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1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PAMATINFORMĀCIJA
Profesionālās izglītības kompetences centrs Daugavpils Būvniecības Tehnikums ir
Latvijas Republikas Ministru kabineta dibināta mācību iestāde, kura īsteno profesionālās
vidējās,

arodizglītības,

arodizglītības

(ar

pedagoģisko

korekciju),

pamatizglītības

programmas ar pedagoģisko korekciju, tālākizglītības un pilnveides programmas. Kopš
dibināšanas Daugavpils Būvniecības Tehnikums ir kļuvis par mūsdienīgu, prestižu, uz
zināšanām un kvalitāti balstītu profesionālās izglītības, tālākizglītības un profesionālās
izglītības metodisko centru un, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.
gada 31. oktobra rīkojumu Nr. 620 „Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa
piešķiršanu Daugavpils Celtnieku profesionālajai vidusskolai”, ir ieguvis profesionālās
izglītības kompetences centra statusu.
Tehnikuma darbības tiesiskais pamats ir:
1.

Izglītības likums;

2.

Profesionālās izglītības likums un citi normatīvie akti;

3.

Mācību iestādes nolikums.

Skolai ir sava simbolika un konti Valsts kasē. Izglītības iestāde ir tiesīga lietot zīmogu
ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu atbilstoši likumam „Par Latvijas valsts ģerboni”.
Tehnikumā ir trīs izglītības programmu īstenošanas vietas (izņemot juridisko adresi):
Daugavpilī, Lielā ielā 1, Dagdā, Brīvības ielā 3, Ludzā, 1.maija ielā 16.
Izglītojamo skaits Daugavpils Būvniecības Tehnikumā
2016./2017. mācību gadā Daugavpils Būvniecības Tehnikumā (turpmāk tekstāTehnikums) mācības uzsāka 881 izglītojamais (tai skaitā izglītojamie Eiropas Sociālā fonda
finansētajās izglītības programmās), 63 mācību grupās valsts budžeta un Eiropas Sociālā
fonda finansētās profesionālās izglītības programmās.
1. diagramma
Uzņemto izglītojamo skaita dinamikas analīze laika posmā no 2010. - 2016. gadam
(dati uz 01.10.)
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Analizējot 1.diagrammā redzamos datus, var secināt, ka no 2011. gada Tehnikumā
uzņemto izglītojamo skaits pieauga vairāk nekā divās reizes, kas liecina par mērķtiecīgu darbu
pie profesionālo izglītības programmu izstrādes un popularizēšanas. Šo faktu apstiprina ne
tikai uzņemto izglītojamo skaita pieaugums, bet arī kopējais izglītojamo skaita pieaugums
tehnikumā pēdējos sešos gados (skat. 2.diagrammu).
2. diagramma
Izglītojamo skaita dinamikas analīze laika posmā no 2010. - 2016. gadam
(dati uz 01.10.)
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Ņemot vērā to, ka sākot ar 2014. gada 01. Novembri, Daugavpils Celtnieku
profesionālā vidusskola ieguva profesionālās izglītības kompetences centra statusu, 2015.
gada publiskais pārskats tika sagatavots, analizējot Daugavpils Celtnieku profesionālās
vidusskolas sasniegtos rezultātus līdz 2014. gadam, jo Daugavpils Būvniecības tehnikums ir
visu saistību, tiesību un pienākumu pārņēmējs.
1.1.

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS
GALVENIE UZDEVUMI

VIRZIENI,

MĒRĶI

UN

VĪZIJA reģionālais būvniecības kompetences centrs ar mūsdienīgu, modernu bāzi
būvniecības tehnoloģiju ieviešanai, prestižs, uz zināšanām un kvalitāti balstīts
profesionālās izglītības, mūžizglītības un tālākizglītības pakalpojumu sniedzējs
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MISIJA nodrošināt tautsaimniecības izaugsmei nepieciešamus un darba tirgū
pieprasītus augstas kvalifikācijas konkurētspējīgus speciālistus dažādās izglītības
pakāpēs.
Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība atbilstoši normatīvo aktu
prasībām, īstenojot licencētas un akreditētas izglītības programmas.
Skolas darbības mērķis ir :
1. veidot izglītības vidi, kura spēj nodrošināt izglītības kvalitāti un atbilstību darba tirgus
prasībām;
2. panākt, ka Tehnikums kalpo kā būvniecības metodiskais atbalsta centrs valsts
profesionālās izglītības iestādēm, kuras īsteno līdzīgas vai radniecīgas jomas izglītības
programmas;
3. veidot un stiprināt sadarbību ar nozares profesionālajām asociācijām, profesionālajām
organizācijām un sociālajiem partneriem.
Skolas pamatuzdevumi:
•

nodrošināt iespēju iegūt profesionālo izglītību un kvalifikāciju, kā arī
vispārējās zināšanas un prasmes;

•

sadarbība ar darba devējiem un augstskolām;

•

sagatavot darba tirgum kvalificētus speciālistus ar vispusīgām teorētiskajām
zināšanām un praktiskām iemaņām;

•

elastīgi reaģējot uz tautsaimniecības vajadzībām, paaugstināt darbinieku
kvalifikāciju un veikt pārkvalificēšanu;

Lai sekmīgi īstenotu vīziju, pildītu misiju un sasniegtu mērķus, Tehnikums savu
darbību plāno vairākos virzienos:
1. Izglītības procesa īstenošana un pilnveide;
2. Pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide;
3. Tehnikuma telpu rekonstrukcija un materiāli tehniskās bāzes uzlabošana;
4. Profesionālās izglītības popularizēšana;
5. Sadarbības procesu pilnveide;
6. Mūžizglītības programmu izstrāde un īstenošana;
7. Bezdarbnieku un darba meklētāju tālākizglītība un profesionālā pilnveide,
sadarbība ar starptautiskajiem partneriem;
8. Pasniedzēju prakses un stažēšanos nozaru uzņēmumos ieviešana;
9. Izstrādāt un ieviest e-apmācību vidi;
5
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10. Izstrādāt un īstenot noteikumus, kā uzņēmumu darbinieki var apgūt atsevišķus
kursus;
11. Izveidot reģionālo profesionālās izglītības metodisko un eksaminācijas centru.
Visas nozares, kam Tehnikums speciālistus gatavo, nākošajos 5-7 gados paredz iespēju
attīstībai un izaugsmei. Vienlaikus demogrāfiskā situācija tuvākajos 5-7 gados rāda lejupejošu
cilvēku skaita tendenci tajās jauniešu vecuma grupās, kas šajā laikā varētu uzsākt mācības
kompetences centrā, turklāt arī ekonomiskās migrācijas dēļ daļa sagatavoto speciālistu pamet
Latviju, lai strādātu ārpus tās. Daugavpils Būvniecības Tehnikuma programmu attīstības
process ir pamatots ar spēkā esošo Tehnikuma Attīstības un investīciju stratēģiju.
1.2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ĪSTENOTAS PROGRAMMAS
Visas izglītības programmas tiek īstenotas valsts valodā atbilstoši licencētām un
akreditētām izglītības programmām, kuru saturs un īstenošanas process atbilst profesijas
standartam, valsts profesionālās vidējās izglītības standartam. Izglītības programmas ir
saskaņotas ar darba devēju izvirzītām prasībām. Kopš Skolas dibināšanas pastāvīgi ir
papildinājies un mainījies Skolā apgūstamo profesiju saraksts. Izglītības iestāde ne tikai
īsteno bezdarbnieku, darba meklētāju un ieinteresēto personu tālākizglītību un profesionālo
kompetenču pilnveidi, bet arī sekmē, atbalsta skolotāju tālākizglītību, veicinot profesionālo
un pedagoģisko kompetenču pilnveidi. Visi vispārizglītojošo un profesionālo mācību
priekšmetu pedagogi periodiski apgūst profesionālās pilnveides programmas un
pašpilnveidojas, piedaloties semināros, konferencēs, pieaugušo neformālās izglītības
programmās, tajā skaitā ārvalstīs.
Daugavpils Būvniecības tehnikums mērķtiecīgi īstenoja mūžizglītības prasībām
atbilstošas izglītības programmas galvenajās struktūrvienībās:
1. Jātnieku ielā 87, Daugavpilī
2. Lielā ielā 1, Daugavpilī
3. Brīvības ielā 3, Dagdā
4. 1. maija ielā 16, Ludzā
Galvenās tematiskās jomas, kuras Daugavpils Būvniecības tehnikums 2014. gadā īstenoja
izglītības programmās, ir sekojošas: arhitektūra un būvniecība, inženierzinātnes un
tehnoloģijas, ražošana un pārstrāde.
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IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS- BŪVDARBI
Nr.
p./k.

Programmas veids

1.

Profesionālās vidējās
izglītības programmas

2.

Arodizglītības
programmas

Iegūstamā
kvalifikācija

Programmas
kods

Kvalifikācijas
līmenis

Iepriekšējā
izglītība

Īstenošanas
ilgums

Licences Nr.,
derīg.termiņš

Akreditācijas lapas
Nr., derīg. termiņš

Apdares darbu
tehniķis

33 582 011

trešais

Pamatizglītība

4 gadi

P - 10464
nav noteikts

Apdares darbu
tehniķis

35b 582 011

trešais

Vispārējā vidējā
izglītība

1,5 gadi

P – 10465
nav noteikts

Apdares darbu
strādnieks

32a 582 011

otrais

Pamatizglītība
(pēc 17 gadu vecuma)

1 gads

P – 10583
nav noteikts

Sausās būves
montētājs

32a 582 011

otrais

Pamatizglītība
(pēc 17 gadu vecuma)

1 gads

P – 10462
nav noteikts

32a 582 011

otrais

Pamatizglītība
(pēc 17 gadu vecuma)

1 gads

P – 10463
nav noteikts

32a 582 011

otrais

Pamatizglītība
(pēc 17 gadu vecuma)

1 gads

P- 10587
nav noteikts

32a 582 011

otrais

Pamatizglītība
(pēc 17 gadu vecuma)

1 gads

P - 10580
nav noteikts

22 582 011

pirmais

7 klases

3 gadi

P – 10586
nav noteikts

AP 3240
no 22.12.2014.
līdz 03.03.2019.
AP 3252
no 22.12.2014.
līdz 03.03.2019.
AP 3247
no 22.12.2014.
līdz 03.03.2019.
AP 3187
no 28.11.2014.
līdz 03.03.2019.
AP 3188
no 28.11.2014.
līdz 03.03.2019.
AP 3246
No 22.12.2014
Līdz 03.03.2019
AP 4630
No 09.12.2014
Līdz 03.03.2019
AP 3244
no 22.12.2014.
līdz 03.03.2019.

Ēku siltinātājs
Krāšņu podnieks
Mūrnieks
4.

Profesionālās
pamatizglītības progr.
(ar ped. korekciju)

Būvstrādnieks
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IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS- BŪVNIECĪBA
Nr.
p./k.

Programmas veids

1.

Profesionālās vidējās
izglītības programmas

Iegūstamā
kvalifikācija

Programmas
kods

Kvalifikācijas
līmenis

Iepriekšējā
izglītība

Īstenošanas
ilgums

Licences Nr.,
derīg.termiņš

Akreditācijas lapas
Nr., derīg. termiņš

33 582 021

trešais

Pamatizglītība

4 gadi

P - 10469
nav noteikts

AP 3127
no 22.11.2014.
līdz 21.11.2020.

35b 582 021

trešais

Vispārējā vidējā
izglītība

1,5 gadi

P – 10470
nav noteikts

AP 3189
no 22.11.2014.
līdz 21.11.2020.

Ceļu būvtehniķis
Ceļu būvtehniķis

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS- INTERJERA DIZAINS
Nr.
p./k.

Programmas veids

Iegūstamā
kvalifikācija

Programmas
kods

Kvalifikācijas
līmenis

Iepriekšējā
izglītība

Īstenošanas
ilgums

Licences Nr.,
derīg.termiņš

Akreditācijas lapas
Nr., derīg. termiņš

1.

Profesionālās vidējās
izglītības programmas

Interjera
noformētājs

35b 214 031

trešais

Pamatizglītība

4 gadi

P - 11764
nav noteikts

AP 4628
no 18.05.2015.
līdz 03.02.2019.

Interjera
noformētājs

35b 214 031

trešais

Vispārējā vidējā
izglītība

1.5 gads

P - 10588
nav noteikts

AP 3237
no 22.12.2014.
līdz 03.02.2019.

Interjera
noformētājs

35b 214 031

trešais

Vispārējā vidējā
izglītība

2 gadi

P - 14394
nav noteikts

AP 4629
no 28.07.2016.
līdz 03.02.2019.
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IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS- ARHITEKTŪRA
Nr.
p./k.

Programmas veids

Iegūstamā
kvalifikācija

Programmas
kods

Kvalifikācijas
līmenis

Iepriekšējā
izglītība

Īstenošanas
ilgums

1.

Profesionālās vidējās
izglītības programmas

Arhitektūras
tehniķis

33 581 011

trešais

Vispārējā vidējā
izglītība

4 gadi

Arhitektūras
tehniķis

35b 581 011

Vispārējā vidējā
izglītība

1,5 gads

trešais

Licences Nr.,
derīg.termiņš

Akreditācijas lapas
Nr., derīg. termiņš

P-11557

AP 4130
no 01.02.2016.
līdz 31.01.2022.

nav noteikts

P-13773
nav noteikts

AP 4627
no 02.11.2016.
līdz 31.01.2022.

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS- SILTUMA, GĀZES UN ŪDENS TEHNOLOĢIJA
Nr. Programmas veids
p./k.
1.

2.

