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DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMA AVĪZE

TEHNIKUMĀ IZVEIDOTS MIERA CEĻŠ
Zīmējums ir veids, kā ar mākslas valodas
palīdzību runāt par ikvienam cilvēkam
nozīmīgām vērtībām un paust attieksmi
par mieru mūsdienu pasaulē šajos
grūtajos laikos.
Miera balodis mākslā tiek asociēts ar
mieru, baltais balodis simbolizē brīvību
un cerību tik nedrošajos laikos. Mākslinieks Pablo Pikaso pirmo miera balodi
uzzīmēja 1949. gadā pēc II Pasaules kara,
veidojot dažādas baloža variācijas.
Daugavpils būvniecības tehnikuma Arhitektūras un dizaina nodaļas 2-03 grupas
izglītojamie pēc Latvijas Nacionālā kultūras centra aicinājuma “Grafikas dizaina
paņēmienu lietošana vides dizainā” moduļa ietvaros zīmēja miera baložus, savukārt grupas 1-03 un 4-03 izglītojamie locīja
baloža veidolu origami tehnikā. Rezultātā
tika izveidots “miera ceļš”, kuru var apskatīt tehnikuma pirmajā stāvā.
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ATVĒRTO DURVJU DIENAS
DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMĀ
No 4. līdz 8. aprīlim Daugavpils
būvniecības tehnikumā noritēja Atvērto
durvju dienas, kuru laikā tehnikumā
viesojās skolēni no Daugavpils un Dagdas
pilsētas un tuvākajiem novadiem

V

isas pasākuma dienas dalībnieki varēja piedalīties Komunikācijas un
karjeras centra un audzēkņu pašpārvaldes vadītajās ekskursijās pa tehnikumu.
To laikā bija iespēja apskatīt tehnikuma telpas, teorijas un praktisko nodarbību klases,
iepazīt mācību vidi, piedalīties paraugdemonstrējumos, kā arī dzirdēt pieredzes stāstus no tehnikuma audzēkņiem. Katrā nodaļā
profesionālās izglītības pedagogi iepazīstināja ar profesijām un deva iespēju katram
jaunietim praktiski tās izmēģināt.
4.-8.aprīlī durvis vēra IPĪV „Dagda”, kur
bija iespēja iepazīt ēku būvtehniķa, apdares darbu tehniķa, apdares darbu strādnieka un konditora palīga profesijas, kā arī
uzzināt vairāk par smago spēkratu mehāniķa, lauksaimniecības mehanizācijas tehniķa un augkopības tehniķa profesijām,
kuras var apgūt Višķos.
6. un 7. aprīlī tehnikums atvēra durvis
apmeklētājiem Daugavpilī, Jātnieku ielā
87, kur bija iespēja iepazīt profesijas būvniecībā, ceļu būvē, metālapstrādē, mašīnzinībās, arhitektūrā, interjera dizainā, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijā.
8.aprīlī viesi tika gaidīti Varšavas ielā 23,
kur bija iespēja iepazīt metālapstrādes,
mašīnbūves un mašīnzinību profesijas.
Viesi arī varēja apskatīt smago spēkratu
Claas Axion 850 CMATIC (2022), kā arī nofotografēties ar to. Īpašu interesi viesiem izraisīja praktisko nodarbību darbnīcas, kur

bija iespēja visu apskatīt, aptaustīt, ieslēgt
un pārbaudīt darbībā.
Kopumā, pasākumu laikā tehnikumu Daugavpilī un Dagdā apmeklēja apmēram 250

viesu, kuri bija aktīvi un zinātkāri. Esam pateicīgi viesiem, kas izteikuši vēlmi iepazīties
ar tehnikumu un profesijām! Gaidām jūs pie
mums jau tehnikuma audzēkņu vidū!

IPĪV VIŠĶI MODERNIZĀCIJA UN ATTĪSTĪBA
Izglītības programmu īstenošanas
vieta „Višķi” Daugavpils būvniecības
tehnikumam pievienojās 2020.gada
1.jūlijā. Izglītības programmu īstenošana
Višķos notiek sadarbībā ar Augšdaugavas
novadu, kura veic ēku apsaimniekošanu.
Mācību process Višķos tiek organizēts
mācību korpusa ēkā, kura ir uzcelta 1967.
gadā. Ēkā līdz šim netika veikts kapitālais
remonts. Ēka būvēta no silikātķieģeļiem,
nav siltināta.
Augšdaugavas novada dome veic izglītības ēku sakārtošanu izmantojot dažādus
finansējumu avotus. Noslēgumam tuvojas
projekta ietvaros ēkas remontdarbi un inženiertīklu vienkāršota atjaunošanas dar-

bības. Vairāk par 600 tūkstošiem eiro jau ir
ieguldīts darbos. Remontdarbu ietvaros sakārtots ēkas pirmais spārns- veikts remonts
gaiteņos, sanitārajos mezglos, uzstādīts pacēlājs invalīdiem, iekārtotas telpas bibliotēkai un deviņiem mācību kabinetiem.

Augšdaugavas novada dome turpinās
Višķu mācību korpusa sakārtošanu un
jau ir iesniegts projekts mācību korpusa
ēkas atjaunošanai un energoefektivitātes
paaugstināšanai. Fasādes darbu paredzamās izmaksas tiek plānotas ap 2,5 milj.
EUR apmērā. Darbus tiek plānots pabeigt
līdz 2023 gada beigām. Projekta gaitā mācību korpuss tiks nosiltināts, remonts tiks
veikts aktu zālē, otrā un trešā mācību korpusa telpās.
Višķos jaunajā mācību gadā būs iespēja
apgūt mācību programmas Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis, Augkopības
tehniķis un Smago spēkratu mehāniķis,
kur teorētiskā apmācība notiks Daugavpilī, bet praktiskā – Višķos.
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IEPAZĪSTAM SMAGĀ SPĒKRATA
PIRMSPĀRDOŠANAS APKOPES
UZDEVUMUS
NOTICIS PASĀKUMS
"ATKLĀTA SARUNA
AR PRIESTERI"
Tuvojoties Lieldienām nereti mēs
aizdomājamies, ko mums katram
nozīmē šie svētki. Vieniem tie
asociējas ar pavasari, brīvdienām un
olu krāsošanu, citiem – ar kristīgajiem
svētkiem. Tāpēc 6. aprīlī Daugavpils
būvniecības tehnikumā notika pirmo
kursa audzēkņu tikšanās ar Daugavpils
Jēzus Sirds draudzes prāvestu Andri
Ševelu pasākumā “Atklāta saruna ar
priesteri”

