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1. MĒRĶI UN UZDEVUMI
1.1. DU vispārīgs raksturojums
2008. gadā Daugavpils Universitāte (DU), kas ir otra lielākā klasiska tipa valsts universitāte
Latvijā, turpināja attīstīties par svarīgu zinātniski pētniecisku centru valsts Dienvidaustrumu
daļā.
DU ir atvasināta publiska persona. DU ir dibinājusi valsts, un tā darbojas kā autonoma
pašpārvaldes

institūcija.

DU

tiesisko

darbību

reglamentē

DU

satversme:

http://www.du.lv/lv/par_mums/satversme.
Kopš 2007. gada DU rektors ir Dr. biol., prof. Arvīds Barševskis.
DU darbojas 5 fakultātes (Dabaszinātņu un matemātikas, Humanitārajā, Izglītības un vadības,
Mūzikas un mākslu un Sociālo zinātņu fakultāte) un 10 zinātniskie institūti un centri.
DU studējošo skaits – 3988, DU akadēmiskā personāla skaits – 217.

DU adrese:
Vienības ielā 13
Daugavpils
LV – 5401
tālr. (371)542218
fakss (371)5422890
e-pasts: du@du.lv
mājas lapa: http://www.du.lv.
1.2. Daugavpils Universitātes mērķis
Daugavpils Universitātes attīstības stratēģijas īstenošanai ir izvirzīts vispārējais mērķis attīstīt Daugavpils Universitāti kā akadēmiskajās tradīcijās balstītu, mūsdienīgu un
konkurētspējīgu studiju, zinātnes un inovāciju centru.

Vidēja termiņa mērķi:
1. Nodrošināt kvalitatīvu izglītību, kas atbilst nākotnes izaicinājumiem un balstās uz
teorētiskām zināšanām un pētniecības prasmju apgūšanu, sagatavojot starptautiskajā darba
tirgū konkurētspējīgus speciālistus, attīstot viņu spējas un motivējot izglītoties mūža garumā.
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2. Attīstīt starptautiska līmeņa zinātnisko darbību, padziļinot zinātnisko pētījumu integrāciju
studiju procesā, iesaistoties starptautiskajās, valsts un nozaru pētniecības programmās,
sekmējot tehnoloģiju pārnesi un inovāciju attīstību un veicinot sabiedrības izpratni par zinātni.
3. Veicināt Daugavpils Universitātes atpazīstamību Latvijā un pasaulē.
4. Nodrošināt vienotu un efektīvi funkcionējošu organizatoriskās struktūras darbību un ieviest
kvalitātes vadības sistēmu.
5. Attīstīt modernu, videi draudzīgu infrastruktūru, drošu un atbalstošu darba vidi.

1.3. Daugavpils Universitātes uzdevumi
Apzinoties savu Austrumlatvijas vienīgās universitātes lomu un vietu citu Latvijas augstskolu
vidū, kā arī ņemot vērā Latgales attīstības plānu, Latvijas Republikas augstākās izglītības un
augstskolu attīstības nacionālo koncepciju, Eiropas Augstākās izglītības telpas un Eiropas
Zinātnes telpas koncepciju, DU izvirza šādus darbības uzdevumus:


nodrošinot augstākās izglītības kvalitāti, piedāvāt trīs līmeņu (bakalaura,

maģistru un doktora) studiju programmas un veikt pētniecību saskaņā ar darba tirgus
prasību attīstību un sabiedrības pieprasījumu;


radīt iespējas iedzīvotāju profesionālās mobilitātes paaugstināšanai, attīstot

tālākizglītību un mūžizglītību;


turpināt reformas, kas sekmē DU integrēšanos Eiropas Augstākās izglītības

telpā un Eiropas Zinātnes telpā;


pētīt Austrumlatvijas reģiona resursus un attīstības tendences, izvērtēt iespējas

un piedāvāt zinātniski pamatotu saimniecības, izglītības, zinātnes un kultūras attīstības
koncepciju;


stiprināt latviešu valodas un kultūras pozīcijas Austrumlatvijā; izmantojot

studiju un pētniecības darba iespējas, veicināt sabiedrības sekmīgu integrāciju Latvijas
intelektuālajā, ekonomiskajā un kultūras vidē.
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2. DU STUDIJU ORGANIZĀCIJA UN VADĪBA
DU kopā ar citām Latvijas augstskolām piedalās kopīgā Eiropas augstākās izglītības telpas
(skat. Boloņas deklarāciju) veidošanā, studiju procesā pārejot galvenokārt uz diviem cikliem –
pamatstudiju un pēcdiploma studiju – bāzētas sistēmas izveidi (Izglītības sistēma Latvijā).

2.1. Studiju piedāvājums
2008. gadā DU tika piedāvātas 57 studiju programmas:


10 bakalaura studiju programmas,



12 profesionālā bakalaura studiju programmas,



5 profesionālās studiju programmas,



11 maģistra studiju programmas,



11 profesionālā maģistra studiju programmas,



8 doktora studiju programmas.

Pēc akadēmisko studiju programmu apgūšanas studējošie iegūst bakalaura vai maģistra
akadēmisko grādu. Pēc profesionālo studiju programmu apgūšanas studējošiem tiek piešķirta
profesionālā kvalifikācija un profesionālie bakalaura vai maģistra grādi. Studiju programmas
tiek izstrādātas atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem.
Tabula 2.1.1. DU studiju programmas 2008. gadā
Nr.
p.k.

PROGRAMMAS

AKADĒMISKAIS GRĀDS /

NOSAUKUMS

KVALIFIKĀCIJA

AKREDITĀCIJAS
(A), LICENCES (L)
TERMIŅŠ

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS
1.

Datorzinātnes

Dabaszinātņu
datorzinātnēs

bakalaurs

2.

Matemātika

Dabaszinātņu bakalaurs matemātikā

A 06.12.06. –
31.12.12.

3.

Fizika

Dabaszinātņu bakalaurs fizikā

A 11.07.07. –
31.12.13.

4.

Bioloģija

Dabaszinātņu bakalaurs bioloģijā

A 11.07.07. –
31.12.13.

5.

Vides zinātne

Dabaszinātņu
zinātnē

vides

A 21.01.04. –
31.12.10.

6.

Filoloģija

Humanitāro
zinātņu
bakalaurs
latviešu filoloģijā
Humanit. zin. bak. krievu filoloģijā
Humanit. zin. bak. angļu filoloģijā
Humanit. zin. bak. vācu filoloģijā
6

A 27.12.06. –
31.12.12.

bakalaurs

A 06.12.06. –
31.12.12.

Humanit. zin. bak. poļu filoloģijā
Humanitāro
zinātņu
bakalaurs
vēsturē
Humanitāro
zinātņu
bakalaurs
kultūras vēsturē
Sociālo
zinātņu
bakalaurs
psiholoģijā

7.

Vēsture

A 06.12.06. –
31.12.12.

8.

Psiholoģija

9.

Ekonomika

Sociālo
ekonomikā

zinātņu

bakalaurs

A 18.01.06. –
31.12.12.

10.

Socioloģija

Sociālo
socioloģijā

zinātņu

bakalaurs

A 27.04.05. –
31.12.11.

A 01.02.06. –
31.12.12.

PROFESIONĀLĀS STUDIJU PROGRAMMAS
11.

Fizioterapija

Profesionālais bakalaurs veselības
aprūpē, fizioterapeits

A 29.06.05. –
31.12.11.

12

Datordizains

Profesionālais
datordizainers

mākslā,

A 09.03.05. –
31.12.11.

