daļu, 
kuras ietvaros jauniešiem ir iespēja klātienē 
pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas 
vērtības un kultūrtelpu. Arī Daugavpils 
Būvniecības tehnikuma audzēkņiem šajā 
mācību gadā ir iespēja piedalīties dažādos 
pasākumos programmas ietvaros. Atskats uz 
īstenotajām mācību ekskursijām

Grupa 1-23 devās Raiņa māju Berķeneļos. 
Ekskursijas mērķis bija radīt interesi par Rai-
ņa dzīvi un daiļradi, padziļināt skolā apgūtās 
zināšanas par dzejnieku. Ekskursijas vadītāja, 
tērpusies 19.gs.b. apģērbā, tēloja Raiņa māsu 
Līzi un mammu Dārtu. Viņa stāstīja par Pliekšā-
nu ģimenes dzīvi Berķenelē, lasīja dzeju, rādīja 
Berķeneles mājā tapušās animācijas fi lmas un 
video sižetus par Raiņa māju. Pēc stāstījuma 
par Pliekšānu ģimeni audzēkņiem tika piedā-
vāts piedalīties vēstuļu rakstīšanas darbnīcā.

Grupa 2-03 devās uz Rundāles pili, kur vi-
ņus iepazīstināja ar Kurzemes hercoga Ernsta 
Johana Bīrona vasaras rezidenci. Aplūkojot 

ekspozīcijas, kurā interjera grupas papil-
dinātas ar gleznām, gravīrām un sadzīves 
priekšmetiem, tika gan uzzināts kas jauns, 
gan nostiprinātas zināšanas par mākslas sti-
lu attīstību. Turpinājumā grupa devās spēlēt 
galda spēli “Iepazīsti Rundāles pili” un neiz-
palika Pils parka apmeklējums, kurā ikvienu 
priecēja 2230 rožu šķirnes, kas vēl ziedēja un 
pārsteidza ar savu smaržu.

Grupas 1-02 audzēkņi devās rudens eks-
kursijā, kuras laikā apmeklēja Rīgas Motor-
muzeju un Latvijas Dzelzceļa muzeju. Rīgas 
Motormuzejā, tika dota iespēja ne tikai ap-
skatīt muzeja ekspozīciju kopā ar profesio-
nālu muzeja gidu, bet arī iespēja piedalīties 
tehniski radošajā darbnīcā “No kvēlspuldzes 
līdz elektroauto”, gan izzinot elektrības izgud-
rošanas vēsturi, gan pamēģinot iejusties Edi-
sona lomā un izveidot elektrisko spuldzīti, kā 
arī noskaidrojot, kāpēc elektrību ražo ābols 
un citrons. Audzēkņi apmeklēja Dzelzceļa 
muzeju, kura ekspozīcijas Rīgā sniedz ieskatu 
dzelzceļu vēsturē Latvijā un lepojas ar plašā-
ko platsliežu Ritekļu kolekciju Baltijā!
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JAUNO MĀCĪBU GADU 
IPĪV “DAGDA” IZGLĪTOJAMIE 
UN PEDAGOGI SAGAIDĪJA 
SILTINĀTĀ MĀCĪBU KORPUSĀ
Daugavpils Būvniecības tehnikums 
2018.gada 5.februārī, parakstot 
Vienošanos Nr.4.2.1.2/17/I/010 
ar Centrālo Finanšu un līgumu 
aģentūru, uzsāka projekta 
“Energoefektivitātes 
paaugstināšana Profesionālās 
izglītības kompetences centra IPĪV 
“Dagda” īstenošanu.

S adarbībā ar SIA „ASKO AS” 
(Būvnieks), SIA „REM PRO” 
(Projektētājs un Autoruzrau-

dzības veicējs) un SIA “FORTUM” 
(Būvuzraugs) būvniecības darbi tika 
uzsākti 2019.gada 29.decembrī. Būv-
niecības darbi ir noslēgušies, par 
ko 2020.gada 1.jūlijā Dagdas novada 
būvvalde veikusi ierakstu ēkas ap-
liecinājuma kartē. Projekta ietvaros 
veikts energoefektivitātes paaugsti-
nošo darbu komplekss: cokola, ēkas 
ārsienu, jumta pārseguma siltināša-
na un apkures sistēmas rekonstruk-
cija, kā arī labiekārtošanas darbi. 
Būvniecības darbi ir pabeigti 6 mē-
nešu laikā.

