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ANOTĀCIJA
▪ Juris Ozols

▪ Daugavpils būvniecības tehnikums trīs cīņas sacensības

▪ Mērķis: Popularizēt veselīgu dzīvesveidu un fizisko attīstību Daugavpils Būvniecības tehnikums 
izglītojamo un darbinieku vidū. 

▪ Uzdevumi: Noskaidrot spēcīgākos Daugavpils būvniecības tehnikums un ārzemju sadarbības partneru 
izglītības iestāžu audzēkņus un darbiniekus

▪ Mērķauditorija (programmas nosaukums, kurss): Daugavpils būvniecības tehnikums un ārzemju 
sadarbības partneru izglītības iestāžu audzēkņi un darbinieki.

▪ Metodiskās izstrādnes praktiskais pielietojums: iespējams izmantot, veicinot starptautisku sadarbību.

▪ Uzskates un citi mācību līdzekļi: pielikums nr.1,2,3

▪ Metodiskās izstrādnes aktualitāte/novitāte: Starptautiskas sporta sacensības ZOOM platformā 
profesionālajām iestādēm ir inovatīvs virziens. 



MĒRĶIS UN UZDEVUMI
▪ Popularizēt veselīgu dzīvesveidu un fizisko attīstību Daugavpils būvniecības tehnikums izglītojamo un 

darbinieku vidū. 

▪ Noskaidrot Daugavpils būvniecības tehnikums spēcīgākos jauniešus, darbiniekus,  vīriešu un sieviešu konkurencē. 

▪ Piedalīties Latgales reģiona profesionālo izglītības iestāžu finālsacensībās spēka trīscīņā.

▪ Noskaidrot spēcīgākos Daugavpils būvniecības tehnikums un ārzemju sadarbības partneru izglītības iestāžu 
audzēkņus un darbiniekus.



SATURS 
▪ Mērķi un uzdevumi

▪ Mērķauditorija

▪ Norise 

▪ Tiesāšana 

▪ Apbalvošana 

▪ Atsauksmes 



MĒRĶAUDITORIJA 

DBT LATGALES STARPTAUTISKĀS

Sacensībās drīkstēja piedalīties visi Daugavpils būvniecības tehnikums izglītojamie un darbinieki, kā 
arī uzaicinātās iestādes izglītojamie un darbinieki. No katras iestādes 2 vīrieši un 2 sievietes.

Daugavpils būvniecības tehnikums 
izglītojamie

Rēzeknes tehnikums, Daugavpils 
Būvniecības tehnikums, Daugavpils 

tehnikums, Daugavpils 
Tirdzniecības profesionālā 

vidusskola, Jēkabpils Agrobiznesa
koledžas Barkavas struktūrvienība. 

Daugavpils būvniecības tehnikums 
LEPL College MODUS (კოლეჯი 

მოდუსი College Modus) no 
Gruzijas un Public Institution

Center of Exellence in
Constructions (Centrul de Excelenţă

în Construcţii din Republica
Moldova) Moldovas



DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS SACENSĪBAS 



LATGALES REĢIONA PROFESIONĀLO VIDĒJO 
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU SACENSĪBAS



STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS



SACENSĪBU NORISE 



IEROBEŽOJUMI
▪ Trīs veidi – atspiešanās, pietupieni, preses vingrinājums

▪ Sacensības noritēja 3 posmos katram posmam 2 nedēļas 

▪ ZOOM platforma

▪ 3 tiesneši

▪ Valoda – LV , RUS, ENG

▪ Pēc mācību stundām

▪ Ar un bez laika limita

▪ Iepriekš izsūtīti kritēriji





SACENSĪBU TIESĀŠANA



KRITĒRIJI



APBALVOŠANA



ATSAUKSMES



PALDIES PAR UZMANĪBU!!!