13.

Informācijas
tehnoloģijas

Profesionālais
bakalaurs
programmēšanas inženieris

IT,

L 24.03.06. –
09.03.09.

14.

Māksla

A 09.03.05. –
31.12.11.

15.

Mākslas
menedžments

16.

Pamatizglītības
skolotājs

Profesionālais bakalaurs mākslā,
vidējās izglītības vizuālās mākslas
skolotājs
Profesionālais bakalaurs mākslā,
mākslas projektu vadītājs
Profesionālais bakalaurs izglītībā un
pamatizglītības skolotājs

17.

Pirmsskolas skolotājs Profesionālais bakalaurs izglītībā,
pirmsskolas skolotājs

A 18.01.06. –
31.12.12.

18.

Profesionālais bakalaurs mūzikā,
Profesionālās
izglītības
mūzikas mūzikas skolotājs ar specializāciju
klavierspēles
skolotājs
vai
skolotājs
akordeona spēles skolotājs vai
pūšam instrumenta skolotājs
Mājturības skolotājs Profesionālais bakalaurs izglītībā,
mājturības skolotājs

L 10.10.06. –
05.10.09.

A 01.02.06. –
31.12.12.

.

19.

bakalaurs

L 04.01.07. –
21.12.09.
A 18.01.06. –
31.12.12.

20.

Sporta skolotājs

Profesionālais bakalaurs izglītībā,
sporta skolotājs

A 18.01.06. –
31.12.12.

21.

Mūzikas skolotājs

Profesionālais bakalaurs izglītībā,
mūzikas skolotājs

A 01.02.06. –
31.12.12.

22.

Tiesību zinātne

Profesionālais
juriskonsults

tiesībās,

A 26.09.07. –
31.12.13.

23.

Svešvalodu skolotājs

Vidējās izglītības skolotājs ar
specializāciju vienā no virzieniem:
- vācu valodas skolotājs,
- angļu valodas skolotājs

A 30.05.07. –
31.12.13.
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bakalaurs

24.

Vidējās
skolotājs

25.

Sociālo
skolotājs

26.

Tulkotājs

izglītības vidējās izglītības skolotājs ar
specializāciju vienā no sekojošajiem
virzieniem:
- bioloģijas un ķīmijas skolotājs,
- ģeogrāfijas un ķīmijas skolotājs,
- fizikas un matemātikas skolotājs,
- matemātikas un informātikas sk.,
- latviešu valodas un literatūras sk.
(dzimtā valoda/otrā valoda),
- krievu valodas un literatūras sk.
(dzimtā valoda/ svešvaloda),
- angļu valodas un vācu vai franču,
vai zviedru valodas sk.,
- vācu valodas un angļu vai franču,
vai zviedru valodas sk.,
- vēstures un sociālo zinību vai
kultūras vēstures skolotājs.,
- vizuālās mākslas skolotājs.,
- vizuālās mākslas un tehniskās
grafikas skolotājs.,
- audiovizuālo mākslu skolotājs.,
- kultūras teorijas un vēstures
skolotājs.
zinību Sociālo zinību skolotājs
Tulkotājs

A 30.05.07. –
31.12.13.

A 06.12.06. –
31.12.12.
A 13.04.07. –
31.12.13.

1. LĪMEŅA PROFESIONĀLĀ STUDIJU PROGRAMMA
27.

Profesionālās
izglītības skolotājs

Profesionālās izglītības skolotājs

A 12.01.05. –
31.12.11.

MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS
28.

Fizika

Dabaszinātņu maģistrs fizikā

A 11.07.07. –
31.12.13.

29.

Matemātika

Dabaszinātņu maģistrs matemātikā

A 06.12.06. –
31.12.12.

30.

Bioloģija

Dabaszinātņu maģistrs bioloģijā

A 21.01.04. –
31.12.10.

31.

Datorzinātnes

Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs

A 12.02.03. –
31.12.09.

Filoloģija

Humanitāro
zinātņu
maģistrs
latviešu filoloģijā
Humanit. zin. maģ. krievu filoloģijā
Humanit. zin. maģ. angļu filoloģijā
Humanit. zin. maģ. vācu filoloģijā
Humanit. zin. maģ. salīdzināmā
filoloģijā

32.
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A 27.12.06. –
31.12.12.

33.

Vēsture

Humanitāro zinātņu maģistrs vēsturē

A 05.03.03. –
31.12.09.

34.

Kultūras vēsture un Humanitāro zinātņu maģistrs vēsturē
teorija
kultūras vēstures apakšnozarē
Izglītības
zinātņu
maģistrs
Pedagoģija
pedagoģijā

A 25.04.07. –
31.12.13.

35.

A 18.01.06. –
31.12.12.

36.

Ekonomika

Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā

A 10.12.08. –
31.12.14

37.

Socioloģija

Sociālo zinātņu maģistrs socioloģijā

A 04.07.07. –
31.12.09.

38.

Psiholoģija

Sociālo zinātņu maģistrs psiholoģijā

A 13.06.07. –
31.12.13.

PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS
39.

Karjeras konsultants

40.

Uzņēmējdarbības
vadība

41.

Tiesību zinātne

42.

Sabiedrības
iestāžu vadība

43.

Profesionālais maģistrs izglītības
zinātnē,
karjeras
konsultanta
kvalifikācija
Profesionālais
maģistrs
uzņēmējdarbības vadībā, uzņēmumu
un iestāžu vadītājs vai personāla
vadītājs
Profesionālais maģistra grāds tiesību
zinātnē, jurists

L 10.10.06. –
05.10.09.

un Profesionālais maģistrs sabiedrības
pārvaldē,
iestāžu
vadītāja
kvalifikācija
Profesionālais maģistrs psiholoģijā,
Izglītības psihologs
izglītības psihologs

A 04.07.07. –
31.12.13.

Profesionālais maģistrs sociālajā
darbā, sociālais darbinieks

A 04.06.08. –
31.12.14.

Profesionālais
maģistrs
vides
plānošanā, ar kvalifikāciju
dabas aizsardzības speciālists vai
vides pārvaldības speciālists.
Profesionālais maģistrs mūzikas
Profesionālās
izglītības
mūzikas pedagoģijā, profesionālās izglītības
mūzikas skolotājs ar specializāciju
skolotājs
vienā
no
virzieniem:
solo
dziedāšanas skolotājs; diriģēšanas
skolotājs; stīgu instrumentu spēles
skolotājs;
pūšamo
instrumentu
spēles
skolotājs;
klavierspēles
skolotājs;
akordeona
spēles
skolotājs;
mūzikas
teorētisko
priekšmetu skolotājs
Profesionālais maģistrs mākslā
Māksla

A 22.02.06. –
31.12.08.

44.

Sociālais darbs

45.

Vides plānošana

46.

47.
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L 27.06.08. –
27.06.11.

L 16.07.08. –
16.07.11.

A 04.06.08. –
31.12.14.

A 04.06.08. –
31.12.14.

A 25.04.07. –
31.12.13.

48.

