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ABSOLVENTIEM
GRUPA D-ES-16!
Apsveicu jūs ar veiksmīgi nokārtotu
kvalifikācijas eksāmenu un pavāra profesijas iegūšanu!
Jūsu profesija ir „garšīga” un radoša.
Neapstājieties, ejiet uz priekšu, meklējiet un izgudrojiet jaunas receptes un
pilnveidojiet sevi! Priecējiet ar garšīgiem ēdieniem savu ģimeni un draugus!
Lai jums turpmāk nepietrūktu enerģijas, lai neapstātos jūsu radošums. Mīlestību un saticību jūsu ģimenē un labi
atalgotu darbu! Viss ir jūsu rokās!
Kaut laikmets sirdīgs, bargs un viltīgs,
Kaut gadsimts šķībs un greizs,
No dzīves nebēdz, dzīvi svētī
Ņem spārnus, rūpēm pāri laidies!
/V. Mora/
Grupas D-ES-16 audzinātājs
Jurijs Andžāns

MŪSU MĪĻIE GRUPAS 4-23 ABSOLVENTI!
Katram no jums ir noslēdzies ļoti svarīgs posms izglītībā!
Apsveicu ar sasniegto, vēlu prieka pilnu izlaiduma dienu un aizraujošas un
sekmīgas turpmākās izglītības un darba
gaitas!
Sapņo dižus sapņus!
Tikai tie spēj iekustināt prātu un dvēseli.
Sakrāj dzidras ūdens lāses
Savam laimes avotam.
Sakrāj spožas ceļa zvaigznes
Dzīves ceļam nākotnē!

DĀRGIE ABSOLVENTI!
Apsveicu jūs ar mūsu tehnikuma absolvēšanu!
Es vēlu jums laimi turpmākajā dzīvē,
lai jūsu ieceres piepildās!

Grupas 4-15 audzinātāja
Inna Koluža

Lai piepildās iecerētais,
Lai veiksme un spēks visam mūžamNeizdegams un nenopūšams.
/L. Brīdaka/

DĀRGIE ABSOLVENTI!
Esiet sveicināti, asie, domājošie un darboties gribošie metinātāji! Zināšanas un
prasmes ir iegūtas, bet tās jāpilnveido.
Izvirziet arvien jaunus mērķus un sasniedziet tos!
Novēlu jums veiksmi, intuīciju un
prātu turpmākajā profesionālajā dzīves ceļā. Viss ir jūsu rokās, pilnveidojiet
sevi!
Lai vienmēr jūsu rokām ir kur strādāt
un ir ko darīt! Lai Jums pietiek sirdsgudrības un mīlestības, prāta un profesionalitātes savu darbu veikt godam un sagādāt prieku jūsu topošajiem klientiem!
Grupas D-023M audzinātāja
Aina Bluka

Avīzes redaktore: J. Savvina. Maketētāja: Z. Pettere
Izevējs: Daugavpils Būvniecības tehnikums.

Tirāža: 200
Avīze iznāk no 16.11.2016.

Cik liels prieks, ka varam
sveikt mūsu absolventus ar
lielo dzīves notikumu – profesijas iegūšanu! Sveicam
arī pārējos mūsu draugus ar
mācību gada noslēgumu un
jau ar nepacietību gaidām
mūsu tikšanos jaunajā mācību gadā. Mēs, kā vienmēr,
būsim šeit un jūs gaidīsim!
Absolventi! Nu viss ir jūsu
ķepās – jūsu profesija, jūsu
dzīves prieks, jūsu iespējas nākotnē. Lai visi ceļi pa
kuriem dosieties jums nes
veiksmi, labus ceļabiedrus,
jaunus mērķus un neatlaidību!
Mūsu darbs ir bieži sēdēt
uz dīvāniņa un murrāt, bet
jūsējais – čakli darboties!
Tāpēc vēlam jums nebaidīties no izaicinājumiem, uzņemties iniciatīvu un iet uz
izvirzītajiem mērķiem pārliecinoši! Lai izdodas!
Kaķu saime:
Fēlikss, Maša un Vasja
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DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMA AVĪZE

MJAU! MJAU!

Grupas 4-23 audzinātaja
Nataļja Leončuka

Dzīves pulkstenis steigai par spīti,
Zvana Tev šobrīd svētku brīdi.
Ik gads Tavā gaitā nav bijis par lieku,
Nesis gan rūpes, gan dzīvesprieku.
Tīrumam līdzīgs tavs darbīgais mūžsRažens gan svelmē, gan vēji kad pūš.
Atceries, priecājies, rītdienu sveic.
Ieklausies - Visi paldies Tev teic.
/J. Rabša/

2020. gada jūnijs

Izglītots cilvēks atšķiras ar to,
ka nekad neuzskata savu izglītību par pabeigtu.
(A. De Sent-Ekziperī)

