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TURPMĀK –  
LATGALES INDUSTRIĀLAIS TEHNIKUMS
Ar 2022. gada 1. septembri Daugavpils 
būvniecības tehnikuma nosaukums būs 
"Latgales Industriālais tehnikums", tāds 
lēmums tika pieņemts 2022.gada 21.jūnija 
Ministru kabineta sēdē

Tehnikums vairs nav tikai izteikts Būv-
niecības nozares pārstāvis, tas šobrīd ir 
kļuvis par profesionālās izglītības kom-
petences centru, kas Latgales reģionā 
kalpo par vienotu septiņu industriju 
profesionālās izglītības ieguves platfor-
mu gan Daugavpils pilsētā, gan Latgales 
reģiona novados - Ludzā, Višķos, Dagdā. 
Tehnikums ir tendēts attīstīt un stiprināt 
profesionālās izglītības platformu tieši 
Latgales reģionā, līdz ar to nosaukuma 
maiņa ir likumsakarīga.
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ATSKATĀMIES UZ MĀCĪBU GADĀ SASNIEGTO  
UN SUMINĀM AUDZĒKŅUS
16.jūnijā tika sumināti un godināti 
Daugavpils būvniecības tehnikuma 
2021./2022.m.g. labākie audzēkņi, 
aktīvākās grupas, ar kuru līdzdalību šajā 
mācību gadā tika popularizēts tehnikuma 
vārds un tēls

P asākumā tika pasniegtas dažādas 
balvas un nominācijas. Nomināciju 
„Labākais 2021./2022.m.g. audzēk-

nis” par teicamām un izcilām sekmēm 
mācībās un praksē 2021./2022. mācību 
saņēma Marika Stagoršne (gr. 1-04)! Par 
ļoti labām sekmēm mācībās, kā arī par 
aktīvu piedalīšanos ārpusstundu aktivi-
tātēs, par Tehnikuma tēla popularizēšanu 
2021./2022. mācību gadā izteikta pateicība 
50 izglītojamiem. 

Pasniegti Pateicības raksti par pieda-
līšanos nacionālajā jauno profesionāļu 
meistarības konkursā Skills Latvia 2022 - 
Maksimam Golubevam un Maksimam Ko-
nonovam par iegūto otro vietu nominācijā 
„Inženierkomunikācijas”, Viktoram Abara-
sam par otro vieto nominācijā „Metinā-
šana”, kā arī pateicība nominācijā „Skat-
logu dizains un noformēšana” - Džoannai 
Džesikai Krigerei un pateicība nominācijā 
„Krāsošana un dekoratīva apdare” – Jūlijai 
Baranovskai.

Sporta organizators Juris Ozols izsnie-
dza pateicības rakstus nominācijā „Gada 
atzinība sportā”, kuru saņēma audzēk-
ņi Jūlija Laskina, Darja Lune un Kristiāns 
Šķilteris Kursītis.

Par trešo vietu tehnikuma erudītu spēlē 
„Kas? Kur? Kad” čempionātā tika apbal-
vota grupa 1-04 (audz. I.Kirkuka), par otro 
vietu apbalvota grupa 2-03 (audz. I.Kirku-
ka) un erudītākās grupas titulu un ceļojo-
šo kausu saņēma pirmās vietas ieguvēji  – 
grupa 1-03 (audz. N. Andrejeva).

Pateicības rakstus saņēma arī tehnikuma 
muzikālie audzēkņi - Irina Abramova, Virgi-
nija Martirosjana, Ambarcums Martirosjans, 
Ksenija Fjodorova, kuri arī pasākuma laikā 
sniedza skanīgus priekšnesumus.

Nomināciju „Labākā grupa mācībās” ie-
guva: starp pirmajiem kursiem grupa 1-03 
(interjera dizainera asistenti, gr.audz. N. 
Andrejeva) , vidējā atzīmē 7,52; otro kur-
su grupās 2-02 (automehāniķi, gr.audz. 
N.Leončuka), vidējā atzīme 7,49; starp tre-
šo kursu grupām 3-04 (arhitektūras tehni-
ķi, gr.audz I. Kriškijāne, vidējā atzīme 7,13).

„Šie audzēkņi nebaidās ne no aukstu-
ma, ne no karstuma, viņi panāk jebkuru 
nokavēto tramvaju, viņi pamostas agrāk, 
nekā atskan modinātājs” ar šādu ievadu 
tika pasniegta nominācijas „Visatbildī-

gākās grupas tehnikumā”, kuru saņēma 
grupas, kurām ir vismazāk kavējumu šajā 
mācību gadā:
1.vieta gr. 1-04, gr.audz. Ilona Kiruka;
2.vieta gr. 2-02, gr. audz. Nataļja Leončuka;
3.vieta gr.1-03, gr.audz. Natālija Andrejeva.

Šogad tehnikumā tika izveidota jauna 
nominācija “Izrāviens”. Visiem zināms, ka 
ir grūti piespiest sevi darīt to, kas ir ne-
pieciešams. Tehnikumā ir audzēkņi, kuri 
var lepoties ar saviem sasniegumiem pē-
dējā mācību gada laikā. 13 audzēkņi šajā 
nominācijā saņēma pateicības rakstus 
par godprātīgu attieksmi pret mācībām 
2021./2022. mācību gadā.

Šāds pasākums varēja notikt pateicoties 
pedagogu profesionalitātei un erudīcijai, 
sniedzot zināšanas tehnikuma audzēkņiem, 
ļaujot tehnikuma vārdam izskanēt visā Lat-
vijā un ārpus tās robežām. Apbalvotie au-
dzēkņi saņēma ne tikai pateicības rakstus, 
bet arī vienreizējo motivācijas stipendiju.

Sveicam nomināciju un pateicības raks-
tu ieguvējus! Lai vasarā ikvienam neiz-
sīkstoši avoti, kuros smelties pozitīvas 
emocijas! Un septembrī tiksimies atkal 
smaidīgi, starojoši un enerģijas pilni!

Sagatavoja: Komunikācijas un karjeras centrs

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMA 
NOTIKUMI UN SASNIEGUMI
DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS UZŅEMTS 
LATVIJAS KARTOGRĀFU UN ĢEODĒZISTU ASOCIĀCIJĀ

Daugavpils būvniecības tehnikuma pārstāvji tikās ar Latvijas 
kartogrāfu un ģeodēzistu (LKĢA) asociācijas valdi, lai vienotos 
par turpmāko sadarbību un mērniecības, ģeotehnikas un ģeodē-
zijas jomu izglītības programmu īstenošanu sadarbībā ar nozares 
pārstāvjiem (LKĢA).

Aprīļa beigās LKĢA valdes priekšsēdētājs  Mārtiņš Rutkovskis at-
zina, ka sagaida mērķtiecīgu sadarbību profesiju prestiža celšanā, 
profesionālās izglītības un kopīgo attīstības virzienu noteikšanā.

LKĢA valde balsoja par Daugavpils būvniecības tehnikuma 
iekļaušanu asociācijas biedru sastāvā. Šī sadarbība sniegs ie-
spēju attīstīt īstenojamās izglītības programmas un Mērnie-
cības tehniķa, Ģeotehniskās izpētes tehniķa, Ceļu būvtehniķa 
u.c. profesiju attīstību, sadarbībā ar nozares pārstāvjiem un 
celt profesiju  prestižu.

PANĀKUMI SKILLS LATVIJA 2022 KONKURSĀ

Iegūtas divas sudraba medaļas SkillsLatvia 2022 Nacionālā 
profesionālās meistarības konkursā. No 21. līdz 22. aprīlim iz-
stāžu hallē Ķīpsala norisinājās nacionālais jauno profesionāļu 
meistarības konkurss SkillsLatvia 2022, kurā piedalījās vairāk 
nekā 130 dalībnieki 22 dažādos prasmju konkursos.

Dalībnieki divu dienu laikā demonstrēja savas prasmes, veicot no-
zares ekspertu sastādītus darba uzdevumus un guva panākumus.

