
DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMA PASĀKUMU PLĀNS 2019./2020.M.G. II PUSGADAM

JANVĀRIS FEBRUĀRIS MARTS APRĪLIS MAIJS JŪNIJS
 ● Ēdināšanas pakalpojumu nodaļas metodiskās 
komisijas sēde
 ● Grāmatu izstāde "Bērnu grāmatu karuselis 
visu vecumu braucējiem" veltīta Bērnu 
aizsardzības dienai
 ● Žurnālu izstāde, veltīta Pasaules Vides dienai 
(05.06.)

1. 1. 1. 1. 1. 1.

2. 2. 2. 2. 2. 2.

 ● Izglītojamo mobilitāte Erasmus+ projekta 
ietvaros Vācijā 

 ● DBT izglītojamo un darbinieku rokdarbu 
izstāde
  Dzejas izlase „Pavasaris. Sieviete. Mīlestība”●
  Literatūras izstāde “Inženierkomunikāciju ●
speciālistiem” 

 ● DBT Atvērto durvju dienas
 Izstāde veltīta Starptautiskajai bērnu grāmatu ● 
dienai (02.04.)
Dāņu rakstniekam Hansam Kristianam 
Andersenam - 215 (1805-1875)

 ● Autotransporta nodaļas metodiskās komisijas 
sēde
 ● Grāmatu izstāde "Bērnu grāmatu karuselis 
visu vecumu braucējiem" veltīta Bērnu 
aizsardzības dienai
  Žurnālu izstāde, veltīta Pasaules Vides dienai ●
(05.06.)

3. 3. 3. 3. 3. 3.

 ● Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju nodaļas 
metodiskās komisijas sēde
 Interneta drošības nedēļas pasākumi● 
 Izglītojamo mobilitāte ● 
Erasmus+ projekta ietvaros Vācijā
 Krievu rakstniekam Borisam Pasternakam - 130 
(1890-1960)
 Izstāde “Internets – labi vai slikti?”

 ● DBT izglītojamo un darbinieku rokdarbu 
izstāde
 ● Dzejas izlase „Pavasaris. Sieviete. Mīlestība”
 ● Literatūras izstāde “Inženierkomunikāciju 
speciālistiem”

 ● DBT Atvērto durvju dienas
 Izstāde veltīta Starptautiskajai bērnu grāmatu ● 
dienai (02.04.)
Dāņu rakstniekam Hansam Kristianam 
Andersenam - 215 (1805-1875)

● Arhitektūras un dizaina nodaļas metodiskās 
komisijas sēde
● Grāmatu izstāde "Bērnu grāmatu karuselis 
visu vecumu braucējiem" veltīta Bērnu 
aizsardzības dienai
● Žurnālu izstāde, veltīta Pasaules Vides dienai 
(05.06.)

4. 4. 4. 4. 4. 4.

 ● Valodu un komunikatōvo zinību metodiskās 
komisijas sēde
 Interneta drošības nedēļas pasākumi● 
 Izglītojamo mobilitāte ● 
Erasmus+ projekta ietvaros Vācijā
 Svarbumbu celšanas sacensības DBT kauss ● 
 Krievu rakstniekam Borisam Pasternakam - ● 
130 (1890-1960)
 Lekcija-prezentācija “Latvijas ģerboņa stāsts”● 
 Izstāde “Internets – labi vai slikti?”● 

 ● Arhitektūras un dizaina nodaļas metodiskās 
komisijas sēde
 ● DBT izglītojamo un darbinieku rokdarbu 
izstāde
 ● DBT Sieviešu dienai veltīts  rallijs
 ● Dzejas izlase „Pavasaris. Sieviete. Mīlestība”
 ● Literatūras izstāde “Inženierkomunikāciju 
speciālistiem”

 ● Grāmatu izstāde "Bērnu grāmatu karuselis 
visu vecumu braucējiem" veltīta Bērnu 
aizsardzības dienai
 ● Žurnālu izstāde, veltīta Pasaules Vides dienai 
(05.06.)
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 ● Interneta drošības nedēļas pasākumi
 ● Izglītojamo mobilitāte Erasmus+ projekta 
ietvaros Vācijā
 ● Svarbumbu celšanas sacensības DBT kauss
 ● Pasākums Karjeras atbalsta projekta SAM 
8.3.5. ietvaros “Tava pieredze maniem 
panākumiem”
 ● Krievu rakstniekam Borisam Pasternakam - 
130 (1890-1960)
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas ģerboņa stāsts”
 ● Izstāde “Internets – labi vai slikti?”

 ● Matemātikas, dabaszinību un tehnisko zinību 
metodiskās komisijas sēde
 ● Sieviešu dienai veltīts svinīgs pasākums
 ● AMI SK badmintons
 ● DBT izglītojamo un darbinieku rokdarbu 
izstāde
 ● Dzejas izlase „Pavasaris. Sieviete. Mīlestība”
 ● Literatūras izstāde “Inženierkomunikāciju 
speciālistiem”

 ● Vēstures nedēļa DBT
 ● Izstāde “Māmiņai paldies saku...” Mātes 
dienai veltīta tematiska literatūras izstāde

 ● Grāmatu izstāde "Bērnu grāmatu karuselis 
visu vecumu braucējiem" veltīta Bērnu 
aizsardzības dienai
 ● Žurnālu izstāde, veltīta Pasaules Vides dienai 
(05.06.)

 ● Izstāde DBT bibliotēkā “Jubilejas”: Vācbaltu 
arhitektam Meinhardam fon Gerkānam - 85 
(1935),  Angļu zoologam, rakstniekam 
Džeraldam Darelam - 95 (1925-1995)
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas himna”

 ● Izstāde DBT bibliotēkā “Jubilejas”: Vācbaltu 
arhitektam Meinhardam fon Gerkānam - 85 
(1935), Angļu zoologam, rakstniekam Džeraldam 
Darelam - 95 (1925-1995)
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas himna”

 ● Izstāde DBT bibliotēkā “Jubilejas”: Vācbaltu 
arhitektam Meinhardam fon Gerkānam - 85 
(1935), Angļu zoologam, rakstniekam Džeraldam 
Darelam - 95 (1925-1995)
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas himna”

 ● Darba grupas sapulce – Jauno darbinieku 
integrācijas process
 ● Izstāde DBT bibliotēkā “Jubilejas”: Vācbaltu 
arhitektam Meinhardam fon Gerkānam - 85 
(1935),  Angļu zoologam, rakstniekam 
Džeraldam Darelam - 95 (1925-1995)
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas himna”

 ● Izstāde DBT bibliotēkā “Jubilejas”: Vācbaltu 
arhitektam Meinhardam fon Gerkānam - 85 
(1935). Angļu zoologam, rakstniekam Džeraldam 
Darelam - 95 (1925-1995)
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas himna”

 ● Dabaszinību nedēļa, veltīta A.Einšteinam
 ● Izstāde “Dzejniecei Aspazijai - 155 (1865-
1943)”

 ● Grāmatu izstāde "Lasītprieks visai ģimenei", 
veltīta Starptautiskajai 
 ● Ģimenes dienai (15.05.)

 ● Žurnālu izstāde, veltīta Pasaules Vides dienai 
(05.06.)

 ● Būvdarbu nodaļas metodiskās komisijas sēde
 ● Pedagogu kopsapulce  
 ● Izglītojamo mobilitāte Erasmus+ projekta 
ietvaros Vācijā
 ● Matemātikas un tehnisko zinību nedēļas 
pasākumi
 ● Krāsu nedēļas pasākumi
 ● Mācību ekskursija “Iepazīsti nozari!” 
programmai Autotransports
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas ģerboņa stāsts”

 ● Izglītojamo mobilitāte Erasmus+ projekta 
ietvaros Vācijā
 ● Matemātikas un tehnisko zinību nedēļas 
pasākumi
 ● Krāsu nedēļas pasākumi
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas ģerboņa stāsts”

 ● Dabaszinību nedēļa, veltīta A.Einšteinam
 ● Izstāde “Dzejniecei Aspazijai - 155 
(1865-1943)”

 ● Pedagogu kopsapulce  
 ● Grāmatu izstāde "Lasītprieks visai ģimenei", 
veltīta Starptautiskajai Ģimenes dienai (15.05.)

 ● Žurnālu izstāde, veltīta Pasaules Vides dienai 
(05.06.)

 ● Izglītojamo mobilitāte Erasmus+ projekta ietvaros 
Vācijā
 ● Matemātikas un tehnisko zinību nedēļas pasākumi
 ● Krāsu nedēļas pasākumi
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas ģerboņa stāsts”

 ● Žurnālu izstāde, veltīta Pasaules Vides dienai 
(05.06.)

   ● Pedagogu kopsapulce
 ● Dabaszinību nedēļa, veltīta A.Einšteinam
 ● “Mans karjeras ceļš ir manās rokās!” Lekciju-
semināra cikls par karjeras prasmēm: Autotransports, 
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
 ● Izstāde “Dzejniecei Aspazijai - 155 (1865-1943)”

 ● Izglītojamo mobilitāte Erasmus+ projekta 
ietvaros Vācijā

 ● Arhitektūras un dizaina nodaļas metodiskās 
komisijas sēde
 ● Izglītības iestāžu bibliotekāru seminārs
 ● Svaru stieņa spiešana guļus DBT kauss
 ● Izstāde “Kosmosa iekarotāji”

 ● Mātes dienai veltīts pasākums
 ● AMI SK minifutbols
 ● Vēstures nedēļa DBT
 ● Izstāde “Māmiņai paldies saku...” Mātes 
dienai veltīta tematiska literatūras izstāde

 ● Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju nodaļas 
metodiskās komisijas sēde
 ● Žurnālu izstāde, veltīta Pasaules Vides dienai 
(05.06.)

