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Zane PUĶE

Lai iepazīstinātu izglītības iestāžu pedagogus karjeras 
konsultantus, dažādu priekšmetu skolotājus un skolēnus 
ar būvniecības nozari Latvijā, ar būvniecības profesijām, 
mazinot stereotipus par tām, kā arī pārrunātu nozares 
attīstības perspektīvas, Daugavpils Būvniecības tehnikumā 
(DBT) tika rīkota konference Stereotipi un realitāte – 
karjeras iespējas būvniecības nozarē. Par būvniecības 
nozares aktualitātēm saruna ar Daugavpils Būvniecības 
tehnikuma direktori Ināru Ostrovsku

– Pēdējā laikā daudz tiek ru-
nāts par profesionālās izglītības 
prestiža celšanu, bet ir daudz 
jautājumu, kā motivēt jauniešus 
izvēlēties profesionālo izglītību.

– Būvniecība Latvijā ir viena no 
vadošajām un aktīvākajām noza-
rēm. Līdz ar ES fondu līdzekļu apgū-
šanu nozarē ir liels speciālistu pie-
prasījums, un bieži dzird sakām, ka 
būvniecības nozarē trūkst speciā-
listu. Aplēses liecina, ka viena trešā 
daļa jauno speciālistu pēc tehniku-
ma pabeigšanas diemžēl aizplūst 
uz ārzemēm, jo tur ir laba alga.

Aicinām uzņēmējus nākt uz 
mācību iestādēm un veikt pārru-
nas, tādējādi veidojot tiltu starp pro-
fesionālās izglītības iestādēm un 
reālajām darbavietām, kas nākot-
nē nodrošinās uzņēmumus ar dar-
baspēku. Būvniekiem jau šobrīd ir 
liela interese par DBT, kas ir viena 
no modernākajām mācību iestā-
dēm Latvijā.

Būvniecības nozare ir viena no 
lielākajām nozarēm Latvijas taut-
saimniecībā. Tai ir miljardu apgro-
zījums un vairāk nekā 70 000 strā-
dājošo. Darbs būvniecībā būs vien-
mēr, būvniecība ir bijusi un būs 
vajadzīga visos laikos. Tikai Latgalē 
pēdējā gada laikā būvniecībā no-
darbināto skaits pieaudzis par 1000 
darbiniekiem.

– Kādas ir būvniecības noza-
rē nodarbināto atalgojuma ten-
dences?

– Būvniecības nozares darba 
devēji kopā ar arodbiedrību ir pa-
rakstījuši vienošanos par pirmo 
nozares pašas noteikto minimālo 
algu, nevis sagaidot minimālo algu, 
ko nosaka valsts, kas bieži vien 
neatbilst faktiskajai. Vienošanās 
paredz, ka gada beigās minimālā 
alga nozarē būs 780 eiro.

Daudzām Latvijas būvfirmām 
jau tagad galvenais darba tirgus ir 
Zviedrija, Norvēģija, Dānija, Somija 
un Islande, kur būvniecības nozarē 
katru gadu ir milzīga izaugsme. La-
bas izaugsmes iespējas tur ir arī 
profesionālo izglītības iestāžu ab-
solventiem. Turpmākajā desmitga-
dē Zviedrijā un Norvēģijā mājokļu 
un citu objektu būvniecībā, trans-
porta un cita veida infrastruktūras 
attīstībā plānots investēt desmitiem 
un simtiem miljardu eiro.

Arī daudzās Eiropas valstīs jau-
nieši izvēlas iegūt profesionālo iz-
glītību, jo tās ieguvējiem ir labs atal-
gojums un augts prestižs.

– Vai jau mācību laikā jaunie-
šiem ir iespēja labi iepazīt reālo 
situāciju darba tirgū, darba vidi 
un nozares specifiku?

– Daugavpils Būvniecības teh-
nikumā regulāri notiek Karjeras 

nedēļas pasākumi, kuros izglītoja-
majiem ir iespēja tikties ar tehni-
kumā apgūstamo profesiju profe-
sionāļiem, dažādu uzņēmumu pār-
stāvjiem, dzirdēt dažādu cilvēku 
karjeras izaugsmes stāstus un sa-
ņemt atbildes uz interesējošiem 
jautājumiem.

Studējošajiem ir iespēja tikties 
arī ar jaunajiem speciālistiem, kuri 
ir nodibinājuši savus uzņēmumus, 
un uzklausīt viņu stāstus par to, kā 
viņi nonākuši līdz atziņai, ka ir jādi-
bina savs uzņēmums. 

Daugavpils Būvniecības tehni-
kumā tiek organizēts arī Uzņēmēju 
vakanču gadatirgus, kurā audzēk-
ņiem ir lieliska iespēja klātienē uz-
klausīt darba devēju piedāvājumus, 
uzdot interesējošos jautājumus un 
ievadīt sarunas par iespējamo 
turpmāko sadarbību. Vakanču ga-
datirgū jauniešus uzrunā dažādu 
uzņēmumu pārstāvji, aicinot darbā 
jaunos speciālistus.

Daugavpils Būvniecības tehni-
kumā notiek arī karjeras diena 
vispārizglītojošo skolu skolēniem 
Būvē savu karjeru pats!, kuras gaitā 
tehnikumā viesojas dažādu vecu-
mu skolēni un iegūst informāciju 
par profesijām un nozarēm, ar 
kurām ir saistītas mācības tehni-
kumā.

Pēc uzņēmēju domām, situācija 
vietējā darba tirgū patlaban ir sa-
režģīta, jo atrast labus un kvalitatī-
vus speciālistus ir grūti, ir problē-
ma ar izglītotiem darbiniekiem dar-
ba tirgū, tādēļ Daugavpils Būvniecī-
bas tehnikums aicina darba devē-
jus nākt uz mācību iestādi un no-
skatīt labākos nākamos speciālis-
tus no topošo absolventu vidus.

– Būvniecības tehnikumā ie-
stājas tie, kuriem jau ir interese 
par šo nozari, taču, manuprāt, ir 
jādomā arī par tiem, kuriem 
karjeras izvēle vēl tikai priekšā, 
lai būvnieku nepietrūktu arī nā-
kotnē. 

– Daugavpils Būvniecības tehni-
kums pagājušajā mācību gadā nā-
ca ar iniciatīvu veidot izglītojošas 
nodarbības par būvniecību pirms-
skolas izglītības iestādēs 5–7 gadus 
veciem bērniem. Projekts ar no-
saukumu Jauno būvnieku skoliņa 
ieguva Daugavpils pilsētas Izglītī-

bas pārvaldes atbalstu, un pirms-
skolas izglītības iestādes ar prieku 
uzņēma piedāvājumu. 

Jauno būvnieku skoliņas mērķis: 
iepazīstināt bērnus ar būvniecības 
nozari, tajā strādājošiem speciālis-
tiem un viņu profesijām, darba dro-
šības pamatiem un praktiskiem 
jautājumiem par būvniecību, tādā 
veidā veicinot bērnu interesi par 
būvniecības profesijām, apzinoties 
to nozīmi sabiedrības dzīvē.

Arī šogad tiek īstenotas Jauno 
būvnieku skoliņas nodarbības. No 
pirmsskolas izglītības iestādēm ir 
saņemts ļoti liels pieteikumu skaits 
no dažādiem Latvijas reģioniem, 
tas nozīmē, ka interese ir liela un 
projekts var turpināties!

– Ko gan tik mazam bērnam 
var pastāstīt par būvniecību, 
turklāt tik interesanti, lai notu-
rētu interesi?

– Skoliņas nodarbības notiek 
pirmsskolas izglītības iestādē, to 
vada Daugavpils Būvniecības teh-
nikuma pedagogi un tehnikuma 
izglītojamie, kas tādējādi izmēģina 
sevi arī pedagoģiskajās prasmēs. 
Izbraukuma nodarbības laikā bērni 
iepazīstas ar būvniecības nozari no 
vairākiem skatu punktiem, pieda-
lās diskusijā, kā arī izpilda divus 
praktiskos uzdevumus, iedzīvojo-
ties arhitekta projektētāja un būv-
nieka lomā. Nodarbību laikā kopīgi 
tiek izspēlēts mājas būvniecības 
plāns – sākot ar ideju par mājas 
celtniecību, tās projekta veidošanu 
un izstrādi, būvniecību, iekšdarbu 
veikšanu un inženierkomunikāciju 
ierīkošanu, kā arī interjera izveidi.