Sveicam Maksimu Golubevu un Maksimu Kononovu ar otro vie-
tu nominācijā “Inženierkomunikācijas" un Viktoru Abarasu ar otro 
vietu nominācijā "Metināšana"!

Kā arī lepojamies ar mūsu meitenēm, kuras ieguva lielisku pie-
redzi startējot konkursā - Džoannu Džesiku Krigeri nominācijā 
"Skatlogu dizains un noformēšana" un Jūliju Baranovsku "Krāso-
šana un dekoratīvā apdare".

UZVARA KONKURSĀ 
"TRANSPORTLĪDZEKĻU KRĀSOTĀJU DIVCĪŅAS"

Daugavpils būvniecības tehnikumā 26.-27. aprīlī norisinā-
jās profesionālās meistarības konkurss "Transportlīdzekļu 
krāsotāju divcīņas", kurā piedalījās audzēkņu komandas sešu 
cilvēku sastāvā no Rīgas Valsts tehnikuma un Daugavpils būv-
niecības tehnikuma. Profesionālās meistarības konkurss auto 
krāsošanas jomā Latvijā tika organizēts pirmo reizi.

Apkopojot rezultātus teorētisko zināšanu konkursā un sa-
sniegto veicot praktiskos uzdevumus, uzvarēja Daugavpils 
Būvniecības tehnikuma komanda (1-02 T grupas audzēkņi: Val-
ters Bulahovs, Dāvis Fjodorovs, Jekaterina Golovaņa, Daniēls 
Gončaronoks, Vlads Gugņevičs un Guntars Ušackis.

Konkursu atbalstīja: Latvijas Auto asociācija, Moller Baltic 
Import, SIA "Radex - Europa", SIA "AFAX" un AS "Wess Motors", 
kas nodrošināja balvas konkursa dalībniekiem.

1.VIETA RĒZEKNES PILSĒTAS ČEMPIONĀTĀ 
VOLEJBOLĀ

30.aprīlī Rēzeknē norisinājās Rēzeknes pilsētas čempionāts 
volejbolā. Piedaloties 10 komandām Daugavpils būvniecības 
tehnikuma komanda izcīnīja 1. vietu, kā arī Daugavpils būv-
niecības komandas spēlētājs Dmitrijs Meinerts ieguva turnīra 
vērtīgākā spēlētāja balvu. 

Komandas sastāvs : Juris Ozols, Edgars Baltacis, Devids Žol-
nerovičs, Maksims Sergejevs, Dmitrijs Meinerts, Dmitrijs Seki-
jevskis, Sergejs Nikolajevs.

Paldies sportistiem un veiksmi turpmākajos startos!
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INGMĀRA LĪDAKAS LEKCIJA PAR ZAĻO 
DOMĀŠANU 

5.maijā Daugavpils būvniecības tehnikumā viesojās zo-
ologs, dabas aizsardzības aktīvists un politiķis Ingmārs 
Līdaka. Nodarbībā „Cilvēks saprātīgais nav dabas ienaid-
nieks” tehnikuma audzēkņi iepazinās ar dažādiem mītiem 
un patiesību par dzīvniekiem, tika izklāstīts, kā vēlot labu 
dzīvniekiem, cilvēks reizēm nodara lielu kaitējumu tiem, 
nemaz nenojaušot vai nezinot. Tika pievērsta uzmanība arī 
ekoloģijas jautājumiem, sniedzot ieteikumu, ka labākais 
veids kā šķirot ir nepirkt tos produktus, kuru iepakojums 
nav pārstrādājams. Ar katru mūsu izvēli pārtikas, apģērbu, 
tehnoloģiju vai citos veikalos mēs nosakām savu nostāju un 
attieksmi pret apkārtējo vidi.

Savā novēlējumā tehnikuma audzēkņiem Ingmārs Līdaka 
teica: „Viens, ko jums gribu pateikt – tieši daba ir tie pamati 
uz kuriem mēs būvējam savu māju. Cik stipri būs pamati 
– tik stipra būs arī mūsu māja. Tāpēc mans ieteikums un 
lūgums – vienmēr rūpējaties par pamatiem, lai pamati ir 
un paliek stipri, tad arī māja būs stipra un mums dzīve la-
bāka!”.

Lai mums izdodas!

DALĪBA KONKURSĀ “LAUKU SAIMNIEKS 2022”

3. maijā Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā no-
risinājās Starptautiskais jauno profesionāļu meistarības 
konkurss “LAUKU SAIMNIEKS 2022”. Pārstāvot Daugavpils 
būvniecības tehnikumu savas prasmes konkursā pārbaudī-
ja topošais Augkopības tehniķis Sandis Rudzāts un Lauk-
saimniecības mehanizācijas tehniķis Aigars Jalinskis. Kon-
kursanti parādīja labus rezultātus un ieguva daudzpusīgu 
pieredzi!

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMA IZGLĪTOJAMIE 
KĀRTOJA EIROPAS EKSĀMENU

Jau astoto gadu pēc kārtas maija sākumā Latvijā bija iespēja kār-
tot Eiropas eksāmenu. “Eiropas eksāmens” ir tiešsaistes tests, kurā, 
atzīmējot Eiropas dienu, Eiropas Komisija aicina piedalīties Latvijas 
iedzīvotājiem. “Eiropas eksāmens” ir izzinošs un atraktīvs veids, kā pār-
baudīt un paplašināt savas zināšanas par Eiropas Savienību. Arī Dau-
gavpils būvniecības tehnikuma 2.-3. kursu izglītojamie aktīvi piedalījās 
Eiropas eksāmena kārtošanā. Jauniešiem bija iespēja pārbaudīt savas 
iegūtās zināšanas ekonomikas nodarbībās, kā arī paplašināt savu re-
dzesloku gatavojoties šim eksāmenam.

4.VIETA KONKURSĀ “APDARNIEKS 2022”

18. un 19.maijā Rīgas Celtniecības koledžas dienesta viesnīcā 
notika Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības noza-
res audzēkņu profesionālās meistarības konkurss “APDARNIEKS 
2022” - Sienas sagatavošana krāsošanas darbiem un dekoratī-
vā apmetuma uzklāšana un “Sakret” ceļojošā kausa izcīņa, kurā 
dalību ņēma arī Daugavpils būvniecības tehnikuma komanda. 
Tehnikuma komandai, kuras sastāvā bija 2.kursa apdares darbu 
tehniķi Kristiāns Daģis un Aleksejs Sorokins, bija jāveic uzdevumi 
sienas sagatavošanai krāsošanai un jāuzklāj dekoratīvo apmetu-
mu. Konkursa uzdevums tika veikts atbildīgi un profesionāli, kas 
rezultējās ar augstiem sasniegumiem – 17 komandu konkurencē 
tika iegūta 4.vieta konkursā.

IZCĪNĪTA 2.VIETA MINIFUTBOLĀ

24.maijā norisinājās AMI sporta centra Latgales reģiona minifut-
bola sacensības profesionālajām izglītības iestādēm, kurās Daugav-
pils būvniecības tehnikuma komanda ieņēma 2. vietu! Reģionālās 
minifutbola sacensības noslēdzās Višķos, kur savā starpā spēkojās 
5 Latgales reģiona komandas no Daugavpils, Rēzeknes, Malnavas un 
Jēkabpils. Paldies sportistiem un veiksmi turpmākajos startos!

PUBLISKĀS RUNAS KONKURSS DBT

26. maijā Daugavpils būvniecības tehnikumā jau sesto reizi 
pēc kārtas tika rīkots oratoru konkurss, šogad ar nosaukumu 
"Dzīvosim zaļi, ilgtspējīgi!". Konkursa mērķis bija ne tikai pilnvei-
dot audzēkņu prasmi publiski uzstāties, bet arī veicināt jauniešu 
interesi par eko - tēmas aktualitāti šodien. Likt aizdomāties par 
stereotipiem, kas ir un kas nav videi un veselībai draudzīgi. Lai 
jaunieši atrod tieši sev piemērotus veidus, kā uzlabot savu, citu 
cilvēku un citu dzīvu radību dzīvi, saglabājot mūsu Planētu laimī-
gu un ilgtspējīgu!

