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IZVEIDOTS BŪVNIECĪBAS NOZARES PROFESIONĀLĀS 
IZGLĪTĪBAS METODISKĀ ATBALSTA CENTRS
2020.gada 16.janvārī Daugavpils 
Būvniecības tehnikumā notika 
Būvniecības nozares izglītības programmu 
metodiskās jomas darba grupas sapulce, 
kurā piedalījās Latvijas profesionālās 
izglītības mācību iestāžu direktoru 
vietnieki, izglītības metodiķi, pedagogi 
no septiņām profesionālās izglītības 
iestādēm: Daugavpils Būvniecības 
tehnikuma, Liepājas Valsts tehnikuma, 
Rēzeknes tehnikuma, Jelgavas tehnikuma, 
Rīgas celtniecības koledžas, Jēkabpils 
Agrobiznesa koledžas Barkavas 
struktūrvienības, Vidzemes Tehnoloģiju 
un dizaina tehnikuma

S kolu pārstāvji satikās ar mērķi 
izveidot Būvniecības nozares 
profesionālās izglītības metodis-

kā atbalsta centru, kas veiks metodiskā 
darba vadību un koordināciju profesio-
nālās izglītības programmu attīstības un 
kvalitātes pilnveidei. Centrs tika veidots 
balstoties uz Izglītības un zinātnes minis-
trijas 21.06.2019 rīkojumu Nr.1—2e/19/174 
“Par profesionālās izglītības kompetences 
centru uzdevumiem”, kurš norāda, ka 
katrs no 17 Latvijas profesionālās izglī-
tības kompetences centriem uzņemsies 
metodisko atbildību noteiktā nozarē un 
sniegs atbalstu profesionālās izglītības 
noteiktas jomas attīstībā. 

Daugavpils Būvniecības tehnikuma 
direktora vietniece izglītības jomā Oksana 
Soročina visiem klātesošajiem stāstīja par 
centra izveides nepieciešamību, kāds ir 
tā mērķis un galvenie darbības uzdevumi. 
Tika izstrādāts centra darbības regla-
ments, ar ko visi klātesošie iepazinās. 
Metodiskā atbalsta centrs veiks Būvnie-
cības nozares profesionālās izglītības 
metodiskā darba vadību un koordināciju, 
lai nodrošinātu izglītības programmu 
attīstības un kvalitātes pilnveidi. Tika 
nosprausti darbības uzdevumi: organizēt 
un vadīt metodisko darbu profesionālās 
izglītības iestādēm izstrādāto modu-
lāro izglītības programmu īstenošanas 
uzsākšanai, vienota programmas parauga 
izstrādei vai aktualizēšanai, organizato-

riskajai pielāgošanai programmu īsteno-
šanai sākotnējā profesionālajā izglītībā, 
profesionālajā tālākizglītībā un darba 
vidē balstītajām mācībām, kā arī jaunu 
programmu izstrādei un īstenošanas 
uzsākšanai atbilstoši darba tirgus piepra-
sījumam valsts vai reģionālajā mērogā, kā 
arī nodrošināt metodisko materiālu par 
modulāro izglītības programmu saturisko 
pielāgošanu īstenošanai un nodrošināt 
saikni modulārās izglītības programmām 
ar profesijas standartu, profesionālās 
kvalifikācijas prasībām, profesionālās 
kvalifikācijas eksāmenu saturu, nepiecie-
šamības gadījumā iesniedzot Izglītības un 
zinātnes ministrijas Profesionālās un pie-
augušo izglītības departamentam priekš-
likumus normatīvo aktu izmaiņām. Svarīgi 
ir nodrošināt izcilības/ekselences un 
labās prakses ieviešanu, vadot seminārus, 
praktiskās darbnīcas un meistarklases 
tehnikuma darbnīcās un laboratorijās 
profesionālās izglītības iestāžu pedago-
giem, kuri īsteno šīs programmas, kā arī 
ikvienam interesentam, citu izglītības 
iestāžu izglītojamiem, nozares uzņēmumu 
darbiniekiem u.c.

Skolu pārstāvji izteica savas idejas un 
vēlmes tālākai centra darbībai. Piemē-
ram, priekšlikums no Rīgas celtniecības 
koledžas pārstāvjiem: kopīgi izstrādāt me-
todiskus materiālus Būvniecības izglītības 
programmu īstenošanai, kas būtu piemē-
roti mūsdienu jaunatnei, viņu interesēm, 
izmantojot IT tehnoloģijas, lai veicinātu 
jauniešu motivāciju mācīties. 

Arvien biežāk no pedagogiem dzirdam, 
ka 21.gs. jaunieši ir jāmotivē mācīšanās 
procesam, tiem ļoti ātri zūd vēlme ilgstoši 
noturēt uzmanību, tāpēc arī pašiem 
pedagogiem ir jāmainās, jāmeklē jauni 
paņēmieni, metodes, kā veidot interesi 
jauniešos par apgūstamo tēmu, kā to, 
ko māca sasaistīt ar reālo dzīvi, liekot 
uzsvaru uz to, kur tas ir nepieciešams, 
kāpēc man tas ir jāzina, jāsaprot, kā es 
to pielietošu? Kompetencēs balstīta 
profesionālā izglītība, tas ir izaicinājums 
ikvienam pedagogam, gan tiem, kam jau 
ir liela pedagoģiskā pieredze, gan tiem, 
kas uzsāk savu profesionālo darbību. 