 ● Izglītojamo mobilitāte Erasmus+ projekta 
ietvaros Vācijā
 ● Interneta drošības nedēļas pasākumi
 ● Svarbumbu celšanas sacensības DBT kauss
 ● Krievu rakstniekam Borisam Pasternakam - 
130 (1890-1960)
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas ģerboņa stāsts”
 ● Izstāde “Internets – labi vai slikti?”

 ● “Tava pieredze maniem panākumiem!” 
lekcija- diskusija ar nozares speciālistiem, 
programma Būvniecība, Autotransports
 ● Svaru stieņa spiešana guļus DBT kauss
 ● Izstāde “Kosmosa iekarotāji”

 ● Profesionālās meistarības konkurss “Ātrākais 
automehāniķis 2020”
 ● Vēstures nedēļa DBT
 ● Izstāde “Māmiņai paldies saku...” Mātes 
dienai veltīta tematiska literatūras izstāde
 ● Krievu komponistam Pēterim Čaikovskim - 
180 (1840-1893). Čaikovska mūzikas diena 
bibliotēkā

 ● Izglītojamo mobilitāte Erasmus+ projekta 
ietvaros Vācijā
 ● Interneta drošības nedēļas pasākumi
 ● Svarbumbu celšanas sacensības DBT kauss
 ● AMI SK basketbols jauniešiem
 ● Krievu rakstniekam Borisam Pasternakam - 
130 (1890-1960)
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas ģerboņa stāsts”
 ● Izstāde “Internets – labi vai slikti?”

 ● DBT izglītojamo un darbinieku rokdarbu 
izstāde
Dzejas izlase „Pavasaris. Sieviete. Mīlestība”
 ● Literatūras izstāde “Inženierkomunikāciju 
speciālistiem”

 ● Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju nodaļas 
metodiskās komisijas sēde
 ● Svaru stieņa spiešana guļus DBT kauss
 ● Izstāde “Kosmosa iekarotāji”

 ●  Profesionālās meistarības konkurss “Ātrākais 
automehāniķis 2020”
 ● Vēstures nedēļa DBT
 ● Izstāde “Māmiņai paldies saku...” Mātes 
dienai veltīta tematiska literatūras izstāde

 ● Izglītojamo mobilitāte Erasmus+ projekta 
ietvaros Vācijā

9. 9. 9. 9.

 ● Dabaszinību nedēļa, veltīta A.Einšteinam
 ● Izstāde “Dzejniecei Aspazijai - 155 (1865-
1943)”

 ● Pasākums ”Lieldienu notikums”
 ● Svaru stieņa spiešana guļus DBT kauss
 ● Izstāde “Kosmosa iekarotāji”

 ● Pedagogu kopsapulce  
 ● Žurnālu izstāde, veltīta Pasaules Vides dienai 
(05.06.)
 

 ●  Karjeras atbalsta pasākums projekta SAM 
8.3.5. ietvaros 
 ●  Sociālo zinību un kultūrizglītības metodiskās 
komisijas sēde
 ●  Basketbols DBT kauss
 ●  Dambretes turnīrs
 ●  Izstāde DBT bibliotēkā “Jubilejas”:
 Rakstniecei Annai Saksei - 115 (1905-1981), 
Arhitektam Gunāram Birkertam - 95 (1925-2017)

  ●  Pedagogu kopsapulce
 ● Basketbols DBT kauss
 ● Dambretes turnīrs
 ● Izstāde “Jubilejas”: Rakstniecei Annai Saksei - 115 
(1905-1981), Arhitektam Gunāram Birkertam - 95 
(1925-2017)

 ● Basketbols DBT kauss
 ● Dambretes turnīrs
 ● Izstāde “Jubilejas”: Rakstniecei Annai Saksei - 
115 (1905-1981),  Arhitektam Gunāram 
Birkertam - 95 (1925-2017)

 ● Būvniecības nozares profesionālās izglītības 
darba grupas sapulce 
 ● Metālapstrādes nodaļas metodiskās komisijas 
sēde
 ● Basketbols DBT kauss
 ● Dambretes turnīrs
 ● Izstāde “Jubilejas”: Rakstniecei Annai Saksei - 
115 (1905-1981), Arhitektam Gunāram 
Birkertam - 95 (1925-2017)

 ● Basketbols DBT kauss
 ● Dambretes turnīrs DBT
 ● Izstāde “Jubilejas”: Rakstniecei Annai Saksei - 
115 (1905-1981), Arhitektam Gunāram 
Birkertam - 95 (1925-2017)

 ● 1991.g. barikāžu aizstāvju atceres dienai 
veltīta patriotiskā nedēļa
 ● Strītbola sacensības DBT
 ● Izstāde “Dzejniekam Fricim Bārdam - 140 
(1880-1919)”
 ● Janvāris – barikāžu mēnesis. Literatūras 
izstāde “Barikāžu laiku atceroties”
 ● Literatūras izstāde “Latvijas Republikas 
starptautiskā atzīšana”
 ● Lekcija-prezentācija „Latvijas Republikas 
starptautiskā atzīšana”

 ● Būvniecības nodaļas metodiskās komisijas sēde
 ● 1991.g. barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīta  
patriotiskā nedēļa
 ● Strītbola sacensības DBT 
  ● Izstāde “Dzejniekam Fricim Bārdam - 140 
(1880-1919)”
 ● Janvāris – barikāžu mēnesis. Literatūras izstāde  
“Barikāžu laiku atceroties”
 ● Literatūras izstāde “Latvijas Republikas  
starptautiskā atzīšana”
 ● Lekcija-prezentācija „Latvijas Republikas  
starptautiskā atzīšana”

  ● Dalība Autotransporta nozares apakšnepa sēdē
 1991.g. barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīta ● 
patriotiskā nedēļa
 Strītbola sacensības DBT● 
Izstāde “Dzejniekam Fricim Bārdam - 140 (1880-
1919)”
 Janvāris – barikāžu mēnesis. Literatūras izstāde ● 
“Barikāžu laiku atceroties”
 Literatūras izstāde “Latvijas Republikas ● 
starptautiskā atzīšana”
 Lekcija-prezentācija „Latvijas Republikas ● 
starptautiskā atzīšana”

  AMI SK basketbols jaunietēm●
  1991.g. barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīta ●
patriotiskā nedēļa
  Strītbola sacensības DBT●
 ● Izstāde “Dzejniekam Fricim Bārdam - 140 
(1880-1919)”
  Janvāris – barikāžu mēnesis. Literatūras izstāde ●
“Barikāžu laiku atceroties”
  Literatūras izstāde “Latvijas Republikas ●
starptautiskā atzīšana”
  Lekcija-prezentācija „Latvijas Republikas ●
starptautiskā atzīšana”

  Strītbola sacensības DBT●
  Izstāde “Dzejniekam Fricim Bārdam - 140 ●
(1880-1919)”
  Janvāris – barikāžu mēnesis. iteratūras izstāde ●
“Barikāžu laiku atceroties”
  Literatūras izstāde “Latvijas Republikas ●
starptautiskā atzīšana”
 ● Lekcija-prezentācija „Latvijas Republikas  
starptautiskā atzīšana”

 ● Ekonomikas nedēļas pasākumi
 ● Izstāde „Mūsu dzīves ekonomika”
 ● Janvāris – barikāžu mēnesis. Literatūras izstāde 
“Barikāžu laiku atceroties”
 ● Literatūras izstāde “Latvijas Republikas 
starptautiskā atzīšana”,
 ● Lekcija-prezentācija „Latvijas Republikas 
starptautiskā atzīšana”

 ● Ekonomikas nedēļas pasākumi 
 ● Izstāde „Mūsu dzīves ekonomika”
 ● Janvāris – barikāžu mēnesis. 
Literatūras izstāde “Barikāžu laiku atceroties”
 ● Literatūras izstāde “Latvijas Republikas 
starptautiskā atzīšana”
 ● Lekcija-prezentācija „Latvijas Republikas 
starptautiskā atzīšana”

 ● Arhitektūras un dizaina nodaļas metodiskās 
komisijas sēde
 ● Ekonomikas nedēļas pasākumi
Izstāde „Mūsu dzīves ekonomika”
 ● Janvāris – barikāžu mēnesis. Literatūras izstāde 
“Barikāžu laiku atceroties”
 ● Literatūras izstāde “Latvijas Republikas 
starptautiskā atzīšana”
 ● Lekcija-prezentācija „Latvijas Republikas 
starptautiskā atzīšana”

   ● IZM seminārs par skolu reorganizāciju
 ● Seminārs Būvniecības nozares speciālistiem 
"Būvkonstrukciju hidroizolācija”
 ● Matemātikas, dabaszinību un tehnisko zinību 
metodiskās komisijas sēde
 ● Tikšanās ar Daugavpils pašvaldības policijas 
pārstāvjiem (2. kursa izglītojamie)
 ● Ekonomikas nedēļas pasākumi
Izstāde „Mūsu dzīves ekonomika”
 ● Janvāris – barikāžu mēnesis. Literatūras izstāde 
“Barikāžu laiku atceroties”
 ● Literatūras izstāde “Latvijas Republikas starptautiskā 
atzīšana”
 ● Lekcija-prezentācija „Latvijas Republikas 
starptautiskā atzīšana”