Vērtējot jauniešu sagatavotās runas un uzstāšanās prasmi tika 
izvirzīti un apbalvoti konkursa uzvarētāji:

1.vieta – Marika Stagoršne (grupa 1-04)
2.vieta – Normunds Kaļinka (grupa LMT-31)
3.vieta – Sergejs Krasovskis (grupa 2-23).

PASĀKUMUS “MILITĀRĀS KARJERAS IESPĒJAS UN 
TEHNIKAS DISPLEJS” VIŠĶOS

25.maijā jaunieši tika iepazīstināti ar militārās karjeras ie-
spējām Sauszemes spēku Mehanizētajā kājnieku brigādē un 
notika NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas Latvijā 
tehnikas un ieroču apskate. Pasākums tika plaši apmeklēts, 
tajā piedalījās ne tikai Daugavpils būvniecības tehnikuma au-
dzēkņi un pedagogi, bet arī vairāk kā 350 skolēni no 18 tuvāka-
jām mācību iestādēm un novada iedzīvotāji.

Pasākuma laikā notika izglītojoša lekcija par militāro jomu 
un iespējām, katram bija iespēja uzrunāt karavīrus no Latvijas, 
Dānijas, Spānijas, Kanādas, Itālijas un Polijas vienībām, kā arī 
uzzināt par mācību iespējām Daugavpils būvniecības tehniku-
mā – Višķos, Dagdā, Ludzā un Daugavpilī.

SPORTA SPĒLES VIŠĶOS AR NATO PĀRSTĀVJIEM

26.maijā Višķu stadionā notika sporta spēles, kur kopā vei-
dojot komandas no Daugavpils būvniecības tehnikuma Viš-
ķu, Dagdas, Daugavpils, Rēzeknes tehnikuma audzēkņiem un 
NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas Latvijā karavī-
riem komandas sacentās veiklībā, un izturībā!

Uzdevumos komandas, kuru sastāvā bija katras mācību ies-
tādes audzēkņi un karavīrs,  sagaidīja DBT pedagogi un Zemes-
sardzes 34. kājnieku bataljona, Sauszemes spēku Mehanizētā 
kājnieku brigādes pārstāvji

Spēles bija lieliska pieredze jauniešiem attīstīt savas ko-
munikācijas prasmes, fizisko sagatavotību un iepazīt militāro 
jomu.

TEHNIKUMA AUDZĒKŅI UZSTĀJAS PILSĒTAS SVĒTKU 
KONCERTĀ

5.jūnijā Daugavpils pilsētas svētku ietvaros tehnikuma ansambļa 
“Celtnieks” dalībnieki piedalījās koncertā Ģimenes parkā, A.Pum-
pura skvērā. Daugavpils pilsētas iedzīvotājus un svētku viesus ar 
skaņdarbiem priecēja tehnikuma talantīgie jaunieši Virginija Mar-
tirosjana (04a), Irina Abramova (04a), Ksenija Fjodorova (1-03) un 
Ambarcums Martirosjans ( 02).
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DARBA VĒROŠANA LOULES 
VIDUSSKOLĀ (PORTUGĀLE)

Metodiskā un pedagogu tālākiz-
glītības centra vadītāja Jolanta Sav-
vina un vispārizglītojošo priekšme-
tu skolotāja Jekaterina Sivicka no 
1. līdz 7.maijam apmeklēja Loules 
(Portugāle) dažādu izglītības līmeņu 
skolas, piedalījās stundu un mācību 
darba vērošanā vispārizglītojošajās 
skolās.

Erasmus+ pieredzes apmaiņas un 
mācību brauciena mērķis bija iepa-
zīties ar Portugāles izglītības sistē-
mu, metodiskā darba plānošanu un 
īstenošanu, vērot mācību stundu 
norisi, apmeklēt dizaina jomas no-
darbības, un mācību stundas, kurās 
tiek izmantoti IKT rīki.

Nedēļas laikā tika apmeklētas di-
vas skolas Loules pilsētā: Escola Se-
cundária de Loulé un Escola EB 2,3 
Eng. Duarte Pacheco. Vērojot mācību 
stundas, iepazīstot skolu materiāli 
tehnisko bāzi un diskutējot ar sko-
lotājiem, tika gūts priekšstats par 
mācīšanas un mācīšanās procesa 
īpatnībām, ārpusstundu darbu, par 
īstenojamo programmu saturu un 
mācīšanas metodēm, ko pielieto 
savā darbā pedagogi.

Tā bija unikālā iespēja iepazīties 
ar portugāļu kultūru un tradīcijām, 
apmeklēt kultūrvēsturiski nozīmīgas 
vietas, apskatīt Loule, Faro pilsētu 
arhitektūru, to vēsturi, izpētīt Azule-
jo autentiskās flīzes, to neatkārtoja-
mo mākslinieciskumu un unikalitāti, 
burvīgo dienvidu valsts dabu ar tās 
floru un faunu, izbaudīt portugāļu 
virtuvi.

GŪSTAM PLAŠU STARPTAU TISKO PIEREDZI 
Ne tikai citu valstu kultūru un tradīciju iepazīšana, bet arī jaunu zināšanu apguve – tādi ir Daugavpils būvniecības tehnikuma 
izglītojamo, pedagogu un darbinieku ieguvumi piedaloties dažādās  starptautiskajās aktivitātēs

PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES 
KURSI SPLITĀ (HORVĀTIJA)

Vispārizglītojošo priekšmetu skolotā-
jas Nataļja Leončuka un Olita Ragele no 
29.maija līdz 4.jūnijam piedalījās profe-
sionālās pilnveides kursos Splitā.

Kursi “Tehnoloģiju izmantošana kla-
sē” bija veltīti informācijas un komuni-
kācijas tehnoloģiju pielietošanai klasē, 
lai veicinātu motivāciju un radošumu. 
Kursu laikā tika izmantotas dažādas 
programmas, tādas kā Google veidla-
pas, Goosechase, Jeopardy spēles, Wor-
dwall, Quizlet, Flipgrid. 

Kursu “21. gadsimta prasmju attīs-
tīšana klasē: kritiska domāšana” uz-
manības centrā bija ideja, kā iemācīt 
audzēkņiem domāt analītiski un kā 
pielietot spējas rūpīgi pārbaudīt infor-
māciju, interpretēt datus un apšaubīt 
pierādījumus. Kursu laikā tika veikti da-
žādi praktiski uzdevumi, tādi kā video 
veidošana (viens no projekta prezen-
tācijas veidiem), tika izmantoti drāmas 
spēles elementi u.c.

Erasmus+ kursu laikā bija iespēja 
satikt skolotājus no dažādām valstīm- 
Spānijas, Francijas, Vācijas un Rumāni-
jas, uzzināt šo valstu izglītības sistēmu 
specifiku, kā arī dalīties savā pieredzē.

Tā bija iespēja iepazīties ar Horvāti-
jas kultūru, doties ekskursijā pa Splitu, 
apmeklēt Adrijas jūras salas. Visspilgtā-
kais iespaids palika par Splitu. Šī ir pil-
sēta, kurā laiks ir apstājies, kur pagātne 
vienmēr ir klātesoša. Senajā Romas pil-
sētā nemanāmi saplūst viduslaiku ielas 
ar renesanses pilīm, baroka fasādēm un 
klasisko logu savijumiem.

AUDZĒKŅU PRAKSE ŠĶEIDICĀ (VĀCIJA)

Astoņi topošie interjera dizainera asistenti 
un arhitektūras tehniķi no 1. līdz 20.jūnijam 
Erasmus+ projekta ietvaros stažējās praksē 
VITALIS Betreuungsgesellschaft fur Modell-
projekte mbH Šķeidicā, Vācijā. Kopā ar au-
dzēkņiem kā pavadošās personas devās Na-
taļja Golubeva un Jeļena Trofimova.