Sagatavoja:
Informācijas un metodiskā centra vadītāja 

Jolanta Savvina
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KVALIFIKĀCIJA PĒC 
9.KLASES

PĒC 
12.KLASES

DAUGAVPILĪ, JĀTNIEKU IELĀ 87
Apdares darbu tehniķis 4 gadi 1,5 gads
Ēku būvtehniķis 4 gadi
Sausās būves tehniķis 1,5 gads
Krāšņu un kamīnu mūrnieks  1,5 gads
Betonētājs (no 17 gadu vecuma) 1 gads
Namu pārzinis 1,5 gads
Ceļu būvtehniķis 4 gadi 1,5 gads
Ģeotehnikas izpētes tehniķis 1,5 gads
Mērniecības tehniķis 1,5 gads
Ainavu būvtehniķis 1,5 gads
Inženierkomunikāciju tehniķis 4 gadi 1,5 gads
Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis 1,5 gads
Arhitektūras tehniķis 1,5 gads
Interjera dizainera asistents 4 gadi 2 gadi 
Automehāniķis 4 gadi 1,5 gads
Transportlīdzekļu krāsotājs 1,5 gads
Lokmetinātājs (MAG/MIG) (no 17 gadu vecuma) 1 gads
Lokmetinātājs (TIG) (no 17 gadu vecuma) 1 gads

DAGDĀ, BRĪVĪBAS IELĀ 3
Apdares darbu tehniķis 4 gadi
Pavārs 4 gadi
Konditora palīgs (no 17 gadu vecuma) 1 gads
Lokmetinātājs (MAG/MIG) (no 17 gadu vecuma) 1 gads

LUDZĀ, P.MIGLINĪKA IELĀ 34A
Inženierkomunikāciju tehniķis 1,5 gads
Namu apsaimniekošanas meistars  (no 17 gadu vecuma) 1 gads

UZŅEMŠANA 2020./2021.m.g.
Piedāvājam apgūt pieprasītu un konkurētspējīgu profesiju!

AKTUALITĀTES

ŅAU, ŅAU, ŅAU!
TEHNIKUMĀ 

KĻŪST ARVIEN 
KARSTĀK, JO 
IR ATNĀKUSI 

VALENTĪNDIENA!
KAD AMORIŅŠ ŠAI DIENĀ ATNĀK,

TAS SKATĀS KUR LAI BULTAS ŠAUJ;
BET NE JAU TIKAI TO VIŅŠ DARA,

VIŅŠ SŪTA SVEICIENUS NO MUMS.
LAI IKVIENAM SIRDĪ PALIEK TAS 

MĪĻUMS UN SILTUMS, KAS VIRMOJA 
TEHNIKUMĀ SV. VALENTĪNA DIENĀ!

2020.GADA 2. UN 3. APRĪLĪ AICINĀM VISUS UZ 
DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMA ATVĒRTO DURVJU DIENĀM!

28818932 dbt@dbt.lv WWW.dbt.lv

Kaķu saime: 
Mitja, Maša un Fēliks



2KONKURSI

NOSKAIDROTI LABĀKIE DBT METINĀTĀJI
19.februārī Daugavpils Būvniecības 
tehnikumā notika profesionālās 
meistarības konkurss “Labākais 
metinātājs”, kurā sacentās divpadsmit 
Daugavpils Būvniecības tehnikuma trīs 
struktūrvienību: Daugavpils, Jātnieku 
iela 87, IPĪV “Daugavgrīvas cietums”, 
Daugavpils, Lielā iela 1, IPĪV “Dagda”, 
Brīvības iela 3, Dagda, labākie topošie 
lokmetinātāji, no katras struktūrvienības 
4 dalībnieki. Konkurss notika Jātnieku 
ielā 87 un IPĪV “Daugavgrīvas cietums”

K onkurss notika ar mērķi aplie-
cināt Daugavpils Būvniecības 
tehnikuma (DBT) audzēkņu pro-

fesionālās prasmes un zināšanas, veicināt 
profesionālās izglītības pievilcību sabied-
rībā un noteikt kandidātus iespējamai 
dalībai jauno profesionāļu meistarības 
konkursā SkillsLatvia 2020.

Profesionālās meistarības konkurss 
Metālapstrādes nodaļā tika rīkots pirmo 
reizi. Konkursa dalībnieki sākumā 40 

minūtēs izpildīja teorētisko daļu, tika 
pārbaudītas konkursantu teorētiskās 
zināšanas metinātāja profesijā, tie bija 40 
jautājumi uz kuriem tika dotas atbildes.

Tālāk sekoja konkursa praktiskā daļa, 
kura ilga 120 minūtes. Konkursanti, pēc 
noteikta rasējuma, metināja četras kon-
trolšuves, katru ne ilgāk par 30 minūtēm, 
ievērojot precīzas prasības katras šuves 
izpildē. 

