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Ziemassvētku gaidīšanas no-
skaņās pagājušā gada 17. decem-
brī pēc vērienīgas rekonstruk-
cijas durvis vēra profesionālās 
izglītības kompetences centrs 
(PIKC) „Daugavpils Būvniecī-
bas tehnikums”. Par jauno darba 
vidi vairāki uzrunātie darbinieki 
atzina, ka pagaidām vēl ir grūti 
noticēt tam, cik viss ir skaists un 
ērts – gluži kā ārzemēs.

Daugavpils Būvniecības tehni-

kuma rekonstrukcijā un moder-
nizācijā ir ieguldīti vairāk nekā 
9,5 miljoni eiro, t. sk. 8,1 miljons 
eiro ir Eiropas Reģionālās attīstī-
bas fonda (ERAF) finansējums, 
bet 1,4 miljoni eiro – valsts iegul-
dījums. Vairāk nekā 1300 tehni-
kuma audzēkņu turpmāk varēs 
apgūt būvdarbu, autotransporta, 
ceļu būves, inženierkomunikāci-
ju, arhitektūras tehniķa, metāla 
un kokapstrādes speciālista pro-
fesiju darba tirgus pieprasīju-
mam atbilstīgās mācību telpās.

Projekta īstenošanas laikā tika 
izremontēta un modernizēta sko-
las ēka, ierīkotas jaunas ķīmijas 
un fizikas laboratorijas, teorētisko 
mācību kabineti, renovēta aktu 
zāle un sporta zāle. Novecojusī 
galdniecības un apdares darbu 
darbnīca tika demontēta, tās vietā 
izbūvējot jaunu vienotu mācību 
centru. Praktiskajai apmācībai 
ir izveidotas piecas jaunas darb-
nīcas – apdares darbu, mūrnie-
ku, metinātāju, sanitārtehnisko 
un galdnieku darbu apguvei. Ir 

rekonstruēta arī ceļu būvmehā-
niķu darbnīca. No jauna tika uz-
būvēta informācijas centra ēka 
ar bibliotēku, mācību materiālu 
krātuvi, arhīvu un darba telpām. 
Ir rekonstruēta dienesta viesnīca, 
atjaunojot elektroinstalāciju, sil-
tumapgādi un santehniku.

Ielēkuši pēdējā vagonā
Daugavpils Būvniecības teh-

nikuma direktore Ināra Ostrov-
ska atklāšanas uzrunā uzsvēra, 
ka 2015. gads ir bijis ļoti nozī-
mīgs gan tehnikuma vēsturē, 
gan viņas personiskajā dzīvē. 
Pērn tehnikums skaisti nosvinē-
ja 50 gadu jubileju un gada bei-
gās ieguva vērtīgu dāvanu – vie-
nu no modernākajām profesio-
nālās izglītības iestādēm Latvijā. 
Kopš ieceres par ERAF projekta 
„Daugavpils Celtnieku profesio-
nālās vidusskolas mācību aprī-
kojuma modernizācija un ēku 
kompleksa infrastruktūras uzla-
bošana” īstenošanu ir mainījies 
ne tikai skolas nosaukums, bet 
arī seši izglītības un zinātnes 
ministri, bez kuru atbalsta vē-
rienīgo ieceri nevarētu īstenot. 
Projekta izstrādes laikā skolā ir 
mācījušies vien nepilni astoņi 
simti audzēkņu, bet projekta vī-
zijā skolas vadība ir paredzējusi, 
ka tajā mācīsies 1400 audzēkņu.

„Valsts izglītības un attīs-
tības aģentūrā (VIAA) mums 
neticēja, bet pagājušajā un 

šajā mācību gadā mums jau ir 
1300 audzēkņu. Ar mobilitāti, 
vēlmi, gribēšanu un iespējām 
var gāzt kalnus. Projekts tika 
pieņemts.

Atklāti sakot, nebija viegli, jo 
uzticētā naudas summa bija liela, 
īstenošanas termiņš – saspringts, 
bet nu mēs esam te – jaunajā 
informācijas centrā, vietā, kur 
2014. gadā kopā ar izglītības un 
zinātnes ministri Inu Druvieti 
iemūrējām kapsulu ar vēstījumu 
nākamajām paaudzēm. Pateicos 
I. Druvietei un viņas komandai, 
VIAA direktorei Ditai Traidās, 
Daugavpils domes priekšsēdē-
tājam Jānim Lāčplēsim, kā arī 
pašreizējai izglītības un zinātnes 
ministrei Mārītei Seilei un ikvie-
nam, kurš ir palīdzējis īstenot šo 
projektu.