14. martā Daugavpils būvniecības
tehnikuma programmu īstenošanas
vietā Varšavas ielā 23, Daugavpilī,
notika smagā spēkrata Claas Axion 850
CMATIC (2022) pirmspārdošanas apkopes
apmācību seminārs profesionālās
izglītības programmu "Lauksaimniecības
mehanizācijas tehniķis" un "Smago
spēkratu mehāniķis" izglītojamajiem un
pedagogiem.

P

raktiskais seminārs, kurš notika pateicoties Lauksaimniecības un Industriālās Tehnikas asociācijai un
starptautiskajam uzņēmumam SIA “Baltic
Agro”, deva iespēju jauniešiem jau 1.kursā
iepazīt tuvāk smago tehniku un iepazīties
ar nākotnes karjeras iespējām. Jaunieši

SIA “Baltic Agro” speciālistu pavadībā veica dažādus pirmspārdošanas sagatavošanas uzdevumus – eļļas līmeņa pārbaudi
motorā, tiltos un hidraulikā, riteņu skrūvju
pievilkšanu ar speciālo dinamometrisko
atslēgu, gaisa spiediena pārbaudi riepās,
tehnisko šķidrumu līmeņa pārbaudi, gaisa
filtra stāvokļa pārbaudi, berzē strādājošo
elementu smērēšanu u.c. Topošie speciālisti ar interesi pildīja uzdevumus un analizēja katra uzdevuma mērķi, gūstot pirmreizēju pieredzi darbā ar servisa apkopi
smagajam spēkratam.
Jaunieši novērtēja semināru kā unikālu
iespēju strādāt ar pilnīgi jaunu tehniku
profesionāļu pavadībā, gūstot pieredzi saņemot speciālistu norādījumus, bet patstāvīgi veicot uzdevumus.

Garīdznieks pastāstīja audzēkņiem
par Kristus Augšāmcelšanās svētku jeb
Lieldienu nozīmi un izcelsmi, to saistību ar pirmskristietības laikmetu.
Andris Ševels dalījās savā dzīves pieredzē par katoļu priestera profesijas
izvēli, akcentējot Dieva beznosacījuma
mīlestības ietekmi uz savu dzīves ceļa
izvēli. Priesteris atbildēja uz audzēkņu
sagatavotajiem jautājumiem par reliģiju
daudzveidības cēloņiem, vēsturi, Bībeles
nozīmi, dzīves jēgas meklējumiem. Īpaši
priesteris uzsvēra mīlestību kā mūsu esības pamatu un priekšnoteikumu.
Neatkarīgi no mūsu ticības pakāpes un
piederības dažādām reliģiskām konfesijām Lieldienas ir svētki, kas skar ikvienu.

DALĪBA LAUKSAIMNIECĪBAS UN INDUSTRIĀLĀS TEHNIKAS
ASOCIĀCIJAS (LITA) BIEDRU SAPULCĒ
07.04.2022 Notika kārtējā LITA biedru
sapulce, kurā piedalījās Daugavpils
būvniecības tehnikuma deleģēts
pārstāvis. Izbraukuma sapulce
norisinājās Ogres tehnikumā.
Sēdes laikā tika prezentēta 2021.gada
LITA darbības atskaite, kā arī notika Valdes un Valdes priekšsēdētāja vēlēšanas.
LITA valdi un valdes priekšsēdētāju ievēl
uz trim gadiem, un uz atkārtotu termiņu
par LITA priekšsēdētāju tika ievēlēts Aigars
Laurinovičs.

Daugavpils Būvniecības tehnikums apsveic Aigaru Laurinoviču ar atkārotu ievēlēšanu un vēl turpmākajos gados darba
sparu, neizsīkstošu enerģiju un panākumus. Lai izdodas viss iecerētais!
Saskaņā ar LITA 2022.gada darbības plāniem ir ļoti precīzi iezīmēta profesionālas
vidējās izglītības joma, kuru plānots atbalstīt, stiprināt un no Asociācijas puses
iesaistīties profesionālās izglītības iestāžu
mācību procesa un apgūstamo profesiju,
kuras piederīgās Asociācijas nozarei, kvalitatīvas apguves stiprināšanā.

Lai izdodas iecerētais!
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ESAM AKTĪVI, SPORTISKI UN ZINOŠI!
IZCILI PANĀKUMI LATVIJAS ČEMPIONĀTĀ SVARBUMBU CELŠANĀ

26. martā Sventē norisinājās Latvijas
čempionāts svarbumbu celšanā grūšanas
vingrinājumā ar divām rokām.
Daugavpils Būvniecības tehnikuma sportisti bija labi sagatavojušies šīm sacensībām
un rezultātā visas trīs komandas (puiši, juniori un pieaugušie) ieņēma pirmās vietas.
Puišu komandā sacentās un savās svara
kategorijās godalgotas vietas izcīnīja:
1. Solvita Saratova - 1. vieta
2. Viktorija Cvetkova - 2. vieta
3. Anastasija Frolova - 3.vieta
4. Dairis Pastars - 1.vieta
5. Kirils Zavjalovs - 2. vieta
6. Romāns Caunītis - 3.vieta
Junioru komandā:
1. Anastasija Želtkova - 1. vieta
2. Diāna Bulaša - 1. vieta