Konkursa žūrijas priekšsēdētājs bija 
DBT Metālapstrādes nodaļas vadītājs 
Toms Plinte, priekšsēdētāja vietnieks — 
profesionālās izglītības skolotājs Jānis 
Keišs, žūrijas locekļi — profesionālās iz-
glītības skolotājs Jurijs Umbraško un pro-
fesionālās izglītības skolotājs Voldemārs 
Mizāns. Žūrija ļoti precīzi un detalizēti 
vērtēja konkursantu metinātos paraugus 
un pārbaudīja teorētiskos testus.

Kā atzīmēja paši konkursanti, tad tāds 
konkurss dod iespēju katram audzēknim 
sevi novērtēt citu vidū, izbaudīt sacensību 
garu, kad arī nervus ir jāsavalda, jābūt 

gatavam izpildīt noteiktu uzdevumu. 
Konkursanti atzīmēja, ka tādus konkursus 
ir jārīko katru gadu, tas vēl vairāk dotu 
iespēju mācību laikā pārbaudīt savas 
spējas gatavojoties kvalifikācijas eksāme-
nam un būt gatavam strādāt darba tirgū 
izvēlētajā specialitātē.

Kopvērtējumā diviem konkursantiem 
kopējais vērtējums bija absolūti vienāds, 
bet pēc konkursa nolikumā atrunāta, ja ir 
tāda situācija, tad uzvar tas, kuram ir aug-
stāks rezultāts konkursa praktiskajā daļā. 
Sīvā cīņā godalgoto pirmo vietu konkursā 
ieguva Deniss Zvorigins, otro vietu — Da-
rius Zickus un trešo vietu IPĪV “Daugavgrī-
vas cietums” audzēknis Aleksejs Savičs. 

Apsveicam uzvarētājus! Izsakām lielu 
paldies visiem konkursa dalībniekiem un 
pedagogiem, kas sagatavoja audzēkņus 
sacensībām, tas bija ieguvums visiem!

Sagatavoja:
Informācijas un metodiskā centra vadītāja 

Jolanta Savvina
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EKONOMIKAS NEDĒĻA

N o 27.01.—31.01.2020. notika Eko-
nomikas nedēļa. Pasākumos 
aktīvi piedalījās visi mūsu 

tehnikuma 1. — 3.kursu izglī-
tojamie. Ekonomikas nedēļas 
mērķis ir: pielietot kompetenču 
pieeju ikdienas uzdevumu iz-
pildē, noskaidrojot ko izglīto-
jamais spēj paveikt ar savām 
zināšanām. Pārejot no prasmēm 
uz kompetencēm, īstenojot mācību 
procesu tā, lai skolēns spētu ne tikai iegūt zināša-
nas, bet arī prastu tās mērķtiecīgi un atbildīgi pielietot ik-
dienā, parādot gatavību dzīves situācijās mainīgajā pasaulē, 
kā arī spēja izmantot zināšanas, prasmes un paust attieksmi 
risinot problēmas mainīgās, reālās dzīves situācijās.

Ekonomikas nedēļas ietvaros izglītojamie piedalījās 
dažādos pasākumos, bet kā aizraujošāko atzīmēja 1-03.gr. 
“Interjera noformētājs” izglītojamie, meistardarbnīcu “Starp-
tautiskā tirdzniecība”. Aktīvi darbojoties meistardarbnīcā 
izglītojamie vēlreiz saskārās ar iegūto zināšanu, dažādo pras-
mju un attieksmju izpausmi risinot uzdevumus. Jo kompe-
tenču pieejai uzmanības centrā izvirza prasmes un īpašības, 
kas nodrošina ātrāku, mērķtiecīgāku galarezultāta sasnieg-
šanu. Tika apskatīti tirgus darbības principi praktiski, tātad 
reālajā dzīvē. Šīs meistardarbnīcas dalībnieki atzina, ka ne 
uzreiz saprata kā gūt labāku, ātrāku rezultātu, kā arī augstā-
ku rezultātu. Šīs meistardarbnīcas laikā izglītojamie attīstīja 
dažādas caurviju kompetences—kritisko domāšanu, jaunradi 
un uzņēmējdarbību, pašvadītu mācīšanos, sadarbību. Ātrāk 
uzrādītos uzdevumus izdevās sasniegt, apgūtās zināšanas 
un prasmes pielietojot, izstrādājot darbības stratēģiju. Visi 
dalībnieki apgalvoja, ka pēc šīs meistardarbnīcas aizdomājās 
— kas ir komanda, atbildība, uzticētais uzdevums, rezultāts. 

2-03 gr. “Interjera noformētājs” un 3-02 gr. “Autodiagnostiķis” 
grupu izglītojamie labprāt piedalījās ekonomisko terminu vārd-
nīcas izstrādē. Darbojoties grupā izglītojamie parādība caurviju 
prasmes— apvienojot, pielietojot tās darbībā loģiski domājot, 
sadarbojoties grupā, pielietojot digitālās prasmes. 

