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Daugavpils Būvniecības tehnikums
saņem kartingu
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21. aprīlī programmas „LMT autosporta akadēmija” vadītājs Dainars Dambergs kopā ar projekta galvenā
atbalstītāja LMT prezidentu Juri Bindi Daugavpils Būvniecības tehnikumam pasniedza sporta kartingu.

IK Māra Some
Daugavpils
Būvniecības tehnikuma
sabiedrisko attiecību speciāliste
Profesionālās izglītības kompetences centrs „Daugavpils
Būvniecības tehnikums” ir viena no 11 profesionālās izglītības
iestādēm Latvijā, kas 28 skolu
konkurencē ieguva iespēju piedalīties vēl nebijušā projektā
„LMT autosporta akadēmijas
kartingu kauss 2016”. Konkursu
rīko jauno autosportistu attīstības programma „LMT autosporta akadēmija” sadarbībā ar
Latvijas Automobiļu federācijas
Kartingu komisiju un Valsts izglītības satura centru, tādējādi
vairākas mācību iestādes bez
maksas saņem sporta kartingu
dalībai sacensībās. Konkursa
mērķis ir veicināt un iedvesmot
skolu audzēkņus motivēti aizpildīt brīvo laiku, izglītot sevi

tehniskajā jaunradē, kā arī pievērsties autosportam.
21. aprīlī programmas „LMT
autosporta akadēmija” vadītājs Dainars Dambergs kopā
ar projekta galvenā atbalstītāja SIA „Latvijas mobilais telefons” (LMT) prezidentu Juri
Bindi šādu kartingu pasniedza
Daugavpils Būvniecības tehnikumam. Visām projektā iesaistītajām izglītības iestādēm tiek
dāvināti sporta kartingi „Gold
Kart” startiem sacensībās „ProKart” TK-Senior klasē, kā arī
nodrošināta iespēja piedalīties
treniņos un apmācībā Latvijā
pazīstamu autosportistu vadībā.
Pirmais sacensību posms notiks
21. maijā Kandavā.
Uzvarētāja būs tā komanda,
kura spēs ne tikai uzrādīt labākos rezultātus, bet arī teicami
apliecinās tehniskās prasmes,
nodrošinās pietiekami spilgtu
publicitāti un spēs aizraut fanus.
Sacensību nolikumā ir pa-

redzēts, ka kartinga komandas
sastāvā ir jābūt vismaz pieciem
dalībniekiem. Daugavpils Būvniecības komandu pārstāv autotransporta nodaļas izglītojamie
un skolotāji.
Tehnikuma direktore Ināra
Ostrovska ir gandarīta par iegūto
kartingu un jauniešu interesi par
šo sporta veidu. Viņa uzsver, ka
Daugavpils Būvniecības tehnikumā liela nozīme tiek pievērsta
tehniskajām zinātnēm, kuras ir
nepieciešamas būvniecībā, ceļu
būvē, autotransportā un citās
nozarēs. „Arī sportistu tehnikumā ir daudz, mēs esam viena
no sportiskākajām profesionālās
izglītības mācību iestādēm, un
kartinga iegūšana piesaistīs jauniešus arī autosportam,” lepojas
I. Ostrovska.
Skolotājs Aigars Veliks, viens
no komandas treneriem, atklāj,
ka ideja par pieteikšanos dalībai
konkursā radās autotransporta
nodaļas vadītājam Konstantī-
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Skolotājs un viens no komandas treneriem Aigars Veliks stāsta, ka patlaban komanda aktīvi strādā, lai veiksmīgi sagatavotos pirmajām kartingu
sacensībām, kas notiks Kandavā.
nam Saranam, kurš uzskata, ka
tā būtu lieliska iespēja celt autotransporta nodaļas prestižu, audzēkņu interesi par kartingu un,
protams, paplašināt pašu skolotāju pieredzi.
„Pašlaik aktīvi strādājam, lai
komanda sagatavotu kartingu
pirmajām sacensībām. Šajā jautājumā sadarbojamies ar Daugavpils kartinga kluba biedriem,
kas palīdz gan ar ieteikumiem,
gan ar praktisko darbību,” stāsta
skolotājs A. Veliks. „Ir skaidrs,
ka nebūs viegli un būs jāpieliek
lielas pūles un darbs, lai sasniegtu augstus rezultātus, bet varu
teikt, ka komanda uz visiem
simts procentiem ir noskaņota
augstiem rezultātiem!”
Kartinga dāvinājuma pasākumā piedalījās arī programmas
„LMT autosporta akadēmija”
kartingu klases sportiste divkārtējā Latvijas čempione autokrosā
bagiju klasē Beate Klipa, kura