3. Jelizaveta Belousa - 2.vieta
4. Anastasija Frolova - 2.vieta
5. Solvita Saratova - 2.vieta
6. Viktorija Cvetkova - 3.vieta
7. Deniss Sokolovs - 1.vieta
8. Dairis Pastars - 1.vieta
9. Kirils Zavjalovs - 2. vieta
10. Romāns Caunītis - 3.vieta
11. Dainis Siļčikovs - 1. vieta
12. Ādams Bžezovskis - 1. vieta
13. Ivans Markovs - 1. vieta
Pieaugušo komandā:
1. Tatjana Šeškova - 1. vieta
2. Anastasija Želtkova - 3.vieta
3. Anastasija Frolova - 3.vieta
4. Diāna Bulaša - 3.vieta
5. Genādijs Petrovs - 3. vieta
6. Deniss Sokolovs - 1.vieta
7. Dairis Pastars - 2.vieta
8. Kirils Zavjalovs - 3. vieta
9. Dainis Siļčikovs - 2.vieta
10. Ādams Bžezovskis - 2. vieta
Par visiem sasniegumiem sportisti izsaka dziļu pateicību savam labākajam trenerim Ivanam Gaļašam. Pateicoties viņa centībai un pacietībai, viņa sportisti sasniedz
tik augstus rezultātus.
23. aprīlī Rugāju pilsētā tiks aizvadītas
nākamās sacensības svarbumbu celšanā
raušanas vingrinājumā. Novēlām mūsu
sportistiem panākumus!

TEHNIKUMA KOMANDA PIEDALĀS ZZ ČEMPIONĀTĀ

Pirmā kursa arhitektūras tehniķi (grupa
1-04) izcīnījusi ceļazīmi uz Zelta Zivtiņas
Čempionāta pusfinālu.
Čempionāts ir ikgadējs notikums, kas
rūpējas par to, lai klases kļūtu par saliedētām un stiprām komandām, kuru spēks
slēpjas dažādībā. Pēc divu gadu pārtraukuma šopavasar atkal notiks Latvijā un arī

Eiropā lielākais bērnu un jauniešu festivāls “Zelta Zivtiņas Čempionāts”. Čempionāts savu 16. sezonu atklāj ar moto “Ko
nevar viens, var visa klase!”, aicinot skolēnus aizdomāties par to, cik nozīmīgi ir iestāties par Latvijai un pasaulei svarīgiem
jautājumiem – sākot no zaļā dzīvesveida
un dabas aizsardzības, beidzot ar dzimumu līdztiesību un aktīvu līdzdalību dažādos sabiedriskajos un politiskajos procesos, lai veidotu ilgtspējīgu sabiedrību.
Lai pieteiktos sacensībām bija nepieciešams iesniegt mājasdarbu - atrast, kas ir
klases kolektīva īpašā lieta un vērtība, par
kuru viņi ir gatavi iestāties un pielikt pūles, lai to realizētu. Grupai 1-04 tā ir mīlestība uz aktīvu dzīvesveidu, prāta asums un
saliedētība. Par šīm tēmām tika izveidots
videoklips, kurā komanda norāda, kas ir
nepieciešams, lai uzvarētu čempionātā.
Kā saka – ja visi saliek kopā savas stiprās
puses, var ne tikai kalnus gāzt, bet arī uzvarēt Čempionātā! Vēlam veiksmi komandai tālāko uzdevumu izpildē! Lai izdodas!

SACENSĪBAS SVARU STIEŅA
SPIEŠANĀ GUĻUS
Daugavpils būvniecības tehnikuma
audzēkņi piedalījās AMI centra Latgales
reģiona Profesionālās izglītības neklātienes sacensībās Svaru stieņa spiešanā guļus kopvērtējumā izcīnot 1.vietu.
Individuālie sasniegumi:
līdz 53 kg Ņikita Kauliņš 2. vieta,
līdz 59 kg Dmitrijs Fedotovs 1. vieta,
līdz 66 kg Romāns Caunītis 4. vieta,
līdz 74 kg Sahils Mamedovs 3. vieta,
līdz 83 kg Daniils Antonovs 4. vieta,
līdz 93 Iļja Sokolovs 1. vieta,
virs 93 kg Oļegs Motrončiks 1. vieta un
Artjoms Ļisicins 2. vieta!
Paldies sportistiem un skolotājam
E.Baltacim par sportistu sagatavošanu!

NOSKAIDROTI DBT VOLEJBOLA
TURNĪRA UZVARĒTĀJI
Marta sākumā noticis Daugavpils
būvniecības tehnikuma volejbola turinīrs, kurā sacentās tehnikuma mācību
grupas. Izcīnot pirmo vietu, sevi pierādījusi apdares darbu tehniķu otrā kursa
grupa (2-15). No sirds sveicam un vēlam
turpmākus panākumus!
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DALĪBA MĀKSLAS UN DIZAINA
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU
AUDZĒKŅU KONKURSĀ
2022. gada 24. un 25. martā norisinājās Valsts konkurss Latvijas profesionālās vidējās izglītības mākslas
un dizaina izglītības programmu audzēkņiem, kurš notika PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā
"SAULES SKOLA". Konkursā piedalījās
četrdesmit trīs audzēkņi, kuri profesiju apgūst Latvijas profesionālās
vidējās izglītības iestādēs, tajā skaitā
arī Daugavpils būvniecības tehnikuma Arhitektūras un dizaina nodaļas
audzēkņi Darja Lune, Jeļizaveta Politajeva un Imants Usačovs.
Konkurss sastāvēja no divām kārtām: mājas darba (izstrādāts makets
atbilstoši konkursa nolikumam) un
vides objekta maketa izstrādes konkursa laikā, pamatojoties uz saņemto uzdevumu.
Daugavpils būvniecības tehnikuma izglītojamie piedāvāja augstas
kvalitātes konkurētspējīgus darbus,
demonstrējot savas prasmes un radošo pieeju darbu izpildē.
Visi konkursa darbi – telpiskie
modeļi, maketi un vizualizācijas ir
apskatāmi Daugavpils Dizaina un
mākslas vidusskolas "SAULES SKOLA" (Saules iela 8) telpās izstādē līdz
2022. gada 18.aprīlim.
Vēlamies sveikt Darju Luni par atzinības raksta saņemšanu un izteikt
pateicību audzēkņiem par ieguldīto
darbu un apsveikt ar izciliem darbiem! Pateicamies Sigitai Ignatānei
un Viesturam Balodim par izglītojamo sagatavošanu konkursam!