Audzēkņi pilnveidoja savas zināšanas Auto-
Cad un SketchUp datorgrafikas programmās. 
Viņi rasēja un projektēja dažādas sarežģītības 
arhitektūras celtņu modeļus, piedāvājot savu 
individuālo interjera dizainu. Prakses laikā bija 
jāveic 3D modeļu vizualizācija un jāizveido vi-
deo, kas dotu iespēju apskatīt vēl dzīvē neek-
sistējušos projektus. Prakses darba program-
mas ietvaros audzēkņi apmeklēja Leipcigas 
muzejus, tādā veidā iepazīstot ne tikai pilsē-
tas kultūru un vēsturi, bet arī apskatot vietējo 
mākslinieku radošo darbību.

DBT VIESOJAS ERASMUS+ STUDENTI 

Satiekot cilvēkus no dažādām pasaules val-
stīm mēs varam ceļot, esot tepat!

10.maijā tehnikumā viesojās Daugavpils 
Universitātes Erasmus+ studenti no Indijas, 
Jamaikas un Kaboverdes Republikas. Kopā ar 
tehnikuma Izglītojamo pašpārvaldi viesi de-
vās ekskursijā pa skolu.

Studentes no Indijas novadīja jogas pa-
raugnodarbību, kuras ietvaros bija gan elpo-
šanas vingrinājumi, gan meditācija. Tā bija 
pozitīvu emociju un prieka pilna satikšanās!
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AUDZĒKŅU PRAKSE NOVI 
SONČA (POLIJA)

Erasmus+ projekta ietvaros lai-
kā no 21.aprīļa līdz 19.maijam divi 
topošie ceļu būvtehniķi stažējās 
praksē Novi Sonča apriņķa ceļu ad-
ministrācijā “Powiatowy zarząd dróg 
w Nowym Sączu” (Polija), kura no-
darbojas ar ceļu apsaimniekošanu, 
remontdarbu veikšanu, ceļu būvnie-
cību un modernizāciju. Prakses laikā 
audzēkņiem bija iespēja strādāt da-
žādos objektos, kuros tie lāpīja ceļa 
seguma bedres, tīrīja notekcaurules, 
mainīja ceļazīmes un veica citus ceļa 
darbus.

Diviem topošajiem inženiersistē-
mu būvtehniķiem bija iespēja sta-
žēties praksē uzņēmumā “ERBET”, 
kurš nodarbojas ar ēku celtniecību, 
renovāciju un remontdarbiem. Au-
dzēkņi renovēja bērnu dārzu, veicot 
ēkā  cauruļu montāžu.

Paralēli darbam audzēkņi kopā ar 
skolotājiem Mārtiņu Vilcānu  un Dar-
ju Maļinovsku brīvo laiku pavadīja 
iepazīstot apkaimes skaistākās vie-
tas. Mobilitātes dalībnieki apmeklē-
ja Krakovas vecpilsētu, tās  pazemes 
muzeju. Krakovas futbola stadionā  
bija iespēja vērot spēli starp Polijas 
futbola komandām Wisła- Kraków 
un Jagiellonia Białystok. 

Mobilitātes noslēgumā uzņemo-
šās institūcijas koordinators Tomasz 
Walicki un prakses vadītāji no uz-
ņēmumiem atzinīgi novērtēja mūsu 
audzēkņu labi paveikto darbu. 

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS 
CENTRA “IDA VIRUMAA” 
(IGAUNIJA) DELEGĀCIJAS 
VIZĪTE TEHNIKUMĀ

24.maijā tehnikumā viesojās 16 
Igaunijas Profesionālās izglītības 
centra “Ida-Virumaa” darbinieki. Vie-
siem bija iespēja iepazīties ar mūsu 
profesionālās izglītības iestādes 
īstenotajām mācību programmām, 
materiāli tehnisko bāzi un mācību 
darba organizāciju.

Darba vizītes laikā starp Dau-
gavpils Būvniecības tehnikumu un 
Profesionālās izglītības centru “Ida 
Virumaa” tika parakstīts sadarbības 
līgums. Pārrunāti iespējamie sa-
darbības virzieni- izglītības iestāžu 
audzēkņu piedalīšanās profesionā-
lās meistarības konkursos, sporta 
sacensībās, kultūras pasākumos; 
profesionālās izglītības speciālistu 
(pedagogu, darbinieku) profesionā-
lās pilnveides pasākumu īstenošanā 
(starptautiskās meistarklases un se-
mināri); starptautisko mācību prakšu 
organizēšanā Erasmus+ programmas 
ietvaros un kopīgu starptautisko  
projektu izstrādē.

Darba vizītes noslēgumā viesi ie-
pazinās ar ievērojamāko kultūrvēs-
turisko pieminekli pilsētā - Daugav-
pils cietoksni, kas ir vienīgais bez 
būtiskām izmaiņām saglabājies 19. 
gadsimta pirmās puses cietoksnis 
Baltijā. Tā  bija iespēja apskatīt res-
taurēto Arsenāla ēku, Nikolaja vārtus 
un ūdenstorni, kas izbūvēti gotiskās 
formās.

TEHNIKUMĀ VIESOJĀS OLUSTVERES 
PAKALPOJUMU UN LAUKU EKONOMIKAS 
TEHNIKUMA (IGAUNIJA) KOMANDA

Nordplus programmas projekta ietvaros vizī-
tes laikā igauņu kolēģi iepazinās ar tehnikuma 
infrastruktūru, nodaļām, apmeklēja IPĪV “Višķi” 
struktūrvienību. IPĪV “Višķi” vadītāja Anita Lā-
čauniece pastāstīja par Višķu tehnikuma seno 
vēsturi un tradīcijām, bet Višķu pagasta pārval-
des vadītājs Jānis Proms tikšanās laikā akcentē-
ja nepieciešamību attīstīt profesionālo izglītību 
lauksaimniecības sfērā Višķos un iepazīstināja 
ar plāniem, kas tiks darīts šajā jomā.

Lai izzinātu uzņēmējdarbību lauksaimniecības 
nozarē Latgalē, igauņu kolēģi apmeklēja zem-
nieku saimniecības Krāslavas un Preiļu novadā: 
Zemnieku saimniecību “Kurmīši”, kur tika iepa-
zīta ārstniecības augu audzēšana, pārstrāde un 
biškopība. Zemnieku saimniecībā “Vaicuļevas” un 
SIA “Agraris” igauņu delegācija guva iespaidu par 
graudaugu audzēšanu, apskatīja lauksaimniecības 
tehniku, kas tiek izmantota graudaugu audzēša-
nai un novākšanai, kā arī graudu kaltētavas. Vī-
ngliemežu audzētavā “Ošu mājas” igauņu kolēģi 
uzklausīja izsmeļošu stāstījumu par gliemežu 
dzīvi, fizioloģiju, apstrādi un pārstrādi, kā arī 
degustēja vīngliemežu gaļu, kas pagatavota pēc 
oriģinālām vietējām receptēm un baudīja pipar-
mētru tēju. Krāslavas Amatniecības centrā Latga-
les keramiķis Valdis Pauliņs stāstīja par Latgales 
keramiku un rādīja meistarklasi poda virpošanā. 
Latgales koktēlnieks Aivars Andžāns iepazīstināja 
ar koku neparastajām un dziedinošajām īpašībām.

Vizītes laikā tika noslēgts sadarbības līgums 
starp profesionālās izglītības mācību iestādēm, 
kuru parakstīja Daugavpils būvniecības tehni-
kuma direktore Ināra Ostrovska un Olustveres 
pakalpojumu un lauku ekonomikas tehnikumu 
direktors Arnolds Pastaks.

Darbs projektā noslēdzas, tagad tiks veikts 
apkopojums un izstrādāti metodiskie ieteikumi 
uzņēmējdarbības prasmju pilnveidošanai lauk-
saimniecībā.
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ĪSTENOTO PROJEKTU NOSLĒGUMA 
PASĀKUMS “PIEREDZE. IZAICINĀJUMI. 
SADARBĪBA.”

12.maijā atpūtas bāzē un mācību centrā “Vi-
rogna” norisinājās šajā mācību gadā tehnikumā 
īstenoto starptautisko mācību mobilitāšu izvēr-
tēšanas pasākums. Pasākumu atklāja direktore 
Ināra Ostrovska un direktores vietniece attīstī-
bas un inovāciju jomā Oksana Soročina.