Gandarījumu par paveikto neslēpj arī 
fi liāles vadītāja Aina Bluka, sakot: “Tagad 
mēs mācāmies un strādājam skaistā 
mājā, kurā ik rītu ir prieks atgriezties!”

Sarmīte Meļnikova (Ēdināšanas pa-
kalpojumu nodaļas vadītāja): “Veiktie 
uzlabojumi Dagdas fi liālē nodrošina 
patīkamākus darba apstākļus peda-
gogiem un palīdz celt izglītības ies-
tādes prestižu audzēkņu skatījumā. 
Ceram, ka fi liāles ēkas, un apkārtnes 
pilnveide turpināsies”.

Topošie ēdināšanas pakalpojuma 
speciālisti Paļina, Raitis, Ineta un 
Renāte, 4.kurss - “Mums ļoti patīk, 
kā tagad izskatās mūsu tehnikums, 
esam lepni un gandarīti, ka mums ir 
iespēja mācīties skaistā ēkā, ir patī-
kama sajūta šeit uzturēties, noteikti 
arī ziemā būs siltākas telpas”.

Topošie pavāri Angelīna un Sanita, 
2.kurss- “Sajūta, ka ir siltāks, izskats 
ļoti iepriecina, skola izskatās pievil-
cīgāka, jaunāka, pilnveido Dagdas in-
frastruktūru un pilsētu kopumā”.

Sagatavoja: Starptautiskās sadarbības 
un projektu nodaļa

EIROPAS PĒTNIECĪBAS 
UN INOVĀCIJU DIENAS
22.-24.septembrī tehnikumā notika 
Eiropas pētniecības un inovāciju 
dienām veltīti pasākumi. Tā ir Eiropas 
Komisijas iniciatīva, kuras mērķis ir 
apvienot pētniekus, uzņēmējus, izglītības 
pārstāvjus, skolēnus, studentus un citus 
interesentus, lai veidotu vienotu izpratni 
par Eiropas attīstību nākotnē un kopīgām 
vērtībām. Šogad, ņemot vērā pašreizējo 
situāciju saistībā ar COVID -19, visi 
pasākumi norisinājās tiešsaistē.

Tehnikuma izglītojamajiem bija iespē-
ja pārbaudīt savas zināšanas par Eiropas 
Savienību, piedalīties interaktīvās spēlēs 
un viktorīnās, kā arī apskatīt virtuālo iz-
stādi par jaunākajiem zinātnes sasnie-
gumiem. Starptautiskās sadarbības un 
projektu nodaļas darbinieki 22.septembrī 
tikās ar Daugavpils Būvniecības tehniku-
ma izglītojamo pašpārvaldes pārstāvjiem, 
lai informētu par iespējām iesaistīties 
starptautiskajās aktivitātēs Erasmus+ 
programmas ietvaros un uzzinātu izglīto-
jamo domas par starptautiskās attīstības 
iespējām nākotnē. Tika organizētas Eiro-
pas pētniecības un inovāciju dienām vel-
tītas audzināšanas stundas un pedagogi 
tika aicināti izmantot pieejamos resursus 
sava mācību priekšmeta ietvaros.

Projektu koordinatore Liene Briede pie-
dalījās tiešsaistes konferencē, kuras laikā 
tika apspriestas aktualitātes starptautiskās 
sadarbības jomā, mērķi un tendences Ei-
ropas turpmākajai attīstībai ņemot vērā 
digitalizācijas un globalizācijas aspektus. 
24.septembrī norisinājās virtuālā kontakt-
birža, kuras laikā bija iespējas veidot kon-
taktus nākotnes projektiem un sadarbībai.

Sagatavoja: Liene Briede
Starptautiskās sadarbības un projektu nodaļaStarptautiskās sadarbības un projektu nodaļa

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS 
SKOLOTĀJU APMĀCĪBAS ZAĻĀS 
BŪVNIECĪBAS PASNIEGŠANĀ
21.-25. septembrī norisinājās īstermiņa 
kopīgas personāla apmācības 
tiešsaistē, kas tika īstenotas Eiropas 
Savienības Erasmus+ programmas KA2 
stratēģiskās partnerības projekta “Videi 
draudzīgas (zaļās) apmācība izstrāde 
būvniecības nozares speciālistiem” 
ietvaros. Apmācības organizēja Jervas 
apriņķa Profesionālās apmācības 
centrs (Igaunija) un sadarbībā ar 
Viļņas Jeruzales darba tirgus mācību 
centru (Lietuva), Lietuvas Būvnieku 
asociāciju, Latvijas Būvnieku 
asociāciju un Daugavpils Būvniecības 
tehnikumu. Apmācībās piedalījās 
profesionālās izglītības skolotāji: 
Aleksandrs Boginskis, Edgars Ļehovs, 
Jurijs Dobrovoļskis kopā ar projekta 
koordinatori Jekaterīnu Kuzminovu.