Sirsnígi sveicu Daugavpils
Búvniecíbas tehnikuma audzéknus, pedagogus
un darbiniekus ar 2019./2020.m.g. noslégumu!
Cienījamie absolventi!
Ir noslēdzies vēl viens posms Jūsu izglītībā, tas prasījis ne mazums pūļu.
Bija arī grūtības, taču aicinu tās uzlūkot kā jaunas iespējas personības izaugsmē.
Lai šodienas prieks par sasniegto iedvesmo Jūs mērķtiecīgi doties tālāk
un piepildīt savas dzīves svarīgākās ieceres!
Izlaidums ir Jūsu uzkrāto zināšanu, neatlaidības un panākumu svētki,
veiksmi Jums turpmākajās dzīves gaitās!
Cienot un mīlot,
direktore Ināra Ostrovska

TEHNIKUMS PAPLAŠINA IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMU ĪSTENOŠANAS VIETAS
No 1.jūlija bijušais Višķu lauksaimniecības tehnikums, kurš pēdējos piecus gadus
darbojās Malnavas koledžas paspārnē, turpinās darbu kā profesionālās izglītības
kompetences centra “Daugavpils Būvniecības tehnikums” izglītības programmu
īstenošanas vieta “Višķi”. Daugavpils novada domes 4. jūnija ārkārtas sēdē tika
pieņemts lēmums lauzt sadarbības līgumu ar Malnavas koledžu un slēgt sadarbības
līgumu ar Daugavpils Būvniecības tehnikumu, kurš turpmāk īstenos profesionālo
izglītību Daugavpils novadā.

I

r izsludināta uzņemšana jaunajam
2020./2021.m.g. pusotra gada izglītības
programmās Augkopība (kvalifikācija Augkopības tehniķis) un Lauksaimniecības
tehnika (kvalifikācija – Lauksaimniecības
mehanizācijas tehniķis), kurās uzņem jauniešus pēc vidējās izglītības iegūšanas.
I.Ostrovska uzsver, ka lauksaimniecībai
nākotnē ir ļoti liela nozīme, tāpēc ir svarīgi gatavot speciālistus, pēc kuriem Latvijā
ir liels pieprasījums, piemēram, spēkratu
mehāniķus un lauksaimniecības mehanizācijas tehniķus, kā arī attīstīt lauksaim-

niecības tehnikas un spēkratu remontu.
“Domāju, ka pievērsīsimies arī ekoloģijai, ir
piedāvājums valsts līmenī gatavot speciālistus ekoloģijas jomā. Vēlamies piedāvāt
daudz interesantu programmu,” saka I. Ostrovska. Pēc Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktores teiktā, tiks meklēta iespēja
piesaistīt darbam jaunajā struktūrvienībā
arī esošos pedagogu un tehniskos darbiniekus, nodrošinot konkurētspējīgu algu.
Informācija apkopota pēc
www.daugavpilsnovads.lv
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ABSOLVENTIEM

ABSOLVĒJOT TEHNIKUMU,
APBALVOTI LABĀKIE AUDZĒKŅI
Daugavpils Būvniecības tehnikumu vasaras izlaidumā kopā
visās struktūrvienībās absolvēja 331 audzēknis būvdarbu,
būvniecības, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas,
autotransporta, dizaina, metālapstrādes programmās

C

eļavārdus un laba vēlējumus absolventiem teica tehnikuma direktore Ināra Ostrovska, Viņa atzīmēja, ka šī diena
ir svētki ne tikai tehnikumam, bet arī Latvijai, jo valsts
saņem strādīgas un radošas darba rokas, kuras mūsu valstij ir ļoti
nepieciešamas. Viņa pauda prieku par profesionāli prasmīgiem
absolventiem un novēlēja viņiem būt gandarītiem par savu darbu izvelētajā profesijā un neapstāties pie sasniegtā, attīstīties,
veidot savu ģimeni, būt radošiem un būt lepnam par sevi.

ANASTASIJA ŽELTKOVA

Mācību gada izcilākais absolvents – par izciliem un teicamiem mācību sasniegumiem
viņai tika pasniegts Ministru prezidenta
Krišjāņa Karina pateicības raksts. Četrus
mācību gadus Anastasija veltījusi interjera
noformētāja profesijas apguvei, parādot labus
un teicamus rezultātus gan vispārizglītojošo un
profesionālo mācību priekšmetu apguvē, gan kvalifikācijas praksēs.
Anastasija ir ļoti mērķtiecīga, enerģiska un radoša, vienmēr tiecas
pēc augstākiem sasniegumiem. Anastasija ir labsirdīga, izpalīdzīga,
ar labu humora izjūtu, viņa vienmēr ir bijusi pedagogu un grupas
biedru uzticams palīgs gan mācībās, gan ārpusstundu pasākumos.