Pasākuma viesis, Europe Direct Dienvidlatga-
les centra vadītājs Oskars Zuģickis pastāstīja par 
plānotajām aktivitātēm- diskusiju pasākumiem, 
semināriem un citām aktivitātēm saistībā ar 
ekonomiku, jaunatnes lietām, NVO darbību, Ei-
ropas Savienības institūcijām un citām Eiropas 
Komisijas aktualitātēm. Visvairāk pasākumi tiks 
organizēti tieši jauniešiem, jo Eiropas Komisija 
2022. gadu ir pasludinājusi par Jaunatnes gadu.

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas un 
Ziemeļvalstu ministru padomes Nordplus prog-
rammas projektu ietvaros šajā mācību gadā teh-
nikumā īstenota 101 mācību mobilitāte 11 valstīs.

Tehnikumam ir piešķirta Erasmus akreditāci-
ja divās izglītības mācību jomās: profesionālajā 
izglītībā un skolu izglītībā. Erasmus akreditācija 
apliecina izglītības iestādes spējas īstenot aug-
stas kvalitātes mobilitātes. Šajā programmas 
periodā uzsvars likts uz personu individuālo un 
grupu mācību mobilitāti, kā arī organizāciju sa-
darbību, kas sekmē iekļaušanu, izcilību, radošu-
mu, inovācijas un ilgtspēju.

Pasākuma laikā tika izvērtētas  dažādas starp-
tautiskās aktivitātes, t.sk. mācību mobilitātes 
Erasmus+ programmā- rezultatīvie rādītāji un mo-
bilitāšu nozīme izglītības iestādes internacionali-
zācijā. Tika uzsvērts, ka šajā  plānošanas periodā 
no 2021.-2027. gadam programmai būs pieejams 
lielāks fi nansējums, kas sniegs plašākas iespējas 
ikvienam tehnikuma izglītojamajam un darbinie-
kam iesaistīties mācību mobilitātēs.

Lai uzlabotu sadarbības prasmes un koman-
das darbu, projektu dalībniekiem bija iespēja 
pildīt dažādus kopīgus uzdevumus un darbo-
ties radošajā darbnīcā DIY (Do It Yourself/ Dari 
pats). Komandas darbam un sadarbībai ir pozi-
tīva un profesionāla ietekme, kas sekmē ikviena 
projekta mērķu sasniegšanu.

Pasākuma noslēgumā projektu īstenotāji no 
dažādiem izglītības sektoriem dalījās pieredzē ar 
labās prakses piemēriem- kāda ir  Erasmus+ mā-
cību mobilitāšu ietekme uz   izglītojamo mācību 
procesā un pedagogu profesionālajā pilnveidē.

PILNĀ SPARĀ RIT SPORTA 
ZĀLES BŪVNIECĪBAS DARBI

Turpinās būvdarbi objektā 
“Daugavpils būvniecības tehni-
kuma multifunkcionālās halles 2. 
kārta “Sporta zāles piebūve” un 
4.kārta “Metāla konstrukciju noju-
me un slīpā siena””.

Jaunajai sporta zālei samon-
tētas atbalsta kolonnas. Pabeigti 
jumta metāla kopņu montāžas 
darbi. 6.aprīlī nosvinēti spāru 
svētki.

Maija mēnesī turpinājās metāla 
konstrukciju montāža, samontēta 
jumta nesošā konstrukcija. Tur-
pinās ārsienu mūrēšana no gāz-
betona blokiem, pamatu atpakaļ 
aizbēršanas darbi, ārējās kanali-
zācijas un ārējās lietus kanalizāci-
jas izbūves darbi. 

Būvdarbus veic SIA “Lagron”, 
autoruzraudzību - SIA “Rem Pro”, 
bet būvuzraudzību - SIA “INRI” un 
SIA “Baltline Globe”.

DALĀMIES LABĀS PRAKSES 
PIEREDZĒ UN VADĀM 
KOUČINGA SESIJU “PIEAUGUŠO 
IZGLĪTĪBA UN TĀS ĪSTENOŠANA 
LATVIJĀ”

Eiropas izglītības fonds (European 
Training Foundation, ETF) ir izveido-
jis ETF izcilības tīklu (ETF Network of 
Excellence, ENE). Tā biedri ir profesio-
nālās izglītības iestādes, kas vēlas mā-
cīties viena no otras, sadarboties, uzla-
bot savu praksi, ieviest jauninājumus, 
nodibināt partnerattiecības un sniegt 
atbalstu citām profesionālās izglītības 
iestādēm starptautiskā līmenī.

Četras profesionālās izglītības iestā-
des no Latvijas- Profesionālās izglītības 
kompetences centri Rīgas Valsts tehni-
kums,  Ogres tehnikums, Liepājas Valsts 
tehnikums un Daugavpils būvniecības 
tehnikums ciešā sadarbībā ar ETF veic 
septiņu ENE izcilības centru (Centre of 
Vocational Excellence, CoVEs) no Albā-
nijas, Armēnijas, Baltkrievijas, Moldo-
vas, Ziemeļmaķedonijas un Kazahstā-
nas situācijas novērtējumu darba vidē 
balstītu (DVB) mācību ieviešanā. ETF 
pieredze liecina, ka DVB mācības pastāv 
visās sešās projekta partnervalstīs, bet 
to īstenošanā pastāv nianses, kuras tiek 
pētītas un salīdzinātas. 

Daugavpils būvniecības tehnikuma 
direktore Ināra Ostrovska un direktores 
vietniece attīstības un inovāciju jomā 
Oksana Soročina  1. un 2.jūnijā  vadīja 
koučinga sesiju “Pieaugušo izglītība un 
tās īstenošana Latvijā” zoom platfor-
mā, kura notika krievu un angļu valo-
dā. Tikšanās laikā tika prezentēta mūsu 
tehnikuma labā prakse darbā ar pieau-
gušo apmācību DVB mācību kontekstā, 
akcentējot ciešu sadarbību ar darba 
devējiem, tostarp maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, lai veicinātu inovāciju, 
uzņēmējdarbību un pārkvalifi cēšanos, 
mācīšanos mūža garumā un prasmju 
dzīves gaitā iegūto prasmju atzīšanu.
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LIETUVAS KOLĒĢU PIEREDZES APMAIŅAS 
VIZĪTE

Erasmus+ projekta ietvaros no 13. - 17.jūnijam divi ceļu 
būvniecības nozares skolotāji no Marijampoles profesionā-
lās izglītības centra (Lietuva) viesojās Daugavpils būvnie-
cības tehnikumā, lai iepazītos un pārņemtu labās prakses 
pieredzi.

Profesionālās izglītības skolotāji Arnas Burbulis un Juo-
zas Juodišius iepazinās ar tehnikuma darbību, īstenojama-
jām izglītības programmām, mācību darbnīcām, praktisko 
mācību norisi un tajās izmantojamo aprīkojumu.

Būvniecības nodaļas vadītāja Inga Pujate kopā ar mūsu 
profesionālās izglītības skolotājiem organizēja meistarkla-
ses un praktiskās nodarbības - “Ģeodēziskie nospraušanas 
darbi un izpildmērījumi”, “Dekoratīva apdare”, “Otrreizēja 
būvmateriālu izmantošana” un “Transportlīdzekļa dekora-
tīvā krāsošana”.

Projekta dalībniekiem bija iespēja piedalīties darba vē-
rošanā uzņēmumos - SIA “Binders”, SIA “Latgales Ceļdaris” 
un SIA “Daugavpils dzelzsbetons”.

Darba vizītes noslēgumā viesi iepazinās ar Daugavpils 
un Krāslavas pilsētām, Aglonas Baziliku, kā arī ciemojās 
IPĪV “Dagda”.