A pmācību laikā dalībniekiem bija 
iespēja noklausīties Lietuvas Būv-
nieku asociācijas Kompetenču 

novērtēšanas nodaļas vadītāja Robertas 
Enciusa lekciju-semināru par ilgtspējīgu 

būvniecību, zaļās būvniecības un renovā-
cijas (Igaunija) speciālista Rainera Eide-
millera lekciju par ilgtspējīgu renovāciju. 
Notika arī praktiskas darbnīcas, kuru lai-
kā tika izstrādāti mācību materiāli (pre-
zentācijas), pārbaudes darbi un veikti 
citi patstāvīgie darbi. Jervas apriņķa Pro-
fesionālās apmācības centra skolotāji 
bija sagatavojuši prezentāciju un video-
ierakstu par infi ltrāta attīrītāja rekons-
trukciju Väätsa poligonā.

Daugavpils Būvniecības tehnikuma 
skolotāji atzina, ka iesaiste projektā ir 
likusi viņiem vairāk aizdomāties par ilgt-
spējīgu dzīvesveidu un ilgtspējības prin-
cipu izmantošanu savā profesionālajā 
darbībā. Iegūtās idejas un izveidotie mā-
cību materiāli palīdzēs uzlabot mācību 
stundu kvalitāti.

Sagatavoja: Jekaterīna Kuzminova
Starptautiskās sadarbības un projektu nodaļa

STARPTAUTISKĀS SADARBĪBAS PLĀNOŠANA 2021. - 2027.GADĀ
Šogad noslēdzas Eiropas Savienības 
2014.-2020.gada programma izglītības, 
mācību, jaunatnes un sporta jomā 
un tiek plānota jaunā programma 
2021.-2027.gada periodam. Eiropas 
Komisija ir izsludinājusi konkursu 
Erasmus akreditācijas saņemšanai 
turpmākajam periodam, kas sniegs 
iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties 
programmas atbalstam mobilitātes 
projektu īstenošanai.

Daugavpils Būvniecības tehnikumā no-
risinās aktīvs darbs pie izglītības iestādes 
Internacionalizācijas stratēģijas 2021.-
2027.gadam izstrādes. Starptautiskās sa-
darbības un projektu nodaļa sadarbībā 
ar Daugavpils Būvniecības tehnikuma 
vadību un pedagogiem izvērtēja 2017.-
2020.gada internacionalizācijas stratēģijā 
minēto uzdevumu izpildi un izvirzīja jau-
nus mērķus. Plānojot starptautisko sa-
darbību nākotnē ir jāņem vērā politiskās 

nostādnes Latvijas un Eiropas mērogā, 
aktualitātes sabiedrībā, izmaiņas darba 
tirgū, izglītībā, jāieklausās pedagogu un 
izglītojamo viedokļos.

Pasaulē notiekošie globalizācijas procesi 
nosaka nepieciešamību aktīvai sadarbībai 
ne tikai vienas valsts, bet daudz plašākā 
mērogā. Lai nodrošinātu veiksmīgu izglītības 
iestādes darbību un starptautiski konkurēt-
spējīgas izglītības ieguvi ir nepieciešama 
pieredzes apmaiņa starptautiskā līmenī.

BŪVNIECĪBAS DARBI 
NOSLĒGUŠIES, 
TURPINĀS MĀCĪBU 
IEKĀRTU PIEGĀDE UN 
UZSTĀDĪŠANA 
Būvniecības darbi “Poligona praktisko 
apmācību darbnīcu un sporta zāles jaunbūve, 
Jātnieku ielā 87, Daugavpilī” tika uzsākti 2019.
gada 29.jūlijā. Darbi ir veiksmīgi noslēgušies 
un 2020.gada 3.jūnijā Būvniecības valsts 
kontroles birojs izsniedzis apliecinājumu 
par būves gatavību ekspluatācijai. 17.jūnijā 
pilnsabiedrība “PMK un BBA” un Daugavpils 
Būvniecības tehnikums abpusēji parakstīja 
būves nodošanas - pieņemšanas aktu. 
Būvniecības darbi tika pabeigti 11 mēnešu laikā.