ANASTASIJA JACINA

Gada spožākais absolvents – par augstiem mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos sporta aktivitātēs un ieguldījumu izglītības iestādes
attīstībā viņa ir saņēmusi Finanšu ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas “Pateicību simtgades izcilniekam”. Savu turpmāko
dzīvi Anastasija plāno saistīt ar interjera dizaina jomu, tāpēc
četrus gadus nopietni un godprātīgi bija pievērsusies interjera
noformētāja profesijas apguvei. Šīs izcilās zināšanas un prasmes
Anastasija apliecināja jauno profesionāļu meistarības konkursā SkillsLatvia 2019, iegūstot 3. vietu skatlogu dizaina un noformēšanas prasmju konkursā. Anastasija ir mērķtiecīga, atbildīga,
izpalīdzīga, sportiska, atjautīga un radoša.

RAIVIS SERGEJENKO

Saņēma automehāniķa profesiju, kuru
apguva IPĪV "Dagda", kur tiek īstenota izglītības programma “Autotransports”. Jau
mācību laikā Raivis apliecināja sevi kā izcils profesionālis autotransporta jomā, jo
bijis ļoti motivēts apgūt automehāniķa profesiju. Raivja apzinīgo un nopietno attieksmi
pret mācībām lielā mērā veicinājis arī viens no viņa vaļaspriekiem – autosports. Raivis ir izpalīdzīgs audzēknis un uzticams
draugs, vienmēr labprāt ir iesaistījies ārpusstundu pasākumos.
Raivis ir labs atbalsts arī savai ģimenei, palīdzot vecākiem mājsaimniecības darbos.

ARTIS ZARĀNS

Pirms četriem gadiem, izvēloties jomu,
kurā mācīties, devis priekšroku izglītības
programmai “Arhitektūra”, lai turpmāk kļūtu par arhitektūras tehniķi. Artis nopietni
pieiet tam, ko dara, – ar lielu centību un
atdevi, daudz interesējas par izvēlēto profesiju. Tāpēc ir pilnīgi likumsakarīgi, ka Artis bijis
izcils gan mācībās, gan praksē, veiksmīgi pārstāvējis tehnikumu konkursā PROF. Vaļas brīžos Artis nodarbojas ar
vairākiem sporta veidiem, piedalās dažāda veida sacensībās, kur
gūst godalgotas vietas. Artis ir saticīgs, ar jebkuru cilvēku viegli
prot atrast kopīgu valodu, vienmēr gatavs izpalīdzēt un atbalstīt.

ANTONS GLADIŠEVS

Četrus gadus ir mācījies izglītības programmā “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija” un ieguvis inženierkomunikāciju tehniķa kvalifikāciju. Jau pamatskolā Antons
sāka interesēties par mehānismiem un ierīcēm, to uzbūvi un darbību, paticis remontēt
dažādas lietas. Pateicoties savai mērķtiecībai
un neatlaidībai šo četru mācību gadu laikā Antons ir kļuvis par
prasmīgu meistaru, kurš tiek galā ar sarežģītām problēmām ne
tikai inženierkomunikāciju jomā. Antonam piemīt liela atbildības
sajūta, uz viņu vienmēr var paļauties. Viens no Antona mīļākajiem atpūtas veidiem ir makšķerēšana.

MANI MĪĻIE ABSOLVENTI!
Es lepojos ar katru no Jums! Jūs man
bijāt gudri un spilgti, emocionāli un radoši, mērķtiecīgi un pacietīgi un, pats
galvenais, saprotoši.
Novēlu jums maksimāli izmantot iegūtās zināšanas un prasmes savā profesionālajā darbībā!
Lai laime ienāk jūsu dzīvē, lai saule
silda mājas, lai labas un radošas domas
mājo pašos, lai ģimenē būtu saticība un
sapratne!

Grupas D-03 audzinātāja
Aina Bluka

ANNA JUREVIČA

CIENĪJAMIE GR. 4-04 ABSOLVENTI!
Apsveicu jūs ar šo brīnišķīgo pasākumu - jūsu izlaidumu!
Protams, nebija viegli strādāt un mācīties, bet jums izdevās. Mēs visi kopā to
paveicām! Mēs esam malači!
‘’Katrai dienai ir savs brīnums. Tāpēc pieņem
svētību, strādā un radi savus mazos mākslas
darbus jau šodien. Rīt tev taps dāvāts vēl.’’
/Paulo Koeliju/

EVIJA GRIĻEVSKA

Sagatavoja: audzināšanas nodaļa

Grupas 03b audzinātāja
Jeļena Trofimova

No rītiem pamostieties ar laimi!
Ar basām kājām dārzā skrieniet!
Smeliet vasaru un lejiet uz pleciem,
Un jūtiet, ka pašu dzīve zied!
/A. Liksme/

Saņēma arhitektūras tehniķa kvalifikāciju. Šo profesiju ar lielu aizrautību un
interesi Anna apguvusi izglītības programmā “Arhitektūra”. Anna ir daudzpusīga un
talantīga personība, visus četrus mācību
gadus viņa centīgi un neatlaidīgi mācījusies,
nopietni nodarbojusies ar sportu, parādījusi savas radošās spējas. Anna ir apzinīga, godprātīga un ļoti patstāvīga, pret visu izturas ar lielu atbildības sajūtu. Anna ir tiešs cilvēks,
viņa nevairās paust savu viedokli, jo lieliski prot to aizstāvēt. Annai patīk darboties kreatīvi, apgūt jaunas zināšanas un prasmes,
tāpēc viņa labprāt piedalās dažādos radošo darbu konkursos.