Starpkultūru
attiecības

Profesionālais maģistrs starpkultūru
attiecībās, starpkultūru attiecību
menedžeris
izglītības Profesionālais maģistrs izglītībā,
vidējās izglītības skolotājs ar
specializāciju vienā no sekojošajiem
virzieniem:
- bioloģijas un ķīmijas skolotājs,
- ģeogrāfijas un ķīmijas skolotājs,
- fizikas un matemātikas skolotājs,
- matemātikas un informātikas sk.,
- latviešu valodas un literatūras sk.
(dzimtā valoda/otrā valoda),
- krievu valodas un literatūras sk.
(dzimtā valoda/ svešvaloda),
- angļu valodas un vācu vai franču,
vai zviedru valodas sk.,
- vācu valodas un angļu vai franču,
vai zviedru valodas sk.,
- vēstures un sociālo zinību vai
kultūras vēstures skolotājs,
- vizuālās mākslas skolotājs.,
- vizuālās mākslas un tehniskās
grafikas skolotājs.,
- audiovizuālo mākslu skolotājs.,
- kultūras teorijas un vēstures
skolotājs.
DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS

A 09.05.07. –
31.12.13.

49.

Vidējās
skolotājs

A 10.10.07. –
31.12.13.

50.

Cietvielu fizika

Fizikas doktors

A 11.07.07. –
31.12.13.

51

Matemātika

Matemātikas doktors

A 12.01.05. –
31.12.11.

52.

Bioloģija

Bioloģijas doktors

A 15.03.06. –
31.12.12.

53.

Literatūrzinātne

Filoloģijas doktors literatūrzinātnē

A 27.12.06. –
31.12.12.

54.

Valodniecība

Filoloģijas doktors valodniecībā

A 05.03.03. –
31.12.09.

55.

Pedagoģijas
Pedagoģija
(Skolas
pedagoģija; pedagoģijā
Augstskolas
pedagoģija;
Nozaru
pedagoģija)

56.

Ekonomika

Ekonomikas doktors

A 31.10.07. –
31.12.13.

57.

Psiholoģija

Doktors psiholoģijā

A 13.06.07. –
31.12.13.

zinātņu
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doktors

A 19.11.08. –
31.12.14

2008. gadā uzņemšanā tika piedāvāta iespēja apgūt divas jaunas studiju programmas:


Profesionālā

maģistra

studiju

programma

„Uzņēmējdarbības

vadība”.

Programma paredz iegūt profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā un
piedāvā pēc izvēles iegūt uzņēmumu un iestāžu vadītāja vai personāla vadītāja
kvalifikāciju, ja tādas nebija iepriekšējā izglītībā.


Profesionālā maģistra studiju programma „Tiesību zinātne”.

Programma paredz iegūt profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnēs un piedāvā
iegūt jurista kvalifikāciju, ja tādas nebija iepriekšējā izglītībā.

2.2. Studiju apjoma uzskaite un studentu sasniegumu vērtēšana
DU pilnībā ir ieviesta Latvijas kredītpunktu sistēma, kas balstās uz kredītpunkta kā studenta
nedēļas slodzes definīciju. 1 kredītpunkts atbilst studējošā 40 akadēmisko stundu darba
apjomam (Augstskolu likums). Studiju apjoms studiju gada laikā ir vismaz 40 kredītpunkti.
Kredītpunktos tiek izteikts gan programmu, gan to atsevišķu sastāvdaļu apjoms. Pārrēķinot
Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos Latvijas kredītpunktu skaits ir jāreizina ar
1,5 (DU-1.pielikums).
DU studentu zināšanu līmenis tiek novērtēts, izmantojot gan semestra laikā realizējamās
patstāvīgā studiju darba kontroles formas – kolokvijus, kontroldarbus, testus, uzstāšanos
semināros, praktisko un laboratorijas darbu izpildi, gan arī sesiju laikā ar eksāmenu, ieskaišu
un diferencēto ieskaišu palīdzību. Atbilstoši studiju programmas prasībām studenti izstrādā
studiju, bakalaura un maģistra darbus.
Studentu zināšanas saskaņā ar LR IZM ministra rīkojumu Nr.208 (14.04.1998.) „Par studiju
rezultātu vērtējumu vienotu uzskaiti” tiek vērtētas pēc 10 ballu sistēmas. Zināšanu
novērtēšana noris nepārtraukti visu studiju gadu, kā arī semestra beigās. Jāatzīmē, ka zināšanu
novērtēšanas formas izvēle ir atkarīga no studiju programmas un docētāja individuālās pieejas
studējošo zināšanu novērtēšanā.

2.3. Studiju organizācija
Studijas Daugavpils Universitātē tiek realizētas atbilstoši nolikumam par studijām DU.
Studiju saturu, to apjoma un darba formu sadalījumu pa semestriem reglamentē:


Studiju programma, kuru izstrādā katedras, akadēmiskā personāla grupas vai

profesori. Izstrādājot studiju programmu, tiek veidots speciāls studiju programmas
satura un realizācijas apraksts. Izstrādāto studiju programmu apstiprina DU Senāts.
Pirms apstiprināšanas Senātā programmu apspriež katedrā, fakultātes Domē, Studiju
padomē. Kopā ar programmas apstiprināšanu Senāts apstiprina programmas direktoru,
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kas ir atbildīgs par programmas īstenošanu, un nosaka finansēšanas avotu.
Programmas ārējā ekspertīze ir tās licencēšana un akreditēšana.


Studiju plāns, kurš nosaka studiju kursu un pārbaudījumu sadalījumu pa

semestriem (ar studiju plāniem var iepazīties studiju programmu pašnovērtējuma
ziņojumos).


Studiju procesa grafiks, kuru ik gadus izstrādā Studiju daļa, akceptē Studiju

padome un apstiprina rektors.
Saskaņā ar studiju procesa grafiku un studiju plānu fakultāšu dekanāti sastāda nodarbību un
pārbaudījumu sarakstu katrai studiju programmai katrā semestrī.

2.4. Studiju kvalitātes nodrošināšana
DU sekmīgi veikusi studiju reformu, kā rezultātā ir izveidota mūsdienīga , ar citām Latvijas
un Eiropas vadošām augstskolām saskaņota studiju sistēma (bakalaura, maģistra un doktora
grādi, kredītpunktu sistēma un akreditācija). Tā nodrošina labu pamatu kvalitatīvas augstākās
izglītības iegūšanai un studentu un mācībspēku mobilitātei. Visas DU studiju programmas ir
licencētas, no tām 89,5% ir akreditētas.
Iekšējā studiju kvalitātes nodrošināšanas sistēma DU balstās uz ikgadējo studiju programmu
pašnovērtējuma ziņojumu analīzi, kas ietver


studiju programmu stipro un vājo pušu izvērtēšanu,



priekšlikumus, kas, no vienas puses, ļautu studiju programmu pozitīvo pieredzi

„pārnest’’ uz citām studiju programmām, bet, no otras puses, ļautu novērst studiju
programmu trūkumus,


iesniegto priekšlikumu realizēšana, neaizmirstot nodrošināt šo priekšlikumu

realizācijai nepieciešamo kontroli, atbildīgās amatpersonas un tam vajadzīgos
resursus.
Kopš 2002. gada studiju kvalitātes nodrošināšanas sistēmu DU koordinē Studiju kvalitātes
novērtēšanas centrs (SKNC). Studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi par 2001./2002.,
2002./2003., 2003./2004., 2004./2005., 2005./2006., 2006./2007. un 2007./2008. studiju gadu
ir ievietoti DU mājas lapā (Studiju kvalitātes novērtēšanas centrs). Veikta studējošo aptauja,
un apzinātas tās problēmas, kuru risinājumi ļautu uzlabot studiju kvalitāti DU. Tieši balstoties
uz studiju programmu pašnovērtējumiem, pozitīvi tika atrisināti, piemēram, šādi jautājumi:


docētāju akadēmiskās slodzes uzskaites sistēma;



elektronisko mācību līdzekļu izstrādāšana (DU Tālmācības studiju centrs,

Informātikas katedra u.c.)
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Kā risināmas problēmas ir jāmin nepietiekami skaidra pašnovērtējuma procesā izstrādāto
priekšlikumu realizācijas procedūra, nepietiekamā saikne ar absolventiem un darba devējiem
un attiecīgajām studiju programmām ārvalstīs.