Profesionālās vidējās
izglītības programmas

Arodizglītības
programmas

Iegūstamā
kvalifikācija

Programmas
kods

Kvalifikācijas
līmenis

Iepriekšējā
izglītība

Īstenošanas
ilgums

Licences Nr.,
derīg.termiņš

Akreditācijas lapas
Nr., derīg. termiņš

Inženierkomunikāciju
tehniķis

33 582 031

trešais

Pamatizglītība

4 gadi

P - 10468
nav noteikts

Inženierkomunikāciju
tehniķis

35b 582 031

trešais

Vispārējā vidējā
izglītība

1,5 gads

P - 13042
nav noteikts

Inženierkomunikāciju
montētājs

32a 582 031

otrais

Pamatizglītība (no
17 gadu vecuma)

1 gads

P- 10466
nav noteikts

AP 3129
no 22.11.2014.
līdz 21.11.2020.
AP 4181
no 02.03.2016.
līdz 21.11.2020.
AP 3254
no 22.112.2014.
līdz 03.03.2019.
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IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS- AUTOTRANSPORTS
Nr.
p./k.

Programmas
veids

Iegūstamā
kvalifikācija

Programmas
kods

Kvalifikācijas
līmenis

Iepriekšējā
izglītība

Īstenošanas
ilgums

Licences Nr.,
derīg.termiņš

1.

Profesionālās
vidējās izglītības
programmas

Automehāniķis

33 525 011

trešais

Pamatizglītība

Akreditācijas
lapas Nr.,
derīg. termiņš

4 gadi

P - 10458
nav noteikts

AP 3144
no 28.11.2014.
līdz 27.11.2020.

Autodiagnostiķis

33 525 011

trešais

Pamatizglītība

4 gadi

P - 10772
nav noteikts

Autoelektriķis

33 525 011

trešais

Pamatizglītība

4 gadi

P - 10604
nav noteikts

Autodiagnostiķis

35b 525 011

trešais

Vispārējā vidējā
izglītība

1.5 gads

P-13476
nav noteikts

AP 3548
no 30.04.2015.
līdz 27.11.2020.
AP 3546
no 30.04.2015.
līdz 29.04.2021.
AP 4626
no 04.11.2016.
līdz 27.11.2020.
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IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS- METĀLAPSTRĀDE
Nr.
p./k.

Programmas
veids

Iegūstamā
kvalifikācija

Programmas
kods

Kvalifikācijas
līmenis

Iepriekšējā
izglītība

Īstenošanas
ilgums

Licences Nr.,
derīg.termiņš

1.

Arodizglītības
programmas

Lokmetinātājs
metināšanā ar
mehanizēto iekārtu
aktīvās gāzes vidē
(MAG)
Gāzmetinātajs (OAW)

32a 521 011

otrais

Pamatizglītība (no 17
gadu vecuma)

Akreditācijas
lapas Nr.,
derīg. termiņš

1 gads

P - 10591
nav noteikts

AP 3238
no 22.12.2014.
līdz 03.02.2019.

otrais

Pamatizglītība (no 17
gadu vecuma)

1 gads

P - 10575
nav noteikts

4388
no 31.05.2016.
līdz 30.05.2022.

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS- KOKIZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOŠANA

Nr.
p./k.

Programmas
veids

Iegūstamā
kvalifikācija

Programmas
kods

Kvalifikācijas
līmenis

Iepriekšējā
izglītība

Īstenošanas
ilgums

Licences Nr.,
derīg.termiņš

2.

Arodizglītības
programmas

Galdnieks

32a 543 041

otrais

Pamatizglītība (no 17
gadu vecuma)

Akreditācijas
lapas Nr.,
derīg. termiņš

1 gads

P - 10459
nav noteikts

AP 3191
no 28.11.2014.
līdz 21.11.20.
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IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS- ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI
Nr.
p./k.

Programmas veids

Iegūstamā
kvalifikācija

Programmas
kods

Kvalifikācijas
līmenis

Iepriekšējā
izglītība

Īstenošanas
ilgums

Licences Nr.,
derīg.termiņš

1.

Profesionālās vidējās
izglītības programmas

Ēdināšanas
pakalpojumu
speciālists

33 811 021

trešais

Pamatizglītība

Akreditācijas
lapas Nr.,
derīg. termiņš

4 gadi

P - 10472
nav noteikts

AP 3145
no 28.11.2014.
līdz 27.11.2020.

2.

Arodizglītības
programmas

Konditors

32a 811 021

otrais

Pamatizglītība (no 17
gadu vecuma)

1 gads

P - 10471
nav noteikts

AP 3147
no 28.11.2014.
līdz 27.11.2020.

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
Nr.
p./k.

Programmas
veids

Iegūstamā kvalifikācija

Programmas
kods

Kvalifikācijas
līmenis

Iepriekšējā
izglītība

Īstenošanas
ilgums

Licences Nr.,
derīguma
termiņš

Akreditācijas
lapas Nr.,
derīguma
termiņš

1.

Siltuma, gāzes
un ūdens
tehnoloģija
Metālapstrāde

Inženierkomunikāciju
montētājs

20T 582 031

2

Pamatizglītība

640 st.

P- 10609
nav noteikts

AP 3251
no 22.12.2014
līdz 03.03.2019.

Lokmetinātājs metināšanā
ar mehanizēto iekārtu
inertās gāzes vidē (MIG)

20T 521 011

2

Pamatizglītība

480 st.

P-10594
nav nenoteikts

AP 3239
no 22.12.2014
līdz 03.02.2019

2.
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PILNVEIDES PROGRAMMAS
Nr.
p./k.

Programmas
veids

Iegūstamā kvalifikācija

Programmas
kods

Kvalifikācijas
līmenis

Iepriekšējā
izglītība

Īstenošanas
ilgums

Licences Nr.,
derīguma
termiņš

1.

Būvdarbi

20P 582 011

-

Pamatizglītība

160 st.

P-10582
nav noteikts

-

2.

Komerczinības

Ēku siltināšanas
tehnoloģija
Mazā biznesa
organizēšana

Akreditācijas
lapas Nr.,
derīguma
termiņš

30P 341 021

-

Vispārējā vidējā
izglītība

160 st.

P- 10589
nav noteikts

3.

Kokizstrādājumu
izgatavošana

Kokgriešanas tehnoloģijas
pamati

20P 543 041

-

Pamatizglītība

160 st.

P-10590
nav nenoteikts

AI 8232
no 22.12.2014
līdz 03.03.2019.
-
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1.3.

ĀRPUS FORMĀLĀ IZGLĪTĪBA
Neformālās izglītības atzīšana un prasmju novērtēšana balstās uz darba pieredzi un

kompetencēm, ko persona ieguvusi dzīves laikā. Profesionālās kvalifikācijas iegūšana šādā veidā
neaizstāj formālo profesionālo izglītību, bet ir papildus iespēja.
Daugavpils Būvniecības tehnikums 2016. gadā īstenoja ārpus formālās izglītības iegūto
profesionālo kompetenču novērtēšanu. Šāda pakalpojuma sniegšana tiek realizēta, pamatojoties uz
deleģējumu no Izglītības kvalitātes valsts dienesta. 2015. gadā tika novērtētas 2 pretendentu
profesionālās kompetences. Īstenojot šāda veida neformālās izglītības programmas un novērtējot
pretendentu profesionālās kompetences Daugavpils Būvniecības tehnikums nodrošina Izglītības
attīstības pamatnostādņu 2014.-2020. gadam apakšmērķa- veicina vērtībizglītībā balstītu indivīda
profesionālo un sociālo prasmju attīstību dzīvei un konkurētspējai darba vidē. Neformālas izglītības
programmas ir mūžizglītības būtiska sastāvdaļa. Mainīgās globālās ekonomikas vidē pēdējos desmit
gados būtiski ir pieaugusi interese par neformālās izglītības rezultātu atzīšanu, ko valstis īsteno
atbilstoši nacionālās izglītības tradīcijām.
Daugavpils Būvniecības tehnikums piedāvā privātpersonām novērtēt ārpus formālās izglītības
sistēmas apgūtās profesionālās kompetences sekojošās profesionālajās kvalifikācijas:
1. Apdares darbu tehniķis;
2. Apdares darbu strādnieks;
3. Interjera noformētājs;
4. Sausās būves montētājs;
5. Ēku siltinātājs;
6. Krāšņu podnieks;
7. Mūrnieks;
8. Būvstrādnieks;
9. Bruģētājs;
10. Ceļu būvtehniķis;
11. Inženierkomunikāciju tehniķis
12. Inženierkomunikāciju montētājs;
13. Sanitārtehnisko iekārtu montētājs;
14. Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG);
15. Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG);
16. Automehāniķis;
14
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17. Autoatslēdznieks;
18. Mēbeļu galdnieks;
19. Galdnieks;
20. Ēdināšanas pakalpojumu speciālists;
21. Konditors;
Profesionālās kompetences novērtēšanas process Daugavpils Būvniecības tehnikumā

Pēc apstiprinātā konsultāciju grafika tiek nodrošinātas bezmaksas konsultācijas pretendentiem.
Konsultāciju skaits ir 2 bezmaksas konsultācijas.
Sniegto konsultāciju skaits pa gadiem
Gads
2013
2014
2015
2016

Kvalifikācija

Konsultāciju
skaits
0
Sanitārtehnisko iekārtu montētājs
2
Mūrnieks
2
Apdares darbu tehniķis
2
Ceļu būvtehniķis
2
Autoelektriķis
2
Ēdināšanas pakalpojumu speciālists
2
KOPĀ:
12

Ilgums
0
2h
2h
2h
2h
2h
2h
12

Pretendentu
skaits
0
8
1
2
10
8
4
33

Nokārtojot eksāmenu ar vērtējumu ne zemāku par,,5- viduvēji”, tiks izsniegts valsts atzīts
profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments- profesionālās kvalifikācijas apliecība.
15
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Informācija pretendentam:
1.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu var kārtot individuāli vai pievienoties grupai. Pretendents

izvēlas profesiju, kurā vēlas novērtēt savas praktiskās zināšanas un kompetences.
2.

Pretendents pēc sev atbilstošas kvalifikācijas izvēles, saņem 2 (divas) bezmaksas konsultācijas,

katra ilgst 60 minūtes: - par izvēlētās profesijas standarta prasībām un par profesionālās kvalifikācijas
eksāmena norisi.
3.

Raksta iesniegumu par profesionālās kompetences novērtēšanu, kuram obligāti pievieno

maksājuma kvīti par eksāmena kārtošanu un iesniedz Tehnikumā, 111. kabinetā, Jātnieku ielā 87,
Daugavpils, darba dienās no 08.00- 17.00 vai pa e-pastu.
Profesionālās kompetences vērtēšanas mērķis ir novērtēt personas zināšanas, prasmes un
kompetences atbilstoši profesijas standartā noteiktajām prasībām. Vērtēšanā tiek pārbaudītas
profesionālās kompetences, spējas pielietot iegūtās zināšanas un prasmes, kā arī iegūt valsts atzītu
profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu.
1.4. KONVENTS
Pamatojoties uz Profesionālās izglītības likuma 17.1 pantu profesionālās izglītības iestādēm
jāizveido koleģiāla padomdevēju institūcija – konventu, kas veicinātu profesionālās izglītības iestādes
attīstību atbilstoši darba tirgus prasībām. Konventa sastāvā iekļauj profesionālās izglītības iestādes
vadītāju, Izglītības un zinātnes ministrijas un pašvaldības pārstāvi, kā arī darba devēju un to apvienību
pārstāvjus.
Tehnikumā 2015.gada 17.decembrī savu darbību uzsāka jaunizveidotā institūcija- KONVENTS.
Konventam ir šādas funkcijas:
1. Sniedz priekšlikumus Tehnikuma darbības stratēģijas jautājumos un plānošanas dokumentu
izstrādē.
2. Uzrauga Tehnikuma īstenotās izglītības programmas atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām pa
nozarēm.
3. Sadarbojas ar darba devējiem Latvijā un ārvalstīs par izglītojamo atbilstošo mācību prakšu
vietu nodrošināšu.
2016.gada 13.aprīlī notika Konventa jaunā sastāva pirmā sēde, kurā tika apstiprināts jauns
sastāvs un ievēlēts jauns priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks.
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Daugavpils Būvniecības tehnikuma Konventa sastāvs

Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Konvents veic šādus uzdevumus:
1. Konsultē Tehnikuma vadību attīstības stratēģijas un plānošanas jautājumos.
2. Sniedz priekšlikumus Tehnikuma programmu satura pilnveidē un īstenošanā, lai nodrošinātu
iespēju izglītojamajam iegūt augstākā līmeņa praktiskās iemaņas attiecīgās kvalifikācijas
iegūšanai.
3. Sniedz priekšlikumus Tehnikuma izstrādāto izglītības programmu projektiem pirms iesniegšanas
licencēšanai.
4. Piedalās situācijas izvērtēšanā profesionālās izglītības jomā un sniedz priekšlikumus
profesionālās izglītības attīstības un plānošanas dokumentu pilnveidošanā.
5. Izstrādā priekšlikumus par pedagogu kvalifikācijas celšanu un stažēšanos uzņēmumos Latvijā un
ārvalstīs.
6. Piedalās pedagogu profesionalitātes un profesionālās kvalifikācijas atbilstības nozares
aktualitātēm vērtēšanā.
7. Sadarbojas ar valsts iestādēm, pašvaldībām un sabiedriskām organizācijām.
8.

Iesaista Konventā kā ekspertus Latvijas valsts un ārvalstu sadarbības pārstāvjus (valsts
iestāžu, sabiedrisko organizāciju un citu grupu pārstāvjus vai atsevišķas kompetentas personas).
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9.

Informē sabiedrību par Konventa darbību.
Daugavpils Būvniecības tehnikuma KONVENTA nākotnes uzdevumi

Konvents ir Tehnikuma izveidota koleģiāla padomdēvējinstitūcija, kuras mērķis ir veicināt Tehnikuma
attīstību, nosakot tās darbības stratēģiskos virzienus atbilstoši darba tirgus prasībām.
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2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI
Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 2015.gadā
Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

IEŅĒMUMI KOPĀ
Dotācijas
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Ziedojumi un dāvinājumi
IZDEVUMI KOPĀ
Uzturēšanas izdevumi (kopā)
Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Izdevumi kapitālieguldījumiem

2015. gadā
Likumā/plānā
Budžeta izpilde
apstiprināts
2 976 956
2 988 542
2 847 097
2 847 097
128 659
140 245
1 200
1 200
2 976 956
2 960 717
2 869 519
2 853 281
2 563 420
2 563 419
306 099
289 862
107 437
107 436

Izpilde (%)
100,4
100,0
109,0
100,0
99,5
99,4
100,0
94,7
100,0

Programma: Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu
īstenošana
Apakšprogramma: Eiropas Savienības Rīcības programmas mūžizglītības jomā 2007.-2013.gadam

Nr.p.k.
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.