Savu nākotni saista ar interjera noformētāja profesiju, kuru apguva izglītības programmā “Interjera dizains”. Evija vienmēr ir
interesējusies par kultūru un tās vēsturi,
tāpēc nolēma savu aizraušanos saistīt ar
turpmāko profesiju. Evija ir centīga un mērķtiecīga, atbildīga un izpalīdzīga, grūtā brīdī
prot atrast īstos uzmundrinājuma vārdus. Neskatoties uz to, ka Evija daudz laika veltījusi mācībām un profesijas
apguvei, viņai veiksmīgi izdevās atrast laiku arī saviem bērniem.
Šo četru mācību gadu laikā Evijai līdzās bija viņas vissirsnīgākie
atbalstītāji – dēls un meita, ar kuriem viņa ļoti lepojas.

DĀRGIE AUDZĒKŅI!
Šodien ir jūsu pēdējā diena tehnikumā.
Šeit tika piedzīvots prieks par pirmajām
uzvarām mācībās un smags darbs.
Atcerieties par gaišajiem vakariem,
kurus pavadījāt mūsu zinātņu un prasmju templī. Jūs gaida jauni sasniegumi
un jauni panākumi, un jūsu iecienītāko
tehnikumu - jauni studenti.
Mēs vēlam veiksmi un dodam svētību
krāšņiem darbiem.
VEIKSMI, ABSOLVENTI!

Lai vienmēr, vienmēr pasaulē būtu kaut kas, ko
gribat iemācīties, ko vēlaties darīt, kāda vieta,
kur vēlaties nonākt, cilvēks, kuru gribat satikt!
/Pema Brauna/

CIENĪJAMIE 03A GRUPAS ABOLVENTI!
Novēlu jums dzīvot radoši, domāt radoši
un radīt radošas idejas un projektus!
SIRSNĪGI SVEICU VISUS ABSOLVENTUS!

Grupas 03a audzinātāja
Zaiga Pettere

Grupas 4-04 audzinātāja
Natālija Golubeva

MĪĻIE MANI GRUPAS 4-33 AUDZĒKŅI!
Nemanot ir pagājuši 4 brīnišķīgi gadi,
kuru laikā ir piedzīvoti daudzi fantastiski mirkļi, veiksmes un neveiksmes,
baltas un ne tik baltas dienas. Taču
tas, kurš nekad nav kļūdījies, nekad
nav mēģinājis ko jaunu. Jūs manu acu
priekšā no bailīgiem, pelēkiem gulbēniem esat izauguši par lieliem, staltiem, baltiem gulbjiem, kurus nebiedē
nekādi šķēršļi un izaicinājumi.
Nu jums priekšā Lielā DZĪVE, kurā
jums vajadzēs būt zinošiem, bet vēl
vairāk vajadzēs būt pacietīgiem, centīgiem un neatlaidīgiem.
Arī Alberts Einšteins par sevi ir teicis:
“Nav tā, ka es būtu ļoti gudrs, vienkārši
ilgāk meklēju problēmai risinājumu.”
Mācieties! Svarīgākais ir nekad nepārstāt uzdot jautājumus.
Un atcerieties, ka ģimene ir tie cilvēki, kuri jūs pieņem un saprot tādus,
kādi esat.
Nedzenieties pēc panākumiem panākumu dēļ, bet gan pēc patiesām vērtībām.
Esiet savas dzīves saimnieki, lai jums
nepietrūkst ne laika, ne spēka savu
sapņu īstenošanā!
LAI VISS IZDODAS!
Patiesā cieņā,
grupas 4-33 audzinātāja Inga Pujate

Pasaule kā atvērušies vārti
Domas nedomātas pārņem prātu _
Viss, kas bija, būs, kas ir - nu vienuviet.
Zini ceļu savu, kuru būs tev iet.
/Z. Lazda/

GRUPAS D-AM-16 ABSOLVENTI!
Ir noslēdzies svarīgs posms jūsu dzīvē. Mums negāja viegli, tomēr lielākā
daļa no jums veiksmīgi tika tam pāri.
Jūsu izglītības dokuments paver jaunas iespējas. Mūsdienās tā ir pieprasīta
profesija, tāpēc neapstājieties grūtību
priekšā. Jaunās tehnoloģijas jūsu profesijā attīstās ļoti strauji. Jau tuvākajā
laIkā jums jāapgūst elektromobiļu un
CNG automobiļu apkope.
Lai jums dienā staro silta, skaista
saule, naktī spīd zvaigznes un krīt jums
rokās, dāvinot veselību, laimi, daudz
naudas un visu, visu, kā jums trūkst
šajā pasaulē!
Grupas D-AM-16 audzinātājs
Jurijs Andžāns
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PROJEKTI