   ● IZM seminārs par skolu reorganizāciju
 ● Ekonomikas nedēļas pasākumi
 ● Izstāde „Mūsu dzīves ekonomika”
 ● Janvāris – barikāžu mēnesis. Literatūras izstāde 
“Barikāžu laiku atceroties”
 ● Literatūras izstāde “Latvijas Republikas 
starptautiskā atzīšana”
 ● Lekcija-prezentācija „Latvijas Republikas 
starptautiskā atzīšana”

  ● Piedalīšanās Atklātajā Latvijas jauniešu 
čempionātā “Kas? Kur? Kad? (Eiropas kausa 
kvalifikācijas spēle) 
 ● Izstāde veltīta Starptautiskajai bērnu grāmatu  
dienai (02.04.) Dāņu rakstniekam Hansam 
Kristianam Andersenam - 215 (1805-1875)

  ● Izstāde veltīta Starptautiskajai bērnu grāmatu 
dienai (02.04.) Dāņu rakstniekam Hansam 
Kristianam Andersenam - 215 (1805-1875)

 ● Profesionālās meistarības konkurss Skills Latvia 
2020
 ● Grāmatu izstāde, veltīta LR Satversmes sapulces 
sasaukšanas dienai un LR Neatkarības Deklarācijas 
pasludināšanas dienai

 ● Profesionālās meistarības konkurss Skills Latvia 
2020
 ● Grāmatu izstāde, veltīta LR Satversmes sapulces 
sasaukšanas dienai un LR Neatkarības Deklarācijas 
pasludināšanas dienai

 ● Matemātikas, dabaszinību un tehnisko zinību 
metodiskās komisijas sēde
 ● Grāmatu izstāde "Bērnu grāmatu karuselis visu 
vecumu braucējiem" veltīta Bērnu aizsardzības 
dienai
 ● Latvijas Sporta nedēļa. Izstāde “Esi vesels!”

 ● DBT metodiskās padomes sēde
 ● DBT vasaras izlaidums

 ● Izstādes “Skola 2020 apmeklējums” projekta 
SAM 8.3.5. ietvaros
 ● Badmintons DBT kauss
 ● Absolventu dienas “Veiksmes stāsti”
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas ģerboņa stāsts”
 ● Valodu nedēļa DBT
 ● Grāmatu izstāde “Valodas – mūsu bagātība”

 ● Profesionālās meistarības konkurss Skills Latvia 
2020
 ● Daugavpils pilsētas čempionāts basketbolā
 ● Grāmatu izstāde, veltīta LR Satversmes sapulces 
sasaukšanas dienai un LR Neatkarības Deklarācijas 
pasludināšanas dienai

 ● Būvdarbu nodaļas metodiskās komisijas sēde
 ● Grāmatu izstāde "Bērnu grāmatu karuselis visu 
vecumu braucējiem" veltīta Bērnu aizsardzības 
dienai
 ● Latvijas Sporta nedēļa. Izstāde “Esi vesels!”

 ● Badmintons DBT kauss
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas ģerboņa stāsts”
 ● Valodu nedēļa DBT
 ● Grāmatu izstāde “Valodas – mūsu bagātība”

 ● Psiholoģijas un saskarsmes nedēļas pasākumi
 ● Oratoru konkurss “Manas veiksmes formula”
 ● Florbola DBT kauss
 ● Izstāde bibliotēkā „1949.gada 25.marta 
deportācija”
 ● Izstāde “Latviešu mūziķim, dzejniekam 
Guntaram Račam - 55 (1965)”
 ● Literatūras izstāde “Putnu mīļotājiem”, veltīta 
Starptautiskajai Putnu dienai (01.04.)

 ● Lieldienu nakts turnīrs volejbolā
 ● Piedalīšanās Atklātajā 
Latvijas jauniešu čempionātā “Kas? Kur? Kad?” 
(Pasaules čempionāta  kvalifikācijas spēle) (DBT 
komanda” Otrā maiņa”)
● Grāmatu izstāde, veltīta LR Satversmes sapulces 
sasaukšanas dienai un LR 
●Neatkarības Deklarācijas pasludināšanas dienai

 ● Valodu un komunikatīvo zinību metodiskās 
komisijas sēde
 ● Grāmatu izstāde "Bērnu grāmatu karuselis visu 
vecumu braucējiem" veltīta Bērnu aizsardzības 
dienai
 ● Latvijas Sporta nedēļa. Izstāde “Esi vesels!”

 ● Badmintons DBT kauss
 ● “Biznesa gēns”- diskusija ar biznesa inkubatora 
pārstāvjiem un uzņēmējiem, lai uzzinātu par 
karjeras iespējam uzņēmējdarbības jomā
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas ģerboņa stāsts”
 ● Valodu nedēļa DBT
 ● Grāmatu izstāde “Valodas – mūsu bagātība”
 ● IKVD seminārs par skolu akreditāciju

 ● Badmintons DBT kauss
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas ģerboņa stāsts”
 ● Valodu nedēļa DBT
 ● Grāmatu izstāde “Valodas – mūsu bagātība”

 ● Seminārs “Elektromobiļi” IPĪV “Dagda”
 ● Psiholoģijas un saskarsmes nedēļas pasākumi
 ● Florbola DBT kauss
 ● Mācību ekskursija “Iepazīsti nozari!” 
programmai Būvdarbi
 ● Izstāde bibliotēkā „1949.gada 25.marta 
deportācija”
 ● Izstāde “Latviešu mūziķim, dzejniekam 
Guntaram Račam - 55 (1965)”
 ● Literatūras izstāde “Putnu mīļotājiem”, veltīta 
Starptautiskajai Putnu dienai (01.04.)

 ● Centralizētais eksāmens Latvijas un pasaules 
vesture 2. kursiem
 ● Sociālo zinību un kultūrizglītības metodiskās 
komisijas sēde
 ● “Mans karjeras ceļš ir manās rokās!” Lekciju – 
semināru cikls par karjeras prasmēm, 
programma: Būvdarbi
● Grāmatu izstāde "Bērnu grāmatu karuselis visu 
vecumu braucējiem" veltīta Bērnu aizsardzības 
dienai
 ● Latvijas Sporta nedēļa. Izstāde “Esi vesels!”

  ● Latvijas sporta nedēļas pasākumi

  Būvniecības nodaļas metodiskās komisijas sēde●
  Psiholoģijas un saskarsmes nedēļas pasākumi●
  Florbola DBT kauss●
  Izstāde bibliotēkā „1949.gada 25.marta ●
deportācija”
  Tikšanās ar Daugavpils politiski represēto ●
locekļiem un prezentācija „1949.gada 25.marta 
deportācija”
  Izstāde “Latviešu mūziķim, dzejniekam ●
Guntaram Račam - 55 (1965)”
  Literatūras izstāde “Putnu mīļotājiem”, veltīta ●
Starptautiskajai Putnu dienai (01.04.)

  ● Metālapstrādes nodaļas metodiskās komisijas 
sēde
  Grāmatu izstāde "Bērnu grāmatu karuselis visu ●
vecumu braucējiem" veltīta Bērnu aizsardzības 
dienai
  Latvijas Sporta nedēļa. Izstāde “Esi vesels!”●

  Badmintons DBT kauss●
  Lekcija-prezentācija “Latvijas ģerboņa stāsts”●
  Valodu nedēļa DBT ●
 ● Grāmatu izstāde “Valodas – mūsu bagātība” 

  Psiholoģijas un saskarsmes nedēļas pasākumi●
  Florbola DBT kauss●
  Lekcija-prezentācija: “1849.gada 25.marta ●
deportācija”
  Izstāde bibliotēkā „1949.gada 25.marta ●
deportācija”
  Izstāde “Latviešu mūziķim, dzejniekam ●
Guntaram Račam - 55 (1965)”
 ● Literatūras izstāde “Putnu mīļotājiem”, veltīta  
Starptautiskajai Putnu dienai (01.04.)

  Lielā talka DBT 2020●
  AMI SK Baltijas spēles volejbola●
  Grāmatu izstāde, veltīta LR Satversmes sapulces ●
sasaukšanas dienai un LR Neatkarības Deklarācijas 
pasludināšanas dienai
  Ceļu būves nedēļas pasākumi●
  Izstāde “Laimīgu ceļu!”●
  Mākslas dienas. Izstāde “Košums”●

 ● Seminārs “Elektromobiļi”
 ● Psiholoģijas un saskarsmes nedēļas pasākumi
 ● Florbola DBT kauss
 ● Izstāde bibliotēkā „1949.gada 25.marta 
deportācija”
 ● Izstāde “Latviešu mūziķim, dzejniekam 
Guntaram Račam - 55 (1965)”
 ● Literatūras izstāde “Putnu mīļotājiem”, veltīta 
Starptautiskajai Putnu dienai (01.04.)

 ● Vecāku sapulce
 ● Viktorīna ”Kas? Kur? Kad?” ,,Mūsu profesijas, 
mūsu tehnikums”
 ● Minifutbols DBT kauss
 ● AMI SK Baltijas spēles volejbola
 ● Grāmatu izstāde, veltīta LR Satversmes sapulces 
sasaukšanas dienai un LR Neatkarības Deklarācijas 
pasludināšanas dienai
 ● Ceļu būves nedēļas pasākumi
 ● Izstāde “Laimīgu ceļu!”
 ● Mākslas dienas. Izstāde “Košums”

  ● Ceļu būves nedēļas pasākumi
  Minifutbols DBT kauss●
  AMI SK Baltijas spēles volejbola●
  Daugavpils Būvniecības tehnikuma Erudītu ●
ceļojošais kauss. Spēle “Kas?, Kur?, Kad?”: “Mūsu 
profesijas, mūsu tehnikums”
  Grāmatu izstāde, veltīta LR Satversmes sapulces ●
sasaukšanas dienai un LR Neatkarības Deklarācijas 
pasludināšanas dienai
  Izstāde “Laimīgu ceļu!”●
  Mākslas dienas. Izstāde “Košums”●

 ● Centralizētais eksāmens matemātikā 
3.kursiem
 ● Literatūras izstāde “Latvijas tautiskie ēdieni”. 
Dzīvot saskaņā ar dabu un tās norisēm – mūsu 
senču gudrība.