Finansiālie rādītāji
IEŅĒMUMI KOPĀ
Ārvalstu finanšu palīdzība
IZDEVUMI KOPĀ
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

2015. gadā
Likumā/plānā
Budžeta izpilde
apstiprināts
0
0
0
0
14 748
11 932
14 748
11 932
14 748
11 932

Izpilde (%)
0
0
80,9
80,9
80,9

Programma: Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu
īstenošana

Apakšprogramma: Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas
nodrošināšanai 2014.-2020.gadam

Nr.p.k.
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.

Finansiālie rādītāji
IEŅĒMUMI KOPĀ
Ārvalstu finanšu palīdzība
IZDEVUMI KOPĀ
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

2015. gadā
Likumā/plānā
Budžeta izpilde
apstiprināts
71 659
71 659
71 659
71 659
43 364
4 544
43 364
4 544
9 507
4 544

Izpilde (%)
100,0
100,0
10,5
10,5
47,8
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Programma: ESF projektu un pasākumu īstenošana 2015.gadā
Apakšprogramma: Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007-2013)”
Nr.p.k.
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Finansiālie rādītāji
IEŅĒMUMI KOPĀ
Dotācijas
IZDEVUMI KOPĀ
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

2015. gadā
Likumā/plānā
Budžeta izpilde
apstiprināts
169 231
169 228
169 231
169 228
169 231
169 228
169 231
169 228
20 827
20 825
148 404
148 403

Izpilde (%)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Programma: ESF projektu un pasākumu īstenošana 2015.gadā
Apakšprogramma: Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)
Nr.p.k.
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Finansiālie rādītāji
IEŅĒMUMI KOPĀ
Dotācijas
IZDEVUMI KOPĀ
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

2015. gadā
Likumā/plānā
Budžeta izpilde
apstiprināts
346 164
346 164
346 164
346 164
346 164
346 164
346 164
346 164
224 639
224 639
121 525
121 525

Izpilde (%)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Programma: Profesionālās izglītības mācību iestādes
Apakšprogramma: Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošanu profesionālās izglītības
mācību iestādēs
Nr.p.k.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Finansiālie rādītāji
IEŅĒMUMI KOPĀ
Dotācijas
Valsts būdžeta transferti
IZDEVUMI KOPĀ
Uzturēšanas izdevumi (kopā)
Kārtējie izdevumi
Izdevumi kapitālieguldījumiem

2015. gadā
Likumā/plānā
Budžeta izpilde
apstiprināts
337 418
337 417
151 190
151 190
186 228
186 227
337 418
337 417
0
0
0
0
337 418
337 417

Izpilde (%)
100,0
100,0
100,0
100,0
0
0
100,0
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Programma: Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana
Apakšprogramma: Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013)
Nr.p.k.
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Finansiālie rādītāji
IEŅĒMUMI KOPĀ
Dotācijas
IZDEVUMI KOPĀ
Uzturēšanas izdevumi (kopā)
Kārtējie izdevumi
Izdevumi kapitālieguldījumiem

2015. gadā
Likumā/plānā
Budžeta izpilde
apstiprināts
5 620 062
5 620 062
5 620 062
5 620 062
5 620 062
5 620 062
94 941
94 941
94 941
94 941
5 525 121
5 525 121

Izpilde (%)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Tehnikuma darbība ir virzīta uz valsts budžeta līdzekļu efektīvu un racionālu izlietojumu un
profesionālās izglītības kvalitātes attīstību un uzlabošanu.
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3.ĪSTENOTIE PROJEKTI
Nr.
p.k.
1.

Projekta nosaukums

Projekta mērķis

Eiropas
Savienības
fondu
darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt
nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās
neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un
izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros"
pasākuma
"Sākotnējās
profesionālās
izglītības programmu īstenošana Jauniešu
garantijas
ietvaros",
vienošanās
Nr.7.2.1.2./15/I/001
(Profesionālās izglītības kompetences centra
“Daugavpils Būvniecības tehnikums” statuss
projektā – sadarbības partneris)

Šī projekta mērķis ir palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu
jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros sekojošās
specialitātēs:
1. Būvdarbi 32a 582 01 1 “Ēku siltinātājs”;
2. Būvdarbi 32a 582 01 1 “Sausas būves montētājs”;
3. Būvdarbi 32a 582 01 1 “Apdares darbu strādnieks”;
4. Būvdarbi 35b 582 01 1“Apdares darbu tehniķis”;
5. Ēdināšanas pakalpojumi 32a 811 02 1“Konditors”;
6. Autotransports 35b 525 01 1“Autoelektriķis”.
Jauniešu garantijas 2.kārtas projekta mērķis ir paplašināt sākotnējās profesionālās
izglītības programmu īstenošanu, tajā skaitā nodrošinot vispārējo pamatprasmju
apguvi izglītojamajiem ieslodzījuma vietās, nodrošinot izglītojamiem darba tirgum
nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas ieguvi un sekmējot to konkurētspēju darba
tirgū.
Jauniešu garantijas 2.kārtas projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 17 līdz 29
gadiem (ieskaitot) ar iepriekš iegūto profesionālo kvalifikāciju vai bez iepriekš
iegūtas profesionālās kvalifikācijas, kā ari ieslodzījuma vietās esošie jaunieši vecumā
no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot).
Projektā iesaistītajiem izglītojamiem ir noteikta mērķstipendijas piešķiršanas un
izmaksu organizācijas kārtība un mācību priekšmetu “Zinātne”, “Tehnoloģijas”,
“Inženierzinātnes” un “Matemātika” (Science, Technology, Engineering and
Mathematics – STEM mācību priekšmeti) īstenošanas un izmaksu organizācijas
kārtība. No 2016.gada 14.jūnija līdz 2016.gada 16.jūnijam Profesionālās izglītības
kompetences centrā “Daugavpils Būvniecības tehnikums” notika trīs dienu
meistarklase - “Dīzeļdzinēja jaudas palielināšana”, kur priekšmets ir profesionālo
prasmju paraugdemonstrējumu jeb meistarklašu īstenošana projektā iesaistītajiem
profesionālo izglītības iestāžu izglītojamajiem.
Projekta pieteicējs: LR Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Projekta sadarbības partneri: Latvijas profesionālās izglītības iestādes.
Projekta dalībnieki: Latvijas profesionālās izglītības iestāžu izglītojamie.

Projekta
īstenošanas laiks
03.09.201430.06.2018.
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2.

Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības skolu
stratēģisko partnerību projekts “Exploring
Different Methods of Science Teaching to
Increase Student Motivation and Promote
Scientific Literacy” līguma Nr.2014-1-MT01KA201-000305 6
(Profesionālās izglītības kompetences centra
“Daugavpils Būvniecības tehnikums” statuss
projektā – sadarbības partneris)

3.

Erasmus+
2.pamatdarbības
stratēģiskās
partnerības profesionālās izglītības sektora
projekts “Dual vocational education system
implementation
and
strengthening,
adapting vocational training to labour
market, ensuring the quality of training,
actuality and attractiveness" līguma
Nr.2015-1-LV01-KA202-013456
(Profesionālās izglītības kompetences centra
“Daugavpils Būvniecības tehnikums” statuss
projektā – projekta pieteicējs)

Projekta vispārējais mērķis ir rast risinājumu izglītības problēmjautājumiem, kas
saistīti ar izglītojamo zināšanu praktisko pielietojumu, pasniegšanas metožu izvēli, lai
ieinteresētu izglītojamus iegūt zināšanas tādos priekšmetos kā fizika, ķīmija,
matemātika un bioloģija.
Projekta pieteicējs: St. Clare College Secondary School – Pembroke, Malta.
Projekta sadarbības partneri: Hajdúboszorményi Eőtvős József Általános Iskola és
Alapfokú Muvészeti Iskola (Ungārija), Vaivaru pamatskola (Latvija), Osnovna sola
dr. Janeza mencingerja Bohinjska Bistrica (Slovenija), Profesionālās izglītības
kompetences centrs "Daugavpils Būvniecības tehnikums" (Latvija), Pärnu Koidula
Gümnaasium (Igaunija), IES EL Olivo (Spānija), RĪGAS PARDAUGAVAS
PAMATSKOLA (Latvija).
Projekta dalībnieki: vispārējās vidējās izglītības skolotāji fizikā, ķīmijā, matemātikā
un bioloģijā.
Pateicoties šīm projektam, tehnikuma vispārējās vidējās izglītības skolotāji motivēs
izglītojamos apgūt zinātnes pēc jaunām metodēm un tehnoloģijām, iepazīstinot
izglītojamos ar zināšanām kā viņu dzīves sastāvdaļu. Šis projekts palīdzēs rosināt
tehnikuma izglītojamos apskatīt zinātni kā noderīgu visiem iedzīvotājiem, un tādējādi
uzlabot zinātniskās prasmes.
Izmantojot šīs inovatīvas mācīšanas stratēģijas, mēs palīdzēsim palielināt izglītojamo
skaitu, kā arī tehnikuma izglītojamo motivāciju apgūt zinātnes Latvijas augstskolās un
turpināt attīstīt ne tikai savas praktiskās iemaņas būvniecībā, bet arī uzsākt savu
apmācību inženierzinātnē.
Galvenais projekta mērķis ir duālās izglītības ieviešana un stiprināšana profesionālajā
izglītība, pielāgojot profesionālās izglītības programmas darba tirgus vajadzībām.
Projekta iesaistītie izglītojamie projekta realizācijas laikā iegūs iemaņas strādāt
komandā reālās darba vides apstākļos starptautiskajā līmeni, varēs iepazīties ar
jaunām tehnoloģijām būvniecības jomās, kā arī praktiski pielietot savas zināšanas,
strādājot ar augstas kvalitātes materiāliem.
Projekta pieteicējs: Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils
Būvniecības tehnikums”. Projekta sadarbības partneri: UTENOS REGIONINIS
PROFESINIO MOKYMO CENTRAS (Lietuva), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"KNAUF" un “KNAUF akadēmija” (Latvija), LBS-Graz5 (Austrija).
Projekta dalībnieki: izglītojamie (21 (divdesmit viens) izglītojamais) un
profesionālās izglītības skolotāji (3 (trīs) profesionālās izglītības skolotāji).

01.09.201431.08.2016.

01.09.2015.31.08.2017.
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4.

Pilotprojekts “Profesionālās tālākizglītības
programmu īstenošana bezdarbniekiem
valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības
iestādes”
otrās
kārtas
īstenošana,
13.10.2015.g. sadarbības līguma Nr.1.1-14
ESF/2
(Profesionālās izglītības kompetences centra
“Daugavpils Būvniecības tehnikums” statuss
projektā – projekta pieteicējs)

5.

Projekts “Daugavpils Būvniecības tehnikuma
modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3.
“Palielināt
modernizēto
profesionālās
izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekta
Nr.8.1.3.0/16/I/011

Viens no projekta mērķiem, kas ir saistīts ar profesionālo izglītību ir dod iespēju
bezdarbniekam iegūt profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides izglītības
programmu apguvi, kas bezdarbniekiem dod iespēju pilnveidot savu profesionālo
meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošās sistematizētas
profesionālās zināšanas un prasmes. Pilotprojekta ietvaros bezdarbnieki PIKC
“Daugavpils Būvniecības tehnikums” varēja apgūt sekojošās specialitātes:
1.Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija “Inženierkomunikāciju montētājs” (640 st.);
2.Metālapstrāde “Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē
(MIG)” (480 st.).
Projekta pieteicējs: Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils
Būvniecības tehnikums”.
Projekta dalībnieki: Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāles reģistrēti
bezdarbnieki (kopā: 89 izglītojamie)
Profesionālās izglītības kompetences centra “Daugavpils Būvniecības tehnikums”
projekta vispārējais mērķis ir profesionālās izglītības programmu īstenošanu
nodrošinošās infrastruktūras uzlabošana tehnikumā, lai veicinātu profesionālās
izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.
Projekta ietvaros ir izteikti divi darbības virzieni:
1. Tehnikuma mēbeles, mācību aprīkojuma, iekārtu un IT iegāde:
1.2. Aprīkojuma un iekārtu iegāde 6 (sešām) kvalifikācijām un sporta zāles
aprīkojuma iegāde:
1.2.1. Sausās būves tehniķis;
1.2.2. Ēku būvtehniķis;
1.2.3. Ģeotehniķis;
1.2.4. Transportlīdzekļu krāsotājs;
1.2.5. Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG);
1.2.6. Siltuma gāzes un ūdens tehnoloģija;
1.2.7. Aprīkojums sporta zālei.
2. Slēgtā poligona uzbūve.
Projekta pieteicējs: Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils
Būvniecības tehnikums”.
Projekta sadarbības partneris: LR Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Projekta dalībnieki: Daugavpils Būvniecības tehnikuma izglītojamie un
profesionālās izglītības skolotāji

13.10.2015.01.04.2016.
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6.

Eiropas
Reģionālās
attīstības
fonda
4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un
dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts
ēkās”

7.

ESF
projekts
“Jauniešu
garantijas”
Nr.7.2.1.1/15/I/001, līgums par atbalsta
pasākuma “Darbnīcas jauniešiem’ īstenošanu
Nr.NVA 2015-20_ESF/1.1-10.12/8

8.

Profesionālās
tālākizglītības
programmu
īstenošana (id.Nr.9/2016) – bezdarbnieki

9.