AKTUALITĀTES ERASMUS+ PROGRAMMAS PROJEKTOS

MANI MĪĻIE 4-03 ABSOLVENTI!
Pavisam nesen mēs satikāmies ar jums
uz tehnikuma sliekšņa, kad jūs atnācāt
uzsākt mācības! Un nu, ir paskrējuši četri
gadi, un šodien jums atveras durvis, lai
sāktu citu ceļu uz jauniem mērķiem.
Vēlu, lai tehnikumā pavadītais laiks ir
neaizmirstams! Lai tas ir kā svarīgs notikums jaunam sākumam, jo esat saņēmuši kvalifikāciju un esat savas jomas
izcili profesionāļi!
Novēlu, lai arī turpmāk nepietrūktu
cīņas spara un enerģijas, lai sasniegtu savus mērķus, lai neapstātos pirmo
grūtību priekšā. Jūs visu varat! Es ticu
jūsu spējām, varēšanai un gribai.
MANI MĪĻIE! LAI JUMS IZDODAS
SASNIEGT SAVU DZĪVES MĒRĶI UN
PIEPILDĪT SAPŅUS!
Vienmēr jūsu, Valentīna.
Grupas 4-03 audzinātāja
Valentīna Siņakova
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ABSOLVENTIEM

IESAISTIES, ĪSTENO, PIEDZĪVO!

Šī gada pavasaris mums visiem, arī
starptautiskiem partneriem, lika
pielāgoties jaunai situācijai, pieņemt
izaicinājumus un sadarboties attālināti.
Neskatoties uz COVID–19 pandēmijas
radītajiem ierobežojumiem, Daugavpils
Būvniecības tehnikums veiksmīgi
īstenoja Eiropas Savienības Erasmus+
programmas projektus. Projektu ietvaros
tika rīkotas vairākas tiešsaistes tikšanās,
diskusijas un vebināri.

Dzīve ir pilna brīnumu,
pilna pārsteigumu un iespēju,
pilna krāsu un formu ,
pilna ilgu un cerību,
pilna tikšanos - tāda ir dzīve!
Esiet atvērti šai dzīvei, jaunām idejām
un izaicinājumiem!
Lai nekad nepietrūktu enerģijas, cīņas
spara, lai jūs sasniegtu savus mērķus un
neapstātos grūtību priekšā!
Esiet radoši, apgūstiet jaunas prasmes,
pilnveidojieties savā profesijā!
Lai katram jūsu paveiktajam darbam ir
kvalitātes zīme!
SIRSNĪGI SVEICU ABSOLVENTUS AR
KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANU !
Grupas 0-23M audzinātāja
Svetlana Avreiceviča

MANI DĀRGIE ABSOLVENTI!
Tik daudz ceļu izstaigāti tehnikumā un tik
daudz ceļu tagad atvērti jaunai dzīvei! Es
novēlu jums vienmēr ar siltumu atcerēties
savus tehnikumā pavadītos gadus, draugus
un, protams, pedagogus, kuri jums deva tik
svarīgu stimulu dzīvē, ieguldot visvērtīgāko
un visnepieciešamāko. Es novēlu jums izdarīt pareizo izvēli un uzsākt ceļu, kas palīdzēs
pārvarēt visas neveiksmes, šķēršļus un gūt
sasniegumus, uz kuriem jūs tiecaties tagad,
jo no tā ir atkarīga jūsu nākotne.
TIECIETIES, UZDRĪKSTIETIES, EJIET TIKAI UZ
PRIEKŠU UN NEKAD NEATKĀPIETIES!
Grupas 4-02 audzinātāja
Ilona Kiruka

SIRSNĪGI SVEICU VISUS ABSOLVENTUS!
Darbu – ar veiksmi!
Naudu – ar svētību!
Māju – ar mieru, kas piepilda sirdi!
Grupas 0-23b audzinātāja
Sņežana Sušinska