 ● Izstāde DBT bibliotēkā "Ņem līdzi līgojot"

 ● Profesionālās meistarības konkurss 
“Profesionālis metināšanā”
 ● Izaicinājuma kauss volejbolā DBT
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas ģerboņa stāsts”
 ● Tematiska izstāde veltīta dzimtās valodas 
dienai “Starp tevi un mani ir VALODA” 

  ● Tikšanās ar dažādu augstskolu pārstāvjiem par 
tālākizglītības iespējām pēc DBT absolvēšanas
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas ģerboņa stāsts” 
 ● Tematiska izstāde veltīta dzimtās valodas  
dienai “Starp tevi un mani ir VALODA” 
 ● Starptautiskajai dzimās valodas dienai veltīts  
pasākums DBT

  Atbalsta seminārs angļu valodas skolotājiem ●
“Darbs ar tekstu kompetenču izglītības 
kontekstā”

  ● Valodu un komunikatīvo zinību metodiskās 
komisijas sēde
  Minifutbols DBT kauss●
  Grāmatu izstāde, veltīta LR Satversmes ●
sapulces sasaukšanas dienai un LR Neatkarības 
Deklarācijas pasludināšanas dienai
  Ceļu būves nedēļa. Izstāde “Laimīgu ceļu!”●
  Mākslas dienas. Izstāde “Košums”●

 ● Pasaules ūdens dienai veltīta nedēļa
 ● Izstāde “Laimi nedrīkst atlikt uz rītdienu - 
laimīgam ir jābūt jau šodien!” 20.marts – 
Starptautiskā laimes diena
 ● Grāmatu izstāde, veltīta Astroloģijas dienai 
(20.03.)
 ● Literatūras izstāde „Aktuālās grāmatas 
psiholoģijā”
 ● Izstāde bibliotēkā „1949.gada 25.marta 
deportācija”

 ● Ēdināšanas pakalpojumu nodaļas metodiskās 
komisijas sēde
 ● Minifutbols DBT kauss
 ● Grāmatu izstāde, veltīta LR Satversmes 
sapulces sasaukšanas dienai un LR Neatkarības 
Deklarācijas pasludināšanas dienai
 ● Mākslas dienas. Izstāde “Košums”

 ● Būvniecības nodaļas metodiskās komisijas 
sēde
 ● Literatūras izstāde “Latvijas tautiskie ēdieni”. 
Dzīvot saskaņā ar dabu un tās norisēm – mūsu 
senču gudrība.

 ● Daugavpils Būvniecības tehnikuma Erudītu 
ceļojošais kauss. Spēle “Kas?, Kur?, Kad?”: 
“Cilvēks. Daba. Tehnoloģijas”
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas ģerboņa stāsts”
 ● Tematiska izstāde veltīta dzimtās valodas 
dienai “Starp tevi un mani ir VALODA”

 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas ģerboņa stāsts”
 ● Tematiska izstāde veltīta dzimtās valodas 
dienai “Starp tevi un mani ir VALODA”

 ● Centralizētais eksāmens latviešu valodā 
3.kursiem
 ● Literatūras izstāde “Latvijas tautiskie ēdieni”. 
Dzīvot saskaņā ar dabu un tās norisēm – mūsu 
senču gudrība.

 ● Izstāde DBT bibliotēkā "Ņem līdzi līgojot" ● Metālapstrādes nodaļas metodiskās komisijas sēde
 ● Seminārs “Pieaugušo izglītības priekšrocības un 
izvēle”
 ● Pasaules ūdens dienai veltīta nedēļa 
 ● Izstāde “Laimi nedrīkst atlikt uz rītdienu - laimīgam  
ir jābūt jau šodien!” 20.marts – Starptautiskā laimes 
diena
 ● Grāmatu izstāde, veltīta Astroloģijas dienai (20.03.) 
 ● Literatūras izstāde „Aktuālās grāmatas psiholoģijā” 
 ● Izstāde bibliotēkā „1949.gada 25.marta  
deportācija”

 ● Centralizētais eksāmens angļu valodā 3.kursiem
 ● Sociālo zinību un kultūrizglītības metodiskās 
komisijas sēde
 ● Pasaules ūdens dienai veltīta nedēļa
 ● Izstāde “Laimi nedrīkst atlikt uz rītdienu - 
laimīgam ir jābūt jau šodien!” 20.marts – 
Starptautiskā laimes diena
 ● Grāmatu izstāde, veltīta Astroloģijas dienai 
(20.03.)
 ● Literatūras izstāde „Aktuālās grāmatas psiholoģijā”
 Izstāde bibliotēkā „1949.gada 25.marta deportācija”

 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas ģerboņa stāsts”
 ● Tematiska izstāde veltīta dzimtās valodas 
dienai “Starp tevi un mani ir VALODA” 

 ● Centralizētais eksāmens angļu valodā 3.kursiem
 ● Pasaules ūdens dienai veltīta nedēļa
 ● “Gūsti pieredzi!” Meistarklase programma: 
Interjera dizains
 ● Izstāde “Laimi nedrīkst atlikt uz rītdienu - laimīgam 
ir jābūt jau šodien!” 20.marts – Starptautiskā laimes 
diena
 ● Grāmatu izstāde, veltīta Astroloģijas dienai (20.03.)

Literatūras izstāde „Aktuālās grāmatas psiholoģijā”
 ● Izstāde bibliotēkā „1949.gada 25.marta 
deportācija”

 ● Izstādes “Automehānika” apmeklējums
 ● Piedalīšanās Prakse.lv rīkotajās “Atvērto durvju 
dienās uzņēmumos”

 ●   Kvalifikācijas eksāmeni 4. kursiem
 ● Izstāde DBT bibliotēkā "Ņem līdzi līgojot»

 ● Piedalīšanās Prakse.lv rīkotajās “Atvērto durvju 
dienās uzņēmumos”
 ● AMI SK svaru stieņa spiešana guļus

 ● Kvalifikācijas eksāmeni 4. kursiem
 ● Izstāde DBT bibliotēkā "Ņem līdzi līgojot

 ● Autotransporta nodaļas metodiskās komisijas sēde
 Pasaules ūdens dienai veltīta nedēļa● 
 Izstāde “Laimi nedrīkst atlikt uz rītdienu - laimīgam ● 
ir jābūt jau šodien!” 20.marts – Starptautiskā laimes 
diena
● Grāmatu izstāde, veltīta Astroloģijas dienai (20.03.)

● Literatūras izstāde „Aktuālās grāmatas psiholoģijā”
 Izstāde bibliotēkā „1949.gada 25.marta deportācija”

 ● Izglītojamo mobilitāte Erasmus+ projekta 
ietvaros Vācijā

 ● Būvdarbu nodaļas nodaļas metodiskās 
komisijas sēde
 ● Pedagogu kopsapulce
 ● Piedalīšanās Prakse.lv rīkotajās “Atvērto durvju 
dienās uzņēmumos”

 ●  Grāmatu izstāde "Lasītprieks visai ģimenei", 
veltīta Starptautiskajai Ģimenes dienai (15.05.)

 ● Izstāde DBT bibliotēkā "Ņem līdzi līgojot"

 ● Izglītojamo mobilitāte Erasmus+ projekta 
ietvaros Vācijā
 ● Matemātikas un tehnisko zinību nedēļas 
pasākumi
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas ģerboņa stāsts”

 ● Piedalīšanās Prakse.lv rīkotajās “Atvērto durvju 
dienās uzņēmumos”

 ● Grāmatu izstāde "Lasītprieks visai ģimenei", 
veltīta Starptautiskajai Ģimenes dienai (15.05.)

 ● Izglītojamo mobilitāte Erasmus+ projekta 
ietvaros Vācijā
 ● Matemātikas un tehnisko zinību nedēļas 
pasākumi
 ● Krāsu nedēļas pasākumi
 ● Valentīndienai veltīts pasākums “DBT faktors”
 ● Psihologa tikšanās ar DBT dienesta viesnīcas 
pusaudžiem” Atkarības profilakse”
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas ģerboņa stāsts”

 ● Dabaszinību nedēļa, veltīta A.Einšteinam
 ● Izstāde “Mājai I 2020” apmeklējums, 
programma: Būvdarbi, Arhitektūra, Interjera 
dizains, Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 
 ● Izstāde “Dzejniecei Aspazijai - 155 (1865-
1943)”

 ●  Grāmatu izstāde "Lasītprieks visai ģimenei", 
veltīta Starptautiskajai Ģimenes dienai (15.05.)

 ●   Kvalifikācijas eksāmeni 4. kursiem
 ● Izstāde DBT bibliotēkā "Ņem līdzi līgojot»

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS 

  ● Literatūras izstāde “Latvijas tautiskie ēdieni”. 
Dzīvot saskaņā ar dabu un tās norisēm – mūsu 
senču gudrība.

   ● Literatūras izstāde “Latvijas tautiskie ēdieni”. 
Dzīvot saskaņā ar dabu un tās norisēm – mūsu 
senču gudrība.