Savukārt ļoti aktīvi ekonomikas krustvārdu mīklu risināša-
nā iesaistījās arī 3-04 gr.”Arhitektūras tehniķis”, 3-33 gr. „Ceļu 
būvtehniķis”, 3-23 gr.”Inženierkomunikāciju tehniķis”, 3-15 gr. 
„Apdares darbu tehniķis” tādejādi parādot, kā izglītojamie 
spēj savas zināšanas pielietot, risinot krustvārdu mīklas 
ekonomikā.

Šīs nedēļas pasākumu klāstā 2-33 gr. „Ceļu būvtehniķis”, 2-15.
gr.”Apdares darbu tehniķis”, 2-23.gr. „Inženierkomunikāciju 
tehniķis”, 2-03.gr. „Interjera noformētājs”, 1-23.gr. „Inženierko-
munikāciju tehniķis”, 2-02.gr. „Autodiagnostiķis” izglītojamie arī 
veidoja grupās reklāmu savam produktam vai pakalpojumam, 
prezentējot to. Parādot sava produkta priekšrocības, novērtējot 
spēju konkurēt tirgū, aizstāvot savu ideju, kā arī apzināties, cik 
svarīga ir prasme mūsdienās pārdot. Šīs darbības rezultātā tika 
attīstīta viena no svarīgākajām kompetencēm—jaunrade un 
uzņēmējspējas.

Tehnikuma bibliotēkā bija iespējams iepazīties šīs nedēļas 
laikā ar izstādi—ekspozīciju „Mūsu dzīves ekonomika”, tāde-
jādi apskatot ekonomiku no cita aspekta — mūsu ikdienas, 
sadzīves redzējuma, pielietojuma.

Rakstu sagatavoja Sociālo zinību  
un kultūrizglītības MK vadītāja Ilona Kuņicka

DROŠĀKA INTERNETA DIENA DBT

L atvijā 11.februārī tika atzīmēta 
Vispasaules Drošāka interneta 
diena (DID2020) ar saukli “Drošāks 

internets sākas ar tevi!”, aicinot ikvienu 
domāt par to, kā mēs katrs rūpējamies 
par savu drošību internetā, un kāds 
ir mūsu ieguldījums, veidojot labāku 
interneta vidi. 

Šogad DBT speciālisti akcentēja 1.kursa 
audzēkņu uzmanību uz dažādām tēmām.

Riski un pārkāpumi interneta vidē. Cik bieži 
pusaudži ar to sastopas, un ko darīt konkrētajās situācijās.

Aktuāli jautājumi par drošību internetā un savu zināšanu 
pārbaude “e-Zināšanu čempionāts” — kā pašam sevi pasargāt, 
tehniskām iespējām, gan arī, kā atšķiras fakts no viedokļa, jautā-
jumi, kas saistīti ar digitālo kompetenci. 

Diskusija “Noķerti tīklā” (TIEŠRAIDE), kurā eksperti runāja par 
to, kā mainījusies pasaule kopš tehnoloģijas un internets ir plaši 
ienākuši ikdienas dzīvē, un vai esam gatavi tik straujai tehnoloģi-
ju attīstībai. 

“Kibernoziedzības tendences”. Audzēkņi satikās ar Valsts 
policijas pārstāvjiem (Valsts policijas koledžas lektors Vitolds 
Garkalns, VP Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas inspek-
tors Vjačeslavs Jasvins), kuri nodarbojas ar kibernoziedzībām. 
Tikšanas laikā bija apspriesti tādi jautājumi kā likumi un sodi 
par pārkāpumiem internetā, kailfoto sūtīšanas problēma, draudi 
un negatīvi komentāri sociālajos tiklos, Valsts policijas darba 
formas ar problēmām digitālajā vidē. Diskusija bija ļoti aktīva un 
aizraujoša.

Testēšana “IKT drošības prasmju barometrs”. Informātikas skolo-
tājs A.Bogačovs visas nedēļas laikā 1.—3. kursa audzēkņiem piedāvā-
ja testu datorprogrammu un sociālo tīklu drošībā. Diemžēl, rezultāti 
ir zemāki par 50%. Varam secināt, ka šajā virzienā vēl ir jāstrādā.

Protams, speciālistu viedokli ir svarīgi, bet mums interesanti 
zināt, ko par šiem jautājumiem domā mūsu audzēkņi.

Par savu interneta izmantošanas pieredzi pastāstīja grupas 
1-23 audzēknis Žans Sušitskis. 

“Interneta drošības tēma ir aktuāla, jo ir vairāk cilvēku, kuri 
vēlas apkrāpt vai aplaupīt citus.

Man ir viedtālrunis no 8 gadu vecuma. Es mācos no savām 
kļūdām, internetspēlēs un sociālajos tīklos mani vairakkārt mē-
ģināja maldināt, tāpēc es domāju, ka ir jāsniedz informācija par 
draudiem un aizsardzības veidiem internetā.

Zaudējot naudu tīklā, es nopietni pievērsos drošības jautāju-
mam, uzstādīju visus iespējamos filtrus un pārstāju uzticēties 
vispār jebkuram.