tratēģiskās partnerības projekta
„Videi draudzīgas (zaļās) apmācības izstrāde būvniecības nozares
speciālistiem” ietvaros aprīlī un maijā tika
organizētas tehnikuma Būvdarbu nodaļas
profesionālās izglītības skolotāju tiešsaistes diskusijas kopā ar Daugavpils un
Latgales reģiona būvniecības un civilās
celtniecības nozares pārstāvjiem – SIA
“Fortum”, SIA “Asko AS” un SIA “Jēkabpils
PMK”. Diskusiju laikā tika pārrunāta esošā
situācija valstī saistībā ar “zaļo” domāšanu
un “zaļo” darba kultūru būvniecības nozarē un uzklausīti nozares pārstāvju viedokļi
par projektā izstrādātajām vadlīnijām „Ekspertu vadlīnijas būvniecības speciālistu
apmācībai ilgtspējības jautājumos”.
Tehnikuma pedagogi un darbinieki maija sakumā piedalījās starptautiskajā partneru tiešsaistes diskusijā, kuru organizēja
Viļņas Jeruzalemas darba tirgus mācību
centrs (projekta vadošais partneris, Lietuva). Tajā iesaistījās pārstāvji no Viļņas Tehnoloģiju un dizaina koledžas (Lietuva), Lietuvas Būvnieku asociācijas, Jervas apriņķa
Profesionālās apmācības centra (Igaunija),
Andalūzijas mācību centra Inercia Digital
S.L. (Spānija) un Latvijas Būvnieku asociācijas. Dalībnieki tiešsaistē apsprieda
rīcības plānu un katras iesaistītās puses
darba uzdevumus saistībā ar projekta
otrā intelektuālā produkta „Būvniecības
speciālistu pasniedzēju apmācības instrumenti” izstrādi.
Jūnija beigās Daugavpils Būvniecības
tehnikumu apmeklēs Lietuvas, Igaunijas
un Latvijas sadarbības partneru pārstāvji.
Lietuvas Būvnieku asociācijas Kompetenču novērtēšanas nodaļas vadītājs Robertas Encius un Lietuvas vadošā partnera
pētniece Rasa Lužyte trīs dienas strādās
ar profesionālās izglītības skolotājiem jeb
topošiem apmācību instruktoriem saistībā ar mācību moduļu saturu, formu un
kompetenču definēšanas jautājumiem ilgtspējīgas būvniecības kontekstā. Projekta aktivitātes īstenosies līdz 2022.gadam.
Ņemot vērā infekcijas Covid-19 izplatību,
12 izglītojamo, topošo apdares darbu tehniķu un autodiagnostiķu otrā mācību divu

nedēļu prakse Škeidicā, Vācijā pārcelta
uz rudeni (pirmā prakse norisinājās pērn
rudenī). Profesionālās izglītības skolotāju,
kas nodrošina izglītības programmas “Būvniecība” ar iegūstamo kvalifikāciju “Ceļu
būvtehniķis” mācību procesa īstenošanu,
īstermiņa apmācības Marijampolē, Lietuvā
ir pārceltas uz 2020.gada otro pusgadu.
Jaunajā mācību gadā izglītojamajiem
un personālam ir plānotas vairākas mācību mobilitātes dažādās Eiropas valstīs
– Austrijā, Itālijā, Portugālē, Polijā, Lietuvā,
Francijā un Vācijā.
Vismaz divu nedēļu praksē ārvalstu
mācību iestādē vai uzņēmumā jaunas zināšanas, prasmes un kompetences varēs
iegūt topošie autodiagnostiķi, pavāri, ēdināšanas pakalpojumu speciālisti, apdares
darbu tehniķi, sausās būves tehniķi, interjera noformētāji, interjera dizaina speciālisti, arhitektūras tehniķi, ceļu būvtehniķi,
inženierkomunikāciju tehniķi. Izglītojamie
mācību praksēs dosies kopā ar pavadošajām personām – tehnikuma skolotājiem
vai darbiniekiem.
Īstermiņa mācību mobilitātē, kas ilgs
vidēji 5 dienas, būs iespēja iesaistīties arī
tehnikuma profesionālās izglītības speciālistiem. Tiek plānots, ka pieredzes apmaiņā ārvalstīs piedalīsies Būvniecības,
Būvdarbu, Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju, Autotransporta, Metālapstrādes,
Ēdināšanas pakalpojumu, Arhitektūras un
interjera dizaina nodaļu pedagogi, kā arī
profesionālās izglītības plānošanas un vadīšanas procesā iesaistīti speciālisti.
Vienlaikus 2020./2021.mācību gadā paredzēts īstenot arī vispārizglītojošā pedagoģiskā personālā mobilitātes. Dalībnieki

apmeklēs profesionālās pilnveides kursus
Grieķijā, Spānijā, Somijā, Islandē, Maltā,
Igaunijā un Slovākijā ar mērķi pilnveidot
savas profesionālās kompetences, izmantot iegūto pieredzi esošo mācību priekšmetu programmu un metodisko materiālu
pilnveidošanā, aprobējot to darbā ar izglītojamajiem u.c. Kursu vidējais ilgums ir 7
dienas un tajos piedalīsies fizikas, sporta,
ekonomikas, angļu valodas skolotāji, kā arī
izglītības metodiķis, sociālais pedagogs,
psihologs un interešu izglītības skolotājs.
2020.gada rudenī tehnikums plāno iesaistīsies vēl vienā stratēģiskās partnerības projektā, kas veltīts zaļajai jeb ilgtspējīgai būvniecībai. Projekta „Profesionālā
pilnveide ēku efektīvajā energoefektivitātes pārvaldībā, lai atbalstītu zaļo ekonomiku” īstenošanā piedalīsies partneri no
Portugāles (vadošais partneris), Grieķijas,
Vācijas un Latvijas. Projekta aktivitātes paredzētas laika posmā no 2020.gada oktobra līdz 2022.gada novembrim.
Lai katram no mums būtu iespēja iesaistīties, īstenot un piedzīvot Erasmus+ projektu
aktivitātes, t.i. apgūt pieredzi citā valstī, pārstāvēt Latviju ārzemēs, ieviest inovācijas
savā darbā, mainīt savu dzīvi un domāšanu, būt vienotam kultūru dažādībā.
Sagatavoja:
Starptautiskās sadarbības un projektu nodaļa
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SASNIEGUMI