Valsts
valodas
izglītības
programmu
īstenošana
(Latviešu
valoda
bez
starpniekvalodas, izsludinājuma identifikācijas
numurs – 23/2016)

Tiek gatavots projekta pieteikums “Energoefektivitātes paaugstināšana Profesionālās
izglītības kompetences centra IPĪV “Dagda’” (Brīvības iela 3, Dagda, LV – 5674,
Latvija), kas tiks iesniegts līdz 2017.gada 31.martam.
Projekta pieteicējs: Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils
Būvniecības tehnikums”.
Projekta dalībnieki: Daugavpils Būvniecības tehnikuma IPĪV “Dagda’” (Brīvības
iela 3, Dagda, LV – 5674, Latvija) izglītojamie un profesionālās izglītības skolotāji
Izglītības iestāde iepazīstina jauniešus bezdarbniekus ar nepieciešamajām
teorētiskajām, praktiskajām pamatzināšanām, praktiski ievirza jauniešus
bezdarbniekus izvēlētajās profesionālās izglītības programmās, nodrošinot praktisko
nodarbību ietvaros iepazīties ar izvēlēto profesiju pie darba devēja katrā
profesionālajā izglītības programmā.
Projekta pieteicējs: Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils
Būvniecības tehnikums”.
Projekta dalībnieki: NVA Daugavpils filiāles jaunieši
Viens no projekta mērķiem, kas ir saistīts ar profesionālo izglītību ir dod iespēju
bezdarbniekam iegūt profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides izglītības
programmu apguvi, kas bezdarbniekiem dod iespēju pilnveidot savu profesionālo
meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošās sistematizētas
profesionālās zināšanas un prasmes.
Kvalifikācija:
1) Apdares darbu strādnieks (īstenošanas vieta – Daugavpils, Dagda)
Projekta pieteicējs: Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils
Būvniecības tehnikums”.
Projekta dalībnieki: NVA Daugavpils un Dagdas filiāles klienti

25.02.2016.31.05.2018.

Projekta mērķis ir dot bezdarbniekiem iespēju apgūt valsts valodu un nokārtot
eksāmenus, saņemot atbilstošus sertifikātus.
Projekta pieteicējs: Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils
Būvniecības tehnikums”.
Projekta dalībnieki: NVA Daugavpils filiāles klienti
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10. Profesionālās
tālākizglītības
programmu Viens no projekta mērķiem, kas ir saistīts ar profesionālo izglītību ir dod iespēju
īstenošana (id.Nr.26/2016) – bezdarbnieki
bezdarbniekam iegūt profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides izglītības
programmu apguvi, kas bezdarbniekiem dod iespēju pilnveidot savu profesionālo
meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošās sistematizētas
profesionālās zināšanas un prasmes.
Kvalifikācijas:
1) Apdares darbu strādnieks;
2) Galdnieks;
3) Gāzmetinātājs (QAW);
4) Inženierkomunikāciju montētājs;
5) Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG);
6) Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG);
7) Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG);
8) Rokas lokmetinātājs (MMA);
9) Mēbeļu galdnieks.
Projekta pieteicējs: Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils
Būvniecības tehnikums”.
Projekta dalībnieki: NVA Daugavpils filiāles klienti
11. Profesionālās pilnveides izglītības programmu Viens no projekta mērķiem, kas ir saistīts ar profesionālo izglītību ir dod iespēju
īstenošana (id.Nr.30/2016) – bezdarbnieki
bezdarbniekam iegūt profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides izglītības
programmu apguvi, kas bezdarbniekiem dod iespēju pilnveidot savu profesionālo
meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošās sistematizētas
profesionālās zināšanas un prasmes.
Kvalifikācija: Mazā biznesa organizēšana.
Projekta pieteicējs: Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils
Būvniecības tehnikums”.
Projekta dalībnieki: NVA Daugavpils filiāles klienti
12. Iepirkumu gada balva – nominācijā Gada 2015.gada 12.jūnijā Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils
iepirkums
Būvniecības tehnikums” (turpmāk – tehnikums) izsludināja atklāto konkursu "Mācību
iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana PIKC "Daugavpils Būvniecības
tehnikums" prioritāro profesionālās izglītības programmu nodrošināšanai ERAF
projekta ietvaros", ID Nr. DBT 2015/7 ERAF, (turpmāk – atklāts konkurss), kurš
ietvēra sevī mācību iekārtu un aprīkojuma iegādi 5 (piecās) konkursa daļās, kur 3
(trešā) daļa ietvēra sevī aprīkojuma un iekārtu autoelektriķiem piegāde, uzstādīšana,

līdz 2021.gadam

līdz 2021.gadam
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personāla
apmācība
un
garantijas
apkalpošana
(http://www.iub.gov.lv/lv/iubsearch/q/DBT%202015%7B%7C%7D7%20ERAF/).
Iepirkuma līguma ietvaros iepirktais jauns aprīkojums radīja lielisku iespaidu ne tikai
uz jaunuzņemtajiem audzēkņiem 2016.gadā, tostarp 2016.gadā uz autodiagnostiķa
specialitāti bija nepieciešamība rīkot atlases konkursu, jo bija pārāk liels studēt
gribējušo personu skaits, bet arī uz jau tehnikuma 2, 3 un 4 kursa audzēkņiem, kuri
bija priecīgi pēc tehnikuma rekonstrukcijas atgriezties jaunajās telpās un saņemt
iespēju apmācīties strādāt ar jaunām tehnoloģijām.
Šī projekta realizācijas nepieciešamība tika atbalstīta no Daugavpils pilsētas domes
puses, kā arī Latvijas Darba devēju konfederācijas metālapstrādes, mašīnbūves un
mašīnzinību nozares ekspertu padomes eksperti atbalstīja iekārtu sarakstu, kuras tika
iegādātas iepirkuma līguma ietvaros.
Žūrijas locekļi, izvērtējot iesniegto pieteikuma anketu nominācijā Gada iepirkums par
veikto 2015.gadā iepirkumu, pieņēma lēmumu nominēt tehnikumu un 2016.gada
1.decembrī godalgotā balva tika pasniegta tehnikuma direktorei Inārai Ostrovskai ar
pateicības vārdiem par padarīto darbu.
Pieteicējs: Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils Būvniecības
tehnikums”.

Žūrija: Pārstāvji no Iepirkumu uzraudzības biroja, Finanšu ministrijas,
Latvijas Pašvaldības savienības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameras, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Valsts reģionālās attīstības
aģentūras, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras.
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4.PERSONĀLS
Profesionālās izglītības kompetences centrā „Daugavpils Būvniecības tehnikums” uz 2016.gada
31.decembri tehnikumā strādāja 174 darbinieki, no tiem 113 pedagoģiskie darbinieki. No tiem
pamatdarbā strādāja 88. Profesionālo priekšmetu pedagogi ir 65, vispārizglītojošo priekšmetu pedagogi
ir 26, pārējie pedagogi – 22. Kopā tehnikumā strādāja 61 tehniskie darbinieki.
Strādājošo sadalījums pēc dzimuma: sievietes – 103, vīrieši – 71.
Darbinieku sadalījums pēc vecuma grupām:

Tehnikumā 105 pedagogam ir augstākā profesionālā vai augstākā pedagoģiskā izglītība, 2
pedagogi iegūst augstāko izglītību, 6 pedagogi iegūst maģistra grādu un 1 pedagogs iegūst doktora
grādu. No pedagogu kopējā skaita 45 ir ieguvuši maģistra grādu. Skolotāju kvalifikācija atbilst
2014.gada 28.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 „Noteikumi par pedagogiem
nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides
kārtību”. Profesionālās izglītības kompetences centrā „Daugavpils Būvniecības tehnikums” 2016.gadā
(laikā posmā no 01.01.2016. līdz 31.12.2016.) pieņemti darbā – 49, atbrīvoti no darba – 45.
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5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai:
Informācijas sniegšana IZM:

Daugavpils

Būvniecības

tehnikumam

ir

cieša

VISC, IKVD, ID, VIAA.

sadarbība ar izglītības iestādes dibinātāju - Izglītības
un zinātnes ministriju (IZM). Sadarbība notiek
dažādās jomās:
•

Valsts

izglītības

satura

centrs

(VISC):

izglītības programmu izstrādē; profesionālās
kvalifikācijas

eksāmenu

satura

izstrādē;

konkursu organizēšanā; VISC īstenotajos
Eiropas Sociālā Fonda projektos – gan kā
eksperti,

gan

kā

metodiķi,

tehnikuma

pedagogi strādā kā ārštata metodiķi VISC
organizētajās darba grupās.
•

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD):
izglītības

programmu

licencēšanā;

izstrādāšanā

konsultāciju

un

saņemšanā;

izglītības programmu akreditēšanā.
•

Izglītības departamenta (ID) organizētajos
semināros, ikmēneša sanāksmēs (direktoriem,
direktoru vietniekiem).

•

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) –
dažādu

projektu

īstenošanā.

Regulāri

pieredzes apmaiņas braucieni uz ārvalstīm
projektu ietvaros.
Informācijas sniegšana un

Tehnikums

īstenoja

mērķtiecīgu

sadarbību

ar

izglītošana pašvaldībai, pilsētas

Daugavpils, Ludzas pašvaldību, valsts institūcijām un

izglītības pārvaldei.

nevalstiskajām organizācijām. Izglītības iestādei ir
noslēgts sadarbības līgums ar Daugavpils pilsētas
domi, kura ietvaros Tehnikumam tiek sniegts atbalsts
stratēģiskā darba plānošanā, kā arī notiek sadarbība
ar uzņēmējiem kvalitatīvas profesionālās izglītības
nodrošināšanai.
Ar Daugavpils, Dagdas un Ludzas pilsētas un novada
skolām strādāja Tehnikuma pedagogi: iepazinās ar
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skolu skolēniem, piedalījās klases stundās, apmeklēja
Daugavpils, Dagdas, Ludzas, Jēkabpils, Preiļu un
Krāslavas novadu skolas, lai informētu par PIKC
Daugavpils Būvniecības tehnikumā piedāvātajām
izglītības programmām. Tehnikums sadarbojās ar
Daugavpils Bērnu un jauniešu centru „Jaunība” un
Sarkanā

Krusta

biedrību,

piedalījās

kopējos

pasākumos. Tehnikuma parlamentam ir izveidojusies
sadarbība ar Daugavpils pilsētas skolu parlamentu.
Izglītības iestāde organizēja palīdzību baznīcām:
talkas laikā audzēkņi uzkopa sakrālo celtņu teritoriju,
kā arī veica nelielus remontdarbus.
Masu informācijas līdzekļu

Regulāri masu medijos tika atspoguļota informācija

izmantošana: televīzija, radio,

par Tehnikumu televīzijas raidījumos TV kanālos:

laikraksti, tehnikuma mājas lapa

LRT, Rīga TV24, TV7, Dautkom, radio pārraidēs:

www.dbt.lv, interneta portāls

Alise Plus, laikrakstos: Neatkarīgā Rīta avīze,

www.facebook.com un citas

Latvijas Avīze, Latgales laiks, Ludzas Zeme,

interneta vietnes.

Миллион, Сейчас, Tabloid, interneta portālos:
www.viaa.gov.lv,

www.dbt.lv,

www.gorod.lv,

www.daugavpils.lv,

www.viss.lv,

www.dagda.lv,

www.facebook.com, http://www.amisports.lv/. Masu
saziņas līdzekļos Tehnikums stāstīja par izglītības
iestādē iegūstamajām profesijām, par ārpusstundu
darbu, rīkotajiem pasākumiem, kā arī tika sniegtas
intervijas

ar

audzēkņiem,

mūsu
darba

Tehnikuma
devējiem,

skolotājiem,
vecākiem

un

absolventiem, kopumā 24 intervijas.
No maija līdz septembra mēnesim informācija par
izglītības iespējām Tehnikumā tika izvietota arī
kaimiņu

novadu

avīzēs:

Rēzeknes

vēstnesis,

Ezerzeme, Vietējā Latgales avīze, Novadnieks un
Krāslavas vēstis, Jaunais vēstnesis. Tehnikums
sadarbojās ar SIA “Labiekārtošana-D” un AS
“Daugavpils Satiksme” par reklāmas izvietošanu
pilsētas

sludinājumu

stendos,

autobusos

un
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tramvajos. Tika sagatavoti reklāmas plakāti un
bukleti ar informāciju par izglītības programmām un
piedāvātajām specialitātēm.
Karjeras izglītība.