Sagatavoja:
Starptautiskās sadarbības un projektu nodaļa

PARAKSTĪTS TRANSNACIONĀLĀS 
SADARBĪBAS ERASMUS 
POVE WATER PROJEKTA LĪGUMS

Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Tehnis-
kās universitātes aģentūra Olaines Tehnoloģi-
ju koledža, Daugavpils būvniecības tehnikums, 
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums un 
Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asoci-
ācija, kā lielākā konsorcija dalībnieki, 2022. gada 16. februārī saņēma 
Eiropas Komisijas apstiprinājumu 2021. gadā iesniegtajam Eiropas 
Savienības Erasmus+ programmas projektam  “Ūdens nozares profe-
sionālās izcilības platformas paplašināšana - Platform of Vocational 
Excellence Water Scale-up”.

Profesionālās izcilības centru iniciatīvā tiek atbalstīti transnacio-
nāli sadarbības projekti, lai veicinātu reģionālo attīstību, inovācijas 
un viedās specializācijas stratēģijas, kā arī starptautiskas sadarbī-
bas platformas. Tīkli apvieno dažādās valstīs esošus profesionālās 
izcilības centrus, izveidojot partnerības, lai starptautiskas sadarbī-
bas rezultātā attīstītu profesionālo izcilību vietējā kontekstā.

Projekta  iesniedzējs un vadošais partneris ir vispārējās vidējās iz-
glītības, profesionālās izglītības un pieaugušo izglītības organizācija 
no Nīderlandes Stichting Voor Algemeen Voortgezet Onderwijs. Pro-
jekta īstenošanā piedalās 23 partneri no septiņām valstīm: Latvijas, 
Igaunijas, Nīderlandes, Maltas, Čehijas, Vācijas un Dienvidāfrikas.  
Projekta īstenošanas ilgums ir pieci kalendārie gadi - no 2022. gada 
1.maija līdz 2026. gada 30. aprīlim.

7.jūnijā notika tiešsaistes PoVe Water visu projekta sadarbības 
partneru tikšanās, kurā tika paziņots par visu iesaistīto partneru 
“Gala Vienošanās” parakstīšanas procesa noslēgumu, kas nozīmē to, 
ka Projekta īstenošana var sākties! Daugavpils būvniecības tehni-
kums uzsācis transnacionālo sadarbību un par Reģionālo izglītības 
eksperti šajā Konsorcijā ir kļuvusi direktores vietniece attīstības un 
inovāciju jomā Oksana Soročina. Reģionālā eksperta loma šajā pro-
jektā ir sekot ūdens industrijas attīstībai, pārvaldīt ūdens jomas iz-
glītības īpatnības EQF 3. un 4. līmenī, lai nodrošinātu, ka PoVE ūdens 
mēroga izglītojošie materiāli ir atbilstoši un svarīgi studentiem un 
ūdens nozarei un nodrošināt mācīšanos no līdzbiedriem un saska-
ņošanu reģionālās izglītības ekspertu regulāras sanāksmes.

Profesionālās izcilības centrs apvieno skolas, uzņēmumus un 
valsts organizācijas noteiktā reģionā un nozarē, tā sauktajā prasmju 
ekosistēmā. Tā kā katrs reģions ir atšķirīgs, ar savām problēmām, 
norisēm un kultūras aspektiem, nav vienota risinājuma, kas der vi-
siem. Tā vietā katram Profesionālās izcilības centram ir savs attīstī-
bas process, kas ir pielāgots prasmju ekosistēmai, kurā centrs dar-
bojas. Tomēr Profesionālās izcilības platforma Water ir izstrādājusi 
ceļvedi virzībā uz Profesionālās izcilības centru, iezīmējot dažādus 
posmus, kas būs jāiziet visiem centriem.

Daugavpils būvniecības tehnikums lepojas par iespēju kļūt par 
partneri transnacionālajā Konsorcijā un virzīties uz Ekselences cen-
tra darbības un inovāciju pārņemšanu un ieviešanu savā darbībā.

Sagatavoja: Direktores vietniece attīstības un inovāciju jomā O.Soročina

VASARAS KVALIFIKĀCIJAS PRAKSE VĀCIJĀ

26.jūnija līdz 15.jūlijam Daugavpils būvniecības tehniku-
ma programmu „Būvdarbi” (kvalifi kācija: apdares darbu 
tehniķis, 2.,3.kurss) un „Autotransports” (kvalifi kācija: au-
tomehāniķis, 2.kurss) audzēkņi, Erasmus+ mobilitātes ie-
tvaros, devušies kvalifi kācijas praksē uz Vāciju, Škeidicas 
(Schkeuditz) pilsētu, kuru nodrošina organizācija VITALIS 
Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte. Kā pavadošās 
personas jauniešiem līdz devušās pedagogs karjeras kon-
sultants Jeļena Viršuta, Projektu koordinatore Viktorija Ba-
ranovska un vispārizglītojošo priekšmetu pedagogs Olga 
Čebajeva. 

Vēlam veiksmi un gūt pieredzi visai dzīvei!

ju koledža, Daugavpils būvniecības tehnikums, 
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums un 
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APBALVOTI 2021./2022. MĀCĪB U GADA LABĀKIE AUDZĒKŅI
Daugavpils būvniecības tehnikuma vasaras izlaidumā apbalvoti audzēkņi ar Finanšu ministrijas  
Simtgades stipendiju, Ministru prezidenta Pateicības rakstu, Daugavpils Pilsētas domes Goda rakstiem

Pateicības raksts Simtgades izcilniekam 
saņemot Finanšu ministrijas Simtgades 
stipendiju

KSENIJA MAJAKOVA
kvalifikācija “Arhitektūras tehniķis”
Ksenija vienmēr cenšas paaugstināt savu 

intelektuālo līmeni, ar labām un izcilām sek-
mēm apguvusi mācību programmu, katra 
gada vidējā atzīme ir bijusi tuvu 9 ballēm. 
Piedalījusies konkursos un ārpusstundu akti-
vitātēs, izrādot interesi par visām aktivitātēm, 
kas notiek tehnikumā. 

Mācību laikā saņēmusi pateicības rakstus 
par labām un teicamām sekmēm un nopiet-
nu, godprātīgu attieksmi pret mācībām, aktī-
vu piedalīšanos tehnikuma sabiedriskajā dzī-
vē un ārpusstundu aktivitātēs, kā arī 3 gadus 
darbojusies tehnikuma pašpārvaldē.

Ksenija ir apzinīga, vienmēr vēlas iegūt jau-
nas zināšanas un prasmes. Jaunietei ir rakstu-
rīga emocionalitāte un radoša attieksme pret 
mācībām. Piemīt mērķtiecība - ir profesionā-
lās darbības plāni un viņa iezīmē sev soļus šo 
mērķu sasniegšanai. Pret neveiksmēm Kseni-
ja izturas ar izpratni, analizējot iemeslus un 
izstrādājot jaunus darbības plānus.

Atklātība, sabiedriskums, labvēlīga attiek-
sme pret cilvēkiem, maigums, optimisms, 
vēlme būt noderīgai, augsts kultūras līmenis 
ir tās īpašības, kas nodrošina Ksenijas atpa-
zīstamību vienaudžu un pieaugušo vidū.

Ministru prezidenta Pateicības raksts 
par izciliem un teicamiem mācību 
sasniegumiem

EDGARS CEPLIS
kvalifikācija  
“Apdares darbu tehniķis”

Edgars ir motivēts mācībām, iein-
teresēts iegūt izvēlēto kvalifikāciju. 
Seko līdzi visam jaunajam, lai piln-
veidotu savas teorētiskās un prak-
tiskās zināšanas un iemaņas. Katra 
mācību gada sasniegumi liecina par 
nopietnu mācību motivāciju, jo Ed-
gara vidējā atzīme nav bijusi zemāka 
par 8 ballēm. 

Edgars mācību laikā saņēmis pa-
teicības rakstus par labām un izci-
lām sekmēm mācībās, par aktīvu sa-
biedrisko darbu, tehnikuma pozitīva 
tēla popularizēšanu un aktīvu pie-
dalīšanos ārpusstundu aktivitātēs.