PROFESIONĀĻU MEISTARĪBAS
KONKURSS “AUTO VIRSBŪVES
REMONTS 2022” KLAIPĒDĀ

DBT JAUNIEŠI PIEDALĀS
HAKATONĀ
"DARĪT IR DARBĪBAS VĀRDS"

25.martā Klaipēdā notika Lietuvas nacionālais virsbūvju remonta jauno profesionāļu meistarības konkurss “Auto virsbūves
remonts 2022”, kurā piedalījās 8 komandas.
Konkursu piekto gadu pēc kārtas organizē
Klaipēdas Pakalpojumu un biznesa skola sadarbībā ar UAB Tobis, Mehānisko transportlīdzekļu, kuģu un gaisa kuģu profesionālās
apmācības metodisko komisiju un Profesionālās izglītības kvalifikāciju attīstības centru. Daugavpils būvniecības tehnikums tika
uzaicināts piedalīties konkursā ar mērķi
gūt pieredzi, lai šāda veida starptautisku
konkursu nākošajā gadā organizētu Latvijā. Tehnikumu pārstāvēja 2-02 grupas izglītojamais Elvars Friliņš un Metālapstrādes
un mašīnzinību nodaļas profesionālās izglītības skolotājs Māris Ločmelis.
Konkurss noritēja draudzīgā atmosfērā un noslēgumā visi dalībnieki saņēma
organizatoru sarūpētās balvas. Tika gūta
vērtīga pieredze, satikti jauni sadarbības
partneri, panākta vienošanās jaunu kopīgu starptautisko aktivitāšu īstenošanā.

18.martā Daugavpils būvniecības tehnikuma jaunieši piedalījās Eiropas kustības
Latvijā hakatonā "Darīt ir darbības vārds".
Tā ietvaros notika darbnīca "Demokrātija
kā vieta. Vieta kā demokrātija", kur lektors
Jānis Ķīnasts, lika jauniešiem aizdomāties
par to, ka viena un tā pati skola mums katram ir cita. Kāpēc? Jo skola ir mūsu iekšējās pasaules atspulgs. Cik brīvs un patiess
Tu esi savā skolā?
Darbojoties komandās tika izstrādātas
daudzveidīgas idejas demokrātijas kultūras stiprināšanai Latvijas skolās, pilnveidojot izpratni un zināšanas par demokrātiju, stiprinot sadarbības, teksta veidošanas
un dizaina domāšanas prasmes.
Jauniešu hakatons "Darīt ir darbības
vārds" trīs dienu laikā notika Liepājā, Rīgā
un noslēdzās Daugavpilī. Jauniešu idejas tiks
apkopotas Demokrātijas kultūras kodeksā
un plakātu izstādē.

SPĒLE „KAS? KUR? KAD?” BEIDZOT
KLĀTIENĒ

PANĀKUMI VĒSTURES OLIMPIĀDĒ
Grupas 3-04 (arhitektūras tehniķis,
3.kurss) audzēkne Anastasija Vinogradova izcīnot otro vietu olimpiādes 2.posmā
Daugavpils pilsētā ieguva Diplomu un iespēju piedalīties Vēstures valsts 28.olimpiādes 3.posmā. Olimpiādes noslēdzošajā
posmā viņa parādīja labu rezultātu iegūstot 73%. No Augšdaugavas novada un
Daugavpils pilsētas posmā piedalījās 14
audzēkņi, starp kuriem Anastasija ierindojās 4.vietā.
Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes
Pateicības rakstu par rezultatīvu skolēnu
sagatavošanu Vēstures valsts 28.olimpiādei saņēmusi skolotāja Nataļja Ļeončuka.

2.martā Daugavpils būvniecības tehnikumā pēc ilgāka pārtraukuma erudīcijas
spēle “Kas? Kur? Kad?” notika klātienē. Šīs
spēles tematiskais sauklis bija “Pavasaris
klāt!” un dalību tajā šoreiz pieteica 14 komandas. Liekot prātus kopā erudīti centās
rast atbildes uz 12 āķīgiem jautājumiem.
Spēles gaita izcēlās ar dinamiskumu un
dalībnieku sakāpinātu sacensības garu.
Sīvā cīņā uzvarēja grupa 1-15 (Apdares
darbu tehniķi, audzinātāja J. Viršuta), otro
vietu izcīnīja grupa 3-23 (Inženierkomunikāciju tehniķi , audz. Aļona Ņikitina), trešo
vietu - grupa 2-33 (Ceļu būvtehniķi, audz.
O. Ragele). Patīkami pārsteidza godpilnās
4.vietas ieguvēji – erudītu kluba jaunpienācēji - grupa AM-21 (Automehāniķi, audz.
V.Mamedova). Sveicam!
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AKTIVITĀTES

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMĀ
AKTĪVI DARBOJAS TEHNIKUMA EKOPADOME
Ekopadome turpina īstenot Latvijas
Ekoskolas programmas sertifikāta (1.-2.
līmeņa) iegūšanai rīcības plānā iekļautās
aktivitātes. Paveiktie darbi šajā laikā:
Janvāra mēnesī kārtējā Ekopadomes sēdē
tika sastādīts vides kodekss.