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMA PASĀKUMU PLĀNS 2019./2020.M.G. II PUSGADAM

JANVĀRIS FEBRUĀRIS MARTS APRĪLIS MAIJS JŪNIJS
 ● Ēdināšanas pakalpojumu nodaļas metodiskās 
komisijas sēde
 ● Grāmatu izstāde "Bērnu grāmatu karuselis 
visu vecumu braucējiem" veltīta Bērnu 
aizsardzības dienai
 ● Žurnālu izstāde, veltīta Pasaules Vides dienai 
(05.06.)

1. 1. 1. 1. 1. 1.

2. 2. 2. 2. 2. 2.

 ● Izglītojamo mobilitāte Erasmus+ projekta 
ietvaros Vācijā 

 ● DBT izglītojamo un darbinieku rokdarbu 
izstāde
  Dzejas izlase „Pavasaris. Sieviete. Mīlestība”●
  Literatūras izstāde “Inženierkomunikāciju ●
speciālistiem” 

 ● DBT Atvērto durvju dienas
 Izstāde veltīta Starptautiskajai bērnu grāmatu ● 
dienai (02.04.)
Dāņu rakstniekam Hansam Kristianam 
Andersenam - 215 (1805-1875)

 ● Autotransporta nodaļas metodiskās komisijas 
sēde
 ● Grāmatu izstāde "Bērnu grāmatu karuselis 
visu vecumu braucējiem" veltīta Bērnu 
aizsardzības dienai
  Žurnālu izstāde, veltīta Pasaules Vides dienai ●
(05.06.)

3. 3. 3. 3. 3. 3.

 ● Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju nodaļas 
metodiskās komisijas sēde
 Interneta drošības nedēļas pasākumi● 
 Izglītojamo mobilitāte ● 
Erasmus+ projekta ietvaros Vācijā
 Krievu rakstniekam Borisam Pasternakam - 130 
(1890-1960)
 Izstāde “Internets – labi vai slikti?”

 ● DBT izglītojamo un darbinieku rokdarbu 
izstāde
 ● Dzejas izlase „Pavasaris. Sieviete. Mīlestība”
 ● Literatūras izstāde “Inženierkomunikāciju 
speciālistiem”

 ● DBT Atvērto durvju dienas
 Izstāde veltīta Starptautiskajai bērnu grāmatu ● 
dienai (02.04.)
Dāņu rakstniekam Hansam Kristianam 
Andersenam - 215 (1805-1875)

 ● Grāmatu izstāde "Bērnu grāmatu karuselis 
visu vecumu braucējiem" veltīta Bērnu 
aizsardzības dienai
 ● Žurnālu izstāde, veltīta Pasaules Vides dienai 
(05.06.)

4. 4. 4. 4. 4. 4.

 ● Valodu un komunikatōvo zinību metodiskās 
komisijas sēde
 Interneta drošības nedēļas pasākumi● 
 Izglītojamo mobilitāte ● 
Erasmus+ projekta ietvaros Vācijā
 Svarbumbu celšanas sacensības DBT kauss ● 
 Krievu rakstniekam Borisam Pasternakam - ● 
130 (1890-1960)
 Lekcija-prezentācija “Latvijas ģerboņa stāsts”● 
 Izstāde “Internets – labi vai slikti?”● 

 ● Arhitektūras un dizaina nodaļas metodiskās 
komisijas sēde
 ● DBT izglītojamo un darbinieku rokdarbu 
izstāde
 ● DBT Sieviešu dienai veltīts  rallijs
 ● Dzejas izlase „Pavasaris. Sieviete. Mīlestība”
 ● Literatūras izstāde “Inženierkomunikāciju 
speciālistiem”

 ● Grāmatu izstāde "Bērnu grāmatu karuselis 
visu vecumu braucējiem" veltīta Bērnu 
aizsardzības dienai
 ● Žurnālu izstāde, veltīta Pasaules Vides dienai 
(05.06.)

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18. 18. 18. 18. 18. 18.

17. 17. 17. 17. 17.

16. 16. 16.16. 16.

15. 15. 15. 15. 15.

14. 14. 14. 14. 14.

13. 13. 13. 13. 13.

11. 11. 11. 11.11.

12. 12. 12. 12. 12.

10. 10.10.10.10.

9.

8. 8. 8. 8. 8.

7. 7. 7. 7. 7.

6. 6. 6. 6. 6.

5. 5. 5. 5. 5.

 ● Interneta drošības nedēļas pasākumi
 ● Izglītojamo mobilitāte Erasmus+ projekta 
ietvaros Vācijā
 ● Svarbumbu celšanas sacensības DBT kauss
 ● Pasākums Karjeras atbalsta projekta SAM 
8.3.5. ietvaros “Tava pieredze maniem 
panākumiem”
 ● Krievu rakstniekam Borisam Pasternakam - 
130 (1890-1960)
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas ģerboņa stāsts”
 ● Izstāde “Internets – labi vai slikti?”

 ● Matemātikas, dabaszinību un tehnisko zinību 
metodiskās komisijas sēde
 ● Sieviešu dienai veltīts svinīgs pasākums
 ● AMI SK badmintons
 ● DBT izglītojamo un darbinieku rokdarbu 
izstāde
 ● Dzejas izlase „Pavasaris. Sieviete. Mīlestība”
 ● Literatūras izstāde “Inženierkomunikāciju 
speciālistiem”

 ● Vēstures nedēļa DBT
 ● Izstāde “Māmiņai paldies saku...” Mātes 
dienai veltīta tematiska literatūras izstāde

 ● Grāmatu izstāde "Bērnu grāmatu karuselis 
visu vecumu braucējiem" veltīta Bērnu 
aizsardzības dienai
 ● Žurnālu izstāde, veltīta Pasaules Vides dienai 
(05.06.)

 ● Izstāde DBT bibliotēkā “Jubilejas”: Vācbaltu 
arhitektam Meinhardam fon Gerkānam - 85 
(1935),  Angļu zoologam, rakstniekam 
Džeraldam Darelam - 95 (1925-1995)
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas himna”

 ● Izstāde DBT bibliotēkā “Jubilejas”: Vācbaltu 
arhitektam Meinhardam fon Gerkānam - 85 
(1935), Angļu zoologam, rakstniekam Džeraldam 
Darelam - 95 (1925-1995)
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas himna”

 ● Izstāde DBT bibliotēkā “Jubilejas”: Vācbaltu 
arhitektam Meinhardam fon Gerkānam - 85 
(1935), Angļu zoologam, rakstniekam Džeraldam 
Darelam - 95 (1925-1995)
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas himna”

 ● Darba grupas sapulce – Jauno darbinieku 
integrācijas process
 ● Izstāde DBT bibliotēkā “Jubilejas”: Vācbaltu 
arhitektam Meinhardam fon Gerkānam - 85 
(1935),  Angļu zoologam, rakstniekam 
Džeraldam Darelam - 95 (1925-1995)
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas himna”

 ● Izstāde DBT bibliotēkā “Jubilejas”: Vācbaltu 
arhitektam Meinhardam fon Gerkānam - 85 
(1935). Angļu zoologam, rakstniekam Džeraldam 
Darelam - 95 (1925-1995)
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas himna”

 ● Dabaszinību nedēļa, veltīta A.Einšteinam
 ● Izstāde “Dzejniecei Aspazijai - 155 (1865-
1943)”

 ● Grāmatu izstāde "Lasītprieks visai ģimenei", 
veltīta Starptautiskajai 
 ● Ģimenes dienai (15.05.)

 ● Žurnālu izstāde, veltīta Pasaules Vides dienai 
(05.06.)

 ● Būvdarbu nodaļas metodiskās komisijas sēde
 ● Pedagogu kopsapulce  
 ● Izglītojamo mobilitāte Erasmus+ projekta 
ietvaros Vācijā
 ● Matemātikas un tehnisko zinību nedēļas 
pasākumi
 ● Krāsu nedēļas pasākumi
 ● Mācību ekskursija “Iepazīsti nozari!” 
programmai Autotransports
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas ģerboņa stāsts”

 ● Izglītojamo mobilitāte Erasmus+ projekta 
ietvaros Vācijā
 ● Matemātikas un tehnisko zinību nedēļas 
pasākumi
 ● Krāsu nedēļas pasākumi
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas ģerboņa stāsts”

 ● Dabaszinību nedēļa, veltīta A.Einšteinam
 ● Izstāde “Dzejniecei Aspazijai - 155 
(1865-1943)”

 ● Pedagogu kopsapulce  
 ● Grāmatu izstāde "Lasītprieks visai ģimenei", 
veltīta Starptautiskajai Ģimenes dienai (15.05.)

 ● Žurnālu izstāde, veltīta Pasaules Vides dienai 
(05.06.)

 ● Izglītojamo mobilitāte Erasmus+ projekta ietvaros 
Vācijā
 ● Matemātikas un tehnisko zinību nedēļas pasākumi
 ● Krāsu nedēļas pasākumi
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas ģerboņa stāsts”

 ● Žurnālu izstāde, veltīta Pasaules Vides dienai 
(05.06.)

   ● Pedagogu kopsapulce
 ● Dabaszinību nedēļa, veltīta A.Einšteinam
 ● “Mans karjeras ceļš ir manās rokās!” Lekciju-
semināra cikls par karjeras prasmēm: Autotransports, 
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
 ● Izstāde “Dzejniecei Aspazijai - 155 (1865-1943)”

 ● Izglītojamo mobilitāte Erasmus+ projekta 
ietvaros Vācijā

 ● Arhitektūras un dizaina nodaļas metodiskās 
komisijas sēde
 ● Izglītības iestāžu bibliotekāru seminārs
 ● Svaru stieņa spiešana guļus DBT kauss
 ● Izstāde “Kosmosa iekarotāji”

 ● Mātes dienai veltīts pasākums
 ● AMI SK minifutbols
 ● Vēstures nedēļa DBT
 ● Izstāde “Māmiņai paldies saku...” Mātes 
dienai veltīta tematiska literatūras izstāde

 ● Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju nodaļas 
metodiskās komisijas sēde
 ● Žurnālu izstāde, veltīta Pasaules Vides dienai 
(05.06.)