Jaunietis ir aktīvs, piedalījies teh-
nikuma organizētajos pasākumos, 
erudīts un zinātkārs, pierādot sevi 
tehnikuma organizētajā viktorīnā 
“Kas? Kur? Kad?”, kur izglītojamā va-
dītā komanda vienmēr ieguvusi god-
algotās vietas.

Grupā Edgars ir atsaucīgs, izpalī-
dzīgs un labs kursa biedrs. Vienmēr 
ir nosvērts un izturēts.

Daugavpils Pilsētas domes Goda 
raksts par ļoti labām, teicamām 
un izcilām sekmēm , absolvējot 
izglītības iestādi, un atbildīgu 
pieeju mācību procesam

ANNA MARIJA 
ŠČEGLOVA
kvalifikācija 
„Inženiersistēmu 
būvtehniķis”
Annai Marijai ir labi mācību sa-

sniegumi. Viņa ir patstāvīga per-
sonīgo lēmumu pieņemšanā un 
to īstenošanā. Pozitīva, sabied-
riska, neatlaidīga un mērķtiecīga. 
Jaunietei piemīt izteiktas līdera 
dotības un spēja saliedēt grupu. 

Jebkurš darbs, pie kura ķeras 
Anna, tiek pabeigts savlaicīgi un 
kvalitatīvi, kas pierāda augstu 
atbildības apziņu un precizitāti. 
Savus nākotnes plānus saista ar 
augstāka līmeņa profesijas iegū-
šanu.

APBALVOJUMI

Daugavpils Pilsētas domes Goda raksts 
par ļoti labām, teicamām un izcilām 
sekmēm, absolvējot izglītības iestādi, un 
atbildīgu pieeju mācību procesam

ALEKSS ĒRIKS 
UPĪTIS
kvalifikācija „Inženiersistēmu 
būvtehniķis”

Alekss ir apzinīgs, atbildīgs un mērķ-
tiecīgs. Katra gada mācību sasniegumi 
liecina par nopietnu mācību motivāciju 
un izaugsmi. Četru gadu laikā piedalī-
jies tehnikuma sabiedriskajā dzīvē.

Pierādījis, ka prot darboties koman-
dā, ir sportisks un aktīvs. Sporta sacen-
sībās aizstāvējis tehnikuma godu gan 
pilsētas, gan reģiona mērogā. 

Kvalifikācijas prakses laikā ir parādī-
jis sevi kā zinošu, atbildīgu un discip-
linētu darbinieku. Alekss neapstājas 
pie sasniegtā, turpina sevi pilnveidot. 
Piedalās Zemessardzes darbā, kurā arī 
ir personīgie sasniegumi.

Daugavpils Pilsētas domes Goda 
raksts par ļoti labām, teicamām 
un izcilām sekmēm , absolvējot 
izglītības iestādi, un atbildīgu 
pieeju mācību procesam

ARTJOMS BAKINS
kvalifikācija  
“Apdares darbu tehniķis”

Atrjoms parādījis ļoti labus mā-
cību rezultātus, katra mācību gada 
sasniegumi liecina par nopietnu mā-
cību motivāciju un izaugsmi. 

Jaunietis vienmēr ir labā garastā-
voklī, ir sabiedrisks un draudzīgs, 
kā arī gatavs palīdzēt citiem. Pie-
mīt spēja strādāt komandā, veidot 
komunikāciju un atrisināt jebkuru 
problēmu.

Ieguvis starptautisku pieredzi pie-
daloties Erasmus+ mobilitātē Vācijā, 
attīstot savas praktiskās iemaņas, kā 
arī iegūstot jaunas un vērtīgas zinā-
šanas apgūstamajā specialitātē.

Daugavpils Pilsētas domes Goda 
raksts par ļoti labām, teicamām un 
izcilām sekmēm , absolvējot izglītības 
iestādi, un atbildīgu pieeju mācību 
procesam

VLADIMIRS 
KRASOVSKIS
kvalifikācija  
“Apdares darbu tehniķis”

Uzrādījis labus mācību sasniegu-
mus, ar labām sekmēm apguvis mācī-
bu programmu un ieguvis pieprasītu 
profesiju. Aktīvs jaunietis, piedalījies 
tehnikuma rīkotajos pasākumos un sa-
biedriskajā dzīvē.

Piemīt labas komunikācijas spējas, ir 
sabiedrisks un draudzīgs.
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CIENĪJAMIE APDARES DARBU TEHNIĶI!
Jūs esat ieguvuši darba tirgū kon-

kurētspējīgu profesiju. Novēlu, lai Jūs 
spētu pārvarēt visas baiļu sajūtas un 
sasniegtu visievērojamāko panākumu 
virsotni Jūsu darba vietā. Vēlu Jums tikt 
novērtētiem pilnībā, veiksmīgi virzīties 
uz augšu pa veiksmes pakāpieniem!

Lai šis jaunais Jūsu dzīves posms ie-
kļauj Jūsu dzīves grāmatā neskaitāmus 
veiksmes stāstus.

Grupas D4-15 audzinātāja
Anita Brice

Izlaidums - gan priecīga, gan mazliet 
skumja diena mūsu dzīvē. Apsveicu ar 
absolvēšanu un novēlu jums nekad ne-
padoties un pārliecinoši iet uz saviem 
mērķiem, un lai ceļš uz šiem mērķiem ir 
radošs un viegls. Lai šī diena jūsu atmiņā 
atstāj tikai jautras atmiņas, grupas bied-
ru smaidus un mīļāko skolotāju uzsla-
vas. Veiksmi un lielisku gaišu nākotni!

Grupas 03a audzinātāja
Jeļena Trofi mova

CIENĪJAMIE KONDITORA PALĪGI!
Veidojiet dzīves šokolādes dziesmu, 

pievienojiet tai vaniļas nokrāsu, un ie-
audiet krējuma melodiju! Sveicu Jūs ar 
profesionālās kvalifi kācijas iegūšanu! 
Jūsu darbs prasa daudz zināšanu un 
prasmju, un nevainojamu gaumi. Lai 
Jūsu dzīve būtu tikpat salda, skaista, 
brīnišķīga un radoša!

Grupas D-09 audzinātāja
Teresa Jevstrahina 

CIENĪJAMIE ABSOLVENTI!
Tā nu ir pienākusi diena, kad Jūsu 

priekšā paveras durvis uz pieaugušo dzī-
vi, kur pašiem jāpieņem lēmumi, jāsasto-
pas ar grūtībām. Sastopoties ar tām ne-
pazaudējiet drosmi un neuztraucieties, ja 
kaut kas nenotiek tā, kā sākumā plānots.

Pirmkārt, es vēlos novēlēt Jums labu 
veselību, panākumus lietās ko darāt un, 
lai viss izdodas vislabākajā veidā!

Grupas 4-15 audzinātāja Inna Koluža

Ejiet, nešaubieties, ceļš labi sācies,
No Jums dzīve prasīs daudz.

Ejiet, mūžu dzīvojiet, mūžu mācaties,
Un visu mūžu audziet.

DĀRGIE ABSOLVENTI!
Sapņi kļūst par īstenību tieši tad, kad 

to vismazāk gaidiet. Lai šodienas prieks 
par sasniegto iedvesmo mērķtiecīgi do-
ties tālāk un piepildīt savas dzīves sva-
rīgākās ieceres un pietiek spēka jauniem 
izaicinājumiem!

Grupas L-023 audzinātāja
Jolanta Lipska

DĀRGIE ABSOLVENTI!
Uzsākot jauno dzīves posmu novēlu 

Jums daudz spēka, daudz radošu ideju, 
ieceru piepildījumu, priecīgu un cerīgu 
skatu uz pasauli! Esiet vienmēr mīļi gaidī-
ti mūsu tehnikumā! Lai veicas!

Jeļena Fedosejeva
Daugavpils būvniecības tehnikuma

direktores vietniece mācību darba un 
audzināšanas jomā

CIENĪJAMIE PAVĀRI!
Lai Jums izdodas apgūt arvien jaunas zinību 

virsotnes! Vēlu interesantus un zināšanu bagā-
tus turpmākos dzīves posmus! Esiet veiksmīgi, 
neaizmirstot pieskarties laimes ratam un dzī-
vot pilnā mērā!