G

rupas 1-04 un 1-36 izglītojamie piedalījās ekskursijā “Par videi draudzīgo bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu” bioloģiskajā saimniecībā “Getliņi”
ZOOM platformā. Tā bija lieliska iespēja
ielūkoties Getliņi EKO ikdienā. Izglītojamie
ieguva izpratni par atkritumu apsaimniekošanu, zaļās elektroenerģijas ražošanu
un dārzeņu audzēšanu siltumnīcās.
17.februārī pirmo reizi Tehnikumā notika “Silto džemperu diena”. Silto džemperu
dienas 2005. gadā aizsāka Ekoskolas Beļģijā, aicinot sabiedrību palīdzēt samazināt klimata pārmaiņas. Šajā dienā tika
samazināta apkures jauda un tehnikuma
jaunieši un darbinieki tika aicināti uzvilkt
siltākus džemperus.
22. februārī tehnikumā viesojās Daugavpils Universitātes Anatomijas un fizio-

28.APRĪLĪ – BĒRNU
UN JAUNIEŠU DIENA
VIŠĶOS
Daugavpils būvniecības tehnikuma
Izglītības programmas īstenošanas
vieta „Višķi” aicina uz Bērnu un
jauniešu dienu Višķos 28.aprīlī.
Augšdaugavas novada Višķos, pie
tehnikuma ēkas notiks Bērnu un jauniešu diena, kurā aicināti piedalīties
skolēni no tuvākām un tālākām izglītības iestādēm. Laikā no 12:00 līdz
17:00 katram dalībniekam būs iespēja piedalīties stafetēs, darbnīcās,
spēlēs, aktivitātēs, iepazīt lauksaimniecības tehniku un lietderīgi pavadīt brīvo laiku.
Pasākuma laikā būs iespēja iepazīt
lauksaimniecības mehanizācijas tehniķa, smago spēkratu mehāniķa un
augkopības tehniķa profesijas, kā arī
iegūt informāciju par iespēju iesaistīties Jaunsardzē un mācību iespējām
Daugavpils būvniecības tehnikumā
Višķos, Dagdā, Ludzā un Daugavpilī.

loģijas katedras docente dr.biol. Līga Antoņeviča. Viņa stāstīja 3-03 un 3-04 grupu
audzēkņiem par 5 veselīga dzīvesveida

pamatprincipiem. Sekosim līdz gada tēmas “Veselīgs dzīvesveids” turpmākajām
aktivitātēm!

PIEDALĀMIES STARPTAUTISKĀ
DISKUSIJĀ PAR KLIMATA PROBLĒMĀM
29.martā grupas 2-02 (automehāniķi,
2.kurss) audzēkņi kopā ar angļu valodas
skolotājām N.Andrejevu un N.Golubevu
piedalījās Čehijas Mendeļa Universitātes
(Mendel University in Brno) seminārā
"Kur ir planētas zilā krāsa? Ūdens ir
neierobežots, vai ne?” (eng.‘’Where is the
blue of the Planet? Water is unlimited,
is it?”), kurš notika pasākuma „Weeks
of teaching in English - Inclusive and
Digital" (latv. Mācību nedēļas angļu
valodā — iekļaujošs un digitāls) ietvaros
Audzēkņi kopā ar dažādu valstu ekspertiem piedalījās tiešsaistes diskusijā, kura
notika angļu valodā, par klimata izmaiņām
un dabas resursu lietošanu. Ar savu pieredzi dalījās eksperti no Nīderlandes, Čehijas, Latvijas, Lietuvas un Kenijas. Galvenā
tēma bija par ūdens pieejamības ierobežotību un par to kā atjaunojamu resursu.
Diskusijā tika analizēts tas, ka uz planētas
Zeme ir nevienmērīgs ūdens sadalījums,
kas ietekmē visu ekosistēmu un cilvēku
labklājību. Puse pasaules iedzīvotāju dzīvo apgabalos, kur piedzīvos ūdens trūkumu jau 2025. gadā. Mēs dzīvojam uz zilās
planētas, bet diemžēl „zila” tā nav visiem.

Jaunieši iepazinās ar to kā Eiropas
ūdens eksperti redz šī brīža izaicinājumus,
kur pat ar ūdeni bagāti reģioni pēdējā laikā saskaras ar tā deficītu, kur ir pazudusi
planētas „zilā” krāsa? Audzēkņi, izmantojot tehniskos resursus, piedalījās aptaujā
par jautājumiem: Vai esam gatavi rūpēties
par šo ūdens sadalījuma resursu?, Vai Latvijā ir pietiekoši ūdens resursi?, Vai mēs
zinām, kā nodrošināt ūdeni visiem nākotnē? Kā arī analizēja situāciju pasaulē salīdzinot dažādu valstu pieredzi.
Arī turpmāk angļu valodas ietvaros tiek
plānots piedalīties šāda formāta pasākumos, kas dod iespēju komunicēt ar svešvalodā runājošiem cilvēkiem un paaugstināt audzēkņu valodu lietošanas prasmes.
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NOTICIS VEBINĀRS
PAR PRASMJU
APGUVES
PROGRAMMU DBT
30.03.2022. notika Facebook tiešraides
vebinārs skolēniem, vecākiem,
pedagogiem, uzņēmējiem par prasmju
apguves programmas izveidošanu
kopā Daugavpils būvniecības
tehnikumu.
Pasākuma vadītāja, Daugavpils būvniecības tehnikuma direktores vietniece attīstības un inovāciju jomā Oksana
Soročina, tiešraides vērotājus iepazīstināja ar tehnikumu, piedāvātajām izglītības programmām un dažādām mācību, pilnveides un attīstības iespējām.
Apskatot galveno vebināra tēmu „prasmes” tika izklāstīts kādi ir to veidi, pieprasījums un balstoties uz tā - kādas
būs izglītības tendences tuvāko 10 gadu
laikā. Tika ieskicētas prasmju tendences
tuvāko 10 gadu laikā, kas ir klausīšanās,
līdzjūtība, jaunu ideju ģenerēšana, komandas darba un vadības prasmes. Ieskicējot izglītības tendences tika izcelta
doma, ka klasiskā izglītība mainīs savu
formu, tās saturs tiks digitalizēts un
iespēju iegūt papildizglītību un jaunas
prasmes varēs aizvien īsākā laikā, kā arī
kā mainīsies profesiju pieprasījums un
pienākumi.
Visaptverošais saturs un tēmas aktualitāte šo vebināru veido interesantu un
saistošu gan izglītības profesionāļiem,
gan arī ikvienam, kurš vēlās iepazīt
prasmes, nākotnes tendences un Daugavpils būvniecības tehnikuma piedāvātās iespējas.

AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA –
INVESTĪCIJA TAVĀ NĀKOTNĒ
Marta mēnesī noticis karjeras atbalsta
pasākumu cikls “Augstākā izglītība investīcija Tavā nākotnē”, kura mērķis
ir iepazīstināt tehnikuma audzēkņus
ar tālākizglītības iespējām un tās
daudzveidību

P

asākuma ietvaros notika tiešsaistes
un klātienes tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem no Rīgas Tehniskās
universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības universitātes dažādām fakultātēm, sniedzot
iespēju uzzināt par tālākizglītības ceļu
programmu “Būvdarbi”, “Būvniecība”, “Sil-

tuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”, “Arhitektūra”, “Interjera dizains”, “Autotransports”, “Mašīnzinības”, “Siltuma, gāzes un
ūdens tehnoloģija” un „Ēdināšanas pakalpojumi” programmām.
Katru pasākumu ar uzrunu sāka Daugavpils būvniecības tehnikuma direktore
Ināra Ostrovska. Direktore mudināja izglītojamos neapstāties pie Daugavpils būvniecības tehnikuma diploma saņemšanas,
bet gan turpināt savu prasmju, zināšanu,
savas karjeras attīstību augstākās izglītības iestādēs, uzsverot, cik ļoti Latvijai nepieciešami jauni, zinoši un augstu kvalificēti speciālisti.

DALĀMIES PIEREDZĒ “SKOLA2030”
REĢIONĀLAJĀ KONFERENCĒ
5. aprīlī, ar virtuālo centru Rēzeknē,
tiešsaistē norisinājās “Skola 2030”
konference “Praktiski. Lietpratībai” par
Latgales reģiona skolotāju mācīšanās
un mācīšanas pieredzi, kurā Daugavpils
būvniecības tehnikuma Komunikācijas
un karjeras centra vadītāja Linda Pūdāne
dalījās ar pieredzi par visaptverošo
tehnikuma karjeras atbalsta programmu.
Paplašinātās izglītības pieredzes sadaļā,
sesijas sadaļā kas meklē atbildes uz jautājumu “Kā var veicināt karjeras izglītību
un pētniecības prasmes, dažādojot pieejas formas?”, klausītāji tika iepazīstināti
ar to kā veicināt profesijas izvēli jau no
agrīna vecuma. Pieredzes stāsts uzsver –
profesionālo skolu misija ir iepazīstināt
ar savas nozares profesijām jau no agra

vecuma, nevis vien tuvojoties pamatizglītības iegūšanai. Bija iespēja dzirdēt, kā
Daugavpils būvniecības tehnikums ar karjeras izglītības programmu veicina profesijas iepazīšanu visos vecuma posmos un
ļauj bērnam atklāt profesiju ar rotaļām,
praktisku darbošanos, lekcijām un gūstot
praktisko pieredzi.
Iepazīstinot ar dažādajām aktivitātēm,
kuras tehnikums īsteno pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas posmos, tika uzsvērts, cik svarīgi ir bērnam veidot saskari
ar dažādām profesijām, lai paplašinātu
redzesloku un veidotu karjeras izvēles iespēju dažādību.
Sesijas noslēgumā tika diskutēts par
nepieciešamo karjeras atbalstu ikvienā
izglītības līmenī, karjeras konsultanta un
audzinātāja lomu tā sniegšanā.

STARPTAUTISKĀ PIEREDZE
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ERASMUS+ PRAKSE SPĀNIJĀ
Martā un aprīlī četras Daugavpils
būvniecības tehnikuma IPĪV ”Dagda”
topošās pavāres 20 dienas praktizējās
restorānos Barselonā, Spānijā, kur
Erasmus+ programmas projekta ietvaros
mācību prakses laikā ieguva jaunas
zināšanas un praktiskās iemaņas savā
profesijā

G

rupas D3-09 izglītojamās Angelīna
Izotova un Sanita Kekere strādāja
restorānā “Cera 23”,kurš atrodas
Ravas kvartālā Barselonas pilsētas centrā.
Restorāns specializējas Vidusjūras ēdienu gatavošanā, tāpēc tā bija interesanta
pieredze kalmāru, astoņkāju un mīdiju
tīrīšanā un to pagatavošanā. Savukārt, izglītojamās no D2-09 grupas Jūlija Bogdanoviča un D4-09 grupas Marija Pļaveniece
strādāja restorānā “Gran Viana”. Restorāns
specializējas dažādu ēdienu gatavošanā.
Jaunietēm tika uzticēts gatavot uzkodas,
kā arī pasūtījumu ēdienu noformēšanu.
Kopā ar izglītojamajiem uz praksi devās
pavadošā persona- Ēdināšanas pakalpojumu nodaļas vadītāja Sarmīte Meļnikova.
Brīvajā laikā projekta dalībnieki apskatīja
pilsētas populārākos tūrisma objektus- Svētās Ģimenes baznīcu, Guelja parku, Citadeles
parka ūdenskritumu, akvāriju, zooloģisko dārzu, Gaudi meistardarbus - Casa Batlo un Casa
Mila, Triumfa arku u.c. Brīvdienās kopā ar projekta koordinatori Kornēliju no Portugāles un
Erasmus+ dalībniekiem no citām valstīm visi
devās ekskursijā apskatīt Barselonu “no augšas”- panorāmas skatu uz pilsētu no Spānijas pilsoņu kara bunkuriem, kur tika uzstādīti
pretgaisa aizsardzības ieroči. Tika apskatīts arī
Monjuic militārais cietoksnis un Katalonijas
nacionālais un mākslas muzejs.