Visizplatītākā problēma ir apvainojumi, daudziem ir ļoti viegli 
teikt negatīvas emocijas, kad citi tevi neredz. Es domāju, ka 65% 
internetlietotāju grēko ar to. Kur vērsties virtuālas vardarbības 
gadījumā, tikai daži cilvēki zina un uzskata to par nepieciešamu.

Lai iegūtu informāciju, es izmantoju pārlūku Google Chrome, 
izklaidei un izglītības vajadzībām bieži skatos Youtube.com, 
klausos mūziku platformā SoundCloud. Ļoti reti, ja nepieciešams, 
dodos uz sociālajiem tīkliem, mani konti ir slēgti svešiniekiem.

Manuprāt, pusaudžiem vispopulārākās ir spēles un komunikā-
cija sociālajos tīklos. 

Mācību stundu laikā es nelietoju tālruni, jo tādi ir tehnikuma 
iekšējās kartības noteikumi”.

Paldies visiem, kas piedalījās mūsu pasākumos: grupas D1-09, 
D1-15, 1-23, 1-35, 1-02b, 2-04, 1-02a, 1-03, 1-04, 1-35. 

Sagatavoja: J.Stičinskis, J.Sokolova

TEHNIKUMĀ NORITĒJA TEMATISKĀS NEDĒĻAS



3 PROJEKTI

VEIKSMĪGI NOSLĒGUSIES ARHITEKTŪRAS  
UN DIZAINA NODAĻAS AUDZĒKŅU  
ERASMUS+ MĀCĪBU PRAKSE VĀCIJĀ
Divu nedēļu garumā no 2020.gada 
2.februāra līdz 15.februārim Daugavpils 
Būvniecības tehnikuma 12 izglītojamie, 
topošie interjera noformētāji, interjera 
dizaina speciālisti un arhitektūras tehniķi, 
pilnveidoja savas praktiskās zināšanas 
un prasmes datorgrafikas projektēšanā 
Leipcigā, Vācijā. Jauniešiem tā ir otrā 
mācību prakse, pirmā Arhitektūras un 
dizaina nodaļas izglītojamo divu nedēļu 
prakse norisinājās pērn rudenī. Šoreiz 
kopā ar pirmā un otrā kursa audzēkņiem 
uz Leipcigu bija devusies profesionālās 
izglītības skolotāja Valentīna Siņakova. 

I zglītojamo darba uzdevums mācību 
prakses laikā bija izveidot konkrētas 
divstāvu mājas interjera projektu, 

balstoties uz saņemtajiem datiem. Patei-
coties iepriekš iegūtai pieredzei mācību 
praksē Vācijā, izglītojamie ātri iesaistījās 
darbā, veicot uzdevumam nepieciešamos 
rasējumus datografikas projektēšanas 
programmā AutoCad, izpildot katra stāva 
rasējumus un atzīmējot nozīmīgas kons-
trukcijas projektētajā ēkā. 

Savukārt, Sketch Up programmā 
izglītojamie veica projektētās mājas 3D 
vizualizācijas, pārvēršot projektu krāsai-
nā trīsdimensiju attēlā, kas ļauj skaidri 
redzēt, kā dzīvē izskatīsies vēl neeksistē-
jošs projekts. Topošie arhitektūras tehniķi 
atspoguļoja jaunā projekta izskatu, savukārt 
topošie interjera noformētāji vizualizēja 
telpu noformējumu, piedāvājot mājai savu 
individuālu interjera dizainu. Katrs au-
dzēknis pie sava projekta strādāja ar lielu 
atbildību un aizrautību. Vispirms rūpīgi 
tika izpētītas aktuālākās dizaina tendences, 
kas ļāva izglītojamajiem savu interjera 
projektu padarīt gan atbilstošu izvirzītiem 
uzdevumiem, gan estētiski pievilcīgu. 

Paralēli darba procesam izglītojama-
jiem bija iespēja apmeklēt Leipcigas mu-
zejus, tādā veidā iepazīstot ne tikai pil-
sētas kultūru un vēsturi, bet arī apskatot 
vietējo mākslinieku radošo darbību (pie-
mēram, Grassi — etnogrāfiskais, lietišķās 
mākslas un mūzikas instrumentu muzejs, 
Poligrāfijas mākslas muzejs). Vērtīga bija 
izglītojošā ekskursija uz Vācijas galvaspil-
sētu Berlīni. Gida pavadībā jaunieši iepa-
zinās ar Berlīnes unikālo vēsturi, vēroja 
vēsturiskās un modernās arhitektūras 
sajaukumu vienotā veselumā. Izglītojamie 
apmeklēja interesantus un visā pasaulē 
slavenus objektus: Brandenburgas vārtus, 
Reihstāga ēku, Berlīnes mūri, Holokausta 
memoriālu, Muzeju salu, Berlīnes Domu, 

Ķeizara Vilhelma piemiņas baznīcas dru-
pas u.c., kā arī vēroja kultūras dzīvi pilsē-
tā. Divu dienu ekskursijas laikā jaunieši 
varēja izjust cik daudzveidīga, neparasta 
un pretrunīga ir Vācijas galvaspilsēta.