Tehnikums organizēja Karjeras dienas un rīkoja
Atvērto durvju dienas, kad Daugavpils un tuvāko
novadu skolēni un skolotāji varēja apmeklēt mācību
iestādi. Karjeras dienu laikā tika piedāvāta iespēja
kopā ar izglītojamajiem tehnikuma nodaļu darbnīcās
meistaru uzraudzībā praktiski padarboties, iepazīt
noteiktu profesiju specifiku.
Atbalstu

karjeras

izglītībā

sniedza

Tehnikuma

absolventi: viņi apmeklēja Atvērto durvju dienas,
stāstīja par savu darbu un par panākumiem mācību
laikā, piedalījās Tehnikuma absolventu padomes
darbā. Absolventu padome, kuras sastāvā ir dažādu
gadu un specialitāšu absolventi. Grupu audzinātāji un
pedagogs – karjeras konsultants seko līdzi savu
absolventu

gaitām

un

profesionālajiem

sasniegumiem. Absolventi ir bieži tehnikuma viesi.
Šeit mācās arī viņu bērni, tā veidojot meistaru
dinastijas.
Sadarbība ar nevalstisko sektoru
Sadarbība ar darba devējiem un

Tehnikums aktīvi sadarbojas ar uzņēmumiem un

sociālajiem partneriem

valsts institūcijām. Izglītības iestādes sadarbības
partneru lokā ir Nodarbinātības valsts aģentūra
(NVA), Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu
pārvalde, Daugavpils pilsētas dome, Daugavpils
pilsētas izglītības pārvalde, Daugavpils pilsētas
domes

Sociālo

Universitāte,

lietu

Rēzeknes

pārvalde,

Daugavpils

Tehnoloģiju

akadēmija,

Latvijas Celtnieku arodbiedrība, SIA KNAUF,
Profesionālās izglītības sporta klubs „AMI”, Rīgas
3.arodskola, AS „Daugavpils Lokomotīvju Remonta
rūpnīca”, AS „Severstaļlat” un daudzi citi lielie un
mazie uzņēmumi, kā arī iestādes. Tehnikums ir
Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK)
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biedrs, aktīvi iesaistās sociālajā dialogā ar darba
devējiem, valsts pārvaldes institūcijām un sabiedrību.
Sadarbojoties ar sociālajiem partneriem un darba
devējiem tiek risināti vairāki jautājumi: tiek veidoti
personīgie kontakti, rīkoti semināri, konferences.
Tehnikuma administrācija un skolas izglītojamie,
darba

devēji

tiek

aicināti

uz

kvalifikācijas

eksāmeniem, tiek nodrošinātas izglītojamo prakšu
vietas, tiek pārrunāti jautājumi par jaunāko tehnisko
līdzekļu, aprīkojuma iegādi.
Tehnikumam ir izveidojusies sadarbība ar SIA
SKONTO PREFAB saistībā ar darba vidē balstītām
mācībām izglītības programmu satura izstrādē un
īstenošanas plānošanu.
Tehnikums īsteno sadarbību ar darba devējiem par
izglītības satura jautājumiem, praktisko mācību un
prakses īstenošanu. Izglītības iestāde ir Latvijas
Būvnieku asociācijas (LBA) un Metālapstrādes un
mašīnbūves asociācijas (MASOC) biedrs. Sadarbībā
ar

MASOC

tiek

izstrādātas

un

pilnveidotas

profesionālās izglītības programmas šajā nozarē.
Ar vadošajiem Tehnikuma sadarbības partneriem –
uzņēmumiem ir noslēgti divpusēji sadarbības līgumi
par audzēkņu prakses un darba vietu nodrošinājumu,
par

uzņēmumu

vadības

līdzdalību

mācību

programmu satura izveidē atbilstoši uzņēmuma
specifikai

un

zināšanu

kvalifikācijas

līmenim.

Tehnikuma administrācija un prakšu vadītāji regulāri
tiekas ar uzņēmējiem, lai noskaidrotu viņu vēlmes un
vajadzības jaunu darbinieku sagatavošanā un esošo
darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanā, kā arī tiek
pārrunātas izglītības problēmas pilsētā un audzēkņu
vēlmes apgūt konkrētas profesijas, to nepieciešamību
pilsētas, novada un Latgales reģiona uzņēmumiem.
Kopā ar uzņēmumu vadītājiem tiek apzinātas prakses
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vietas,

pārrunātas

prasmes

un

praktikantiem

iemaņas,

nepieciešamās

vēlamais

praktikantu

piesaistīšanas laiks un sastādīts prakses grafiks.
Laba sadarbība par prakses vietu nodrošinājumu
atbilstoši mācību programmām ir izveidojusies ar
sekojošiem

uzņēmumiem:

A/S

"Daugavpils

Lokomotīvju Remonta Rūpnīca", A/S "Daugavpils
specializētais

autotransporta

uzņēmums",

SIA

"BUILDER INDUSTRY", SIA "CKD D", SIA
"DSM Meistari", SIA "Labiekārtošana-D", SIA
"Latgales Ceļdaris", SIA "MĀRA N", SIA "SCANIA
LATVIA", SIA "Belmast", SIA "Borg",

SIA

"Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības
uzņēmums", SIA "East Metal", SIA "LDZ ritošā
sastāva serviss", CBF SIA "BINDERS", SIA
"DAUGAVPILS CELTNIEKS", SIA "NAUJENES
PAKALPOJUMU SERVISS", SIA "DEFASS-D"
u.c.
Tehnikuma sociālie partneri karjeras izglītībā ir
Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde, Daugavpils
pilsētas domes Jaunatnes departaments, Daugavpils
Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”. Sadarbojoties ar
tiem, katru gadu tiek organizēti Amatnieku svētki.
Izstādē “Amatnieku pilsētiņa” kopā ar citām pilsētas
profesionālās

izglītības

iestādēm

Tehnikums

demonstrēja savu meistarību: sniedza konsultācijas,
organizēja meistarklases, uzstājas ar koncertiem, kas
liecina, ka Tehnikumā izglītojamie ne tikai iegūst
profesiju, bet arī aktīvi attīsta savas radošās spējas.
Lai sagatavotu darba tirgus prasībām atbilstošas
kvalifikācijas speciālistus un noskaidrotu uzņēmumu
vēlmes,

kā

administrācija

arī

dalītos

organizē

pieredzē,
kopīgus

Tehnikuma

pasākumus

ar

Daugavpils pilsētas vispārizglītojošajām izglītības
iestādēm, veicot karjeras izglītības pasākumus.
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Sadarbība ar izglītojamo ģimenēm.

Sabiedrība par Tehnikumu tika informēta, izmantojot
izglītojamo ģimeņu palīdzību. Mācību gada sākumā
un beigās tika organizētas vecāku kopsapulces, kuru
laikā vecāki tika informēti par izglītības iestādes
darbību, kā arī varēja iepazīties ar potenciāliem darba
devējiem. Tehnikumā darbojas vecāku komiteja,
kuras pārstāvji ir Tehnikuma padomes sastāvā. I
kursa audzēkņu anketēšana parāda, ka daudzi uzzina
par PIKC Daugavpils Būvniecības tehnikumu no
mūsu audzēkņu vecākiem.

Sadarbība ar sabiedrību izmantojot

Tehnikums sadarbojās ar Daugavpils Kultūras,

interešu izglītību u.c. pasākumus.

Sporta pārvaldi, Daugavpils teātri, Latgales Centrālo
bibliotēku, Daugavpils Marka Rotko mākslas centru,
Daugavpils

nacionālajām

Daugavpils

poļu

kultūras

kultūras

biedrībām:

centru,

Daugavpils

lietuviešu biedrību, Daugavpils krievu nacionālo
kultūras biedrību, Daugavpils baltkrievu kultūras
centru.
Lāčplēša dienas pasākumu ietvaros Tehnikums
organizēja

tikšanos

ar

robežsargiem,

kuri

iepazīstināja audzēkņus ar drošības un aizsardzības
nolūkos veicamajiem pasākumiem mūsu valstī un
robežsargu ikdienu, ka arī Tehnikuma kolektīvs
piedalījās Daugavpils pilsētas lāpu gājienā.
2016.gada jūnijā Tehnikuma pedagogi un audzēkņi
piedalījās Daugavpils pilsētas svētku pasākumos,
Tehnikuma vokālais ansamblis „Celtnieks” uzstājās
svētku pasākumos. Tehnikuma izglītojamie un
pedagogi pilsētas svētkos veidoja radošās darbnīcas,
veica informatīvo reklāmas kampaņa, kur ikviens
pilsētnieks un viesis varēja saņemt informāciju par
PIKC Daugavpils Būvniecības tehnikumu un tajā
realizējamajām izglītības programmām.
Tehnikuma Arhitektūras un dizaina nodaļa savas
durvis visiem interesentiem vēra vaļā pasākumos, kas
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bija saistīti ar Pasaules Arhitektūras dienu. Pilsētas
iedzīvotājiem tika piedāvāta izstāde, kurā varēja
iepazīties ar nodaļas darbu un apskatīt izglītojamo
veikumu.
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6. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
6.1. Audzināšanas darba 2016. gadā notikušie pasākumi:
Stiprinot izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes apziņu, gatavošanās Latvijas simtgadei:
Nr.
Pasākumi, nodarbības, aktivitātes
1. Svinīgs pasākums, veltīts 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres
dienai (tikšanās ar barikāžu dalībniekiem)
2. Atklātā stundas “Latvijas Republikas starptautiskā atzīšanas
diena” (de jure)
3. Atklātā stunda „Pret latviešu tautu vērsta totalitāra
komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena”
4. Atklātā stunda „Latvijas Republikas Satversmes sapulces
sasaukšanas diena”
5. Piedalīšanās atceres pasākumā „Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas diena”
6. Svinīgs pasākums veltīts Latvijas Republikas Neatkarības
Deklarācijas pasludināšanas dienai
7. Lekcijas –prezentācijas cikls: “22. septembris Latvijas vēsturē:
Baltu vienības diena Latvijas iestāšanas Tautu Savienībā”
8. Daugavpils pilsētas pasākums Lāpu gājiens
Dagdas novada pasākums par godu Lāčplēša dienai Lāpu gājiens
9. Lāčplēša dienai veltīts svinīgais pasākums
10. Svinīgais pasākums „Latvijas Republikas proklamēšanas diena”
11. Lekcijas –prezentācijas cikls: “Latvijas karoga stāsts”
12. Tematiskās audzināšanas stundas

Laiks
janvāris
janvāris
marts
marts
marts
mājis
septembris
novembris
novembris
novembris
oktobris –
novembris
Mācību
gadā laikā

Karjeras izglītības veicinošie pasākumi un Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu
profesionālās meistarības konkursi.
Nr.
Pasākumi, nodarbības, aktivitātes
1. 2016. gada 28.janvārī PIKC “Daugavpils Būvniecības tehnikums”
Būvniecības nodaļas skolotājiem un izglītojamajiem notika
teorētiskās un praktiskās apmācības par gāzbetona
izstrādājumiem un tā ražotājiem - AEROC.
2. PIKC “Daugavpils Būvniecības tehnikums” Būvniecības nodaļas
skolotājiem un izglītojamajiem notika teorētiskās un praktiskās
apmācības “Schiedel dūmvadi un to pielietojums” un “Monier
dakstiņi – labākais jumta segums”, ko rīkoja jumta segumu
materiālu kompānija SIA “Monier”.
3. PIKC “Daugavpils Būvniecības tehnikums” Metināšanas nodaļas
skolotājiem un izglītojamajiem notika seminārs par aktuālajām
tendencēm metināšanas tehnoloģiju pielietojumā, kuru vadīja
uzņēmuma SIA STOKKER metināšanas produktu vadītājs
Vladislavs Jurčenko.
4. PIKC “Daugavpils Būvniecības tehnikums” Būvniecības nodaļas
skolotājiem un izglītojamajiem notika teorētiskās un praktiskās
apmācības “Sakret iekšējās apdares izveide”, “Sakret sanācija,
restaurācija un modernizācija”, kuru vadīja uzņēmuma SIA
SAKRET pārstāvji.

Laiks
janvāris

3.februārī

11.februārī

23.februārī,
1.martā
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5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Būvniecības nodaļā notika apmācības PIKC “Daugavpils
Būvniecības tehnikums” izglītojamajiem un skolotājiem “Sakret
flīžu un plākšņu ieklāšanas tehnoloģija. Hidroizolācijas, to veidi
un pielietojums.”
Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās
meistarības konkurss „Knauf Junior Trophy Latvija” piedalīšanās
Daugavpils Būvniecības tehnikumā, sadarbībā ar Valsts izglītības
satura centru, tika rīkots Latvijas profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņu profesionālās meistarības konkurss ceļu būves profesijā
„Jaunais profesionālis 2016”. PIKC Daugavpils Būvniecības
tehnikuma audzēkņi Gatis Kusiņš un Mārtiņš Vilcāns ieguva
godpilno trešo vietu.
Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu ceļojošā kausa
izcīņas konkurss "Sienas krāsošana un dekoratīvā apmetuma
uzstrādāšana" Liepajā. Konkursā 1. vietu un ceļojošo kausu
ieguva Daugavpils Būvniecības tehnikuma komanda - grupas 315 izglītojamais Mareks Krauklis un grupas 2-15 izglītojamais
Aleksandrs Timofejevs.
Praktiskās apmācības sausajā būvē un apmešanā Knauf Akadēmijā
Audzēkņi un skolotāji apmeklēja rūpnīcu SIA "Zieglera
mašīnbūve".
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) rektora Edmunda
Teirumnieka vizīte. Vizītes mērķis bija iepazīstināt jauniešus ar
iespējām pēc vidējās profesionālās izglītības iegūšanas studēt RTA
Inženieru fakultātes studiju programmās.
PIKC “DBT” pārstāvji viesojās Riebiņu vidusskolā un Preiļu
novada jauniešu centrā "Četri", lai stāstītu jauniešiem par to, kā ir
mācīties Daugavpils Būvniecības tehnikumā. Ciemojāmies arī
Preiļu pamatskolā, Preiļu vidusskolā un Pelēču vidusskolā.
PIKC “DBT” pārstāvji viesojās Līvānu novadā – Jersikas
pamatskolā un Līvānu novada jauniešu centrā “Kvartāls”, lai stāstītu
jauniešiem par to, kā ir mācīties Daugavpils Būvniecības
tehnikumā.
PIKC “Daugavpils Būvniecības tehnikums” pārstāvji viesojās
Jēkabpils Valsts ģimnāzijā. Viņi jauniešiem stāstīja par
profesionālās izglītības iespējām Daugavpils Būvniecības
tehnikumā - par specialitātēm, kuras var apgūt pēc 9. un 12. klases,
un par nākotnes studiju un karjeras iespējām pēc Daugavpils
Būvniecības tehnikuma pabeigšanas.
Mācību ekskursija uz Daugavpils pilsētas ūdens apgādes sistēmu
– ūdensgūtni “Ziemeļi”. Mērķis - iepazīstināšana ar tās darbību un
funkcijām.
Ekonomikas semināru cikla jauniešiem kuru organizēja
Daugavpils Universitāte un Latgales Uzņēmējdarbības centrs
piedalīšanās:
“Personības attīstība kā veiksmīga biznesa pamats”
”Pirmās darba pieredzes loma nākotnes karjerā”

17. Tematiskās audzināšanas stundas

15.martā

10.11.martā
7. - 8.
aprīlī

21. 22.aprīlī

29.aprīlī
10.februārī
15.aprīlī

27.aprīlī

5. maijā

12.maijā

24.maijā

decembris
decembris
mācību
gadā laikā
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Sadarbība ar vecākiem:
Nr.
Pasākumi, nodarbības, aktivitātes
1. Vecāku kopsapulce
2.