 ● Izglītojamo mobilitāte Erasmus+ projekta 
ietvaros Vācijā
 ● Interneta drošības nedēļas pasākumi
 ● Svarbumbu celšanas sacensības DBT kauss
 ● Krievu rakstniekam Borisam Pasternakam - 
130 (1890-1960)
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas ģerboņa stāsts”
 ● Izstāde “Internets – labi vai slikti?”

 ● “Tava pieredze maniem panākumiem!” 
lekcija- diskusija ar nozares speciālistiem, 
programma Būvniecība, Autotransports
 ● Svaru stieņa spiešana guļus DBT kauss
 ● Izstāde “Kosmosa iekarotāji”

 ● Profesionālās meistarības konkurss “Ātrākais 
automehāniķis 2020”
 ● Vēstures nedēļa DBT
 ● Izstāde “Māmiņai paldies saku...” Mātes 
dienai veltīta tematiska literatūras izstāde
 ● Krievu komponistam Pēterim Čaikovskim - 
180 (1840-1893). Čaikovska mūzikas diena 
bibliotēkā

 ● Izglītojamo mobilitāte Erasmus+ projekta 
ietvaros Vācijā
 ● Interneta drošības nedēļas pasākumi
 ● Svarbumbu celšanas sacensības DBT kauss
 ● AMI SK basketbols jauniešiem
 ● Krievu rakstniekam Borisam Pasternakam - 
130 (1890-1960)
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas ģerboņa stāsts”
 ● Izstāde “Internets – labi vai slikti?”

 ● DBT izglītojamo un darbinieku rokdarbu 
izstāde
Dzejas izlase „Pavasaris. Sieviete. Mīlestība”
 ● Literatūras izstāde “Inženierkomunikāciju 
speciālistiem”

 ● Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju nodaļas 
metodiskās komisijas sēde
 ● Svaru stieņa spiešana guļus DBT kauss
 ● Izstāde “Kosmosa iekarotāji”

 ●  Profesionālās meistarības konkurss “Ātrākais 
automehāniķis 2020”
 ● Vēstures nedēļa DBT
 ● Izstāde “Māmiņai paldies saku...” Mātes 
dienai veltīta tematiska literatūras izstāde

 ● Izglītojamo mobilitāte Erasmus+ projekta 
ietvaros Vācijā

9. 9. 9. 9.

 ● Dabaszinību nedēļa, veltīta A.Einšteinam
 ● Izstāde “Dzejniecei Aspazijai - 155 (1865-
1943)”

 ● Pasākums ”Lieldienu notikums”
 ● Svaru stieņa spiešana guļus DBT kauss
 ● Izstāde “Kosmosa iekarotāji”

 ● Pedagogu kopsapulce  
 ● Žurnālu izstāde, veltīta Pasaules Vides dienai 
(05.06.)
 

 ●  Karjeras atbalsta pasākums projekta SAM 
8.3.5. ietvaros 
 ●  Sociālo zinību un kultūrizglītības metodiskās 
komisijas sēde
 ●  Basketbols DBT kauss
 ●  Dambretes turnīrs
 ●  Izstāde DBT bibliotēkā “Jubilejas”:
 Rakstniecei Annai Saksei - 115 (1905-1981), 
Arhitektam Gunāram Birkertam - 95 (1925-2017)

  ●  Pedagogu kopsapulce
 ● Basketbols DBT kauss
 ● Dambretes turnīrs
 ● Izstāde “Jubilejas”: Rakstniecei Annai Saksei - 115 
(1905-1981), Arhitektam Gunāram Birkertam - 95 
(1925-2017)

 ● Basketbols DBT kauss
 ● Dambretes turnīrs
 ● Izstāde “Jubilejas”: Rakstniecei Annai Saksei - 
115 (1905-1981),  Arhitektam Gunāram 
Birkertam - 95 (1925-2017)

 ● Būvniecības nozares profesionālās izglītības 
darba grupas sapulce 
 ● Metālapstrādes nodaļas metodiskās komisijas 
sēde
 ● Basketbols DBT kauss
 ● Dambretes turnīrs
 ● Izstāde “Jubilejas”: Rakstniecei Annai Saksei - 
115 (1905-1981), Arhitektam Gunāram 
Birkertam - 95 (1925-2017)

 ● Basketbols DBT kauss
 ● Dambretes turnīrs DBT
 ● Izstāde “Jubilejas”: Rakstniecei Annai Saksei - 
115 (1905-1981), Arhitektam Gunāram 
Birkertam - 95 (1925-2017)

 ● Daugavpils Būvniecības tehnikuma Erudītu 
ceļojošais kauss. Spēle “Kas?, Kur?, Kad?”: 
“Cilvēks. Daba. Tehnoloģijas”
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas ģerboņa stāsts”
 ● Tematiska izstāde veltīta dzimtās valodas 
dienai “Starp tevi un mani ir VALODA”

 ● Centralizētais eksāmens angļu valodā 3.kursiem
 ● Sociālo zinību un kultūrizglītības metodiskās 
komisijas sēde
 ● Pasaules ūdens dienai veltīta nedēļa
 ● Izstāde “Laimi nedrīkst atlikt uz rītdienu - 
laimīgam ir jābūt jau šodien!” 20.marts – 
Starptautiskā laimes diena
 ● Grāmatu izstāde, veltīta Astroloģijas dienai 
(20.03.)
 ● Literatūras izstāde „Aktuālās grāmatas psiholoģijā”
 Izstāde bibliotēkā „1949.gada 25.marta deportācija”

 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas ģerboņa stāsts”
 ● Tematiska izstāde veltīta dzimtās valodas 
dienai “Starp tevi un mani ir VALODA” 

 ● Centralizētais eksāmens angļu valodā 3.kursiem
 ● Pasaules ūdens dienai veltīta nedēļa
 ● “Gūsti pieredzi!” Meistarklase programma: 
Interjera dizains
 ● Izstāde “Laimi nedrīkst atlikt uz rītdienu - laimīgam 
ir jābūt jau šodien!” 20.marts – Starptautiskā laimes 
diena
 ● Grāmatu izstāde, veltīta Astroloģijas dienai (20.03.)

Literatūras izstāde „Aktuālās grāmatas psiholoģijā”
 ● Izstāde bibliotēkā „1949.gada 25.marta 
deportācija”

 ● Izstādes “Automehānika” apmeklējums
 ● Piedalīšanās Prakse.lv rīkotajās “Atvērto durvju 
dienās uzņēmumos”

 ●   Kvalifikācijas eksāmeni 4. kursiem
 ● Izstāde DBT bibliotēkā "Ņem līdzi līgojot»

 ● Piedalīšanās Prakse.lv rīkotajās “Atvērto durvju 
dienās uzņēmumos”
 ● AMI SK svaru stieņa spiešana guļus

 ● Kvalifikācijas eksāmeni 4. kursiem
 ● Izstāde DBT bibliotēkā "Ņem līdzi līgojot

 ● Autotransporta nodaļas metodiskās komisijas sēde
 Pasaules ūdens dienai veltīta nedēļa● 
 Izstāde “Laimi nedrīkst atlikt uz rītdienu - laimīgam ● 
ir jābūt jau šodien!” 20.marts – Starptautiskā laimes 
diena
● Grāmatu izstāde, veltīta Astroloģijas dienai (20.03.)

● Literatūras izstāde „Aktuālās grāmatas psiholoģijā”
 Izstāde bibliotēkā „1949.gada 25.marta deportācija”

 ● Izglītojamo mobilitāte Erasmus+ projekta 
ietvaros Vācijā

 ● Būvdarbu nodaļas nodaļas metodiskās 
komisijas sēde
 ● Pedagogu kopsapulce
 ● Piedalīšanās Prakse.lv rīkotajās “Atvērto durvju 
dienās uzņēmumos”

 ●  Grāmatu izstāde "Lasītprieks visai ģimenei", 
veltīta Starptautiskajai Ģimenes dienai (15.05.)

 ● Izstāde DBT bibliotēkā "Ņem līdzi līgojot"

 ● Izglītojamo mobilitāte Erasmus+ projekta 
ietvaros Vācijā
 ● Matemātikas un tehnisko zinību nedēļas 
pasākumi
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas ģerboņa stāsts”

 ● Piedalīšanās Prakse.lv rīkotajās “Atvērto durvju 
dienās uzņēmumos”

 ● Grāmatu izstāde "Lasītprieks visai ģimenei", 
veltīta Starptautiskajai Ģimenes dienai (15.05.)

 ● Izglītojamo mobilitāte Erasmus+ projekta 
ietvaros Vācijā
 ● Matemātikas un tehnisko zinību nedēļas 
pasākumi
 ● Krāsu nedēļas pasākumi
 ● Valentīndienai veltīts pasākums “DBT faktors”
 ● Psihologa tikšanās ar DBT dienesta viesnīcas 
pusaudžiem” Atkarības profilakse”
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas ģerboņa stāsts”

 ● Dabaszinību nedēļa, veltīta A.Einšteinam
 ● Izstāde “Mājai I 2020” apmeklējums, 
programma: Būvdarbi, Arhitektūra, Interjera 
dizains, Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 
 ● Izstāde “Dzejniecei Aspazijai - 155 (1865-
1943)”

 ●  Grāmatu izstāde "Lasītprieks visai ģimenei", 
veltīta Starptautiskajai Ģimenes dienai (15.05.)