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS CENTRS
ĪSTENO SEMINĀRU
UN ORGANIZĒ VEBINĀRUS
5.martā Pieaugušo izglītības centrs
organizēja un novadīja semināru
“Būvkonstrukciju hidroizolācija no
inženiera, amatnieka, lietotāja skatu
punkta. Koncepcijas, inženieru un
amatnieku pienākumi. Baltā vanna,
brūnā vanna, melnā vanna”

S

NOSLĒGUMAM TUVOJAS DAGDAS
ADMINISTRATĪVĀS ĒKAS SILTINĀŠANAS DARBI

AR DBT NOSLĒGTI
SADARBĪBAS
LĪGUMI

Daugavpils Būvniecības tehnikums 2018.
gada 5.februārī, parakstot Vienošanos
ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru,
uzsāka Eiropas Struktūrfondu projekta
īstenošanu – energoefektivitāti
veicinošas aktivitātes Dagdas
administratīvajā ēkā.

Viena no Daugavpils Būvniecības
Tehnikuma Pieaugušo izglītības
centra uzdevumiem ir izcilības
(ekselences) un labās prakses
ieviešana, vadot seminārus,
konferences, praktiskās darbnīcas
un meistarklases būvspeciālistiem,
kā arī semināru organizēšana
profesionālās izglītības skolotājiem
būvniecības nozarē.

P

rojekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Profesionālās izglītības kompetences centra IPĪV
“Dagda”” mērķis ir samazināt primārās
enerģijas patēriņu, veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu, uzlabojot Daugavpils Būvniecības tehnikuma IPĪV “Dagda”
administratīvās ēkas – mācību korpusa
siltumenerģijas patēriņa samazinājumu
no 224 455,43 kWh līdz 69 994,54 kWh gadā
(samazinājums par 64,62 %).
Ēkas kopējā platība sastāda 1 531,3 m².
Tā nodota ekspluatācijā 1972.gadā un kopš

tā laika tajā nav veikts kapitālais remonts.
Pašreiz ēka ir nokalpojusi 48 gadus. Projekta ietvaros paredzēts veikt energoefektivitātes paaugstinošo darbu kompleksu:
cokola, ēkas ārsienu, jumta un pagraba
pārseguma siltināšanu, apkures sistēmas
rekonstrukciju.
2019. gada 28. novembrī tehnikums noslēdza līgumu ar SIA „ASKO AS” par būvdarbu veikšanu un līgumu ar SIA „FORTUM” par būvuzraudzības nodrošināšanu.
Būvdarbi tika uzsākti 30.decembrī.
Nosiltināts cokols – cokola siltināšana
ar ekstrudēto putupolistirolu. Pabeigta
jumta siltināšana – parapetu mūrēšana,
siltināšana, parapetu apstrāde ar cinkoto
skārdu, slīpuma slāņa izveidošana no keramzīta, tvaika izolācijas ieklāšana, koka
brusu uzstādīšana, jumta siltināšana ar
akmens vati, lietus ūdeņu tekņu un notekcauruļu demontāža un jaunu montāža.

Veikti pagraba pārseguma siltināšanas
darbi.
Turpinās fasādes siltināšanas darbi –
fasādes sienu siltināšana ar akmens vati,
fasādes sienu armēšana ar stikla šķiedras sietu un apdare ar tonēto dekoratīvo
apmetumu. Būvnieks veic logu aiļu siltināšanu un ārējo palodžu demontāžu,
utilizāciju, jaunu palodžu montāžu. Tāpat
arī turpinās darbi siltummezglā – esošo
radiatoru un cauruļvadu demontāža un
utilizācija, jaunu radiatoru un cauruļvadu
montāža. Notiek fasādes krāsošanas darbi. Paralēli tiek veikti teritorijas labiekārtošanas darbi.
Būvniecības darbus plānots pabeigt
1.jūlijā, bet visas projekta aktivitātes paredzēts īstenot līdz 2020.gada 4.augustam.
Sagatavoja:
Starptautiskās sadarbības un projektu nodaļa

Daugavpils Būvniecības tehnikums
2020. gada 28. janvārī noslēdza Sadarbības līgumu ar biedrību “Latvijas
Būvinženieru savienība”. LBS iekļāva
Tehnikumu Būvspeciālistu Kvalifikācijas celšanas kursu sarakstā. 2020.
gada 27. aprīlī noslēdza Sadarbības
līgumu ar SIA “CMB Inženieru kompetences centrs”, kura darbības termiņš
ir 5 gadi, 2020. gada 14. maijā - sadarbības līgumu ar biedrību “Latvijas
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas
inženieru savienība”, kura darbības
termiņš ir 5 gadi.
Informāciju sagatavoja
Pieaugušo izglītības centra vadītāja
Jeļena Fedosejeva