Vecāku sapulces grupās

3.
4.

Mātes dienai veltīts svinīgs pasākums.
Atvērto durvju dienas

Laiks
oktobris,
aprīlis
mācību
gadā laikā
mājis
oktobris,
aprīlis

Jauniešu iesaistīšana fiziskajās aktivitātēs, sporta dzīvē, veselības uzlabošanā:
Nr.
Pasākumi, nodarbības, aktivitātes
1. LR svarbumbu celšanas I posms Daugavpils novadā.

Laiks
30.01.2016

2.

Sventes pagastā, Sventē. I vieta

3.

LR AMI sporta kluba čempionāts dambretē Rīgā. I vieta

03.02.2016

4.

LR svarbumbu celšana II posms Viļānos. I vieta

05.03.2016

5.

LR svarbumbu celšana III posms Rugajos. I vieta

16.04.2016

6.

Daugavpils pilsētas telpu futbola atklātais čempionāts Daugavpilī. I
vieta

20.02.2016

7.
8.

LR AMI sporta kluba čempionāts volejbolā Rīgā. I vieta
LR AMI sporta kluba čempionāts futbolā Rīgā. I vieta

16.03.2016.
25.05.2016.

14. Veselības nedēļas (“MOVE Week”) pasākumi, kura ietvaros
skolotāju kolektīvs iesaistījās Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes
rīkotajā pasākumā Sportiskākā iestāde
9. Svarbumbu celšanas sacensības IV posms Ventspilī. I vieta

Mājis, 2016

10. AMI sporta kluba krosa sacensības Ogrē. I vieta

04.10.2016.

11. AMI sporta kluba šautriņu nešana mešana mērķī sacensības I vieta
12. LR svarbumbu celšanas sacensības V posms Jēkabpilī. I vieta

12.10.2016.

13. LR svarbumbu celšanas atklātais čempionāts Rīgā I vieta

10.12.16.

15. EIROPAS SPORTA NEDĒĻA

19.09. 23.09.2016.
12.09. –
15.09.2016.
10.09.2016.

16. FUTBOLA SACENSĪBAS “ZELTA BUCIS”
17. Pasaules pievilkšanās diena PIKC Daugavpils Būvniecības tehnikumā

24.09.2016.

Interešu izglītība, estētiskā audzināšana, ārpusstundu aktivitātes:
Nr.
Pasākumi, nodarbības, aktivitātes
Tematiskās audzināšanas stundas
1.
2.

Angļu valodas radošo darbu konkursā “Happy Snowman”
piedalīšanās - 1. vieta

Laiks
mācību
gada
laikā
12. janvārī
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Svinīgais pasākums „Valentīndiena”
Svinīgais pasākums „Starptautiskā sieviešu diena”
Krāsu nedēļa PIKC “Daugavpils Būvniecības tehnikums”
Daugavpils pilsētas konkurss “R.Paula devums Latvijas kultūras
dzīvē” – 1. Vieta.
PIKC “Daugavpils Būvniecības tehnikums” kolektīvs piedalījās
Lielajā talkā.
"LMT Autosporta Akadēmijas kartingu kauss 2016". PIKC
“Daugavpils Būvniecības tehnikums” saņem kartingu.
Eiropas dienas PIKC "Daugavpils Būvniecības tehnikums"
audzēkņi tiešsaistē kārtoja “Eiropas eksāmenu”, kuru organizēja
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā.
Svinīgais pasākums „Labākie tehnikuma izglītojamie” un
„Labākās tehnikuma grupas”
Izlaidumi PIKC Daugavpils Būvniecības tehnikumā
Zinību dienas svinīgais pasākums
Dzejas dienas PIKC "Daugavpils Būvniecības tehnikums”
Mācību ekskursijas organizēšana
Intelektuālās spēles “Kas? Kur? Kad?” organizēšana:
1.
Rudens spēle “Ekonomika”
2.
Ziemas spēle “Ziema”
Dzejnieka un rakstnieka Aleksandra Čaka 115. gadskārtas
atmiņas pēcpusdiena.
‘’Neatkarīgā Rīta Avīze’’ uzsāka Ziemassvētku labdarības akciju
‘’Karsto vēstuļu laiks’’ piedalīšanās
Pasākums “Adventa. Cerība”
Lūgšanu telpas – KAPELAS atklāšana
Ziemassvētku pasākums
Izlaidums PIKC Daugavpils Būvniecības tehnikumā

februāris
marts
marts
22. martā
14. un 22.aprīlī
21.aprīlī
9.maijā
jūnijs
Marts, jūnijs
1 septembrī
septembris
mācību
gada
laikā
27. oktobrī
8. decembrī
3.novembrī
decembris
29.novembrī
16. decembrī
15.decembrī
decembris

Izglītojamo līdzdalība (izglītojamo pašpārvalde):
Nr.
Pasākumi, nodarbības, aktivitātes
1.
Izglītojamo pašpārvaldes vēlēšanas
2.
Izglītojamo pašpārvaldes sanāksmes

3.

Dienesta viesnīcas parlamenta sēde

4.

Skolotāju dienas svinīgais pasākums PIKC ”Daugavpils
Būvniecības tehnikums” un IPIV “Dagda”
PIKC ”Daugavpils Būvniecības tehnikums” un IPIV “Dagda”
pasākumos organizēšana piedalīšanās
PIKC ”Daugavpils Būvniecības tehnikums” kapelas atklāšanas
iniciatīvas grupas izveidošana.

5.
6.

Laiks
oktobris
Mēneša pirmā un
trešā trešdiena
plkst. 11.30
mācību gada laikā
Katras nedēļas
pirmdienās
plkst.17.00
mācību gada laikā
oktobris
mācību gada laikā
novembris
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Sadarbība ar Zemessardzes 34. Artilērijas bataljonu:
Informācijas stenda izveidošana
Tikšanās ar zemessardzes pārstāvjiem

7.

6.2.

novembris

Audzināšanas darba 2017. gadā galvenās prioritātes:

Mērķi:
1. Sekmēt atbildību par savas dzīves un karjeras veidošanu, un veicināt izpratni par ģimenes nozīmi
cilvēka dzīvē.
2. Attīstīt izglītojamo pilsonisko atbildību ģimenes, izglītības iestāžu, vietējās kopienas līmenī un
izpratni par valsts un sabiedrības drošību:
• Saskarsmes un savstarpējo attiecību kultūras aktualizēšana;
• Latvijas Republikas likumdošanā noteikto pienākumu ievērošana atbilstoši izglītojamo
vecumam;
• Apkārtējās vides sakopšana un saglabāšana, resursu jēgpilna izmantošana;
• Cilvēku veselība un drošība.
Uzdevumi:
1. Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes apziņu, iesaistīties valstiski nozīmīgos
notikumos, aktivitātēs. Īpaši aktualizējama 1991.gada barikāžu atceres 25.gadadiena un 2016.gadā
uzsākt mērķtiecīgu gatavošanos Latvijas simtgadei, apzinot ieceres un plānojot aktivitātes ilgtermiņā.
2. Veicināt kompetenču attīstību, kas mūsdienu globalizācijas, informācijas tehnoloģiju attīstības
apstākļos izglītojamajiem ļauj veiksmīgi darboties personisko un sabiedrības kopējo mērķu
sasniegšanai. Īpaši aktualizējamas lasītprasme un digitālā kompetence, medijpratība un drošumspējas
stiprināšana.
3. Pilnveidot izglītojamo līderības prasmes un izglītojamo pašpārvaldes darbību, radot iespējas
līdzdalībai izglītības procesa un izglītības iestādes vides veidošanā, lēmumu pieņemšanā.
4. Motivēt izglītojamos iesaistīties interešu izglītības programmās, domājot par – kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanu, karjeras vadības un darba prasmju attīstīšanu, saturīgu un lietderīgu brīva laika
pavadīšanu un sociālo aktivitāti, preventīvo darbu atkarību mazināšanai.
5. Veicināt izglītojamo līdzdalību Latvijas mēroga un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs.
6. Veidot izpratni par tālākās izglītības iespējām, kvalifikācijas celšanu un personīgās karjeras izaugsmi.
1. Stiprināt izglītojamo patriotismu, kultūridentitāti un valstisko apziņu.
- Valsts svētku, atzīmējamo un atceres un atzīmējamo dienu ievērošana
- Cieņpilna attieksme pret valsts simboliem
- Dzimtas, novada/pilsētas un valsts patriotisma veicināšanas pasākumi/projekti
- Tehnikuma tradīciju un kultūrvides kopšana
- Nozīmīgākie notikumi sabiedriski politiskajā un kultūras dzīvē 2016./2017. mācību gadā.
Nr.
Pasākumi, nodarbības, aktivitātes
Laiks
1. Tematiskās audzināšanas stundas
2. Svinīgs pasākums, veltīts 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres
janvāris
dienai (tikšanās ar barikāžu dalībniekiem)
3. Izstāde bibliotēkā: ”Barikāžu laika atmiņas.”
janvāris
4. Atklātā stunda “Latvijas Republikas starptautiskā atzīšanas
janvāris
diena” (de jure)
5. Atklātā stunda „Pret latviešu tautu vērsta totalitāra
marts
komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena”
6. Piedalīšanās atceres pasākumā „Komunistiskā genocīda upuru
marts
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7.
8.

piemiņas diena”
Atklātā stunda „Latvijas Republikas Satversmes sapulces
sasaukšanas diena”
Lekcijas –prezentācijas cikls: “Latvijas ģerboņa stāsts”

9. Izstāde bibliotēkā: “1949. gada 25. martā deportācija”
10. Lekcijas –prezentācijas cikls: “1949. gada 25. martā
deportācija”
11. Svinīgs pasākums veltīts, Latvijas Republikas Neatkarības
Deklarācijas pasludināšanas dienai
12. Lekcijas –prezentācijas cikls: “22. septembris Latvijas vēsturē:
Baltu vienības diena un Latvijas iestāšanas Tautu Savienībā”
13. Izstāde bibliotēkā “22. septembris Latvijas vēsturē”
14. Palīgs klases audzinātājiem – prezentācijas “Baltu vienības diena
un Latvijas uzņemšana Tautu Savienībā” veidošana.
15. Lekcijas –prezentācijas cikls: “Latvijas karoga stāsts”
16. Izstāde bibliotēkā “Latvijas karoga stāsts”
17. Daugavpils pilsētas pasākums Lāpu gājiens
Dagdas novada pasākums par godu Lāčplēša dienai Lāpu gājiens
18. Lāčplēša dienai veltīts svinīgais pasākums
19. Filmas “Par Tēvzemi un brīvību” demonstrēšana informācijas
centrā
20. Latvijas valsts neatkarības 98. gadadienai veltīts pasākums
21. Izstāde bibliotēkā: „Latvija – mums ir, ar ko lepoties!”
22. Audzinašana stunda grupās „Mūsu tehnikums - vakar un
sodien”

marts
marts aprīlis
marts
marts aprīlis
mājis
septembris
septembris
septembris
oktobris decembris
oktobris
novembris
novembris
novembris
novembris
novembris
septembris
– oktobris

2. Pilnveidot izglītojamo savstarpējo attiecības kultūru, mazinot un novēršot
konfliktsituācijas, attīstot cieņpilnu un atbildīgu attieksmi pret sevi un citiem:
- Aktualizēt tehnikuma iekšējās kārtības noteikumus skolas vides uzlabošanai,
- pilnveidot komunikācijas un sadarbības prasmes,
- diskutēt ar jauniešiem par svarīgiem un nozīmīgiem jautājumiem,
- īstenot atbalsta pasākumus pozitīvai uzvedībai,
- pastiprināti pievērst uzmanību veselīga dzīvesveida un cilvēkdrošības jautājumiem ikdienas
situācijas.
Nr.
Pasākumi, nodarbības, aktivitātes
Laiks
1. Tematiskās audzināšanas stundas
Mācību
gada laikā
2. Iestādē strādā izglītības psihologs. Psihologs palīdz izglītojamiem, Mācību
skolotājiem un vecākiem risināt un novērst problēmas, kuras rada
gada laikā
traucējumus mācību procesā. Skolēni un viņu vecāki ir informēti
par iespēju saņemt psihologa palīdzību.
3. Praktisko nodarbību cikls Psiholoģijas un saskarsmes nedēļas
Marts
ietvaros
„Konfliktu risināšanas metodes”
"Dusmu kontroles spēle"
„Psiholoģija mums”
„Agresijas veidi. Paškontroles metodes”
“Domāšanas veidi”
“Es kā līderis”
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4.