 ●   Kvalifikācijas eksāmeni 4. kursiem
 ● Izstāde DBT bibliotēkā "Ņem līdzi līgojot»

  ● Literatūras izstāde “Latvijas tautiskie ēdieni”. 
Dzīvot saskaņā ar dabu un tās norisēm – mūsu 
senču gudrība.
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 ● 1991.g. barikāžu aizstāvju atceres dienai 
veltīta patriotiskā nedēļa
 ● Strītbola sacensības DBT
 ● Izstāde “Dzejniekam Fricim Bārdam - 140 
(1880-1919)”
 ● Janvāris – barikāžu mēnesis. Literatūras 
izstāde “Barikāžu laiku atceroties”
 ● Literatūras izstāde “Latvijas Republikas 
starptautiskā atzīšana”
 ● Lekcija-prezentācija „Latvijas Republikas 
starptautiskā atzīšana”

 ● Būvniecības nodaļas metodiskās komisijas sēde
 ● 1991.g. barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīta  
patriotiskā nedēļa
 ● Strītbola sacensības DBT 
  ● Izstāde “Dzejniekam Fricim Bārdam - 140 
(1880-1919)”
 ● Janvāris – barikāžu mēnesis. Literatūras izstāde  
“Barikāžu laiku atceroties”
 ● Literatūras izstāde “Latvijas Republikas  
starptautiskā atzīšana”
 ● Lekcija-prezentācija „Latvijas Republikas  
starptautiskā atzīšana”

  ● Dalība Autotransporta nozares apakšnepa sēdē
 1991.g. barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīta ● 
patriotiskā nedēļa
 Strītbola sacensības DBT● 
Izstāde “Dzejniekam Fricim Bārdam - 140 (1880-
1919)”
 Janvāris – barikāžu mēnesis. Literatūras izstāde ● 
“Barikāžu laiku atceroties”
 Literatūras izstāde “Latvijas Republikas ● 
starptautiskā atzīšana”
 Lekcija-prezentācija „Latvijas Republikas ● 
starptautiskā atzīšana”

  AMI SK basketbols jaunietēm●
  1991.g. barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīta ●
patriotiskā nedēļa
  Strītbola sacensības DBT●
 ● Izstāde “Dzejniekam Fricim Bārdam - 140 
(1880-1919)”
  Janvāris – barikāžu mēnesis. Literatūras izstāde ●
“Barikāžu laiku atceroties”
  Literatūras izstāde “Latvijas Republikas ●
starptautiskā atzīšana”
  Lekcija-prezentācija „Latvijas Republikas ●
starptautiskā atzīšana”

  Strītbola sacensības DBT●
  Izstāde “Dzejniekam Fricim Bārdam - 140 ●
(1880-1919)”
  Janvāris – barikāžu mēnesis. iteratūras izstāde ●
“Barikāžu laiku atceroties”
  Literatūras izstāde “Latvijas Republikas ●
starptautiskā atzīšana”
 ● Lekcija-prezentācija „Latvijas Republikas  
starptautiskā atzīšana”

 ● Ekonomikas nedēļas pasākumi
 ● Izstāde „Mūsu dzīves ekonomika”
 ● Janvāris – barikāžu mēnesis. Literatūras izstāde 
“Barikāžu laiku atceroties”
 ● Literatūras izstāde “Latvijas Republikas 
starptautiskā atzīšana”,
 ● Lekcija-prezentācija „Latvijas Republikas 
starptautiskā atzīšana”

 ● Ekonomikas nedēļas pasākumi 
 ● Izstāde „Mūsu dzīves ekonomika”
 ● Janvāris – barikāžu mēnesis. 
Literatūras izstāde “Barikāžu laiku atceroties”
 ● Literatūras izstāde “Latvijas Republikas 
starptautiskā atzīšana”
 ● Lekcija-prezentācija „Latvijas Republikas 
starptautiskā atzīšana”

 ● Arhitektūras un dizaina nodaļas metodiskās 
komisijas sēde
 ● Ekonomikas nedēļas pasākumi
Izstāde „Mūsu dzīves ekonomika”
 ● Janvāris – barikāžu mēnesis. Literatūras izstāde 
“Barikāžu laiku atceroties”
 ● Literatūras izstāde “Latvijas Republikas 
starptautiskā atzīšana”
 ● Lekcija-prezentācija „Latvijas Republikas 
starptautiskā atzīšana”

   ● IZM seminārs par skolu reorganizāciju
 ● Seminārs Būvniecības nozares speciālistiem 
"Būvkonstrukciju hidroizolācija”
 ● Tikšanās ar Daugavpils pašvaldības policijas 
pārstāvjiem (2. kursa izglītojamie)
 ● Ekonomikas nedēļas pasākumi
Izstāde „Mūsu dzīves ekonomika”
 ● Janvāris – barikāžu mēnesis. Literatūras izstāde 
“Barikāžu laiku atceroties”
 ● Literatūras izstāde “Latvijas Republikas 
starptautiskā atzīšana”
 ● Lekcija-prezentācija „Latvijas Republikas 
starptautiskā atzīšana”

   ● IZM seminārs par skolu reorganizāciju
 ● Ekonomikas nedēļas pasākumi
 ● Izstāde „Mūsu dzīves ekonomika”
 ● Janvāris – barikāžu mēnesis. Literatūras izstāde 
“Barikāžu laiku atceroties”
 ● Literatūras izstāde “Latvijas Republikas 
starptautiskā atzīšana”
 ● Lekcija-prezentācija „Latvijas Republikas 
starptautiskā atzīšana”

  ● Piedalīšanās Atklātajā Latvijas jauniešu 
čempionātā “Kas? Kur? Kad? (Eiropas kausa 
kvalifikācijas spēle) 
 ● Izstāde veltīta Starptautiskajai bērnu grāmatu  
dienai (02.04.) Dāņu rakstniekam Hansam 
Kristianam Andersenam - 215 (1805-1875)

  ● Izstāde veltīta Starptautiskajai bērnu grāmatu 
dienai (02.04.) Dāņu rakstniekam Hansam 
Kristianam Andersenam - 215 (1805-1875)

 ● Profesionālās meistarības konkurss Skills Latvia 
2020
 ● Grāmatu izstāde, veltīta LR Satversmes sapulces 
sasaukšanas dienai un LR Neatkarības Deklarācijas 
pasludināšanas dienai

 ● Profesionālās meistarības konkurss Skills Latvia 
2020
 ● Grāmatu izstāde, veltīta LR Satversmes sapulces 
sasaukšanas dienai un LR Neatkarības Deklarācijas 
pasludināšanas dienai

 ● Matemātikas, dabaszinību un tehnisko zinību 
metodiskās komisijas sēde
 ● Grāmatu izstāde "Bērnu grāmatu karuselis visu 
vecumu braucējiem" veltīta Bērnu aizsardzības 
dienai
 ● Latvijas Sporta nedēļa. Izstāde “Esi vesels!”

 ● DBT metodiskās padomes sēde
 ● DBT vasaras izlaidums

 ● Izstādes “Skola 2020 apmeklējums” projekta 
SAM 8.3.5. ietvaros
 ● Badmintons DBT kauss
 ● Absolventu dienas “Veiksmes stāsti”
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas ģerboņa stāsts”
 ● Valodu nedēļa DBT
 ● Grāmatu izstāde “Valodas – mūsu bagātība”

 ● Profesionālās meistarības konkurss Skills Latvia 
2020
 ● Daugavpils pilsētas čempionāts basketbolā
 ● Grāmatu izstāde, veltīta LR Satversmes sapulces 
sasaukšanas dienai un LR Neatkarības Deklarācijas 
pasludināšanas dienai

 ● Būvdarbu nodaļas metodiskās komisijas sēde
 ● Grāmatu izstāde "Bērnu grāmatu karuselis visu 
vecumu braucējiem" veltīta Bērnu aizsardzības 
dienai
 ● Latvijas Sporta nedēļa. Izstāde “Esi vesels!”

 ● Badmintons DBT kauss
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas ģerboņa stāsts”
 ● Valodu nedēļa DBT
 ● Grāmatu izstāde “Valodas – mūsu bagātība”

 ● Psiholoģijas un saskarsmes nedēļas pasākumi
 ● Oratoru konkurss “Manas veiksmes formula”
 ● Florbola DBT kauss
 ● Izstāde bibliotēkā „1949.gada 25.marta 
deportācija”
 ● Izstāde “Latviešu mūziķim, dzejniekam 
Guntaram Račam - 55 (1965)”
 ● Literatūras izstāde “Putnu mīļotājiem”, veltīta 
Starptautiskajai Putnu dienai (01.04.)

 ● Lieldienu nakts turnīrs volejbolā
 ● Piedalīšanās Atklātajā 
Latvijas jauniešu čempionātā “Kas? Kur? Kad?” 
(Pasaules čempionāta  kvalifikācijas spēle) (DBT 
komanda” Otrā maiņa”)
● Grāmatu izstāde, veltīta LR Satversmes sapulces 
sasaukšanas dienai un LR 
●Neatkarības Deklarācijas pasludināšanas dienai

 ● Valodu un komunikatīvo zinību metodiskās 
komisijas sēde
 ● Grāmatu izstāde "Bērnu grāmatu karuselis visu 
vecumu braucējiem" veltīta Bērnu aizsardzības 
dienai
 ● Latvijas Sporta nedēļa. Izstāde “Esi vesels!”