Pieredze, kas iegūta Erasmus+ mācību 
praksē, noderēs audzēkņiem ne tikai 
turpmākajā mācību laikā, bet arī profe-
sionālajā darbībā. Jaunieši komunicējot 
svešvalodā, pilnveidoja angļu valodas 
zināšanas un prasmes, kā arī kļuva daudz 
kompetentāki savā izvēlētajā profesijā. 

Mācību prakses dalībnieki aktīvi dalās ar 
gūtajām zināšanām, prasmēm, iespaidiem 
un pieredzi ar saviem grupas biedriem, kā 
arī ar citiem tehnikuma izglītojamajiem, 
pilsētas jauniešiem un visiem Erasmus+ 
projekta interesentiem. Uzņemošā iestāde 

(VIATLIS GmbH) mobilitātes dalībniekiem 
izsniedza sertifikātus kā apliecinājumu 
prakses atzīšanai. Projekta noslēguma kon-
ferencē 2020.gada maijā dalībnieki saņems 
Europass Mobility dokumentus.

Mācību prakse notika pateicoties 
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 
projektam “Daugavpils Būvniecības teh-
nikuma “Autodiagnostiķa”, “Interjera no-
formētāja”, “Arhitekta palīga” un “Apdares 
darbu tehniķa” kvalifikāciju izglītojamo 
profesionālās kompetences paaugstinā-
šana, izmantojot ECVET ģeogrāfisko mobi-
litāti” Nr.2019—1—LV01—KA116—060307.

Sagatavoja:
Profesionālās izglītības skolotāja  

Valentīna Siņakova un
Starptautiskās sadarbības un projektu nodaļa
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BASKETBOLA SACENSĪBĀS 
JAUNIETĒM GODPILNĀ UZVARA
28.janvārī norisinājās AMI sporta kluba 
30.sporta spēles — fi nālsacensības 
basketbolā jaunietēm. Sacensībās 
piedalījās 9 komandas — 90 
dalībnieces. Apakšgrupās sacensības 
notika Rīgas reģionā — Rīgas Stila un 
modes, Vidzemes reģionā — Smiltenes 
tehnikumā un Latgales reģionā — 
Rēzeknes tehnikumā

F inālsacensības tika organizētas 
Rīgas Stila un modes tehnikumā, 
kurās startēja Daugavpils Būv-

niecības tehnikuma, Jēkabpils Agro-
biznesa koledžas, Rīgas Tirdzniecības 
profesionālās vidusskolas, Rīgas Valsts 
tehnikuma, Rīgas Tūrisma un radošās 
industrijas tehnikuma un Valmieras 
tehnikuma komandas. 

Daugavpils Būvniecības tehnikuma 
komandas sastāvā bija: Anastasija 
Jacina, Ligita Līga Golovko, Laura Balta-
ce, Jolanta Rimša, Jekaterina Pankina, 
Anna Jureviča, Tamara Jefremova

Sīvā cīņā komandu kopvērtējumā 
mūsu tehnikuma meitenes pirmo reizi 
ieguva godalgoto 1.vietu. Komandas 
treneris ir tehnikuma sporta organiza-
tors Juris Ozols. 

J.Ozols: “Ir patiesi liels prieks par 
sasniegumu! Tādas uzvaras motivē 
strādāt vēl neatlaidīgāk, lai sasniegtu 
jaunas virsotnes. Šis bija pirmais gads, 
kad DBT piedalījās sacensības jaunie-

tēm. Paldies jaunietēm par pašaizlie-
dzīgu spēli un ceru uz turpmākajiem 
panākumiem”.

Par labāko spēlētāju komandā tika 
atzīta Jolanta Rimša. 

J.Rimša: “Vissvarīgākais ikvienā pro-
fesijā ir komandas gars, mērķtiecība 
un neatlaidība. Manuprāt, spēlējot bas-
ketbolu, katrs no mums var attīstīt sevī 
katru no šīm īpašībām. Liels prieks, 
ka tehnikums atbalsta studējošos un 
piedāvā tādu lielisku iespēju izmēģināt 
savus spēkus vairākos sporta veidos. 
Paldies meitenēm un trenerim par labi 
pavadīto laiku un iedvesmu sasniegt 
vēl augstākos mērķus”.

A.Jacina: “Es biju sajūsmā par spēli 
un par uzvaru, kura nenāca viegli. Man 
bija prieks spēlēt basketbolu, jo tas 
ir viens no sporta veidiem, kas man ir 
jaunums. Es domāju, ka mēs nospēlē-
jām labi pateicoties mūsu komandas 
darbam un trenera pūlēm, kurš aktīvi 
iesaistīja mūs treniņu procesā, lai mēs 
būtu labākās starp komandām. Paldies 
meitenēm par labu spēli”!

Ir liels prieks, ka meitenes apgūstot 
tehnikumā profesiju, papildus nodarbo-
jas arī ar sportu, kas dod iespēju uzturēt 
sevi labā sportiska formā un sasniegt arī 
augstus rezultātus sacensībās.