Grupas D4-09 audzinātāja Vera Sapego

GODĀJAMIE ABSOLVENTI!
Laimīgu ceļu vēl tiem, kas dodas ceļā... 

Šodien Jūs esat dzīves krustcelēs un Jums 
ir jāizvēlas pareizais ceļš, pa kuru iet - ej-
ams vai skrienams, taisns vai līkumains, 
bet katram savs un no paša vien atkarīgs. 
Kāds tas būs? Laime ir mūsos pašos, tikai 
to ir jāprot atrast. Es gribētu Jums visiem 
novēlēt sasniegt un īstenot iecerētos mēr-
ķus, bet galvenais,  lai katram no jums sir-
dī būtu kāds nepiepildīts sapnis, jo sapņi 
ir ceļš uz īstenību. Neļaujiet savam sap-
nim nosalt, saudzējiet to un lolojiet! Pirms 
dodaties ceļā, neaizmirstiet paņemt līdz 
darba mīlestību. Es nezinu nevienu cilvē-
ku, kurš būtu nokļuvis virsotnē bez smaga 
darba. Tā nav garantija veiksmei, bet tuvāk 
virsotnei tomēr nokļūsiet. Pierādiet sev un 
citiem, ka Jūs visu varat! 

Lai Jums izdodas izvēlēties īstos ceļus un 
īstenot savus sapņus!

Grupas 0-23T audzinātājs Edgars Baltacis

DĀRGIE 0-23M GRUPAS ABSOLVENTI!
Pilnveidojiet savu meistarību visu dzīvi!
Novēlu, lai Jums katram ir savs sapnis, 

uz kuru tiekties un kam ticēt, lai ir atkal 
jauni mērķi, kurus sasniegt! Veiksmi un 
izdošanos dzīvē un darba gaitās!

Grupas 0-23M audzinātāja
Nadežda Solovjova

CIENĪJAMIE APDARES DARBU STRĀDNIEKI!
Panākumi nenāk viegli, taču ar savu ra-

došumu un apņēmību Jūs esat ieguvuši 
profesionālo izglītību. Esiet vislabākie, 
kompetentākie darbinieki savos uzņē-
mumos. Lai Jūsu izvēlētā profesija sāk 
veiksmes ekskursiju Jūsu dzīvē. Gūstiet 
maksimālo labumu no sava darba. No-
vēlu Jums daudz iecietības, svētlaimes, 
gaišus rītus, mīlestības un veselības!

Grupas D-015 audzinātāja Aina Bluka

DĀRGIE ABSOLVENTI, KOLĒĢI UN 
TEHNIKUMA PEDAGOGI! 

Mācību gads ir izskanējis! Tas bija izai-
cinājumiem pilns, bet noteikti ļoti nozī-
mīgs mūsu jaunajā attīstības posmā un 
Jūsu personīgā izaugsmē. Noteikti vēlos 
Jums visiem novēlēt savas prasmes pie-
lietot un izmantot jebkurā dzīves situāci-
jā! Jo mūsu prasmes un zināšanas ir tas, 
ko neviens mums neatņems un katrs cil-
vēks ir vērtība! Cieniet, dariet un noteikti 
nebaidieties iet uz priekšu! 

Ja grib, tad var panākt daudz! Lai izdodas!
Oksana Soročina

Daugavpils būvniecības tehnikuma
direktores vietniece attīstības un 

inovāciju jomā

Novēlu Jums vienmēr un visur būt stip-
riem un izturīgiem! Ar vēsu prātu uztvert 
dzīves grūtības un mācēt tās pārvarēt. 
Esiet drosmīgi, varoši un daroši!

Grupas 4-33 audzinātāja  
Gunta Šukurova

CIENĪJAMIE ABSOLVENTI!
Apsveicu Jūs ar vēl vienu paveiktu dzī-

ves posmu! Novēlu būt drosmīgiem, ne-
samierināties ar panākto un turpināt sevi 
pilnveidot! Uzdrīkstieties īstenot savus 
sapņus un virzīties tikai uz priekšu!

Grupas 4-23 audzinātāja 
Gunta Šukurova

MANI PIRMIE ABSOLVENTI! 
Novēlu Jums būt pieprasītiem profesio-

nāļiem darbā un īstiem vīriešiem ģimenē! 
Un, lai tam pietiek spēka un veselības! 

Grupas 4-02 audzinātājs  
Artjoms Pučinskis

Interjera noformētāja profesija neļauj 
apstāties pie sasniegtā, jo tehnoloģijas at-
tīstās gaismas ātrumā un Jums tām jātiek 
līdzi. Stipriniet un pilnveidojiet savas zinā-
šanas ik dienu, esiet radoši, nekad nepado-
daties grūtību ceļā, jo, ja gribas paveikt ko 
lielu ir jārēķinās, ka tas nebūs viegli.

Novēlu Jums šodien simtiem iespēju ne-
zināmās virsotnēs kāpjot. Simtiem iespēju 
pasauli mainot, būt kā avotam, kas savas 
gaitas neraksta smiltīs, bet akmenī kaļ.

Prast no gaismas dzintaru gūt un sim-
tiem nākotnes durvju vērt, aiz kurām lāsi 
pa lāsei savu laimi un likteni svērt!

SIRSNĪGI SVEICU JŪS IZLAIDUMĀ!
Grupas 4-03 audzinātāja 

Sigita Ignatāne

CIENĪJAMIE ABSOLVENTI!
Katrai dienai ir savs brīnums. Tāpēc 

pieņemiet svētību, strādājiet un ra-
diet savus mazos mākslas darbus jau 
šodien! Lai vienmēr, vienmēr pasaulē 
būtu kaut kas, ko gribat iemācīties, ko 
vēlaties darīt, kāda vieta, kur vēlaties 
nonākt, cilvēks, kuru gribat satikt! Do-
diet katrai dienai iespēju kļūt par Jūsu 
dzīves skaistāko dienu!

Grupas 4-04 audzinātāja 
Aļona Ņikitina 

CIENĪJAMIE AUTOMEHĀNIĶI!
Lai sasniegtais iedvesmo mērķtiecīgi 

doties tālāk un piepildīt savas dzīves sva-
rīgākās ieceres! Esiet darbīgi, vienmēr ra-
doši, pacietīgi un strādīgi! Domājiet labas 
domas un bagātiniet sevi.

Grupas D4-02 audzinātāja
Vera Sapego
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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 4 gadi 1,5 gads
Transportbūvju būvtehniķis 4 gadi
Arhitektūras tehniķis 4 gadi
Ēku būvtehniķis 4 gadi
Inženiersistēmu būvtehniķis 4 gadi 1,5 gads
Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis 4 gadi 1,5 gads
Automehāniķis 4 gadi 1,5 gads
Transportlīdzekļu krāsotājs 4 gadi 1,5 gads
Autovirsbūvju remontatslēdznieks 4 gadi
Smago spēkratu mehāniķis 4 gadi
Mašīnbūves tehniķis 4 gadi
Interjera dizainera asistents 4 gadi 2 gadi
Ģeotehnikas izpētes tehniķis 1,5 gads
Ceļu būvtehniķis 1,5 gads
Namu pārzinis 1,5 gads
Ainavu būvtehniķis 1,5 gads
Krāšņu un kamīnu mūrnieks 1,5 gads
Lokmetinātājs (MAG/135) (no 17 gadu vecuma) 1 gads
Lokmetinātājs (TIG/141) (no 17 gadu vecuma) 1 gads

VIŠĶOS, AUGŠDAUGAVAS NOVADĀ, TEL. 26585845
Smago spēkratu mehāniķis 4 gadi
Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis 4 gadi 1,5 gads
Augkopības tehniķis 4 gadi 1,5 gads

DAGDĀ, BRĪVĪBAS IELĀ 3., TEL. 26706303
Ēku būvtehniķis 4 gadi
Apdares darbu tehniķis 4 gadi
Konditora palīgs (no 17 gadu vecuma) 1 gads
Apdares darbu strādnieks (no 17 gadu vecuma) 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.
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