Tehnikumā realizē sekojošas profilaktiskas programmas:
Konfliktu profilakse programma
Atkarības profilakses programmas pusaudžu grupā

Mācību
gada laikā

3. Radīt iespējas izglītojamo pilsoniskajai līdzdalībai skolas un vietējās kopienas izglītības un
kultūrvides veidošanā:
−
−
−

−
−
−
−

grupas un tehnikuma tradīciju kopšana;
izglītojamo pašpārvalžu darbība izglītības iestādes pārvaldībā;
novada/pilsētas dabas un sociālās vides, vēstures, saimnieciskās dzīves un kultūras vērtību
izzināšana, izmantojot netradicionālas mācību organizācijas formas un apkārtējās sociālās un
dabas vides iespējas (stunda muzejā, āra nodarbība, mācību ekskursija vai pārgājiens u.c.);
iesaistīšanās Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā;
apkārtējās vides sakopšana;
dažādu paaudžu savstarpējās komunikācijas un sadarbības aktivizēšana;
sadarbības projekti ar citām izglītības iestādēm, vietējo kopienu, uzņēmējiem un nevalstiskajām
organizācijām.
Nr.
Pasākumi, nodarbības, aktivitātes
Laiks
1. Tematiskās audzināšanas stundas
2. Latgales reģiona profesionālo izglītības iestāžu radošā pasākumā
11. maijā
“Radi, rādi, raidi 2017” piedalīšanās
3. Daugavpils pilsētas svētkos piedalīšanās - izglītības pilsētiņas
Jūnijā
veidošana (karjeras izglītības veicinošie pasākumi – profesiju
paraugdemonstrējumi), muzikālie priekšnesumi, skolotāju un
izglītojamo piedalīšanās pilsētas svētku gājienā.
4. Latvijas dzejnieku, rakstnieku atceres izstādes un pasākumi,
Mācību
lasījumu konkursi, domrakstu un dzejas konkursi:
gada laikā
Viktorīna par J.Raiņa un Aspazijas dzīvi un daiļradi
septembris
Izstāde “Latviešu dzejniekam Andrejam Pumpuram — 175”
bibliotēkā
septembris
5. Dzejas dienas PIKC "Daugavpils Būvniecības tehnikums”
septembris
6. Latviešu valodas pēcpusdiena “Vārdi zīmēs un simbolos”
marts
piedalīšanās.
7. Starptautiskajai Sieviešu dienai veltīts pasākums.
Marts
8. Intelektuālo spēli “Kas? Kur? Kad?” organizēšana:
1. Pavasaris spēle “Viss par visu”
Marts
2. Pavasaris spēle “Mana Latvija”
Aprīlis
3. Rudens spēle
Oktobris
4. Ziemas spēle
Decembris
9. Zemgales reģiona profesionālās izglītības iestāžu konkurss
Marts
„Erudīts 2017” piedalīšanās
10. Izlaidumi PIKC Daugavpils Būvniecības tehnikumā
Marts
Jūnijs
11. Absolventu salidojums
Marts

4. Veicināt izglītojamo izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem un atbildīgu
attieksmi un rīcību ikdienas situācijās:
− tehnikuma iekšējās kārtības noteikumu aktualizēšana, ņemot vērā katras izglītības iestādes
unikalitāti drošas izglītības vides nodrošināšanai; vienotu vērtību un uzvedības principu
izstrādāšana un konsekventa ievērošana izglītības iestādē;
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−
−
−

dinamisko paužu vai veselības minūšu organizēšana mācību procesa laikā;
ar drošības jautājumiem saistītu akciju, projektu īstenošana skolā, novadā/pilsētā;
ar ekonomiskās izglītotības, t.sk. par finanšu pratības un patērētāju izglītības jautājumiem
saistītu konkursu, projektu un semināru organizēšana skolā, novadā/pilsētā.
Nr.
Pasākumi, nodarbības, aktivitātes
1. Tematiskās audzināšanas stundas
2.
3.

4.
5.

Tikšanās ar a/s Swedbank pārstāvjiem, ISIC karšu pieteikšana
Ekonomikas semināru cikla jauniešiem, kuru organizēja
Daugavpils Universitāte un Latgales Uzņēmējdarbības centrs
piedalīšanās:
“Personības attīstība kā veiksmīga biznesa pamats”
”Pirmās darba pieredzes loma nākotnes karjerā”
”Brīvprātīgais darbs. Vasaras nodarbinātības iespējas”
“Vēlies kļūt par uzņēmēju? Kas ir uzņēmējdarbība?”
Praktiska nodarbība – “Drošība sociālajos tīklos”
Profilakses programma „Interneta droša un atbildīga lietošana”

5. Veicināt izpratni par saturīga brīvā laikā pavadīšanas iespējām
•

•

Laiks
Mācību
gada laikā

janvāris
janvāris
marts
Mācību
gada laikā

Motivēt izglītojamos iesaistīties interešu izglītības programmās:
- grupu audzinātājiem sadarbībā ar atbalsta personālu un interešu izglītības pedagogiem
sekmēt ikviena izglītojamā iesaistīšanos kādā no ārpusstundu aktivitātēm;
- īstenojot interešu izglītības programmas, pievērst uzmanību karjeras vadības prasmju
apguvei;
- informēt izglītojamos un motivēt darboties Jaunsardzes kustībā.
Rosināt iesaistīties brīvprātīgo kustībā, labdarības un citās sociālajās akcijās.
Nr.
Pasākumi, nodarbības, aktivitātes
Laiks
1. Tematiskās audzināšanas stundas
Mācību
gada laikā
2. Sadarbība ar Zemessardzes 34. Artilērijas bataljonu
Mācību
gada laikā
3. Labo darbu nedēļa
Oktobris,
marts
4. Piedalīšanās Lielajā talkā
Aprīlis
5. Piedalīšanās pasākumā “Zaļā ceturtdiena”
Aprīlis
6. Piedalīšanās labdarības akcijā ‘’Karsto vēstuļu laiks’’, kuru
Decembris
piesauc ‘’Neatkarīgā Rīta Avīze’’
7. Sadarbība ar Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils filiāli;
Mācību
gada laikā
8. Sadarbība ar Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departamentu,
Mācību
Daugavpils pilsētas domes Izglītības pārvaldi, Daugavpils pilsētas
gada laikā
Jaunatnes centru „Jaunība”

6. Vērtību iedzīvināšana audzināšanas darbā
•
•

Individuālās vērtības: pozitīvs pašvērtējums, pašcieņa, pašizpausme, iniciatīva, sasniegumi,
radošums, mērķtiecība, atbildība u.c.
Sociālās vērtības: savstarpēja cieņa un respekts, iecietība, uzticēšanās līdzjūtība, sadarbība,
labestība, konfliktu risināšana u.c.
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•
•

Valsts līmeņa vērtības: brīvība, patriotisms, pilsoniskā apziņa un līdzdalība, lojalitāte, pienākumi
un tiesības, kultūridentitāte u.c.
Globālās vērtības: cilvēktiesības, sociālais taisnīgums, drošība, miers, solidaritāte, partnerība,
vienlīdzība, dzimumu līdztiesība, vides ilgtspējīga attīstība, godīga tirdzniecība u.c.

Interešu izglītība: Viens no aktuālākajiem uzdevumiem ir nodrošināt vienādas iespējas visiem
izglītojamajiem iekļauties un līdzdarboties interešu izglītības programmās neatkarīgi no viņu
vajadzībām un spējām, veselības un sociālā stāvokļa, dzīvesvietas u.c. apstākļiem. Iesaistīšanas interešu
izglītības programmās, citās ārpusstundu nodarbībās, projektos un aktivitātēs atbilstoši viņu interesēm
un vajadzībām, nodrošinot socializāciju, vērtīborientāciju, saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu,
karjeras izaugsmi. Interešu izglītība ļauj papildināt formālajā izglītībā iegūtas zināšanas un prasmes,
izkopj radošumu un talantu, pilnveido dažādas dzīves prasmes un profesionālās iemaņas, līdzdarbojas
un pašattīstās, vingrinās uzvedības normu ievērošanā, veidojas par aktīviem un uzņēmīgiem sabiedrības
locekļiem. Tehnikums šodien veidojas par daudzfunkcionālu un multikulturālo kultūras mantojumu.
Ļoti svarīgi ir iemācīt izglītojamus izkopt un pilnveidot visu nacionalitāšu tradīcijas, kultūru un vērtības;
Plānot un īstenot pasākumus, radot iespējas izglītojamajiem piedalīties daudzveidīgās un viņu interesēm
atbilstošas aktivitātes skolā, pilsētā, valstī.
Nr.
Pasākumi, nodarbības, aktivitātes
1. Tematiskās audzināšanas stundas
2.

Dalība interešu izglītībā (mūzikas, sporta),

3.

Garīgo interaktīvo nodarbību cikls “ALFA KURSS”

4.

Vokālā ansambļa “Celtnieks” uzstāšanās
Tehnikuma pasākumos
Izlaidumos PIKC “ Daugavpils Būvniecības tehnikums”, IPIV
“Dagda” un IPIV “ Ludza”
Latgales reģiona profesionālo izglītības iestāžu radošā pasākumā
“Radi, rādi, raidi 2017”
Daugavpils pilsētas svētkos 2017.
Garīgas tikšanās ar mācītājiem

5.

Laiks
Mācību
gadā laikā
Mācību
gada laikā
Septembris
-decembris
Mācību
gada laikā
Mācību
gada laikā
mājis
jūnijs
Mācību
gada laikā

Jauniešu iesaistīšana fiziskajās aktivitātēs, sporta dzīvē, veselības uzlabošanā
− Nodrošināt jauniešiem iespēju iesaistīties fiziskajās aktivitātēs un sportā. Pilnveidot un
nodrošināt skolā atbilstošu infrastruktūru un materiāltehnisko nodrošinājumu un informatīvo
atbalstu, kā arī daudzveidīgas bezmaksas iespējas izglītojamajiem nodarboties ar fiziskām
aktivitātēm, nodrošinot fiziski pilnvērtīgu attīstību, kā arī veidojot izpratni par aktīvu, veselīgu
dzīvesveidu;
− Īstenot jaunatnes sporta pasākumus un programmas;
− Īstenot pasākumus sociālās atstumtības riskam pakļauto audzēkņu iesaistīšanai fiziskajās
aktivitātēs;
− Uzlabot jauniešu informētības un izglītības līmeni par veselības veicināšanu, slimību profilaksi,
reproduktīvas un garīgās veselības jautājumiem;
− Veicināt veselīgu dzīvesveidu izglītojamajiem, samazinot jauniešu dažāda veida atkarības
(smēķēšana, alkohola un narkotisko vielu lietošana, azartspēļu un datora atkarības);
− Izstrādāt un īstenot mehānismu veselīga dzīvesveida paradumu popularizēšanai izglītojamo vidū.
Nr.
Pasākumi, nodarbības, aktivitātes
Laiks
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

LR čempionāts dambretē Rīgas TRIT.
LR svarbumbu čempionāts Sventē
LR AMI čempionāts basketbolā Saldus sporta hallē.
LR AMI čempionāts svarbumbu celšanā Daugavpilī.
LR svarbumbu čempionāts I posms Viļānos
AMI sporta kluba sacensības florbolā

7.
8.

LR svarbumbu celšanas sacensības II posms Rugājos.
AMI sporta kluba sacensības badmintonā .

9. LR svarbumbu celšanas sacensības III posms Vecumniekos.
10. AMI sporta kluba minifutbola sacensības Rīgā.
11. Eiropas atklātais čempionāts svarbumbu celšanā Daugavpilī.
12. Eiropas atklātais čempionāts svarbumbu celšanā 21.-24.07.2017
Daugavpilī.
13. Latvijas Republikas svarbumbu celšanas sacensības III posms
22.04.2017, Vecumniekos.
14. Eiropas atklātais čempionāts U-22 Daugavpils-Rīga,
15. Baltijas valstu svarbumbu celšanas čempionāts, Vecumniekos.
16. Eiropas atklātais jauniešu čempionāts U-16/U-18 Veksforda, Īrija.
17. Latvijas kausa atklātā cīņa svarbumbu celšanā, 5 posms, Ventspilī.
18. AMI sporta kluba krosa sacensības, Ogrē.
19. AMI sporta kluba šautriņu mešana mērķī, Rīgā.
20. AMI sporta kluba galda tenisa sacensības, Rīgā.
21. Pasaules junioru čempionāts U-22 , Seula, Dienvidkoreja.
22. LR kauss AMI sporta kluba volejbolu sacensības, Daugavpilī.
23. Jēkabpils pilsētas atklātais čempionāts svarbumbu celšanā,
Jēkabpilī.
24. Daugavpils pilsētas telpu futbola atklātais čempionāts , 17-18 gadi.
25. Daugavpils novada basketbola atklātais čemponāts, Sventē,
Locikos.
26. Latvijas čempionāts svarbumbu celšana divcīņā, Rīgā.

25.01.2017.
30.01.2017.
22.02.2017.
10.03.2017.
marts
28.29.03.2017.
01.04.2017.
19.25.04.2017.
22.04.2017.
17.05.2017.
12.16.05.2017.
21.24.07.2017.
22.04.2017.
18.05.2017.
13.07.2017.
24.09.2017.
04.10.2017.
11.10.2017.
18.10.2017.
15.19.11.2017.
22.11.2017.
25.11.2017.
2017.gada
novembrismarts
2017.gada
novembrisdecembris
08.12.2017.

Izglītojamo līdzdalība (izglītojamo pašpārvalde)
− Turpināt un aktivizēt skolas pašpārvaldes darbu. Galvenais mērķis skolas pašpārvaldes darbā –
nodrošināt izglītojamo līdzdalību skolas lēmumu pieņemšanā, izglītojamo interešu un tiesību
aizstāvēšanā. Veicināt un paplašināt jauniešu iniciatīvas, radošo un pilsonisko aktivitāti,
aktivizējot audzēkņu pašpārvalžu darbu;
− Skolas administrācija, pedagogi un citi speciālisti atbalsta audzēkņu pašpārvaldes darbu un
iniciatīvas, uzticas audzēkņu pašpārvaldei;
− Sekmēt jauniešu līdzdalību pārstāvniecības demokrātija (skolas padome, stipendiālā komisija).
− Rosināt klases audzinātājus veidot pieredzes materiālus un izmantot daudzveidīgas metodes
darbā ar grupu pašpārvaldes;
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− Sadarboties ar IZM Valsts izglītības satura centru, piedalīties to rīkotos semināros – dalīties ar
pozitīvo pieredzi;
−
Nr.
Pasākumi, nodarbības, aktivitātes
Laiks
1.
Izglītojamo pašpārvaldes vēlēšanas
oktobris
2.
Izglītojamo pašpārvaldes sanāksmes
Mēneša pirmā un trešā
trešdiena plkst. 11.30
mācību gada laikā
3.
Dienesta viesnīcas parlamenta sēde
Katras nedēļas
pirmdienās plkst.17.00
mācību gada laikā
4.
Skolotāju dienas svinīgais pasākums PIKC ”Daugavpils
oktobris
Būvniecības tehnikums” un IPIV “Dagda”
5.
PIKC ”Daugavpils Būvniecības tehnikums” un IPIV
mācību gada laikā
“Dagda” pasākumos organizēšanas piedalīšanās
6.
7.
Jauniešu garīgas apvienības izveidošana.
februāris
8.
Sadarbība ar Zemessardzes 34. Artilērijas bataljonu:
mācību gada laikā
Ekskursija uz Zemessardzes 34. Artilērijas bataljonu
Sporta sacensības florbolā
Sporta sacensības minifutbolā
Ekskursija uz Ādažu artilērijas poligonu
Pārgājiens Kaplava - Daugavpils

9.
10.
11.