2.5. Studējošie
Studējošo uzņemšana DU notiek saskaņā ar Uzņemšanas noteikumiem (http://www.du.lv,
Studiju iespējas), kurus izstrādā SKNC un Studiju daļa, bet apstiprina DU Senāts.
Studējošo uzņemšanu nodrošina ar rektora rīkojumu apstiprināta Uzņemšanas komisija.
Studējošo uzņemšana DU ietver reflektantu reģistrāciju, konkursa norisi uz studiju vietām,
konkursa rezultātu izziņošanu, līgumu par studijām noslēgšanu un imatrikulāciju. Pēdējos
gados tiek rīkots atestātu konkurss, balstoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem
(http://www.izm.lv).
DU imatrikulēto studējošo skaita dinamika pēdējos piecos studiju gados 2008. gadā ir
atspoguļota tabulā 2.5.1. un 2.5.1. zīmējumā.

Tabula 2.5.1. DU imatrikulēto studentu skaits
MAĢISTRANTŪRA
VAI

UN

/

PROFESIONĀLĀS

PAMATSTUDIJAS

DOKTORANTŪRA
AUGSTĀKĀ

LĪMEŅA

STUDIJU
STUDIJAS
GADS

NO
KOPĀ

NO

TIEM

PAR

KOPĀ

TIEM

PAR

KOPĀ

NO TIEM PAR
BUDŽETU

BUDŽETU

BUDŽETU

2004/2005

978

316

617

212

28

1

2005/2006

664

403

540

184

19

9

2006/2007

763

398

519

185

27

15

2007/2008

704

463

457

255

35

25

2008/2009

733

406

276

193

37

33

13

1600
1400

1418
1351
1213

1200

2001/2002
2002/2003

978

1000

2003/2004

763
733
664 704

800
600
400

131

200

2004/2005

617
540
519457
463
320
276

2005/2006
2006/2007
2007/2008
1113322819273537

2008/2009

0
Pamatstudijas

Augstākā līmeņa
studijas

Doktorantūra

2.5.1. zīmējums. DU imatrikulēto skaita dinamika triju līmeņu studiju programmās

Sakarā ar studējošo skaita izmaiņām DU filiālēs pēdējos divos gados strauji samazinājies
kopējais studējošo skaits. Skat. tabulu 2.5.2.

Tabula 2.5.2. DU studējošo skaits 2008./2009. studiju gadā
Pilna laika studijas
par budžetu

Nepilna laika
studijas

par maksu

Kopā

par maksu

Pamatstudijas

1313

238

1224

2775

Maģistrantūra

221

61

77

359

līmeņa 284

73

374

731

Augstākā

profesionālās studijas
Doktorantūra

74

32

17

123

Kopā:

1892

404

1692

3988

14

4000

3597

3538

3500
3149

3000
2820
2695

2679

2500
2223

2000

1500

1487

1463

1392

1515

1549

1345

1272

1144
1043

1000

943

903

817

803
656
557

551

500

771

687
558

688

468

507

499

67

93

118

375

290
180

65

0
2000.

695

2001.

2002.

2003.

2004

2005

2006

Izglītība

Humanitārās zinātnes

Sociālās zinātnes

Dabas zinātnes

2007

651
446

83

2008

Veselības aprūpe un sociālā labklājība

2.5.2. zīmējums. DU pilna laika studējošo skaita dinamika izglītības tematiskajās grupās
no 2000. līdz 2008.gadam

Lai apmierinātu Latgales reģiona darba tirgus pieprasījumu, DU paplašina studiju iespējas
dažādās studiju tematiskajās jomās: sociālajās zinātnēs (Tiesību zinātne, Sabiedrības un
iestāžu vadība, Uzņēmējdarbības vadība), veselības un sociālajā aprūpē (Fizioterapija), dabas
zinātnēs (Vides zinātne, Datorzinātnes), humanitārajās zinātnēs (Starpkultūru attiecības) un
mākslā (Datordizains, Mākslas menedžments).

Darbu turpina 2006. gadā izveidotais Profesionālās izaugsmes centrs, kura darbības mērķis ir
tālākizglītības vajadzību apzināšana, veicot katra indivīda profesionālo un personisko
izaugsmi atbilstoši viņa spējām un vēlmēm. Profesionālās izaugsmes centrs izstrādā
programmas, projektus tālākizglītībā, organizē reģionālo sadarbību tālākizglītībā, metodisko
un informatīvo materiālu izveidi un izdošanu tālākizglītībā.
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3. ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBA ORGANIZĀCIJA UN
VADĪBA
3.1. Zinātniskās pētniecības organizācijas un vadības struktūras un funkcionālās attiecības
DU zinātniskajā darbībā vadās pēc LR likuma “Par zinātnisko darbību”, valsts un LZA
noteiktās stratēģijas.

DU svarīgākie zinātniski pētnieciskā darba virzieni:
1. Sistemātiskā bioloģija (entomoloģija, botānika).
2. Ūdens un meža bioloģisko resursu izpēte, dabas aizsardzības teritoriju plānošana.
3. Hologrāfija, nanostrukturētu materiālu iegūšana un īpašību izpēte.
4. Komparatīvi (salīdzināmi) pētījumi humanitārajās zinātnēs.
5. Ilgtspējīga izglītība, pedagoģiskās teorijas un nozaru pedagoģija, mūžizglītība.
6. Sociālie pētījumi ekonomikā, socioloģijā, sociālajā psiholoģijā un tiesību zinātnē.
7. Mūzikas un mākslas zinātņu teorija, prakse un attīstība.
8. Latgales izpēte, balstoties uz reģionālisma pieeju, mutvārdu vēsture.
Ar zinātni saistītos jautājumus izskata DU Zinātnes padome, kas koordinē visu
struktūrvienību zinātnisko darbību. Daugavpils Universitātes Zinātnes padomes galvenie
uzdevumi ir zinātnes attīstības stratēģijas, zinātniskā darba virzienu plānošana, koordinēšana,
novērtēšana un rekomendāciju izstrāde, doktora studiju programmu attīstības stratēģijas
izstrāde, ekspertu komisiju izveidošana pētniecības un tās organizēšanas jautājumu risināšanai
u.c.

DU Zinātnes padomes sastāvs:
Elita Jermolajeva – Dr.oec. Zinātņu prorektore, asoc. profesore, padomes priekšsēdētāja
Arvīds Barševskis – Dr.biol., profesors
Fjodors Fjodorovs – Dr.hab.filol., profesors
Vladimirs Meņšikovs – Dr.soc., profesors
Ilga Salīte – Dr.paed., profesore
Artūrs Škute – Dr.biol., profesors
Aleksandra Šļahova – Dr.paed., profesore
Edmunds Tamanis – Dr.phys. Zinātņu daļas vadītājs, asoc. profesors
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DU 2008. gadā darbojas 10 zinātniskie institūti un centri:


Ekoloģijas institūts (EI), līdz 2007. gada 30. augustam Bioloģisko resursu

izpētes un pārvaldības institūts, direktors Dr. biol., prof. Artūrs Škute;


Ilgtspējīgas izglītības institūts (III), direktore asociētā profesore Dzintra Iliško;



Gunta Liberta Inovatīvās mikroskopijas centrs (IMC), direktors Dr. phys.,

asoc. prof. Edmunds Tamanis;


Komparatīvistikas institūts (KI),

direktors Dr. hab. filol., prof. Fjodors

Fjodorovs;


Latgales Pētniecības institūts (LPI), direktors Dr. hist., asoc. prof. Henrihs

Soms;


Mutvārdu vēstures centrs (MVC), vadītāja Dr. hist., prof. Irēna Saleniece;



Sistemātiskās bioloģijas institūts (SBI), direktore Dr.biol. Inese Kokina;



Sociālo pētījumu institūts (SPI); Dr.sc.soc. Vladislavs Volkovs;



Svešvalodu centrs (SC), vadītāja Mg. philol. Ilona Ļaha;



Matemātisko pētījumu centrs (MPC) (centra nolikums apstiprināts 2008. gada

jūnijā).

Daži institūti ir izveidojuši starptautiskas un Latvijas konsultatīvās padomes:


Ilgtspējīgas izglītības institūta starptautiskās konsultatīvās padomes sastāvā ir

partneri no konsorcija; institūta un Latvijas augstskolu pārstāvju konsultatīva padome,
kuras sastāvā ir DU IVF, MMF un DMF pārstāvji, kā arī LLU un RPIVA pārstāvji;


Komparatīvistikas institūta starptautiskās konsultatīvās padomes sastāvā ir

sadarbības partneri no ASV, Holandes, Igaunijas, Itālijas, Izraēlas, Kanādas,
Baltkrievijas, Krievijas, Lietuvas, Norvēģijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas;


Sistemātiskās bioloģijas institūta starptautiskās konsultatīvās padomes sastāvā

ir sadarbības partneri no Bulgārijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas un Somijas.

3.2. DU zinātniski pētnieciskā darba finansējums
Tabula 3.2.1. Finansējums zinātnei 2008. gadā (tūkst.Ls ar vienu zīmi aiz komata)
Finansējums kopā

2 030,7

tai skaitā
Valsts budžeta finansējums- pavisam

1 913,0
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no tā – Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums zinātniskajai darbībai 1 206,0
- Latvijas Zinātnes padomes (LZP) granti un cits LZP finansējums

71,0

- zinātniskās darbības bāzes finansējums

228,0

- valsts pētījumu programmu finansējums

45,8

- zinātniskās darbības attīstības finansējums

213,3

- valsts pārvaldes institūciju pasūtītie pētījumi

149,0

- tirgus orientētie pētījumi

0,0
0,0

Finansējums no starptautiskiem avotiem - kopā
tai skaitā – ieņēmumi no līgumdarbiem ar ārvalstu juridiskām personām

69,4

Ieņēmumi no līgumdarbiem ar Latvijas Republikas juridiskām
48,3
personām
Tabula 3.2.2. Zinātniskās darbības bāzes finansējuma izlietojums 2008. gadā
Darba samaksa

142 915,00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātas iemaksas

34 428,00

Komandējumi un dienesta braucieni

9,90

Pakalpojumi

42 077,32

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs.

8 535,78

Izdevumi KOPĀ:

227 966,00

3.3. Akadēmiskā personāla un studentu zinātniskā darbība
Nopublicēto zinātnisko monogrāfiju, grāmatu skaits – 10
Nopublicēto zinātnisko rakstu skaits – 635 (t. sk. starptautiski citējamos žurnālos – 97)
Aizstāvētie promocijas darbi – 4
Rīkotās konferences – 19
Ekspedīcijas – 53
Koncerti – 20
Izstādes – 18
2008. gadā DU tika izdoti 19 zinātniski periodiskie izdevumi.
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Tabula 3.3.1. DU izdotie zinātniski periodiskie izdevumi:
Nr.

Tiek
izdots
no

Izdevuma nosaukums

1.

Baltic Journal of Coleopterology

2.

Acta Biologica
Daugavpiliensis

Izdoti
numuri

Izdoti
numuri
2008.g.

Atbildīgais
redaktors

2001

15

2

A. Barševskis

Universitatis 2001

14

2

A. Barševskis

3.

Journal of Teacher Education 2002
and Training

10

2

A. Pipere

4.

Sociālo Zinātņu Vēstnesis

2004

7

1

A. Ivanovs

5.

Acta Latgalica

1965

13

-

H.Soms

6.

Humanitāro Zinātņu Vēstnesis

2002

14

2

F. Fjodorovs

7.

Comparative
Studies. 2008
Communication as ‘translatio’:
Nordic – Baltic – Russian
Cultural Dialogues

1

1

M. Burima

8.

Reģionālais ziņojums

3

1

E. Jermolajeva

9.

Komparatīvistikas
Almanahs

13

5

F. Fjodorovs

10.

Literatūra un kultūra: process, 2001
mijiedarbība un problēmas

9

1

M. Burima

11.

Person. Color. Nature. Music.

1997

5

-

A. Šļahova

12.

Problems in music pedagogy

2007

3

1

J. Davidova

13.

Mūzikas vēstures un teorijas 2005
mijiedarbe

4

2

Ē. Daugulis

14.

Rakstu krājums “Чинновский 2003
сборник”

2

1

A. Stankeviča

15.

Rakstu krājums
чтения„

6

1

A. Stankeviča

16.

Rakstu
krājums
поэзия: 1923-1924»

«Русская 1992

6

1

A. Stankeviča

17.

Rakstu krājums „Добычинский 1991
сборник”

9

1

A. Stankeviča

18.

Rakstu
krājums 1996
„Филологические чтения”

12

-

A. Stankeviča

19.

Rakstu krājums „Latgale
kultūras pierobeža”

1

1

F. Fjodorovs

2005
Institūta 2005

„Славянские 2000

kā 2008

Vairāki žurnāli ir iekļauti starptautiskās datu bāzēs: „Baltic Journal of Coleopterology” –
Thomson Reuters MJL, SCOPUS, CABI, CSA, BIOSIS; „Acta Biologica Universitatis
Daugavpiliensis” – Thomson Reuters MJL, ELSEVIER Biobase Geobase, CSA, CABI, u.c.;
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„Journal of Teacher Education for Sustainability” – CABI, SCOPUS, pašlaik žurnālu izvērtē
ERIC datu bāze. Izdevumi "Славянские чтения", "Добычинский сборник", "Чинновский
сборник", "Русская поэзия: 1923-1924" ir iekļauti Krievijas Valsts humanitārās universitātes
(Maskava) datu bāzē.
DU mācībspēku darbība starptautiskajās zinātniskajās asociācijās, konsorcijos, tīklos,
biedrībās: International Seminar on Religious Education and Values (ISREV), Baltic and
Black sea Consortium in Educational Research (BBCC), European Society of Women in
Theological Research (ESWTR), Association for Children’s Spirituality, All India
Association for Educational Research (AIAER), Klusā okeāna reģiona Konsorcijs izglītības
pētījumos (PCC),– Baltic Coleopterological Network (BaltColNet), Izglītības loma reģionālās
ekonomikas attīstībā, ES tematiskais tīkls ģeogrāfijas augstākajā izglītībā (HERODOT),
Association of Teacher Educators in Europe, International Society of Music Education, World
Council for Gifted and Talanted Children, European Council for High Ability, Francijas koru
asociācija „AIGA”, European Association for Music in Schools (EAS), Children`s Identity
and Citisenship in Europe, Reliğiju zinātņu Eiropas asociācija / Reliğijas vēsturnieku
starptautiskā asociācija (EASR / IARH), Rietumu ezotēricisma studiju Eiropas biedrība
(ESSWE), Latviešu akadēmisko mācībspēku un zinātnieku apvienība (LAMZA ŅujorkaRīga), Baltijas studiju tīmeklis, European College of Sport Science (ECSS), Innovative
Teachers Network, Baltijas Pētījumu izplatīšanas asociācija, Eiropas Padomes Spīdzināšanas
novēršanas komiteja (CPT), Starptautiskā astronomijas savienība (IAU), Eiropas Augšņu
aizsardzības biedrība, Eiropas Ģeozinātņu apvienība, ASV Nacionālās ģeogrāfijas biedrība
u.c.