Jauno būvnieku skoliņas nodarbī-
bas bērniem paplašina interesi par 
būvniecības nozari, papildina viņu 
zināšanas par dažādajām nozares 
profesijām, par būvniecības tehni-
ku un instrumentiem, kā arī māca 
to, kā dažādas profesijas ir saistītas 
savā starpā, un to, ka kopīga pro-
jekta veidošanai ļoti svarīga ir spē-
ja sadarboties un strādāt komandā. 

Šogad šajā projektā paredzēts 
turpinājums ar jaunām profesijām. 
Nodarbību laikā bērni varēs iepazīt 
arī  autodiagnostiķa, ceļu būvnieka 
un citām profesijām. 

– Līdz ar finansējuma pieeja-
mību pieaugušo izglītībai dau-
dziem ir iespēja ne tikai tālākiz-
glītoties, bet apgūt pavisam jau-
nas profesijas. Ko var piedāvāt 
DBT?

– Kopš pagājušā gada Daugav-
pils Būvniecības tehnikums ir ie-
saistījies Eiropas Sociālā fonda at-
balstītā projekta Nodarbināto perso-
nu profesionālās kompetences piln-
veide īstenošanā. Šajā laikā astoņās 
dažādās izglītības grupās mācību 
iestādi ir absolvējuši teju simt izglī-
tojamo.

Projekta mērķis ir pilnveidot 
nodarbināto personu profesionālo 
kompetenci, lai laikus novērstu 
darbaspēka kvalifikācijas neatbil-
stību darba tirgus pieprasījumam. 
Projekta mērķa grupa ir strādājo-
šie vecumā no 25 gadiem un vecā-
ki. ES un valsts sedz apmācāma-
jiem 90% no mācību kopējās mak-
sas. Pēc mācību kursa apgūšanas 
profesionālās tālākizglītības prog-
rammas absolventiem tiek iz-
sniegta profesionālās kvalifikāci-
jas apliecība. Par profesionālās 
pilnveides programmas apgūša-
nu absolventiem tiek izsniegta 
profesionālās pilnveides izglītības 
apliecība. 

Starp projektā pieejamajiem 
mācību veidiem ir  arī neformālās 
izglītības programma. Par nefor-
mālās izglītības programmas ab-
solvēšanu tiek izsniegta apliecība 
par attiecīgas neformālās izglītības 
programmas un noteikto stundu 
apjoma apguvi.

Daugavpils Būvniecības tehni-
kums aicina jauniešus pēc pamat-
izglītības, vidējās izglītības, pieau-
gušos, strādājošos un bezdarbnie-
kus apgūt konkurētspējīgu un 
darba tirgū pieprasītu profesiju. n

Būvniecības profesionāļi  
būs vajadzīgi vienmēr!

DaugaVPiLs BūVniecīBas TehniKums PieDāVā

Kvalifikācija Pēc 9. klases Pēc 12. klases
DaUgavPILī, Jātnieku ielā 87

Apdares darbu tehniķis 4 gadi 1,5 gadi
Ēku būvtehniķis 4 gadi
Sausās būves tehniķis 1,5 gadi
Ceļu būvtehniķis 4 gadi 1,5 gadi
Ģeotehnikas izpētes tehniķis 4 gadi
Mērniecības tehniķis 1,5 gadi
Ainavu būvtehniķis 1,5 gadi
Inženierkomunikāciju tehniķis 4 gadi 1,5 gadi
Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis 4 gadi
Arhitektūras tehniķis 4 gadi 1,5 gadi
Interjera dizaina speciālists 4 gadi 2 gadi 
Autodiagnostiķis/Automehāniķis 4 gadi 1,5 gadi
Inženierkomunikāciju montētājs  
no 17 gadu vecuma 1 gads

Lokmetinātājs (Mag) no 17 gadu vecuma 1 gads
DagDā, Brīvības ielā 3

Apdares darbu tehniķis 4 gadi
Automehāniķis 4 gadi
Pavārs 4 gadi
Lokmetinātājs (Mag) no 17 gadu vecuma 1 gads
Krāšņu un kamīnu mūrnieks  1,5 gadi
Interjera dizaina speciālists 2 gadi

LUDZā, 1. maija ielā 16
Sausās būves montētājs no 17 gadu vecuma 1 gads
Krāšņu un kamīnu mūrnieks  1,5 gadi
apdares darbu tehniķis (ESF) no 17 gadu vecuma 1,5 gadi

Tālr.: 28818932, 26698899, e-pasts: dbt@dbt.lv, www.dbt.lv