emināru vadīja Rīgas Tehniskās
universitātes lektors, uzņēmuma
“Betonam” valdes loceklis Egils
Emersons; piedalījās MB Grupa "Betona
Pētījumu Centrs”. Seminārā piedalījās
būvinženieri no Latgales reģiona, t.sk.
Daugavpils: Daugavpils Pilsētas Dome,
AS “Sadales tīkls”, SIA “Borg”, SIA "Safe
Group", SIA "Latgalija", SIA ''Inteco Wood
'', SIA ''Jēkabpils PMK'', SIA “Maltas celtnieks”, SIA “Agados exertus”, SIA “Fortum”, SIA "Būvinženieris", SIA “GeoConsultants”, SIA "Gretta V", SIA "Rēzeknes
Nams", SIA “Asko”, SIA “MB Betons”. Semināra mērķis bija padziļināt būvinženieru
izpratni par vienu no paņēmieniem, ko
pielieto esošu konstrukciju funkcionētspējas praktiskā izpētē un pārbaudē:
dažādu būvstruktūru pakļaušanu dozētai un kontrolētai slodzēšanai. Semināra
laikā dalībnieki iepazinās ar jauno literatūru, materiāliem, kas izmantoti hidroizolācijā. Bija apskatītas tādas tēmas
kā dažādu ražotāju tehniskais būvkonstrukciju hidroizolācijas sistēmu salīdzinājums, problēmu objektu analīze, darba
šuves betona konstrukcijās (t.sk., plaisas,
remonts), hidroizolācijas remonts ar injekcijas metodi, vēsturisko ēku horizontālā hidroizolācija, betona U/C mērīšanas metodes.
17.aprīlī notika vebinārs “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”.
Vebināru vadīja Daugavpils Universitātes
vieslektore, Daugavpils Būvniecības tehnikuma profesionālās izglītības skolotāja, vecāka darba aizsardzības speciāliste,
SIA IVEG valdes locekle Iveta Avotniece.
Vebināra laikā dalībnieki iepazinās ar
prasībām darbam augstumā un darba
organizēšanā, kolektīviem un individu-

āliem aizsardzības līdzekļiem un to lietošanu, drošības prasībām, veicot darbu uz
kāpnēm, lietojot sastatnes, veicot darbu
uz jumtiem, izmantojot virves un stiprinājumus, nodarbināto apmācības jautājumiem, kā arī darba devēju un darbinieku rīcību COIVD-19 izplatības novēršanai
būvobjektā. Liela uzmanība vebinārā tika
vērsta tieši atbildībai un sadarbībai visiem būvniecības procesa dalībniekiem,
strādājot augstumā.
12. maijā tika organizēts vebinārs “BIM
praktiskais pielietojums būvniecībā” Vebināru vadīja SIA “InfoEra Latvia” valdes
priekšsēdētājs Kirils Pogodins. Vebināra
mērķis bija nodrošināt dalībniekus ar informāciju par svarīgākajiem jautājumiem
projektēšanas jomā un būvniecības biznesa efektivitāti, kā arī ar informāciju
par modelēšanas būtību, BIM modeļa
izmantošanu būves «dzīves» ciklā, standartiem, kvalitāti, praktiskiem izmantošanas piemēriem Latvijā un Eiropā un,
kā ieviest BIM tehnoloģijas uzņēmumā
(programmatūra, standarti, apmācības,
šķēršļi, ieteikumi).
Kopīgi ar mūsu Sadarbības partneri
“CMB inženieru kompetences centrs” tika
novadīts pirmais vebinārs “Būvju informācijas modelēšanas tehnoloģijas: LVS
1052:2018 BIM terminoloģijas standarts”,
kas notika 3. jūnijā. Vebināru vadīja SIA
“CMB Inženieru kompetences centrs”
lektori - SIA “ITED” un Būvniecības Industrijas digitalizācijas asociācijas valdes
locekļi Jānis Berķis un Igors Adlersbergs.
Vebināra programmas ietvaros tika likts
akcents uz BIM terminu padziļinātu izskaidrošanu ar pielietošanas piemēriem,
kas jāņem vērā, izstrādājot līgumus,
standartus u.c. dokumentus, un kā pielietot praksē 4D un 5D BIM. Papildus tika
aplūkoti jautājumi par detalizācijas un
informācijas līmeņiem, lāzerskenēšanu
un fotogrammetriju, kā arī tika novadīti
praktiskie darbi ar programmatūras izmantošanu. Par semināriem, vebināriem
Latvijas Būvinženieru Savienība piešķir
kvalifikācijas punktus, profesionālās izglītības skolotājiem ir lieliskā iespēja
paaugstināt savu kvalifikācijas līmeni
bezmaksas.
2019./2020. m.g DBT Pieaugušo izglītības
centrā profesionālo kvalifikāciju paaugstināja 190 cilvēki, no tiem 125 tas ir būvinženieri, kuri ieinteresēti celt savu kvalifikācijas līmeni.
Informāciju sagatavoja
Pieaugušo izglītības centra vadītāja
Jeļena Fedosejeva