 ● Badmintons DBT kauss
 ● “Biznesa gēns”- diskusija ar biznesa inkubatora 
pārstāvjiem un uzņēmējiem, lai uzzinātu par 
karjeras iespējam uzņēmējdarbības jomā
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas ģerboņa stāsts”
 ● Valodu nedēļa DBT
 ● Grāmatu izstāde “Valodas – mūsu bagātība”
 ● IKVD seminārs par skolu akreditāciju

 ● Badmintons DBT kauss
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas ģerboņa stāsts”
 ● Valodu nedēļa DBT
 ● Grāmatu izstāde “Valodas – mūsu bagātība”

 ● Seminārs “Elektromobiļi” IPĪV “Dagda”
 ● Psiholoģijas un saskarsmes nedēļas pasākumi
 ● Florbola DBT kauss
 ● Mācību ekskursija “Iepazīsti nozari!” 
programmai Būvdarbi
 ● Izstāde bibliotēkā „1949.gada 25.marta 
deportācija”
 ● Izstāde “Latviešu mūziķim, dzejniekam 
Guntaram Račam - 55 (1965)”
 ● Literatūras izstāde “Putnu mīļotājiem”, veltīta 
Starptautiskajai Putnu dienai (01.04.)

 ● Centralizētais eksāmens Latvijas un pasaules 
vesture 2. kursiem
 ● Sociālo zinību un kultūrizglītības metodiskās 
komisijas sēde
 ● “Mans karjeras ceļš ir manās rokās!” Lekciju – 
semināru cikls par karjeras prasmēm, 
programma: Būvdarbi
● Grāmatu izstāde "Bērnu grāmatu karuselis visu 
vecumu braucējiem" veltīta Bērnu aizsardzības 
dienai
 ● Latvijas Sporta nedēļa. Izstāde “Esi vesels!”

  ● Latvijas sporta nedēļas pasākumi

  Būvniecības nodaļas metodiskās komisijas sēde●
  Psiholoģijas un saskarsmes nedēļas pasākumi●
  Florbola DBT kauss●
  Izstāde bibliotēkā „1949.gada 25.marta ●
deportācija”
  Tikšanās ar Daugavpils politiski represēto ●
locekļiem un prezentācija „1949.gada 25.marta 
deportācija”
  Izstāde “Latviešu mūziķim, dzejniekam ●
Guntaram Račam - 55 (1965)”
  Literatūras izstāde “Putnu mīļotājiem”, veltīta ●
Starptautiskajai Putnu dienai (01.04.)

  ● Metālapstrādes nodaļas metodiskās komisijas 
sēde
  Grāmatu izstāde "Bērnu grāmatu karuselis visu ●
vecumu braucējiem" veltīta Bērnu aizsardzības 
dienai
  Latvijas Sporta nedēļa. Izstāde “Esi vesels!”●

  Badmintons DBT kauss●
  Lekcija-prezentācija “Latvijas ģerboņa stāsts”●
  Valodu nedēļa DBT ●
 ● Grāmatu izstāde “Valodas – mūsu bagātība” 

  Psiholoģijas un saskarsmes nedēļas pasākumi●
  Florbola DBT kauss●
  Lekcija-prezentācija: “1849.gada 25.marta ●
deportācija”
  Izstāde bibliotēkā „1949.gada 25.marta ●
deportācija”
  Izstāde “Latviešu mūziķim, dzejniekam ●
Guntaram Račam - 55 (1965)”
 ● Literatūras izstāde “Putnu mīļotājiem”, veltīta  
Starptautiskajai Putnu dienai (01.04.)

  Lielā talka DBT 2020●
  AMI SK Baltijas spēles volejbola●
  Grāmatu izstāde, veltīta LR Satversmes sapulces ●
sasaukšanas dienai un LR Neatkarības Deklarācijas 
pasludināšanas dienai
  Ceļu būves nedēļas pasākumi●
  Izstāde “Laimīgu ceļu!”●
  Mākslas dienas. Izstāde “Košums”●

 ● Seminārs “Elektromobiļi”
 ● Psiholoģijas un saskarsmes nedēļas pasākumi
 ● Florbola DBT kauss
 ● Izstāde bibliotēkā „1949.gada 25.marta 
deportācija”
 ● Izstāde “Latviešu mūziķim, dzejniekam 
Guntaram Račam - 55 (1965)”
 ● Literatūras izstāde “Putnu mīļotājiem”, veltīta 
Starptautiskajai Putnu dienai (01.04.)

 ● Vecāku sapulce
 ● Viktorīna ”Kas? Kur? Kad?” ,,Mūsu profesijas, 
mūsu tehnikums”
 ● Minifutbols DBT kauss
 ● AMI SK Baltijas spēles volejbola
 ● Grāmatu izstāde, veltīta LR Satversmes sapulces 
sasaukšanas dienai un LR Neatkarības Deklarācijas 
pasludināšanas dienai
 ● Ceļu būves nedēļas pasākumi
 ● Izstāde “Laimīgu ceļu!”
 ● Mākslas dienas. Izstāde “Košums”

  ● Ceļu būves nedēļas pasākumi
  Minifutbols DBT kauss●
  AMI SK Baltijas spēles volejbola●
  Daugavpils Būvniecības tehnikuma Erudītu ●
ceļojošais kauss. Spēle “Kas?, Kur?, Kad?”: “Mūsu 
profesijas, mūsu tehnikums”
  Grāmatu izstāde, veltīta LR Satversmes sapulces ●
sasaukšanas dienai un LR Neatkarības Deklarācijas 
pasludināšanas dienai
  Izstāde “Laimīgu ceļu!”●
  Mākslas dienas. Izstāde “Košums”●

 ● Centralizētais eksāmens matemātikā 
3.kursiem
 ● Literatūras izstāde “Latvijas tautiskie ēdieni”. 
Dzīvot saskaņā ar dabu un tās norisēm – mūsu 
senču gudrība.

 ● Izstāde DBT bibliotēkā "Ņem līdzi līgojot"

 ● Profesionālās meistarības konkurss 
“Profesionālis metināšanā”
 ● Izaicinājuma kauss volejbolā DBT
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas ģerboņa stāsts”
 ● Tematiska izstāde veltīta dzimtās valodas 
dienai “Starp tevi un mani ir VALODA” 

  ● Tikšanās ar dažādu augstskolu pārstāvjiem par 
tālākizglītības iespējām pēc DBT absolvēšanas
 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas ģerboņa stāsts” 
 ● Tematiska izstāde veltīta dzimtās valodas  
dienai “Starp tevi un mani ir VALODA” 
 ● Starptautiskajai dzimās valodas dienai veltīts  
pasākums DBT

  Atbalsta seminārs angļu valodas skolotājiem ●
“Darbs ar tekstu kompetenču izglītības 
kontekstā”

  ● Valodu un komunikatīvo zinību metodiskās 
komisijas sēde
  Minifutbols DBT kauss●
  Grāmatu izstāde, veltīta LR Satversmes ●
sapulces sasaukšanas dienai un LR Neatkarības 
Deklarācijas pasludināšanas dienai
  Ceļu būves nedēļa. Izstāde “Laimīgu ceļu!”●
  Mākslas dienas. Izstāde “Košums”●

 ● Pasaules ūdens dienai veltīta nedēļa
 ● Izstāde “Laimi nedrīkst atlikt uz rītdienu - 
laimīgam ir jābūt jau šodien!” 20.marts – 
Starptautiskā laimes diena
 ● Grāmatu izstāde, veltīta Astroloģijas dienai 
(20.03.)
 ● Literatūras izstāde „Aktuālās grāmatas 
psiholoģijā”
 ● Izstāde bibliotēkā „1949.gada 25.marta 
deportācija”

 ● Ēdināšanas pakalpojumu nodaļas metodiskās 
komisijas sēde
 ● Minifutbols DBT kauss
 ● Grāmatu izstāde, veltīta LR Satversmes 
sapulces sasaukšanas dienai un LR Neatkarības 
Deklarācijas pasludināšanas dienai
 ● Mākslas dienas. Izstāde “Košums”

 ● Būvniecības nodaļas metodiskās komisijas 
sēde
 ● Literatūras izstāde “Latvijas tautiskie ēdieni”. 
Dzīvot saskaņā ar dabu un tās norisēm – mūsu 
senču gudrība.

 ● Lekcija-prezentācija “Latvijas ģerboņa stāsts”
 ● Tematiska izstāde veltīta dzimtās valodas 
dienai “Starp tevi un mani ir VALODA”

 ● Centralizētais eksāmens latviešu valodā 
3.kursiem
 ● Literatūras izstāde “Latvijas tautiskie ēdieni”. 
Dzīvot saskaņā ar dabu un tās norisēm – mūsu 
senču gudrība.

 ● Izstāde DBT bibliotēkā "Ņem līdzi līgojot" ● Metālapstrādes nodaļas metodiskās komisijas sēde
 ● Seminārs “Pieaugušo izglītības priekšrocības un 
izvēle”
 ● Pasaules ūdens dienai veltīta nedēļa 
 ● Izstāde “Laimi nedrīkst atlikt uz rītdienu - laimīgam  
ir jābūt jau šodien!” 20.marts – Starptautiskā laimes 
diena
 ● Grāmatu izstāde, veltīta Astroloģijas dienai (20.03.) 
 ● Literatūras izstāde „Aktuālās grāmatas psiholoģijā” 
 ● Izstāde bibliotēkā „1949.gada 25.marta  
deportācija”

   ● Literatūras izstāde “Latvijas tautiskie ēdieni”. 
Dzīvot saskaņā ar dabu un tās norisēm – mūsu 
senču gudrība.
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