DU mācībspēku darbība Latvijas asociācijās, biedrībās, komisijās, komitejās, padomēs:
Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija (LAPSA), Latvijas Profesoru asociācija,
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas zinātnes padome, Tautas mūzikas ansambļu un
lauku kapelu nozares padome, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija
(DUJZA), Latvijas Aerobikas asociācija, Latvijas Mājturības pedagogu biedrība (LMPB),
Latvijas Sporta psiholoģijas asociācijas, Starptautiskās Astronomijas savienības Latvijas
nacionālā komiteja, Latvijas Fizikas biedrība, LZA Terminoloģijas komisija, Latvijas Zinātņu
vēstures asociācija, Latvijas Ķīmijas skolotāju asociācija, Latvijas Ķīmijas biedrība, Latvijas
Kvartāra pētījumu asociācija, Latvijas Ģeogrāfijas biedrība, Mākslu pedagogu apvienība u.c.

Pašreizējais DU zinātniskais potenciāls un pētnieciskais darbs zinātņu apakšnozarēs nodrošina
kvalitatīvas studijas akreditētajās bakalaura un maģistra programmās, kā arī doktorantūrā, kas
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ir viens no zinātniskā potenciāla galvenajiem rādītājiem. Visās studiju programmās studenti
veic zinātnisko darbu saskaņā ar studiju programmu prasībām, kas ir obligāta prasība
akadēmiskās un profesionālās izglītības iegūšanai.

2008.g. akadēmiskais personāls piedalījās un realizēja IZM, LZP, VKKF, LETONIKA, ESF,
ERAF u. c. projektus.

2008. gada 15. – 17. maijā DU jau 50 – to reizi notika ikgadējā studentu un docētāju
starptautiskā zinātniskā konference, kuras mērķis bija pulcināt visus zinātņu nozaru
pārstāvjus, lai veicinātu diskusiju par zinātnes attīstības iespējām.
DU 50. Starptautiskās zinātniskās konferences pētījumu tematika bija plaša un tās darba
grupas tika organizētas eksakto, humanitāro, izglītības, mākslas un sociālo zinātņu jomās.
Kopumā konferencē piedalījās 412 zinātnieki, augstskolu docētāji, studējošie un citi
interesenti no 11 pasaules valstīm (ASV, Baltkrievijas, Igaunijas, Japānas, Kazahstānas,
Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Somijas un Vācijas).
Konferences laikā DU notika arī Latvijas Zinātņu akadēmijas izbraukuma sēde. Tās ietvaros
izbraukuma sēdes dalībnieki piedalījās DU 50. starptautiskās zinātniskās konferences
plenārsēdē, kuras laikā tika diskutēts par universitātes, reģiona un valsts attīstības tendencēm
Eiropas Savienības kontekstā.

2008. gada novembrī Daugavpilī notika Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadadienai
veltīta zinātniskā konference „Daugavpils Latvijā - Latvija Daugavpilī”, kuras mērķis bija
starpdisciplinārā gaisotnē aplūkot Daugavpils pilsētas vēsturi Latvijas vēstures kontekstā,
iztirzāt aktuālas pētnieciskās parādības kultūrvēsturē un rosināt uz diskusiju par Daugavpils
attīstības aktuālākajiem jautājumiem. Konferences vadmotīvs bija apzināt Daugavpils pilsētas
vēsturiskos un kultūrvēsturiskos lokus, kā arī ielūkoties iespējamās attīstības vīzijās.
Zinātniskajā konferencē piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieki no Daugavpils un tās sadarbības
pilsētām, no Austrumlatvijas un

Lietuvas pierobežas reģioniem, kā arī pārstāvji no

Baltkrievijas un Krievijas konsulātiem Daugavpilī.
Konferences atklāšanā dalībniekus uzrunāja Daugavpils pilsētas Domes priekšsēdētāja Rita
Strode un Daugavpils Universitātes rektors profesors Arvīds Barševskis. Atklāšana notiks 14.
novembrī plkst. 10:00 Daugavpils domes konferenču zālē (K.Valdemāra ielā 1).
Konferenci organizē Daugavpils pilsētas dome un Daugavpils Universitāte.
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3.4. Doktorantūras studiju attīstība
Laika posmā no 2001. līdz 2008. gadam ir mērķtiecīgi veikta doktorantūras attīstība. Kopš
2003. gada darbojas DU Doktorantūras centrs un Doktorantūras padome. Tiek realizēts
projekts „Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem dabas zinātnēs un
informācijas tehnoloģijās” (2006 – 2008).
Pašlaik tiek realizētas doktorantūras studiju programmas bioloģijā, fizikā, matemātikā,
pedagoģijā, literatūrzinātnē, valodniecībā, psiholoģijā un ekonomikā
Tabula 3.4.1. DU doktora studiju programmas
Doktora studiju
programma un
apakšnozare
Bioloģija
(ekoloģija, zooloģija)

Programmas direktors

Iegūstamais
grāds

Fakultāte, kur realizē
programmu

Dr.biol., prof. Arvīds Dr. biol.
Barševskis

Dabaszinātņu
un
matemātikas fakultāte

Ekonomika
(Finanses
un kredīti, reģionālā
ekonomika)
Fizika
(cietvielu fizika)

Dr.oec., asoc.prof. Jānis Dr.oec.
Eglītis

Sociālo
fakultāte

Dr.phys., prof. Valfrīds Dr.phys.
Paškevičs

Dabaszinātņu
un
matemātikas fakultāte

Literatūrzinātne
(cittautu
literatūras
vēsture,
salīdzināmā
literatūrzinātne)
Matemātika
(diferenciālvienādojumi)

Dr.habil.philol., prof. Dr.philol.
Fjodors Fjodorovs

Humanitārā fakultāte

Dr.habil.math.,
prof. Dr.math.
Felikss Sadirbajevs

Dabaszinātņu
un
matemātikas fakultāte

Pedagoģija
(skolu,
augstskolu,
nozaru
pedagoģija)
Psiholoģija
(sociālā psiholoģija)

Dr.paed.,
Salīte

Izglītības
fakultāte

Valodniecība
(sastatāmā
salīdzināmā
valodniecība)

prof.

Ilga Dr.paed.