ATSAUKSMES NO TOPOŠAJĀM PAVĀRĒM:
MARIJA: Projekta ietvaros bija lieliska iespēja stažēties praksē Barselonā. Atbraucot uz
Barselonu, es sajutu neparastu atmosfēru,
jo tiešām šī vieta ir ļoti aizraujoša. Es strādāju restorānā „Gran Viana”. Man ļoti patika
kolektīvs, jo viņi tik tiešām man daudz ko
iemācīja un palīdzēja. Ārpus prakses brīvajā
laikā mēs devāmies ekskursijās. Es lepojos
ar to, ka man bija tāda pieredze un es pateicos projekta vadītajiem par šo iespēju.
SANITA: Erasmus+ prakse ir ne tikai iespēja iegūt jaunas zināšanas un iemaņas, tā
ir lieliska iespēja atklāt citu pasauli, piepildīt sapņus un kļūt patstāvīgam it visā!
Esmu priecīga, ka man bija tāda iespēja.
Tā ir neaizmirstama pieredze, jaunas emocijas un atmiņas. Mana Erasmus+ prakse
Spānijā bija drosmīgs solis, bet tas bija tā
vērts! 20 dienas pavadīt valstī ar bagātu
vēsturi, kultūru, krāšņu dabu fantastisku
cilvēku vidū...
JŪLIJA: Es strādāju restorānā “Gran Viana”. Personāls bija ļoti laipns un jauks, viņi
mums palīdzēja kā var, tur strādāja tik pozitīvi cilvēki, man ļoti patika mans kolektīvs.
Mēs palīdzējām pavāriem ar pasūtījumiem,
gatavojām sagataves nākamajām dienām.
Bija ļoti interesanti. Trīs nedēļas pagāja ļoti
ātri. Liels paldies par tādu iespēju!
ANGELĪNA: Es pirmo reizi lidoju ar lidmašīnu, no putna lidojuma pasaule izskatās
citādāka. Bija daudz dažādu iespaidu.
Pirmo reizi biju Barselonas restorānā un
pagaršoju Spānijas nacionālo ēdienu paelju (Paella). Pirmā nedēļā bija lietaina un

vējaina, bet otrajā nedēļā jau kļuva siltāk.
Man ļoti patika staigāt pa Citadeles parku,
jo tur bija ļoti skaisti un aizraujoši. Darba
laikā kopā ar Sanitu iemācījāmies tīrīt garneles un kalmārus. Mums deva arī iespēju
gatavot pasūtījumus viesiem. Ar kolektīvu
mēs ļoti sadraudzējāmies. Paldies par iespēju aizbraukt, iepazīt citu kultūru, cilvēkus, uzlabot savas prasmes izvēlētajā specialitātē. Noteikti iesaku doties Erasmus+
praksē arī citiem.

TEHNIKUMĀ VIESOJĀS ERASMUS+ PROGRAMMAS STUDENTI
Erasmus+ programmas ietvaros,
Daugavpils Universitātē stažējas
studenti no Tadžikistānas, Filipīnām un
Kaboverdes Republikas. Deviņi jaunieši
kopā ar Daugavpils Universitātes
Ilgtspējīgās izglītības centra profesori
Dzintru Iliško apmeklēja Daugavpils
būvniecības tehnikumu
Jauniešus sagaidīja tehnikuma izglītojamo pašpārvalde. Viesus uzrunāja direktore
Ināra Ostrovska, uzsverot studentu starptautiskās pieredzes ģeogrāfiskās mobilitātes
nozīmi viņu karjeras izaugsmē. Komunikācijas un karjeras centra vadītāja Linda Pūdāne
iepazīstināja ar tehnikumā apgūstamajām
izglītības programmām un jauniešu brīvā
laika pavadīšanas iespējām. Viesi prezentē-

ja savas valstis – tūrisma apskates objektus,
kultūru, tradīcijas, pat, bija iespēja izgaršot
vietējos katras valsts iecienītākos gardumus.
Savukārt, mūsu jaunieši dalījās pieredzē par
skolas ikdienas dzīvi.

Kopā ar direktores vietnieci attīstības un
inovāciju jomā Oksanu Soročinu viesi devās
nelielā ekskursijā pa skolu. Lielu interesi
ārvalstu jaunieši izrādīja, darbojoties Būvniecības nodaļas radošajā darbnīcā kopā ar
skolotāju Innu Kolužu un dienesta viesnīcā
iesaistoties skolotājas Sarmītes Meļnikovas
meistarklasē “Veselīga ēdiena pagatavošana”. Jauniešiem bija iespēja vērot sporta
zāles būvniecības darbus- atbalsta kolonnu
uzstādīšanu, kā arī iepazīties ar jaunā mācību poligona laboratorijām.
Noslēgumā Erasmus+ studenti atzinīgi
novērtēja izglītības iestādes profesionālo
izglītības programmu īstenošanas moderno, radošo darba vidi un draudzīgo atmosfēru, kā arī pateicās par doto iespēju apmeklēt tehnikumu.
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IEPAZĪSTAM IGAUŅU PIEREDZI
UZŅĒMĒJDARBĪBĀ LAUKSAIMNIECĪBĀ
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu programmas
“Nordplus” projekta “Uzņēmējdarbības
prasmes izglītojamo nodarbinātības
veicināšanai lauksaimniecībā” ietvaros no
21. – 27.martam Daugavpils būvniecības
tehnikuma pedagogi un metodiķi piedalījās
projekta aktivitātēs Igaunijā

D

BT tehnikuma komanda: IPĪV “Višķi”
vadītāja A.Lāčauniece, Lauksamniecības nodaļas vadītāja I.Putniņa,
Būvniecības nodaļas profesionālās izglītības skolotājs M.Vilcāns, Metodiskā un
pedagogu tālākizglītības centra vadītāja

J.Savvina, izglītības metodiķe E.Drelinga
un projektu koordinatore V.Baranovska,
iepazinās ar lielāko Igaunijas Lauksaimniecības nozares mācību iestādi: Olustveres pakalpojumu un lauku ekonomikas
tehnikumu.
Olustveres kolēģi nedēļas garumā nodrošināja plašu programmu. DBT komanda apmeklēja Jarvamaas tehnikumu, kas
atrodas 50 km attālumā no Olustveres. Te
iepazināmies ar mācību iestādi, kas īsteno
lauksaimniecības, būvniecības, auto nozares u.c. izglītības programmas, te apgūst
zirgkopja, zivju audzētāja profesiju.