Svinīgā pasākuma „Valentīndiena” un aktivitātes
organizēšana
Piedalīšanās Karjeras dienu organizēšanā
Pašpārvaldes nodaļas izveidošana tehnikuma avīzē
“Meistars”

novembris, janvāris,
marts, aprīlis, mājis,
jūnijs
marts
aprīlis
aprīlis
mājis
jūnijs
Februāris
Oktobris, aprīlis
aprīlis

Karjeras izvēle
− Karjeras izaugsmes izvēlē izmantot Valsts izglītības attīstības aģentūras ESF līdzfinansēta
projekta ietvaros „Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā” pedagoga
rokasgrāmatas un metodiskus ieteikumus grupu audzinātājiem karjeras izglītības jautājumos,
kurās ir ieteiktas grupas sevis izzināšanai un pašattīstībai, karjeras izpētei, plānošanai un lēmumu
pieņemšanai, karjeras vadības prasmju apguvei, sadarbībai ar skolēnu vecākiem;
− Izmantot VIAA sadarbība ar izglītības iestādēm sagatavotos padomus skolēniem, brošūru
„Karjeras izglītība skolā”, materiālus vecākiem „Mans bērns izvēlās karjeru”.
− Nodrošināt konsultācijas jauniešiem karjeras izvēles jomā.
− Organizēt pasākumus pilsētās un novadu skolēniem profesionālajā orientācijā: atvērto durvju
dienas, ekskursijas pa skolu, „Amatnieku svētki”, tikšanās ar pilsētas skolas audzēkņiem
projektu nedēļas laikā, piedalīšanās Valsts izglītības attīstības aģentūras programmā „Karjeras
nedēļa”;
− Īstenot programmu „Karjeras izglītība” izglītojamajiem: karjeras attīstības stundas, tikšanās ar
darbadevējiem, konsultācijas ar vietējiem uzņēmējiem, atvērto durvju dienu laikā uzņēmumu
apmeklēšana;
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− Veicināt izglītojamo uzņēmējdarbības prasmju veidošanas: informēšana, projekti, tikšanās ar
speciālistiem.
−
Nr.
Pasākumi, nodarbības, aktivitātes
Laiks
1. Tematiskās audzināšanas stundas
Mācību
gadā laikā
2. Karjeras dienas PIKC “Būvniecības tehnikums”
Oktobris,
aprīlis
3. Jauno profesionāļu meistarības konkursa #SkillsLatvia2017
Marts
piedalīšanās
4. Ēnu dienas tehnikuma un pilsētas mērogā
Februāris
5. Latgales reģiona un Daugavpils skolu apmeklēšana ar
aprīlis
prezentācijām “Profesiju pasaule”
6. Profilakses programma „Mans nākotnes karjeras ceļš”.
Mācību
gada laikā
Sadarbība ar vecākiem
Tā kā, daļa no vecākiem nepietiekami interesējās par sava bērna sasniegumiem skolā, jo uzskata,
ka bērns jāaudzina pedagogam, un aizbildinās ar aizņemtību un neprasmi risināt problēmas, kas
saistītas ar bērnu vecumposma, īpaši pusaudža īpatnībām, nepieciešams konstruktīvs darbs par
jautājumiem, kas saistīti ar pusaudžu audzināšanu (lekcijas, semināri, disputi kopā ar
pedagogiem).
Lai nodrošinātu izglītības iegūšanu un audzēkņa vispusīgu attīstību, novērstu mācību nodarbību
neattaisnotus kavējumus, jāsekmē vecāku līdzdalība un pienākums sadarboties ar skolu, ar
pedagogiem, klases audzinātājiem, psihologu.
Izglītot vecākus par bērnu emocionālo audzināšanu programmas „Bērnu
emocionālā
audzināšana” ietvaros.
Nodrošināt iespēju saņemt psihologa konsultācijas.
Meklēt jaunas formas sadarbībai ar ģimeni:
− Līdzšinējo sadarbības formu izvērtējums un pilnveide (vecāku sapulces, atvērto durvju dienas,
verbālā un elektroniskā saziņa);
− Kopīgas (skolas-audzēkņu- vecāku) aktivitātes (sporta pasākumi, svētku sarīkojumi, paaudžu
dzīves pieredzes apmaiņas pasākumi, diskusiju klubi vai sarunas pie apaļa galda u.c.);
− Skolas padomes, vecāku komitejas darba aktivizēšana un pilnveide, labās prakses piemēru
popularizēšana;
− Izglītojošie kursi vai semināri vecākiem;
− Inovatīvu skolas un ģimenes sadarbības formu veidošana (vecāku istabas ierīkošana, plašāko
informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējas);
− Vecāku intelektuālo resursu izmantošana izglītības procesa dažādošanā, pietuvināšanā reālajai,
praktiskajai dzīvei;
−
Nr.
Pasākumi, nodarbības, aktivitātes
Laiks
1. Vecāku kopsapulce
Oktobris, aprīlis
2. Vecāku sapulces grupās
Mācību gadā laikā
3. Mātes dienai veltīts svinīgs pasākums.
Mājis
4. Atvērto durvju dienas
Oktobris, aprīlis
5. Baltā galdauta svētki
mājis
6. Kopīgas tikšanas ar mācītājiem
mācību gadā laikā
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7.
Kopīgas mācību ekskursijas rīkošana
8. Kopīgas piedalīšanās Lielajā talkā
10. Skolas padomes sanāksme

mācību gadā laikā
aprīlis
oktobris, mājis

Jauniešu informētība: Jaunatnes informētības mērķis ir nodrošināt jauniešiem iespēju savlaicīgi iegūt
aktuālu un attiecīgi pielāgotu informāciju par izglītības iespējām, veselības aprūpi, ar integrāciju darba
tirgū saistītiem jautājumiem, par iespējām lietderīgi izmanot brīvo laiku, brīvprātīgo darbu, sporta
aktivitātēm, sociālo palīdzību u.c.
Īstenojot šādu, mērķi ir nepieciešams:
− Regulāri informēt jauniešus par savām tiesībām, pienākumiem un atbildību;
− Nodrošināt informāciju jauniešu jautājumiem, kas ir uzturēta, regulāri aktualizēta dažādā veidā,
viegli uztverama, pārskatāmi strukturēta iegūšanu;
− Informācijas trūkums vairs nav būtiskais šķērslis nepiedalīties lēmumu pieņemšana un dažādas
sabiedriskās dzīves aktivitātēs;
− Veikt informatīvus projektus par jauniešu aktuālām tēmām;
− Īstenot informatīvu pasākumus par jauniešu aktuālām tēmām dažādos jaunatnes politiskajos
aspektos;
− Sadarboties ar masu mēdijiem: informēt sabiedrību par skolas dzīvi, tas sasniegumiem, veidot
lepnuma sajūtu par savu izglītības iestādi;
−
Nr.
Pasākumi, nodarbības, aktivitātes
Laiks
1. Tematiskās audzināšanas stundas
Mācību gadā
laikā
2. Tehnikuma avīzes “ Meistars” izdošana
Janvāris , marts,
mājis
Septembris,
novembris
3. TV, radio sižetu veidošana (par profesijas izvēles iespējām);
mācību gadā laikā
4. PIKC "Daugavpils Būvniecības tehnikums" piedalīšanās
janvāris
"Attīstības kods" raidījumā
5.
6.

Sadarbība ar masu mēdijiem
Zemessardzes 34. Artilērijas bataljona informācijas stenda
noformēšana

mācību gadā laikā
mācību gadā laikā

Jauniešu uzvedības tiesiskie aspekti
Nodrošināt iespēju saņemt psihologa konsultācijas audžuģimenēm, aizbildņiem, bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem jauniešiem pēc pilngadības sasniegšanas;
Nodrošināt informatīvos pasākumus par jauniešu civiltiesisko, administratīvo un kriminālo atbildību;
Gatavot izglītojamo interesēm un vajadzībām atbilstošu informāciju, lai ieaudzinātu cieņu pret cilvēku
tiesībām un pienākumiem;
Aizsargāt jauniešus pret vardarbīgām darbībām un jebkāda veida diskrimināciju;
Organizēt likumpārkāpumu profilakses – pasākumu kopumu, kurš ietver sevī brīvā laika plānošanu,
šķēršļu novēršanu piekļuvei sporta un veselīga dzīvesveida pasākumiem. Vislabākā audzēkņu
likumpārkāpumu profilakses metode ir pieaugušo piemērs – godīga un atbildīga pieaugušo rīcība.
Audzināšanas darbā ir nepieciešams uzsvērt jauniešu vecāku tiesības un pienākumus. Vecākiem
jānodrošina jauniešiem pamattiesību aizsardzību ( tiesības uz dzīvību un attīstību, uz individualitāti, uz
pilnvērtīgiem dzīves apstākļiem, uz izglītību un jaundarbi, sociālās tiesības, uz brīvo laiku un atpūtu
u.c.)
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Turpināt sadarbību ar Valsts un Pašvaldības policiju, Bērnu tiesību aizsardzības dienestu,
probācijas dienestiem u.c. organizācijām.
Dienesta viesnīcas pasākumi 2016.g.
1. Mācību gada iesvētīšanas parlamenta sēde – 5.09.
2. Tikšanās ar darba drošības speciālistu. – 5.09.
3. Ekskursija uz tehnikuma bibliotēku – 7.09..
4. Dienesta viesnīcas iedzīvotāju sanitāri – higiēnisko prasību izpildes instrukcijas – 13.09
5. Parlamenta sēde – 21.09.
6. Dienesta viesnīcā dzīvojošo mēneša kopsapulce. – 26.09.
7. “Ceriņu” bibliotēkas apmeklējums.- 27.09.
8. “Dāmu pasēdēšana” pie tējas krūzes un meistarklasē ceptās ābolu kūkas. – 28. 09.
9. Ekskursija uz Vienības namu. – 4.10.
10. Ekskursija uz vietējo ugunsdzēsības depo. – 11.11.
11. Tikšanās ar tehnikuma psihologu.- 19.10.
12. Parlamenta sēde. – 19.10.
13. Dienesta viesnīcā dzīvojošo mēneša kopsapulce. – 31.10.
14. Parlamenta sēde – 16.11.
15. Kopsapulce – Iekšējās kārtības noteikumi un to ievērošana . – 28.11.
16. Adventes vainagu konkurss. – 5.12.
17. Tikšanās ar tehnikuma psihologu.- 16.12.
18. Parlamenta sēde – 16.12.
19. Dienesta viesnīcā dzīvojošo mēneša kopsapulce.- 19.12.
Dienesta viesnīcas plānotie pasākumi 2017.g.
1. Instrukcija par elektrodrošību ( vada drošības inspektors ) -16.01.
2. Parlamenta sēde – 25.01
3. Mēneša kopsavilkuma kopsapulce – 30.01.
4. Parlamenta sēde – 15.02.
5. Dienesta viesnīcas iedzīvotāju kopsapulce – 27.02.
6. “Kēksiņu konkurss vīriešiem” – 7.03.
7. Sporta zāles apmeklējumi brīvajā laikā
8. Sacensības galda tenisā – 13. – 17.03.
9. Parlamenta sēde – 15.03.
10. Dienesta viesnīcas iedzīvotāju kopsapulce – 27.03.
11. Lieldienu prezentācija – 5.04.
12. Ekskursija uz Motormuzeju. – 11.04
13. “Lieldienu zaķa “ konkurss. – 13.04.
14. Pārrunas par Lieldienām – 12.04.
15. Parlamenta sēde.19.04.
16. Dienesta viesnīcas iedzīvotāju kopsapulce – 24.04.
17. Novusa turnīrs - aprīlis
18. Dambretes turnīrs - mājis
19. Strītbola turnīrs. – 8. – 12.05.
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20. Parlamenta sēde – 10.05.
21. Drošības instrukcija uzvedībai uz ūdens vasarā – 22.05
22. Dienesta viesnīcas iedzīvotāju kopsapulce – veiksmes vēlējumi vasarai – 30.05.

Daugavpils Būvniecības tehnikuma nākotnes uzdevumi:
1. Profesionālās izglītības bāzes programmu izveide atbilstoši nozares specifikai;
2. Modulāro izglītības programmu izveide ar specializāciju atbilstošās bāzes programmās,
piesaistot nozaru asociācijas, darba devējus, kvalificētus speciālistus- skolotājus;
3. Eiropas Savienības projektu ietvaros modernizēt skolas infrastruktūru un izveidot vienotu
modernu mācību kompleksu.
4. Piesaistot sadarbības partnerus, modernizēt skolas materiāli tehnisko bāzi, atbilstoši mūsdienu
prasībām un jaunākajām tehnoloģijām.
5. Stiprināt un paplašināt Skolas sadarbību ar darba devēju asociācijām, uzņēmumiem,
organizācijām.
6. Sadarbībā ar darba devējiem, Latvijas Būvnieku asociāciju, SIA KNAUF izstrādāt jaunas
profesionālās izglītības programmas, pielāgojot tās darbaspēka tirgus prasībām un nodrošinot
visu būvizglītības līmeņu pēctecību.
7. Izstrādāt profesionālās izglītības programmas esošā darbaspēka pārkvalificēšanai atbilstoši
tautsaimniecības vajadzībām un sabiedrības pieprasījumam.
Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktore ______________________Ināra Ostrovska
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