Dr.habil.paed.,
Dr.psych.
Dr.habil.psych., prof.
Aleksejs Vorobjovs

Dr.philol., prof. Vilma Dr.philol.
un Šaudiņa

Doktorantūras padomes sastāvs:
Dr.phys, asoc. prof. Edmunds Tamanis – padomes priekšsēdētājs
Dr.oec., asoc. profesore Elita Jermolajeva
Dr.biol., profesors Arvīds Barševskis
Dr.habil.philol., profesors Fjodors Fjodorovs
Dr.oec, asoc. profesors Jānis Eglītis
Dr.phys., profesors Valfrīds Paškevičs
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Sociālo
fakultāte

zinātņu

un

vadības

zinātņu

Humanitārā fakultāte

Dr.habil.math., profesors Felikss Sadirbajevs
Dr.paed., profesore Ilga Salīte
Dr.philol., profesore Vilma Šaudiņa
Dr.habil.paed., Dr.habil.psych., profesors Aleksejs Vorobjovs
Doktorantu skaita dinamika no 2005. līdz 2008. gadam parādīta 3.4.2.tabulā.
Tabula 3.4.2. Doktorantu skaita dinamika no 2005. līdz 2008. gadam
Studiju programma

2005

2006

2007

2008

Bioloģija

8

14

23

27

Fizika

2

3

6

6

Matemātika

2

3

3

2

Pedagoģija

56

49

41

30

Literatūrzinātne

7

10

15

13

Valodniecība

8

9

10

7

Psiholoģija

9

12

21

20

Ekonomika

12

19

23

19

KOPĀ

104

119

142

124

2008. gadā

DU darbojas 8 Promocijas padomes: bioloģijā, ekonomikā, fizikā,

literatūrzinātnē, matemātikā, pedagoģijā, psiholoģijā un valodniecībā. DU veiksmīgi
sadarbojas ar Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, J.Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas, Latvijas Mākslas akadēmijas promociju un profesoru padomēm.

3.5. Zinātnes komunikācija
Daugavpils zinātnes festivāls (www.zinatnesfestivals.lv)
Zinātnes komunikācija Eiropas Savienībā ir ieguvusi ļoti nozīmīgu vietu, DU ir Eiropas
Zinātnes notikumu asociācijas (EUSCEA) biedrs, kas nodrošina DU atpazīstamību visā
Eiropā. EUSCEA ļoti pārliecinoši ir nodrošinājusi savu atpazīstamību un autoritāti Eiropas
Parlamentā, tādējādi nodrošinot arī savu biedru atpazīstamību, kas mums ir ļoti svarīga.
Zinātnes komunikācijas aktivitātes, un Daugavpils Zinātnes festivāls kā viena no tām
vistiešākajā veidā ietekmē DU popularitāti, prestiža paaugstināšanos un turpmāku attīstību
Eiropas telpā ,kā arī reģiona sabiedrības zinātniskās kompetences pilnveidošanos. Daugavpils
Zinātnes festivāls ir vienīgais šāda veida pasākums Latvijā, tas regulāri pulcē vairākus
tūkstošus apmeklētāju no visa reģiona.
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DU organizē Daugavpils Zinātnes festivālu kopš 2006.gada, tas ir vienu nedēļu garš
pasākums, kurā aicināts piedalīties ikviens interesents. 2008.gadā 3. Daugavpils Zinātnes
festivāls notika no 3. līdz 7.novembrim, tā laikā tika organizētas 69 dažādas aktivitātes, kas
ietvēra ekskursijas, atvērto durvju dienas, atklātās lekcijas, darbnīcas, izstādes, teātri,
diskusijas, konkursus, spēles u.c.
Festivālu atbalstīja Zviedrijas Karalistes vēstniecība Latvijā, Zviedru Institūts, Hansa Media,
Daugavpils pilsētas Dome, Nacionālais Botāniskais dārzs, Latvijas Dabas muzejs un
Swedbankas jauniešu programma „OPEN”.

Zinātnieku nakts
Daugavpils Universitāte piedalās Eiropas Zinātnieku naktī, koordinējot tās norisi Daugavpilī.
Zinātnieku nakts ir Eiropas Komisijas atbalstīts un finansēts projekts, kuru realizē Latvijas
Zinātņu akadēmija (LZA) sadarbībā ar Latvijas augstskolām un zinātniskajiem institūtiem
Rīgā, Daugavpilī, Jelgavā, Ventspilī un Rēzeknē. Ar šo pasākumu Latvija iekļaujas to valstu Eiropas Zinātnieku nakts organizētāju skaitā, kuras septembra pēdējās piektdienas vakarā
organizē dažādus pasākumus vairāk nekā 200 Eiropas pilsētās, lai atraktīvā veidā skaidrotu
zinātnes sasniegumus, raisot sabiedrības interesi un izpratni par zinātni, un ļautu sabiedrībai
ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos. Tie ir zinātnes svētki, kad viena vakara
laikā ikvienam tiek dota iespēja pamēģināt kļūt par zinātnieku.
Latvijā „Zinātnieku nakts” notika jau trešo reizi, bet 2008. gadā vienlaikus četrās pilsētās –
Rīgā, Jelgavā, Daugavpilī un Rēzeknē.
DU piedalās Zinātnieku nakts organizēšanā kopš 2007.gada. Ik gadu notiek aptuveni 10
dažādas aktivitātes dažādās zinātņu jomās, un pasākumu apmeklē aptuveni 1000 cilvēku.
2008. gada 26. septembrī jau otro reizi Daugavpils Universitātē Parādes ielā 1 plkst. 18:00 –
23:00 notika „Zinātnieku nakts”, kuras tēma bija „Materiāli ap mums un mūsos”.
DU piedāvātās aktivitātēs:


Hologrammas stāsts (aktivitātes laikā tika skaidrots hologrammu izgatavošanas

process, varēja iepazīties ar nepieciešamo aprīkojumu, kā arī tika parādīti dažādi
hologrammu paraugi);


Meklējot laimīgo zvaigzni (tika izskaidrota teleskopa darbība);



Ķīmija virtuvē (apmeklētāji tika iesaistīti praktisku eksperimentu veikšanā ar dažādām

labi zināmām vielām, kuras tiek izmantotas sadzīvē);


Mistiskās virsmas (tika parādīts, cik dīvainas var šķist labi zināmas lietas, ja tās

aplūko ar mikroskopa palīdzību);
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Noķer mani, ja vari! (interesentiem tika dota iespēja veikt dažādus nelielus pētījumus

bioloģijas jomā, varēja apskatīt bioloģisko pētījumu mobilo laboratoriju);


Uzspēlēsim dakterus! (tika skaidrotas cilvēka organisma funkcionēšanas īpatnības, kā

arī varēja ar dažādām zinātniskām metodēm pārbaudīt kā funkcionē dažādas organisma
sistēmas).
„Zinātnieku nakts” aktivitātes tika organizētas 7.Ietvarprogrammas apakšprogrammas
"Cilvēki" projekta "Materials for People / FUn2Night" ietvaros.

DU Gada balva zinātnē
DU Gada balva zinātnē tiek piešķirta par izciliem sasniegumiem zinātnē, kas sekmējuši DU
zinātnisko attīstību. Balva tiek piešķirta dabaszinātņu, matemātikas un inženierzinātņu grupā
un humanitāro, sociālo un izglītības zinātņu grupā divās kategorijās: Daugavpils Universitātes
Gada balva zinātnē un Daugavpils Universitātes Gada balva jaunajam zinātniekam. Katrā
kategorijā un zinātņu grupā tiek piešķirta 1 balva gadā.
2008. gadā kategorijā Daugavpils Universitātes Gada balva zinātnē bija izvirzīti 6
pretendenti, bet kategorijā Daugavpils Universitātes Gada bala jaunajam zinātniekam - 3.
Pretendentu izvērtēšanu veica DU Zinātnes padomes izveidota ekspertu komisija 7 cilvēku
sastāvā, tai skaitā pa 3 Latvijas Zinātnes Padomes atzītajiem ekspertiem katrā no minētajām
zinātņu grupām. Galīgais lēmums par balvas piešķiršanu tika izlemts Senāta sēdē.
Kategorijā Daugavpils Universitātes Gada balvas zinātnē saņēma:
1.