Sagatavoja:
DBT Sporta organizators Juris Ozols

EMZARI KARCIVADZE — 
LATVIJAS ČEMPIONS 
BRĪVAJĀ CĪŅĀ

7. un 8. februārī Staļģenē, 
Jelgavas novadā, notika 
Latvijas čempionāts 
brīvajā cīņā. Sacensībās 
piedalījās 4-23 grupas 
audzēkņis, topošais 
inženierkomunikāciju 
tehniķis, Emzari Karcivadze, 
un savā, junioru klasē 
ieguva zelta medaļu!

Emzari ar brīvās cīņas 
sporta veidu nodarbojas 
jau no agras bērnības. Sešu 
gadu vecumā mazo zēnu uz Daugavpils 
sporta skolu atveda viņa vecāki. Un no tā 
laika vēlme nodarboties tieši ar šo sporta 
veidu nav pazudusi. Visu gadu garumā zēns 
aktīvi nodarbojās, trenējās, attīstīja savas 
sportista spējas un nekad nezaudēja cīņas 
sparu, lai sasniegtu uzvaru!

Emzari mācās Daugavpils Būvniecības 
tehnikuma 4. kursā, šogad absolvēs Sil-
tuma, gazes un ūdens tehnoloģiju nodaļu 
un iegūs Inženierkomunikāciju tehniķa 
kvalifi kāciju. 

Jaunietis stāsta, ka katru dienu pēc mā-
cībām tehnikumā, viņa diena turpinās Dau-
gavpils Individuālo Sporta veidu skolā, kur 
viņš trenējas, lai sasniegtu vēlamo rezultā-
tu, jo gatavojoties nozīmīgām sacensībām 
ir svarīgas ļoti daudzas nianses: gan svars, 
kuru visu laiku jāuztur noteiktā kategorijā, 
gan arī tehnika cīnoties u.c. Sports – tā ir 
vīrieša ikdiena, saka jaunietis.

Emzari stāsta, ka sporta veids viņam 
ļoti patīk, tas attīsta izturību, mērķtiecību, 
fi ziskās un morālās īpašības, veido gribas-
spēku un noturīgu raksturu, kas ir nepie-
ciešams jebkuram vīrietim. Katru gadu viņš 
piedalās vairākās sacensībās, ir startējis arī 
starptautiskās sacensībās, bet tik augsta 
uzvara ir pirmo reizi! Apsveicam Emzari ar 
godam izcīnīto 1.vietu!

Sagatavoja:
Informācijas un metodiskā centra vadītāja 

Jolanta Savvina
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D alībai talantu konkursā tika 
saņemti 13 pieteikumi dažādās 
kategorijās: dziedāšana, skatuves 

māksla, mūzikas instrumentu spēle, rok-
darbi un hobiji. 

Talantu konkursa „DBT Faktors” dalīb-
nieku priekšnesumus vērtēja 
kompetenta žūrija, kuras 
sastāvā bija Latvijas Na-
cionālās operas dziedā-
tājs, aktieris, Daugavpils 
Būvniecības tehnikuma 
absolvents Sandis Ulpe, 
interešu izglītības sko-
lotājs, Daugavpils teātra 
aktieris Māris Korsiets, In-

formācijas un metodiskā centra vadītāja 
Jolanta Savvina un izglītojamo pašpārval-
des pārstāvis Armands Morozovs. 

Piektais dalībnieks Deniss Servuts ir ra-
doša personība, piedalās erudīcijas kon-
kursā “Kas? Kur? Kad?”, viņš savu talantu 
demonstrēja fotogrāfi ju — zīmējumu 

veidošanā, izmantojot datorprogram-
mu, tas viņu izceļ kā personību, gan 

parāda spēju vizualizēt domas uz 
papīra. Sestā dalībniece uz skatuves 
uzstājās pirmo reizi, un tikai nesen 
saprata, ka ir talants dziedāt. Vikto-

rija Jelizaveta Germanoviča uzstājās 
ar dziesmu "Tu neesi izdomājusija". 

Septītais dalībnieks dzied jau kopš ma-

zotnes, piedalās dažādos konkursos, tas ir 
Andris Homa, kurš izpildīja dziesmu “Le-
mon Three”. Tamāra Jefremova uzstājās 
astotā un dziedāja dziesmu "Mīli mani". 
Daugavpils Būvniecības tehnikumā mācās 
arī jaunieši, kuri spēlē dažādus mūzikas 
instrumentus, un viens no tiem ir Edgars 
Gisičs, kurš uzstājās ar devīto kārtas nu-
muru un izpildīja mūzikas skaņdarbu uz 
trompetes. 10. dalībniecei patīk dziedāt 
karaoke, viņa dzied jau kopš mazotnes, 
Andželika Belousova dziedāja dziesmu 
"Ziemas sapnis". Vēl viena radoša perso-
nība ir Antons Mateša, kurš nodarbojas ar 
zīmēšanu, viņam patīk zīmēt dabu, kā arī 
personāžus no šausmu fi lmām. Nākamais 

Daugavpils Būvniecības tehnikumā no 10.02—14.02 
norisinājās aktivitātes, kas veltītas Valentīndienai. Šajā dienā 
mīļotie cilvēki ar apsveikumiem un dāvanām pastiprināti 
viens pret otru pauž savu mīlestību. Bet mīlestība un rūpes 
par mīļoto cilvēku ir jāizrāda katru dienu, un, lai dāvātu 
ziedus, saldumus un mīļus vārdus, nav vajadzīga īpaša diena. 
Galvenais, lai tas nāk no sirds!