Domājot par to, kur rīkot 
atklāšanas ceremoniju, vieno-
jāmies par informācijas centru, 
jo 21. gadsimts ir informācijas 
laikmets – arī būvniekiem vien-
mēr ir jābūt informētiem par 
visu jaunāko savā nozarē.

Projekta īstenošanas laikā 
tika nojauktas vecās barakas un 
uzbūvētas četras jaunas ēkas, 
tādēļ iekārtām un tehnoloģijām 
atlika mazāk naudas nekā ci-
tiem, bet mēs neapstāsimies un 
piesaistīsim līdzekļus trūkstošo 
iekārtu iegādei. 

11profesionālā izglītība

Daugavpils Būvniecības teh-
nikums ir viena no sportiskā-
kajām mācību iestādēm Latvijā. 
Audzēkņi gūst panākumus spor-
tā ne tikai reģionā un valstī, bet 
arī pasaules mērogā. Vēl pavisam 
nesen tika izcīnīts sportiskākās 
profesionālās izglītības iestādes 
tituls un skolas audzēknis kļuva 
par divkārtēju pasaules čempio-
nāta medaļnieku.

Pērn, oktobrī, tehnikums pie-
dalījās Daugavpils sporta pārval-
des rīkotajā konkursā „Sportis-
kākā iestāde Daugavpils pilsētā”. 
Domē pulcējās izglītības iestādes, 
sportisti un sabiedriskās organi-
zācijas, kas visaktīvāk tika pieda-
lījušies dažādās sporta aktivitātēs. 
Daugavpils Būvniecības tehni-
kums saņēma balvu nominācijā 
„Sportiskākā un aktīvākā iestāde 
Daugavpilī”. Par skolas panāku-
miem rūpējas sporta skolotāji 
Ivans Gaļašs, Kristīne Junkule un 
Juris Ozols.

Pavisam drīz iegūto nominā-
ciju ar uzviju attaisnoja skolas 
audzēkņa Jāņa Rižija panākumi 

pasaules čempionātā svarbumbu 
celšanā, kas norisinājās pagājušā 
gada 27. un 28. novembrī Dublinā 
(Īrijā). Jānis tika iekļauts junioru 
izlasē, visas sezonas laikā uzrādot 
teicamus rezultātus Latvijas kau-
sa posmos. Mājās no Dublinas 
viņš pārveda sudraba un bronzas 
medaļas, startējot svara kategori-
jā virs 85 kilogramiem.

Jānis ar svarbumbu celšanu 
nodarbojas jau trešo gadu. Pie-
vērsties tieši šim sporta veidam 
viņu esot pamudinājis draugs, 
kurš jau iepriekš trenējies šajā 
sporta veidā. Treneris I. Gaļašs 
stāsta, ka augstu rezultātu sa-
sniegšanai ir nepieciešama dis-
ciplīna un strādīgums. Jānim šīs 
īpašības piemīt, tādi audzēkņi kā 
viņš ir reti sastopami.

Jānis sacensībās piedalās re-
gulāri, esot izbraukājis gandrīz 
visu Latviju un izceļojis Eiropu. 
Pērn, jūlijā, Jānis un viņa skolas-
biedrs Edgars Pavlovskis piedalījās 
Eiropas čempionātā svarbumbu 
celšanā junioru grupā Bulgārijā, 
kur Jānis vienīgais starp Latvijas 
pārstāvjiem izcīnīja zelta medaļu 
divcīņā, bet vingrinājumā „Svar-

bumbu grūšana garajā ciklā” viņš 
ieguva sudraba godalgu. Ir jāat-
zīmē, ka Edgars ieņēma 4. vietu 

savā svara kategorijā.
Runājot par turpmākajiem 

plāniem sportā, Jānis atklāj tikai 

to, ka turpinās trenēties un arī 
nākotnē plāno piedalīties pasau-
les mēroga čempionātos. 

Daugavpils Būvniecības tehnikumā
gatavo arī nākamos pasaules čempionus
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Modernizētajā Daugavpils Būvniecības 
tehnikumā vide kā ārzemēs
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jānis Rižijs kopā ar treneri Ivanu gaļašu.
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Daugavpils būvniecības tehnikuma direktore Ināra ostrovska viesiem izrāda teorētisko un praktisko mā-
cību telpas un iekārtas, kas ir paredzētas apdares darbu specialitātes audzēkņiem. Priekšplānā – unikāla 
apmetuma iekārta, ar kuru darbs vēl ir jāapgūst.

turpinājums 12. lpp. 
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