Apmeklējām trīs fermas, govju, kazu,
redzējām lauksaimnieku plānveidīgo darbu. Mums bija iespēja uzdot jautājumus
tieši fermeriem, mācībspēkiem, iepazinām igauņu kolēģu pieredzi, kā attīstīt
lauksaimniecības jomas izglītības programmas, veidot izglītojamajiem prasmes
uzņēmējdarbībā.
Notika praktiskās nodarbības ar igauņu
studentiem, kurās jaunieši strādājot grupu
darbā, deva atbildes uz jautājumiem par
uzņēmējdarbību lauksaimniecībā.
Sagatavoja: Metodiskais un pedagogu
tālākizglītības centrs

IEPAZĪTA IGAUNIJAS IZGLĪTĪBAS SISTĒMA
UN PĀRŅEMTA SKOLU PIEREDZE VADĪBAS JOMĀ
Erasmus+ programmas projekta
“Konkurētspējīga izglītība nākotnes
profesionāļiem” ietvaros Daugavpils
būvniecības tehnikuma direktores
vietniece attīstības un inovāciju jomā
Oksana Soročina no 6. līdz 12.martam
piedalījās profesionālās pilnveides
kursos “Līderība un vadība skolās”
Tallinā (Igaunija).
Pieredzes apmaiņas un mācību brauciena mērķis bija iepazīties ar Igaunijas izglītības sistēmu un rast atbildi uz jautājumu:
“Kāpēc Igaunijas izglītības sistēma tiek uzskatīta par veiksmīgāko sistēmu šobrīd?”.
Nedēļas laikā tika apmeklētas astoņas
iestādes un mācību stundas Tallinā un
Tartu, Tallinas karjeras centrs un Tallinas
skolotāju māja, kā arī notika diskusija ar
Tartu Izglītības pārvaldes pārstāvjiem par
īstenojamo izglītības politiku vietējā līmenī un sadarbību ar visām skolām.
Ļoti vērtīgi bija tas, ka apmeklējumos
varēja iepazīties un novērot iestādes sā-

kot ar bērnudārzu, pēc tam pamatskolu,
ģimnāziju, profesionālās vidējās izglītības
iestādi. Tas radīja visaptverošu priekšstatu par visiem izglītības līmeņiem un

īstenojamo saturu, kā arī mācību stundu
vērošanas rezultātā tika iegūta pieredze
par mācīšanas metodēm, ko pielieto savā
darbā pedagogi.
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UZŅEMŠANA

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS

UZŅEMŠANA 2022./2023.
KVALIFIKĀCIJA

PĒC 9.KLASES

PĒC 12.KLASES

DAUGAVPILĪ, JĀTNIEKU IELĀ 87 UN VARŠAVAS IELĀ 23, TEL. 26698899
Apdares darbu tehniķis
Transportbūvju būvtehniķis
Arhitektūras tehniķis
Ēku būvtehniķis
Inženiersistēmu būvtehniķis
Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis
Automehāniķis
Transportlīdzekļu krāsotājs
Autovirsbūvju remontatslēdznieks
Smago spēkratu mehāniķis
Mašīnbūves tehniķis
Interjera dizainera asistents
Ģeotehnikas izpētes tehniķis
Ceļu būvtehniķis
Namu pārzinis
Ainavu būvtehniķis
Krāšņu un kamīnu mūrnieks
Lokmetinātājs (MAG/135) (no 17 gadu vecuma)
Lokmetinātājs (TIG/141) (no 17 gadu vecuma)

4 gadi
4 gadi
4 gadi
4 gadi
4 gadi
4 gadi
4 gadi
4 gadi
4 gadi
4 gadi
4 gadi
4 gadi

1 gads
1 gads

1,5 gads

1,5 gads
1,5 gads
1,5 gads
1,5 gads

2 gadi
1,5 gads
1,5 gads
1,5 gads
1,5 gads
1,5 gads

VIŠĶOS, AUGŠDAUGAVAS NOVADĀ, TEL. 26585845
Smago spēkratu mehāniķis
Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis
Augkopības tehniķis

4 gadi
4 gadi
4 gadi

1,5 gads
1,5 gads

DAGDĀ, BRĪVĪBAS IELĀ 3., TEL. 26706303
Ēku būvtehniķis
Apdares darbu tehniķis
Konditora palīgs (no 17 gadu vecuma)
Apdares darbu strādnieks (no 17 gadu vecuma)

4 gadi
4 gadi
1 gads
1 gads

LUDZĀ, P. MIGLINĪKA IELĀ 34A, TEL. 26159829

Apdares darbu strādnieks (no 17 gadu vecuma)

1 gads

*Nepieciešamos dokumentus izvēlētajai programmai iespējams iesniegt jebkurā no tuvākajām
izglītības programmu īstenošanas vietām.

DOKUMENTUS PIEŅEM NO 13. JŪNIJA LĪDZ 15. AUGUSTAM

Avīzes redaktore: L. Pūdāne Maketētāja: Z. Pettere
Izdevējs: Daugavpils būvniecības tehnikums.

Tirāža: 200
Avīze iznāk no 16.11.2016.