Turpinās darbs pie mācību aprīkojuma, iekār-
tu iegādes un uzstādīšanas. Izglītības program-
mas “Metālapstrāde” profesionālās kvalifi kācijas 
„Lokmetinātājs metināšanai ar volframa elek-
trodu inertās gāzes vidē” apmācībām, saskaņā 
ar noslēgtajiem piegādes līgumiem, iegādātas 
TIG metināšanas iekārtas, metināšanas galdi un 
gaisa attīrīšanas ierīces, uzstādītas 13 metināša-
nas kabīnes. Šobrīd tiek uzstādīta giljotīna un 
mehāniskais cauruļgriezējs metāla caurulēm.

Izglītības programmas “Autotransports” profe-
sionālās kvalifi kācijas “Transportlīdzekļu krāso-
tājs” materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai, 
noslēgts piegādes līgums par “Transportlīdzekļu 
sagatavošanas, krāsošanas - žāvēšanas kameru un 
krāsu jaukšanas telpas piegādi Daugavpils Būvnie-
cības tehnikuma vajadzībām”. Veikta dažādu krā-
sošanas iekārtu un instrumentu piegāde.

Izglītības programmas “Būvniecība” (Ēku būv-
tehniķis) vajadzībām piegādāti akumulatora 
vibrozāģi, ripzāģi, zobenzāģi un perforatori.

Izglītības programmā “Būvdarbi” (Sausās bū-
ves tehniķis) veikta tapešu perforatoru, šuvju 
mehāniskās apdares ierīču, universālo špak-
telēšanas iekārtu, fl īžu bruģa griezēja, ķieģeļu 
un putubloka griešanas darbagaldu, sienu un 
griestu slīpmašīnu piegāde.

Izglītības programmas “Būvniecība” profesio-
nālās kvalifi kācijas “Ģeotehnikas izpētes tehni-
ķis” mācību procesa nodrošināšanai paredzēts 
iegādāties ģeoradara komplektu, rokas urbša-
nas komplektu un grunts mitruma mērītāju.

Visas projekta “Daugavpils Būvniecības tehni-
kuma modernizēšana specifi skā atbalsta mērķa 
8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās iz-
glītības iestāžu skaitu” ietvaros” aktivitātes plā-
nots īstenot līdz 2020.gada 30.novembrim.
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ABSOLVENTIEM

SVEICIENS 
SKOLOTĀJU DIENĀ!

AK, SKOLOTĀJI! JŪSU RŪPES PAR 
AUDZĒKŅIEM UN PAR MUMS, PAMANOT 

MŪSU VAJADZĪBAS, PASAKOT LABUS VĀRDUS 
UN VELTOT SILTUS SMAIDUS, IELĪKSMO 

MŪSU SIRDIS! LAI JUMS IZTURĪBA, SPĒKS UN 
APŅĒMĪBA VEICOT SAVU DARBU! 
Kaķu saime:  Vasja, Maša un Fēliks

2020./2021. MĀCĪBU GADA IZGLĪTOJAMO PAŠPĀRVALDE

IPĪV “VIŠĶI” 
Pašpārvaldes prezidents: 
Aivars Caunītis
Pašpārvaldes locekļi:
Reinis Livmanis
Kristīne Ūdrasola
Armands Višņevskis
Aleksejs Vasiļjevs

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS 
TEHNIKUMS 
Pašpārvaldes prezidente: Ariana Gribuste
Prezidentes vietniece: Dita Laizāne
Pašpārvaldes locekļi: Alans Červjakovs, 
Aļona Lipšāne, Virginija Martirosjana, 
Oskars Nazarovs, Tomass Mukāns, 
Elvars Friliņš, Artjoms Kiseļovs, Andžejs 
Romanovskis, Jūlija Laskina, Viktorija Breļa, 
Maksims Filatovs, Kaspars Šalajevs, Rolands 
Lazovskis, Aleksandrs Titovs, Ilija Griškevičs

IPĪV “DAGDA” 
Pašpārvaldes prezidente: Diāna Peipiņa 
Pašpārvaldes vietniece: Tatjana Lisica
Pašpārvaldes locekļi izglītības jomā: Paļina 
Adeleviča, Sanita Kekere, Olga Ļoļāne, 
Marina Ulicāne, Alīna Ņiķitina. Pašpārvaldes 
locekļi kultūras jomā: Marija Pļavniece, Rita 
Komarova, Laura Mizāne, Sabina Soboļenkova, 
Dana Gromova. Pašpārvaldes locekļi sporta 
jomā: Viktors Lavrinovičs, Ainārs Mileika, 
Artūrs Čubrevičs, Raivis Vasiļevskis.