mudināja tehnikuma jauniešus uzdrīkstēties piepildīt savus
sapņus, lai arī cik neiespējami
tie šķistu. Ar iedvesmas pilniem
vārdiem un aicinājumiem nekad
nebaidīties savā dzīvē uzsākt ko
jaunu pasākumu kuplināja arī
īpašais viesis – divkārtējais Latvijas čempions motokrosā, labākais Baltijas FMX pilots Mārtiņš
Aleksandrovičs, kurš pats ir dzimis daugavpilietis.
Pasākumā piedalījās arī
Daugavpils pilsētas domes
priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis,
kurš pieļauj, ka šis notikums
varētu būt pirmais solis kartingu trases atjaunošanai Daugavpilī. Savulaik kartings te ir bijis
ļoti populārs sporta veids, taču
ar laiku tā popularitāte ir krietni mazinājusies. Cerēsim, ka
pilsētas iedzīvotāju un kartinga
sporta veida cienītāju atbalsts
palīdzēs projektam ātrāk tapt
īstenotam!

Daugavpilī noslēdzies diskusiju cikls
par pilsoniskas sabiedrības jautājumiem
IK Maija Burima
Projekta vadītāja
Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes
komunikācijas biedrība „Intelekta parks” 01.10.2015.–30.04.2016.
īstenoja projektu „Diskusiju cikls
par pilsoniskas sabiedrības jautājumiem „Latviešu valodas runātāju
klubiņā” Daugavpilī”, granta līguma
Nr. S-LG750-15-GR-087, ko finansiāli atbalstīja ASV vēstniecības
Rīgā mazo grantu programma, kas
ir kā elastīgs mehānisms, atbalstot
iniciatīvas, kas veido vairāk atklātas
un konkurētspējīgākas politiskās

un ekonomiskās sistēmas, kā arī
aizsargā cilvēktiesības.
Projekta ieviešanas laikā 60
Daugavpils pilsētas un novada
mazākumtautību un etnisko minoritāšu pārstāvjiem, nepilsoņiem
un trešo valstu valstspiederīgajiem
vecumā no 24 līdz 62 gadiem reizi nedēļā bija iespēja diskutēt par
pilsoniskas sabiedrības jautājumiem un pilnveidot savas latviešu
valodas prasmes.
Projektā ar diskusiju formas
starpniecību sabiedrība tika izglītota par dažādiem pilsoniskas sabiedrības jautājumiem: atšķirīgu
etnisko grupu, konfesiju, paaudžu,
dzimumu pārstāvju tolerantu ko-

eksistenci, stereotipu „citādais”, minoritātēm, ekoloģisko domāšanu,
dzimumu līdztiesību, cilvēkiem ar
speciālajām vajadzībām. Tika aktualizēta nepieciešamība aktīvi līdzdarboties sociālajos procesos un
veidot pilsonisku nostāju attieksmē
pret norisēm pašvaldībās un valstī.
Diskusiju vadītāji aicināja projekta
dalībniekus paplašināt zināšanas
par Latvijas ģeopolitisko situāciju,
vēsturi, mākslu, kultūru u. c. Lai
veicinātu mazākumtautību pārstāvju integrāciju Latvijas sabiedrībā
un pilnveidotu projekta dalībnieku
latviešu valodas prasmes, diskusijas
notika latviešu valodā latviešu valodas runātāju klubiņa ietvaros.

Projekta dalībnieki ar prieku
atzina, ka ir piepildījies viņu ilgi
lolotais sapnis – regulāri runāt latviski par katram svarīgām problēmām, jo Daugavpils valodas vidē
mazākumtautību pārstāvjiem joprojām nav iespējas ikdienā uzturēt un pilnveidot latviešu valodas
prasmes. Projekta dalībniekiem
bija patīkami satikties un iepazīties
ar cilvēkiem, kam ir aktīva sociālā
pozīcija, un, ja būtu iespēja, viņi

labprāt turpinātu savas valodas
studijas un diskusijas par sabiedriski aktuālām tēmām un pilsoniskas sabiedrības jautājumiem.
Projektu „Diskusiju cikls par pilsoniskas sabiedrības jautājumiem
„Latviešu valodas runātāju klubiņā” Daugavpilī”, granta līguma
Nr. S-LG750-15-GR-087, finansiāli atbalsta ASV vēstniecības Rīgā
mazo grantu programma.