Valentīndiena! Mīlestības svētki, kurus tradicionāli svin, 
sūtot apsveikuma kartītes — kā mīlestības vai pieķeršanās 
apliecinājumu. Tās visbiežāk attēlo sirdis, Amorus un citu 
simboliku, ko mēdz saistīt ar mīlestību. Uzskata, ka Svētais 
Valentīns ir visu mīlētāju aizbildnis.

IEPAZĪSTAM TALANTUS KO NKURSĀ "DBT FAKTORS"
13. februārī Daugavpils Būvniecības tehnikumā notika talantu konkurss tehnikuma audzēkņiem

VALENTĪNDIENA DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMĀ
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dalībnieks Vladislavs 
Burtkevičs brīvajā 
laikā izgatavo mas-
kas, savu izveidoto 
masku demonstrēja 
arī žūrijai un klāt-
esošajiem. Kā pēdējā 

uzstājās Virgīnija Mar-
tirosjana, kura izpildīja 

dziesmu franču valodā "Je 
suis malade". Visi dalībnieki bija cītīgi 
gatavojušies sava talanta prezentēšanai.

Pasākumā tika noteikta žūrijas sim-
pātija, kuru ieguva Irina Abramova, arī 
skatītajiem tika dota iespēja izvirzīt savu 
simpātiju, un skatītāju sirdis iekaroja 

arī Irina Abramova. Kā veicināšanas 
balvu Māris Korsietis un Sandis Ulpis 
pasniedza Daugavpils teātra dāvanu 
karti Andrejam Grigorjevam par spilg-
tāko un emocionālāko priekšnesumu. 
Beigās visi dalībnieki un viesi vienojās 
kopīgā Renāra Kaupera dziesmā “Mana 
dziesma.

Sakām lielu paldies visiem dalībnie-
kiem par uzdrošināšanos un veiksmīgu 
debiju DBT Faktorā! Vēlam veiksmi arī 
turpmāk attīstīt savu talantu!

Sagatavoja:
Profesionālās izglītības skolotāja  

Sarmīte Meļnikova

Izglītojamo pašpārvalde bija sagatavojusi dažādas aktivitātes, 
lai izceltu visu mīlētāju dienu. Kā viena no aktivitātem ir radošo 
darbu izstāde, kur izglītojamie sagatavoši vēstījumu valentīna 
dienai. Izstādē bija apskatāmi zīmējumi, pašu darināti rokdarbi.

Vēl viena no aizraujošākajām aktivitātem ir Valentīndienas 
pasts, kur visi izglītojamie bija aicināti sūtīt apsveikuma kar-
tiņas mīlestības svētkos. Trešās stundas stapbrīdī izglītojamo 
pašpārvalde vēra vaļā valentīndienas pastu, kur tika iesūtīti 85 
apsveikumi, kas ar iepriekšējiem gadiem ir salīdzinoši daudz.

Krāsas veido mūsu pasauli bagātāku un pilnīgāku. Katrai no 
tām ir sava simboliska nozīme, piemīt savs raksturs, ar krāsu 
mēs varam izteikt savas emocijas. Tās var veidot daudzvei-
dīgus stāstus, tāpēc, lai katru dienu padarītu krāšņāku un 

bagātāku, Daugavpils Būvniecības tehnikumā tika rīkota krāsu 
nedēļa. Pirmdien 10.02. visi tika aicināti ģērbties zilā krāsā, otr-
dien — baltā krāsā, trešdien — zaļā krāsās, ceturtdien — violetā 
krāsā un piektdien 14.februārī — sarkanā krāsā.

Visas nedēļas garumā konkursā, par veiksmīgāko krāsu toņu 
salikumu apģērbā un stilīgāko aksesuāru izmantošanu, pieda-
lījās gan izglītojamie, gan tehnikuma skolotāji un darbinieki. 
Aktīvākā grupa šajā krāsu nedēļā bija 1—03, īpašs paldies 
meitenēm Diānai Tiliševskai, un Diānai Marhiļevičai, kuras 
visu nedēļu bija aktīvas, bet aktīvākā nodaļa bija DBT virtuves 
darbinieki.

Sagatavoja:
Profesionālās izglītības skolotāja Sarmīte Meļnikova

IEPAZĪSTAM TALANTUS KO NKURSĀ "DBT FAKTORS"
3. februārī Daugavpils Būvniecības tehnikumā notika talantu konkurss tehnikuma audzēkņiem

VALENTĪNDIENA DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMĀ


