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Daugavpils Būvniecības Tehnikums

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.
Skolas 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”.
Tehnikuma ir trīs izglītības programmu īstenošanas vietas (izņemot juridisko adresi): Daugavplī,
Lielā ielā 1, Dagdā, Brīvības ielā 3, Ludzā, 1.maija ielā 16.
Izglītojamo skaits Daugavpils Būvniecības Tehnikumā
2014./2015. mācību gadā Daugavpils Būvniecības Tehnikumā (turpmāk tekstāTehnikums) mācības uzsāka 715 izglītojamie (tai skaitā 110 izglītojamie Eiropas Sociālā fonda
finansētajās izglītības programmās), 60 mācību grupās valsts budžeta un Eiropas Sociālā fonda
finansētās profesionālās izglītības programmās.
1.diagramma
Uzņemot izglītojamo skaita dinamikas analīze laika posmā no 2009.-2014.gadam
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Analizējot 1.diagramma redzamos datus var secināt, ka no 2011. gada Tehnikumā uzņemto
izglītojamo skaits pieauga divās reizēs, kas liecina par mērķtiecīgu darbu pie profesionālo
izglītības programmu izstrādes un popularizēšanas. Šo faktu apstiprina ne tikai uzņemto
izglītojamo skaita pieagums, bet arī kopējais izglītojamo skaita pieaugums tehnikumā pēdējos
sešos gados (skat. 2.diagrammu).
2.diagramma
Izglītojamo skaita dinamikas analīze laika posmā no 2009.-2014.gadam

Ņemot vērā to, ka sākot ar 2014.gada 01.novembrī Daugavpils Celtnieku profesionālā
vidusskola ieguva profesionālās izglītības kompetences centra statusu, 2014.gada publiskais
pārskats tika sagatavots analizējot 2014.gada Daugavpils Celtnieku, profesionālās vidusskolas
sasniegtos rezultātus, jo Daugavpils Būvniecības tehnikums ir visu saistību, tiesību un pienākumu
pārņēmējs.
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS VIRZIENI, MĒRĶI UN GALVENIE

1.1.

UZDEVUMI
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
MISIJA nodrošināt tautsaimniecības izaugsmei nepieciešamus un darba tirgū pieprasītus
augstas kvalifikācijas konkurētspējīgus speciālistus dažādās izglītības pakāpēs.
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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 Skola 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. Skolas 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;
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
5
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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.
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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 2014.gadā īstenoja ārpus formālās izglītības iegūto
profesionālo kompetenču novērtēšanu. Šāda pakalpojuma sniegšana tiek realizēta,
pamatojoties uz deleģējumu no Izglītības kvalitātes valsts dienesta. 2014.gadā tika novērtētas 8
pretendentu profesionālās kompetences. Daugavpils Būvniecības tehnikumā griezās divi darba
devēji no Līvānu novada, ar lūgumu novērtēt sanitārtehnisko iekārtu montētāja 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 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 programmas 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
nv 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 3244
no 22.12.2014.
līdz 03.03.2019.

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. 8

Ēku siltinātājs
Krāšņu podnieks
4.

Profesionālās
pamatizglītības progr.
(ar ped. korekciju)

Būvstrādnieks

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS- BŪVNIECĪBA
Nr.
p./k.

Programmas veids

1.

Profesionālās vidējās
izglītības programmas

Iegūstamā
kvalifikācija

Ceļu būvtehniķis

Ceļu būvtehniķis

Daugavpils Būvniecības Tehnikums

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

Vispārējā vidējā
izglītība

1.5 gads

P - 10588
nav noteikts

AP 3237
no 22.12.2014.
līdz 03.02.2019.

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS- SILTUMA, GĀZES UN ŪDENS TEHNOLOĢIJA
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
Arodizglītības
programmas

Inženierkomunikāciju
tehniķis

33 582 031

trešais

Pamatizglītība

4 gadi

P - 10468
nav noteikts

AP 3129
no 22.11.2014.
līdz 21.11.2020.

Inženierkomunikāciju
montētājs

32 582 031

otrais

Pamatizglītība

3 gadi

P – 10585
nav noteikts

Inženierkomunikāciju
montētājs

32a 582 031

otrais

Pamatizglītība (no 17
gadu vecuma)

1 gads

P- 10466
nav noteikts

Sanitārtehnisko
iekārtu montētājs

32 582 031

otrais

Pamatizglītība

3 gadi

P – 10467
nav noteikts

AP 3253
no 22.12.2014.
līdz 03.03.2019.
AP 3254
no 22.112.2014.
līdz 03.03.19.
AP 3243
no 22.12.2014.
līdz 03.03.2019.

2.
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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

Akreditācijas lapas
Nr., derīg. termiņš

1.

Profesionālās
vidējās izglītības
programmas

Automehāniķis

33 525 011

trešais

Pamatizglītība

4 gadi

P - 10458
nav noteikts

Autoelektriķis

33 525 011

trešais

Pamatizglītība

4 gadi

P - 10604
nav noteikts

Autoelektriķis

35b 525 011

trešais

Vispārējā vidējā
izglītība

1.5 gads

P - 10602
nav noteikts

Autoatslēdznieks

32a 525 011

otrais

Pamatizglītība (no 17
gadu vecuma)

1 gads

P - 10457
nav noteikts

AP 3144
no 28.11.2014.
līdz 27.11.2020.
AP 3235
no 22.12.2014.
līdz 18.03.2015.
AP 3236
no 22.12.2014.
līdz 18.03.2015.
AP 3146
no 28.11.2014.
līdz 27.11.20.

2.

Arodizglītības
programmas

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS- METĀLAPSTRĀDE
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.

Arodizglītības
programmas

Lokmetinātājs
metināšānā ar
mehanizēto
iekārtu aktīvās
gāzes vidē (MAG)

32a 521 011

otrais

Pamatizglītība (no 17
gadu vecuma)

1 gads

P - 10591
nav noteikts

AP 3238
no 22.12.2014.
līdz 03.02.2019.
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IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS- KOKIZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOŠANA
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

Mēbeļu galdnieks

33 543 041

trešais

Pamatizglītība

4 gadi

P - 10460
nav noteikts

AP 3128
no 22.11.2014.
līdz 21.11.2020.

2.

Arodizglītības
programmas

Galdnieks

32a 543 041

otrais

Pamatizglītība (no 17
gadu vecuma)

1 gads

P - 10459
nav noteikts

AP 3191
no 28.11.2014.
līdz 21.11.20.

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS- ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI
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

Ēdināšanas
pakalpojumu
speciālists

33 811 021

trešais

Pamatizglītība

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.
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Tehnikuma piedāvātās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas
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.

Būvdarbi

Apdares darbu strādnieks

20T 582 011

2

Pamatizglītība

640 st.

-

2.

Siltuma, gāzes
un ūdens
tehnoloģija
Metālapstrāde

Inženierkomunikāciju
montētājs

20T 582 031

2

Pamatizglītība

640 st.

P-10607
nav noteikts
P- 10609
nav noteikts

Lokmetinātājs metināšanā
ar mehanizēto iekārtu
inertās gāzes vidē (MIG)

20T 521 011

2

Pamatizglītība

480 st.

3.

P-10594
nav nenoteikts

AP 3251
no 22.12.2014
līdz 03.03.2019.
AP 3239
no 22.12.2014
līdz 03.02.2019

PILNVEIDES 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.

Būvdarbi

20P 582 011

-

Pamatizglītība

160 st.

P-10582
nav noteikts

-

2.

Komerczinības

Ēku siltināšanas
tehnoloģija
Mazā biznesa
organizēšana

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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2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI
Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 2014.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

2014. gadā
Likumā/plānā
Budžeta izpilde
apstiprināts
2 149 213
2 116 376
2 051 706
2 051 706
95 276
62 339
2 231
2 231
2 169 799
2 136 846
2 041 789
2 009 183
1 899 847
1 881 931
141 942
127 252
128 010
127 663

Izpilde (%)
98,5
100,0
65,4
100,0
98,5
98,4
99,1
89,7
99,7

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
Dotācijas
IZDEVUMI KOPĀ
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

2014. gadā
Likumā/plānā
Budžeta izpilde
apstiprināts
8 514
6 114
8 514
6 114
8 514
6 114
8 514
6 114
8 514
6 114

Izpilde (%)
72,0
72,0
72,0
72,0
72,0

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
Dotācijas
IZDEVUMI KOPĀ
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

2014. gadā
Likumā/plānā
Budžeta izpilde
apstiprināts
7 492
7 492
7 492
7 492
7 492
1 122
7 492
1 122
7 492
1 122

Izpilde (%)
100,0
100,0
15,0
15,0
15,0
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Programma: ESF projektu un pasākumu īstenošana 2014.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

2014. gadā
Likumā/plānā
Budžeta izpilde
apstiprināts
311 459
306 656
311 459
306 656
311 459
306 656
311 459
306 656
81 460
76 658
229 999
229 998

Izpilde (%)
98,5
98,5
98,5
98,5
94,1
100,0

Programma: ESF projektu un pasākumu īstenošana 2014.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

2014. gadā
Likumā/plānā
Budžeta izpilde
apstiprināts
32 554
32 554
32 554
32 554
32 554
32 554
32 554
32 554
18 624
18 624
13 930
13 930

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

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

2014. gadā
Likumā/plānā
Budžeta izpilde
apstiprināts
3 751 394
3 751 394
3 751 394
3 751 394
3 751 394
3 751 394
0
0
0
0
3 751 394
3 751 394

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

Valsts budžeta līdzekļi 2014.gadā tika izlietoti efektīvi mācību procesa un iestādes darbības
nodrošināšanai. Analizējot darbības finansiālos rezultātus ir redzami rādītāju būtiskie
palielinājumi kas pārsvarā ir saistīti ar ERAF 3.2.1.1.1. aktivitātes īstenošanu un Izglītības
programmu īstenošanas vietas „Dagda” pievienošanos.
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3.
Nr.
p.k.

Projekta nosaukums

ĪSTENOTIE PROJEKTI
Projekta mērķis

Īstenošanas
laiks

1.

Eiropas Sociālā fonda projektu
„Profesionālās izglītības programmu,
pamatprasmju
un
kompetenču
apguve izglītības un profesionālās
karjeras turpināšanai”, Vienošanās
Nr.2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA
/VIAA/001

2.

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” 2. kārtas
projekta “Sākotnējās profesionālās
izglītības programmu īstenošana
garantijas jauniešiem ietvaros”

3.

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

Sākot no 2010.gada 1.oktobra, tehnikums īstenoja
Eiropas Sociālā fonda projektu „Profesionālās
izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču
apguve
izglītības
un
profesionālās
karjeras
turpināšanai”,
Vienošanās
Nr.2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001.
2013.gadā skola īstenoja programmu „Būvdarbi” ar
kvalifikāciju „Sausās būves celtnieks” (Licences Nr. P3950, akreditācijas lapas Nr. AP 2025), programmas
mācību ilgums ir 1 gads.
Šī projekta mērķis ir palielināt nodarbinātībā, izglītībā
vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un
izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros sekojošās
specialitātēs:
1. Būvdarbi “Ēku siltinātājs”;
2. Būvdarbi “Apdares darbu strādnieks”;
3. Ēdināšanas pakalpojumi “Konditors”.
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.
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.
Projekta vispārējais mērķis ir rast risinājumu izglītības
problēmjautājumiem, kas saistīti ar izglītojamo
zināšanu praktisko pielietojumu, pasniegšanas metožu
izvēli, lai ieinteresētu izglītojamus iegūt zināšanas.
Pateicoties šīm projektam, tehnikums motivē studentus
apgūt zinātnes, iepazīstinot studentus ar zināšanām ka
viņu dzīves sastāvdaļu. Šis projekts palīdzēs rosināt
skolēnus apskatīt zinātni kā noderīgu visiem
iedzīvotājiem, un tādējādi uzlabot zinātniskās prasmes.
Izmantojot šīs inovatīvas mācīšanas stratēģijas, mēs
palīdzēsim palielināt audzēkņu skaitu, kuri tālās gribēs
augstskolās apgūt zinātnes.

01.10.201031.08.2014

03.09.201430.06.2018

01.09.201431.08.2016.
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4.

Eiropas reģionālās attīstības fonda 2.kārtas
3.1.1.1. aktivitātes „Mācību aprīkojuma
modernizācija
un
infrastruktūras
uzlabošana
profesionālās
izglītības
programmu
īstenošanai”
projekts
„Daugavpils Celtnieku profesionālās
vidusskolas
mācību
aprīkojuma
modernizācija
un
ēku
kompleksa
infrastruktūras uzlabošana” Vienošanās
Nr.2014/0004/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIA
A/006

Profesionālās izglītības kompetences centra
“Daugavpils
Būvniecības
tehnikums”
vispārējais mērķis projektā “Daugavpils
Celtnieku profesionālās vidusskolas mācību
aprīkojuma modernizācija un ēku kompleksa
infrastruktūras uzlabošana” 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 mācību aprīkojuma, materiālo
līdzekļu un iekārtu iegāde;
1.1 Mēbeles un IT aprīkojuma iegāde;
1.2. Dabaszinātņu kabinetu aprīkošana;
1.3. Praktisko darbnīcu aprīkojums.
2. Tehnikuma ēku infrastruktūras uzlabošana.
2.1. Būvdarbi Arodskolas (1.māc.korpusa)
rekonstrukcijā;
2.2. Dienesta viesnīcas rekonstrukcijas un
energoefektivitātes pasākumi(no1.līdz 5.st.);
2.3. Mācību iestāžu darbnīca, 2.māc.orpusa
rekonstrukcija un jaunbūve;
2.4. Informācijas centra jaunbūve;
2.5. Ceļu būvmehāniku praktiskās darbnīcas
(ceļu būvtehniķi un autoelektriķi) jaunbūve;
2.6. Mācību iestāžu darbnīcas demontēšanas
darbi un teritorijas labiekārtošanas darbi.
Projekta “Daugavpils Celtnieku profesionālās
vidusskolas mācību aprīkojuma modernizācija
un ēku kompleksa infrastruktūras uzlabošana”
aktivitātes atbilst 22.01.2013.g. MK noteikumu
Nr.51 2.punkta minētajam aktivitātes mērķim “profesionālās izglītības programmu īstenošanu
nodrošinošās infrastruktūras izlabošana, lai
veicinātu profesionālās izglītības atbilstību
darba tirgus prasībām”.
Projekta “Daugavpils Celtnieku profesionālās
vidusskolas mācību aprīkojuma modernizācija
un ēku kompleksa infrastruktūras uzlabošana”
īstenošana
ļaus
mērķtiecīgi
uzlabot
profesionālās izglītības būvniecības un civilās
celtniecības, kokapstrādes tehnoloģijas un
izstrādājumu izgatavošanas, siltuma, gāzes un
ūdens
tehnoloģijas,
metālapstrādes,
autotransporta
programmu
īstenošanu
nodrošinošo infrastruktūru, lai veicinātu
profesionālās izglītības programmu kvalitāti
prioritārajās izglītības tematiskajās jomās.

03.12.201231.08.2015
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5.

Eiropas
Sociālā
fonda
darbības
programma
„Cilvēkresursi
un
nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.
apakšaktivitātes „Sākotnējās profesionālās
izglītības
pievilcības
veicināšana”
projektu
„Sākotnējās
profesionālās
izglītības pievilcības veicināšana” īsteno
Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā
ar Valsts izglītības attīstības aģentūru
(Vienošanās
Nr.
2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/
001)

6.

Eiropas
Sociālā
fonda
projekts
„Bezdarbnieku un darba meklētāju
apmācība
Latvijā2”
Nr.1DP//1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001
(Iepirkuma
līguma
Nr.NVA2012/26_ESF/1.1-12.5.5.ESF/20
„Par
sadarbību
profesionālās
tālākizglītības programmu īstenošanā
bezdarbniekiem”

Atbalstāmā darbība - mērķstipendiju fonda
nodrošināšana un mērķstipendiju piešķiršana
izglītojamiem akreditētās profesionālās izglītības
iestādēs, kuras īsteno profesionālās izglītības
programmas
šādās
prioritārās
izglītības
tematiskajās jomās:
inženierzinātnes
un
tehnoloģijas, arhitektūra un būvniecība (MK
13.p.);
Mērķstipendiju izglītojamajam piešķir, sākot ar
otro mācību gadu (MK 64.p.);
Mērķstipendijas apjoms no 20 līdz 50 latiem
(MK 48.2.p.);
Mērķstipendiju var piešķirt līdz 10 mēnešiem
kārtējā mācību gadā (MK 68.p.).
Mērķstipendija izglītojamajiem:
Mērķstipendijas piešķiršanas nolikums;
Rīkojums par mērķstipendijas piešķiršanas
komisiju;
Protokoli par lēmuma pieņemšanu piešķirt
mērķstipendiju;
Ikmēneša
rīkojums
par
mērķstipendijas
piešķiršanu un izmaksu;
Profesionālās izglītības iestādē jābūt pieejamiem
– sekmju un nodarbību apmeklējuma žurnāliem
u.c. mērķstipendijas izmaksu pamatojošiem
dokumentiem;
Maksājumu
apliecinošs
dokuments
ar
vienošanās numuru. Ja maksājums veikts
elektroniski, vienošanās numuru norāda
maksājuma mērķī.
Sākot no 2012.gada 11.oktobra līdz 2014.gada
31.decembrim
tehnikums
sadarbībā
ar
Nodarbinātības valsts aģentūru īstenoja Eiropas
Sociālā fonda projektu „Bezdarbnieku un darba
meklētāju
apmācība
Latvijā2”
Nr.1DP//1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001
(Iepirkuma līguma Nr.NVA2012/26_ESF/1.112.5.5.ESF/20 „Par sadarbību profesionālās
tālākizglītības
programmu
īstenošanā
bezdarbniekiem”), kur piedāvāja deviņas
tālākizglītības programmas: Būvdarbi (Apdares
darbu strādnieks, Mūrnieks), Kokizstrādājumu
izgatavošana (Galdnieks, Mēbeļu galdnieks),
Siltuma,
gāzes
un
ūdens
tehnoloģija
(Sanitārtehnisko
iekārtu
montētājs),
Metālapstrāde (Lokmetinātājs metināšanā ar
mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG),
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu
inertās gāzes vidē (MIG), Rokas lokmetinātājs
(MMA), Lokmetinātājs metināšanā ar volframa
elektrodu inertās gāzes vidē (TIG).

02.03.2009.31.08.2015

11.10.201231.12.2014
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7.

Eiropas
Sociālā
fonda
projekts
„Bezdarbnieku un darba meklētāju
apmācība
Latvijā2”
Nr.1DP//1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001
(Iepirkuma
līguma
Nr.NVA2012/24_ESF/1.1.-12.5.5.ESF/96
„Par sadarbību neformālās izglītības
programmu
apguves
īstenošanā
bezdarbniekiem un darba meklētājiem”

8.

PIKC
“Daugavpils
Būvniecības
tehnikums” sadarbībā ar Nodarbinātības
valsts aģentūru īstenoja valsts valodas
kursus
(Iepirkuma
līguma
Nr.NVA2012/32/1.1-10.3/98
„Par
sadarbību
neformālās
izglītības
programmu īstenošanā bezdarbniekiem un
darba
meklētājiem valsts
valodas
apguvei”)

Sākot no 2012.gada 19.oktobra līdz 2014.gada
31.decembrim
tehnikums
sadarbībā
ar
Nodarbinātības valsts aģentūru īstenoja Eiropas
Sociālā fonda projektu „Bezdarbnieku un darba
meklētāju
apmācība
Latvijā2”
Nr.1DP//1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001
(Iepirkuma līguma Nr.NVA2012/24_ESF/1.1.12.5.5.ESF/96 „Par sadarbību neformālās
izglītības programmu apguves īstenošanā
bezdarbniekiem un darba meklētājiem”), kur
piedāvāja piecpadsmit dažādu līmeņu izglītības
programmas: astoņas angļu valodas izglītības
programmas, divas zviedru valodas izglītības
programmas, divas datorzinības izglītības
programmas, divas projektu vadības izglītības
programmas, vienu uzņēmuma vadības izglītības
programmu.
Sākot no 2012.gada 17.oktobra līdz 2014.gada
31.decembrim
tehnikums
sadarbībā
ar
Nodarbinātības valsts aģentūru īstenoja valsts
valodas
kursus
(Iepirkuma
līguma
Nr.NVA2012/32/1.1-10.3/98 „Par sadarbību
neformālās izglītības programmu īstenošanā
bezdarbniekiem un darba meklētājiem valsts
valodas apguvei”), kur piedāvāja trīs valsts
valodas izglītības programmas: valsts valoda
atbilstoši zemākajam valsts valodas prasmes
līmenim, valsts valoda atbilstoši vidējam valsts
valodas prasmes līmenim, valsts valoda
atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes
līmenim.

19.10.201231.12.2014

17.10.201231.12.2014
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4.PERSONĀLS
Profesionālās izglītības kompetences centrā „Daugavpils Būvniecības tehnikums” uz
2014.gada 31.decembri tehnikumā strādāja 153 darbinieki, no tiem 100 pedagoģiskie darbinieki.
No tiem pamatdarbā strādāja 83. Profesionālo priekšmetu pedagogi ir 55, vispārizglītojošo
priekšmetu pedagogi ir 27, pārējie pedagogi – 18. Kopā tehnikumā strādāja 53 tehniskie
darbinieki.
Strādājošo sadalījums pēc dzimuma: sievietes – 88, vīrieši – 65.
Darbinieku sadalījums pēc vecuma grupām:

Tehnikumā 87 pedagogam ir augstākā profesionālā vai augstākā pedagoģiskā izglītība,
10 pedagogi iegūst augstāko izglītību, 4 pedagogi iegūst maģistra grādu un 2 pedagogi iegūst
doktora grādu. No pedagogu kopējā skaita 38 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”
2014.gadā (laikā posmā no 01.01.2014. līdz 31.12.2014.) pieņemti darbā – 42, atbrīvoti no
darba – 35.
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5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Daugavpils Būvniecības tehnikums regulāri īstenoja sabiedrības informēšanu par skolas darbu:


Informācijas sniegšana IZM, pašvaldībai, pilsētas izglītības pārvaldei



Masu informācijas līdzekļu izmantošana (televīzija, radio, laikraksti)



Karjeras izglītība

Sabiedrība tiek informēta par notikumiem skolā, par piedāvātajām programmām. Ar katru
pilsētas un rajona skolu strādā Tehnikuma pedagogi: iepazīstas ar 9. un 12. klases skolēniem,
uzstājas klases stundās. 2-3 reizes gadā Tehnikuma pedagogi apmeklē Daugavpils, Jēkabpils,
Preiļu un Krāslavas rajonu skolas, lai informētu par Skolu.
Regulāri masu medijos tika atspoguļota informācija par Tehnikumu, ir noslēgti sadarbības
līgumi ar „TV 7”, „Dautkom”, radio „Alise+”, „SWH+”, avīzēm – „Latgales laiks”, „Миллион”,
„Сейчас”, ar interneta portālu „gorod.lv”. Skola stāstā par savām profesijām, par ārpusstundas
darbu un par rīkotajiem pasākumiem. Masu saziņas līdzekļos uzstājas mūsu skolas darbinieki,
audzēkņi, darbadevēji, vecāki un absolventi.
No maija līdz augustam informācija par izglītības iespējām Tehnikumā tiek izvietota citu
blakus esošo novadu avīzēs: „Rēzeknes vēstnesis”, „Ezerzeme”, vietējā „Latgales avīze”,
„Novadnieks” un „Krāslavas vēstis”. Skola sadarbojās ar SIA ‘Labiekārtošana-D’ un AS
‘Daugavpils Tramvaju uzņēmums’ par reklāmas izvietošanu pilsētas sludinājumu stendos un
tramvajos. Katru gadu tika sagatavoti krāsaini plakāti un bukleti ar pilnu informāciju par
izglītības programmām un piedāvātajām specialitātēm.
Martā un aprīlī Tehnikumā tika organizētas ‘Specialitāšu nedēļas’, kad notiek izstādes un
praktiskie konkursi. Tika aicināti arī vispārizglītojošo skolu audzēkņi un firmu pārstāvji, kurās
izglītojamie iziet praksi. Darba devēji stāstīja par darba iespējām, par prasībām, par samaksas
sistēmu. Tehnikuma sociālie partneri karjeras izglītībā ir Daugavpils pilsētas domes jauniešu
nodaļa, Daugavpils Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde, jaunatnes centrs ‘Jaunība’.
Sadarbojoties ar tiem, katru gadu tiek organizēti Amatnieku svētki. Izstādē ‘Amatnieku pilsētiņa’
kopā ar citām pilsētas profesionālās izglītības iestādēm Skola demonstrē savu meistarību: sniedz
konsultācijas, organizē meistarklases, uzstājas ar koncertiem, kas liecina, ka Tehnikumā
izglītojamie ne tikai iegūst profesiju, bet arī aktīvi attīsta savas radošās spējas. 2013. gadā Skola
organizēja radošo darbnīcu Amatnieku svētkus Balvos, organizēja ‘Meistarstiķi’, Skolas vokālā
ansambļa uzstāšanos. Par Tehnikumu stāstīja uzstāšanas laikā Ķīpsalā, izstādēs ‘Skola 2014’ un
‘Jaunais profesionālis’. Skola piedalījās pilsētas karjeras dienās, kad visu skolu audzēkņi
apmeklēja Skolu, viņiem tika piedāvāta iespēja kopā ar Skolas izglītojamajiem darbnīcās
meistaru uzraudzībā kaut ko mēģināt paveikt pašu rokām.
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Tehnikuma karjeras izglītības konsultante, skolnieki un audzināšanas nodaļas darbinieki
pastāvīgi sadarbojās ar pilsētas izglītības pārvaldi. Visām pilsētas skolām ir zināmi Skolas plāni
karjeras izglītības jomā. Tā ka Skolai ir labas attiecības ar pārējām pilsētas skolām, nebija
gadījumu, kad Skolas pedagogiem tika aizliegts darboties citās skolās profesionālās orientācijas
jomā. Par darbu ar vispārizglītojošajām skolām profesionālās orientācijas jomā Skola saņēma
pateicību no Valsts izglītības attīstības aģentūras.
Lielu atbalstu karjeras izglītībā sniedz Skolas absolventi: viņi apmeklē Skolas Atvērto
durvju dienas, stāsta par savu darbu un par panākumiem mācību laikā, piedalās Skolās
absolventu padomes darbā.
Absolventu padome, kuras sastāvā ir dažādu gadu un specialitāšu absolventi, palīdz vairāku
pasākumu organizēšanā. Klases audzinātāji sekoja līdzi savu absolventu gaitām un
profesionālajiem sasniegumiem. Absolventi ir bieži Skolas viesi. Šeit mācās arī viņu bērni, tā
veidojot meistaru dinastijas.
Par Skolu tika informēta sabiedrība, izmantojot izglītojamo ģimeņu palīdzību. Mācību
gada sākumā un beigās tika organizētas vecāku kopsapulces, kuru laikā vecāki tiek iepazīstināti
ar skolas dzīvi. Vecākiem ir iespēja iepazīties ar potenciāliem darba devējiem. Skolā darbojas
vecāku komiteja, kuras pārstāvji ir skolas padomes sastāvā. I kursa audzēkņu anketēšana parāda,
ka daudzi uzzina par Skolu no mūsu audzēkņu vecākiem.
Tehnikums sadarbojās arī ar pilsētas skolām. Ar jaunatnes centru ‘Jaunība’ un Sarkano
Krustu piedalījāmies kopējos pasākumos, Skolas parlaments sadarbojās ar pilsētas skolu
parlamentu. Skola organizē palīdzību baznīcām talkas laikā, skolēni palīdz uzkopt teritoriju, veic
nelielus remontdarbus. Skolas vokālais ansamblis uzstājās Daugavpils rajona pagastos un
informēja par mācību iespējām Skolā. Izglītojamie bieži uzstājās Daugavpils rajona sociālajā
mājā. Viņi to darīja brīvprātīgi, nesaņemot par to nekādu samaksu. Skola sadarbojās ar kultūras
un sporta nodaļām, ar teātri, Latgales bibliotēku. Piedalījās pasākumos, kurus organizēja šīs
iestādes.
Pirms Lāčplēša dienas svinēšanas, Tehnikums organizēja tikšanās ar Zemessargiem, kuri
palīdz skolas audzēkņiem apgūt militāro mākslu. Skola sadarbojās ar nacionālajām apvienībām –
poļu, lietuviešu, krievu un baltkrievu. Par komunikācijām ar sabiedrību ir atbildīga direktores
vietniece audzināšanas jomā.
Daugavpils Būvniecības tehnikumam ir ļoti cieša sadarbība ar izglītības iestādes
dibinātāju- Izglītības un zinātnes ministriju (turpmāk- IZM). Sadarbība notiek dažādās jomās:
1. Valsts izglītības satura centrs (VISC): izglītības programmu izstrādē; profesionālās
kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādē; konkursu organizēšanā; VISC īstenotajos
Eiropas Sociāla Fonda projektos – gan kā eksperti, gan kā metodiķi, Tehnikuma
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pedagogi strādā kā ārštata metodiķi VISC organizētajās darba grupās.
2. Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD): izglītības programmu izstrādāšanā un
licencēšanā; konsultāciju saņemšanā; izglītības programmu akreditēšanā.
3. Izglītības

departamenta

(ID)

organizētie

semināri,

ikmēneša

sanāksmes

(direktoriem, direktoru vietniekiem).
4. Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) – dažādu projektu īstenošanā. Regulāri
pieredzes apmaiņas braucieni uz ārvalstīm dažādu projektu ietvaros.
Tehnikums īsteno mērķtiecīgu sadarbību ar pašvaldības, valsts institūcijām un
nevalstiskajām organizācijām, kā arī mērķtiecīgi organizē sadarbību ar darba devējiem par
izglītības satura jautājumiem, praktisko mācību un prakses īstenošanu. Skola ir Latvijas
Būvnieku asociācijas un Metālapstrādes un mašīnbūves asociācijas (MASOC) biedrs. Sadarbībā
ar MASOC tiek izstrādātas un pilnveidotas profesionālās izglītības programmas nozarē.
Skola aktīvi sadarbojas ar citiem uzņēmumiem un valsts institūcijām. Skolas sadarbības
partneru lokā ir Nodarbinātības valsts aģentūra, Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde,
Daugavpils pilsētas dome, Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde, Daugavpils pilsētas domes
Sociālo lietu pārvalde, Daugavpils Universitāte, 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. Skolai ir
veiksmīga sadarbība ar Daugavpils pilsētas domi, ar kuru ir noslēgts sadarbības līgums, kura
ietvaros skolai tiek sniegts atbalsts stratēģiskā darba plānošanā, sadarbībai ar uzņēmējiem
kvalitatīvas profesionālās izglītības nodrošinājumam Daugavpilī.
Skola ir Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk tekstā - LDDK) 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 pasākumi, kuros piedalās organizācijas, darba devēji,
skolas administrācija un skolas izglītojamie, darba devēji tiek aicināti uz kvalifikācijas
eksāmeniem, tiek nodrošinātas izglītojamo prakšu vietas, tiek pārrunāti jautājumi par jaunāko
tehnisko līdzekļu, aprīkojuma iespējamo iegādi.
Sākot ar 2015.gadu, Skola ir uzsākusi sadarbību ar SKONTO PREFAB SIA un Latvijas
Amatniecības kameru darba vidē balstīto mācību izglītības programmu satura izstrādē un
īstenošanas plānošanā.
Lai sagatavotu darba tirgus prasībām atbilstošas kvalifikācijas speciālistus un noskaidrotu
uzņēmumu vēlmes, kā arī dalītos pieredzē, skolas administrācija organizē kopīgus pasākumus ar
Daugavpils pilsētas vispārizglītojošajām izglītības iestādēm, veicot profesionālās orientācijas
pasākumus. Ar vadošajiem skolas sadarbības partneriem – uzņēmumiem skolai ir noslēgti
divpusēji sadarbības līgumi par audzēkņu prakses un darba vietu nodrošinājumu, par uzņēmumu
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vadības līdzdalību mācību programmu satura izveidē atbilstoši uzņēmuma specifikai un zināšanu
kvalifikācijas līmenim. Skolas 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 konkrētās profesijas, to nepieciešamību pilsētas, novada un Latgales reģiona
uzņēmumiem. Kopā ar uzņēmumu vadītājiem tiek apzinātas prakses vietas, pārrunātas
praktikantiem nepieciešamās prasmes un iemaņas, vēlamais praktikantu piesaistīšanas laiks un
sastādīts prakses grafiks. Laba sadarbība par prakses vietu nodrošinājumu atbilstoši mācību
programmām ir izveidojusies ar sekojošiem uzņēmumiem:
1. SIA „Ditton Būve”
2. SIA „Jēkabpils PMK”
3. SIA „Belmast Būve”
4. AS „DLRR”
5. SIA „Borg”
6. SIA „Latgales ceļdaris”
7. SIA „Modus Būve”
8. AS „Binders”
9. SIA „Daugavpils Dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums”
10. SIA „EAST Metal”
11. U.c.
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6. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
Audzināšanas darba 2014. gadā notikušie pasākumi:
Stiprinot audzēkņos patriotisma garu un valstiskās identitātes sajūtas: novadīti svinīgie
pasākumi, kuri veltīti Latvijas Republikas Neatkarības Deklarācijas pasludināšanas dienai,
atklātās stundas ‘Latvijas Republikas starptautiskā atzīšanas diena (de jure)’, atklātās stundas
veltītas 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienai (tikšanās ar barikāžu lieciniekiem)komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena (tikšanās ar represēto kluba pārstāvjiem),- Rīga –
Eiropas kultūras galvaspilsēta (izstāde, konkursi, pasākumu apmeklēšana), Baltijas ceļa 25.
gadadiena (1989. gada 23. augusts), dalība Daugavpils pilsētas svētkos, Zinību dienas pasākums,
Skolotāju dienas pasākums, audzēkņu informēšana par pilsoņu pienākumiem piedalīties
12.Saeimas vēlēšanās 2014. gada 4. oktobrī, Lāčplēša dienas pasākumi skolā un dalība
Daugavpils pilsētas Lāpu gājienā, novadīti pateicības pasākumi par godu profesionālās
kompetences statusa iegūšanai – pateicības audzēkņiem un skolotājiem, Ziemassvētku pasākumi
u.c.
Audzināšanas darba 2015. gadā galvenās prioritātes:
1. Audzēkņu līdzdalība skolas dzīvē (skolēnu pašpārvalde):
- Turpināt un aktivizēt skolas pašpārvaldes darbu. Galvenais mērķis audzēkņu pašpārvaldes
darbā – nodrošināt audzēkņu līdzdalību skolas lēmumu pieņemšanā, audzēkņu interešu un tiesību
aizstāvēšanā.
- Rosināt grupu audzinātājus veidot pieredzes materiālus un izmantot daudzveidīgas metodes
darbā ar grupas aktīvu. Gatavoties skolas 50 gadu jubilejas pasākumam, veidojot vēsturiskus
materiālus par Skolu, izstādes veltītas profesijām.
- Iesaistīt audzēkņus fiziskajās aktivitātes, sporta dzīvē, veselības situācijas uzlabošanā: veidojot
pasākumus - veselības dienas, jautrie starti, kas veltīti Lāčplēša dienai, piedalīšanas AMI
spartakiādē, u.c. pasākumos.
- Sadarbojoties ar valsts iestādēm, nevalstiskajām organizācijām veidot profilaktiskos pasākumus
narkotisko, alkohola un azartspēļu atkarības mazināšanai (lekcijas, sarunas ar psihologu un
skolas ārsta palīgu).
2. Interešu izglītība, estētiskā audzināšana:
- darbs pulciņos (muzikālais),
- piedalīšanas pasākumā ‘Radi, Raidi, Rādi,
- svētku organizēšana (Ziemassvētki, Lieldienas, Valentīndiena, Mātes diena, Izlaiduma vakars,
Zinību diena, Skolotāju diena, Lāčplēša diena u.c.).
3. Sadarbība ar absolventiem:
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- absolventu tikšanās vakars,
- tikšanās ar absolventiem Atvērto durvju dienās, Karjeras dienās.
4. Apkārtējai videi draudzīgas un saudzējošās attieksmes veidošana:
- izstāde ‘Rudens svētki’,
- skolas teritorijas uzkopšanas akcijas, talkas,
- izstādes bibliotēkā ‘Vides aizsardzība’, ‘Mūsu mīļie dzīvnieki’, ‘Putnu svētki’.
5. Darbs ar vecākiem:
- vecāku kopsapulces,
- vecāku sapulces grupās,
6. Garīgā audzināšana:
- tikšanās ar dažādu konfesiju garīdzniekiem,
- baznīcu apmeklēšana.
7. Dienesta viesnīcas darbs:
- audzēkņu adaptācija dienesta viesnīca,
- audzēkņu interešu izpēte,
- dienesta viesnīcas pašpārvaldes darbs.
8. Skolas muzeja darbs
- Ņemot vērā Skolas sagatavošanu 50 gadu jubilejām (arodskola dibināta 1965. gadā),
notiek materiālu sagatavošana un noformēšana par skolu, skolas darbiniekiem un
absolventiem.
9. Galvenie pasākumi 2015.gadā:
- Latvija - Eiropas Savienības prezidējošā valsts 2015. gada 1.pusgadā ( iesaistīšanās pasākumos
valstī);
- Aspazijai un Rainim – 150 gadu atceres pasākumi – literārie lasījumu konkurss, domrakstu un
dzejas konkursi;
- Daugavpils pilsētas svētki – Mana pils Daugavpils 740 gadu jubileja
- dalība XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2015. gada 6.-12. jūlijs Vērmanes
dārzā– Latgales reģionā pārstāvēt ar muzikālo priekšnesumu un radošajām darbnīcām;
- Skolas rekonstruētās ēkas atklāšanas pasākums un Skolas 50 gadu jubilejas pasākums.
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;
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Eiropas Savienrbas projektu ietvaros modernizet
skolas infrastrukt[ru un izveidot vienotu
modernu macrbu kompleksu.

4.

Piesaistot sadarbrbas partnerus, modernizet skolas
materiali tehnisko bazi. atbilstosi
m[sdi enu prasrbam un j aun5kaj am tehnolo am.

5.

Stiprinat un paplasinat skolas sadarbTbu
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organizacijam.
6.

Sadarbrba ar darba devejiem, Latvijas BDvnieku
asociaciju,

sIA KNAUF

izstr6dat jaunas

profesionalas izgl-rtrbas programmas, pielagojot
tas darbaspoka tirgus prasrbam un
nodro Sinot vi su blvizgl-rtrbas hme4u pectecrbu.
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rzsttadat profesionalas izgl-rtrbas programmas esosa darbaspeka
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Daugavpils Biivniecibas tehnikuma direktore

Ostrovska
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