Dr. habil. philol., profesors Fjodors Fjodorovs - humanitāro, sociālo un

izglītības zinātņu grupā;
2.

Dr. biol., profesors Arvīds Barševskis - dabaszinātņu, matemātikas un

inženierzinātņu grupā.
Kategorijā Daugavpils Universitātes Gada balvu jaunajam zinātniekam saņēma:
1.

Ph. D., asociētā profesore Inga Belousa - humanitāro, sociālo un izglītības

zinātņu grupā;
2.

Dr. math., asociētā profesore Ināra Jermačenko - dabaszinātņu,

matemātikas un inženierzinātņu grupā.
Skolēnu zinātnisko darbu konkurss „Ceļā uz zinātni”
Konkurss „Ceļā uz zinātni” tiek rīkots ar mērķi veicināt un attīstīt vidusskolēnu interesi par
aktuālām tendencēm zinātnē, kā arī popularizēt zinātniskās pētniecības darbu izstrādi.
Mūsdienās arvien lielāka nozīme ir zinātniski inovatīviem risinājumiem, tāpēc DU sniedz
skolēniem iespēju piedalīties aktuālu problēmu izpētē, apspriest tās ar domubiedriem un DU
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zinātniekiem. Dažādās jomās izstrādātus pētnieciskos darbus konkursam iesniedza 79 skolēni.
Saviem pētījumiem jaunie zinātnieki izvēlējās tādas tematiskās jomas kā psiholoģija, mākslas
zinātnes, bioloģija, veselības zinātne, vides zinātne, fizika, matemātika, informātika, vēsture,
latviešu valoda un literatūra, ekonomika un socioloģija.

3.6. Starptautiskā sadarbība pētniecības un studiju jomā
DU starptautisko sadarbību koordinē Ārējo sakaru daļa (vadītāja Diāna Soldāne (Veigule)).
Darbība ārējo sakaru jomā ir orientēta tā, lai studiju un pētniecības iespēju piedāvājumos DU
būtu konkurētspējīga ar līdzīgām augstākās izglītības iestādēm citās pasaules valstīs. Latvijas
augstākās izglītības internacionalizācijas process balstās galvenokārt uz sadarbību ar Eiropas
valstīm. Pašreiz starptautiskā sadarbība un izglītības internacionalizācijas process attīstās
šādās jomās:


divpusējo sadarbības līgumu slēgšana,



piedalīšanās starptautiskajos projektos un programmās,



sadarbība struktūrvienību un individuālā līmenī,



studiju programmu saskaņošana, lai veicinātu izglītību apliecinošu dokumentu

savstarpēju atzīšanu.
2008. gadā DU turpina uzturēt sadarbību ar minēto projektu partneriem un paplašina
sadarbības partneru skaitu gandrīz visos kontinentos. DU katedrām ir sadarbība ar vairāk nekā
60 ārvalstu augstākās izglītības iestādēm. 2008./ 2009. st. gadā DU strādāja 3 vieslektori no
ASV, Francijas un Vācijas.
Mūžizglītības programmas ERASMUS apakšprogrammā DU piedalās kopš 1999. gada. 2008.
gadā DU ir līgumi ar 40 universitātēm 17 Eiropas Savienības valstīs.
2008. gadā Daugavpils Universitātē

apmaiņas programmā lekcijas lasīja 17 docētāji

(Bulgārija, Lietuva, Polija, Vācija), un studēja 11 ārvalstu studenti (Spānijas, Polijas,
Rumānija, Turcija)
No DU apmaiņas programmā piedalījās 18 studenti. 30 studenti piedalījās dažādās citās
aktivitātēs (stažēšanās, studijas, prakses, intensīvās apmācības, semināri) ārvalstīs.

DU akadēmiskā personāla darbs, stažēšanās un cita darbība ārvalstīs – 177 aktivitātes.
Ik gadu tiek piešķirtas DU mecenāta E. M. Čermakas fonda stipendijas Daugavpils
Universitātes

studentiem

studijām

ārvalstīs

un

pasniedzējiem

(DU

absolventiem)

kvalifikācijas celšanai ārvalstīs. 2008. gadā stipendija piešķirta DU 4 docētājiem un
studentiem.
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4. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS
4.1.Akadēmiskā personāla kvalifikācija
DU akadēmiskais personāls pamatievēlēšanas vietā uz 2008. gada 30. decembri – 217 (120
personas (55%) ar doktora grādu).

13%

4%
30%

<30
30 - 39
40 - 49
50 - 60

27%

60>
26%

4.1.1. zīmējums. DU akadēmiskā personāla vecuma struktūra

4.2.Akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšana
Universitātē nepārtraukti tiek realizēta akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšana:


studijas doktorantūrā,



zinātniskais darbs un dalība starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Latvijā

un ārvalstīs;


stažēšanās ārvalstu augstskolās un zinātniskās institūcijās;



darbs bibliotēkās, arhīvos u. c.;



dalība Latvijas augstskolu un sabiedrisko un profesionālo organizāciju

rīkotajos tālākizglītības kursos un semināros;


dalība projektos;



docētāju mākslinieciskā jaunrade.

4.3.2008. gadā mūžībā aizgājušie darbinieki


Valentīna Siliņa (07.12.1964. – 17.01.2008.) – Humanitārās fakultātes Angļu

filoloģijas katedras lektore;


Valentīna Kokina (01.12.1938. – 31.01.2008.) – Dabaszinātņu un matemātikas

fakultātes Sistemātiskās bioloģijas institūta docente;
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Anna Jurāne (31.08.1951. – 08.02.2008.) – Izglītības un vadības fakultātes

prodekāne;


Olga Peļeckiene (18.08.1967. – 14.05.2008.) – Saimniecības daļas Sporta

kompleksa apkopēja;


Aivars Dunskis (09.03.1954. – 19.05.2008.) – Humanitārās fakultātes

Svešvalodu centra lektors.
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5. DU DARBĪBAS VADĪBA UN STRUKTŪRA

5.1. zīmējums. DU struktūra
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5.1.Vadības, pārvaldes un galvenās lēmējinstitūcijas
DU pārstāvības, vadības un lēmējinstitūcijas ir Satversmes sapulce, Senāts, rektors, Studentu
padome, Revīzijas komisija, Šķīrējtiesa, skat. 5.1. zīmējumu (informācija: http://www.du.lv –
Par mums – Vadība).

Senāt s ir DU vēlēta personāla koleģiālā vadības un lēmējinstitūcija, kas apstiprina kārtību
un noteikumus, kuri regulē visas universitātes darbības sfēras – studiju, zinātniskās,
saimnieciskos, finansiālos un strukturālo izmaiņu jautājumus.

2008. gadā Senāts darbojās šādā sastāvā:
1. Arvīds Barševskis

Profesors

Rektors

2. Maija Burima

Asoc. profesore Humanitārā fakultāte

3. Aleksejs Burunovs

Mg.

4. Ēvalds Daugulis

Asoc. profesors Mūzikas un mākslu fakultāte

5. Fjodors Fjodorovs

Profesors

Humanitārā fakultāte

6. Zaiga Ikere

Profesore

Humanitārā fakultāte

7. Elita Jermolajeva

Asoc. profesore Zinātņu prorektore

8. Irēna Kaminska

Docente

Studiju prorektore

9. Inese Kokina

Docente

Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte

10. Irēna Kokina

Asoc. profesore Izglītības un vadības fakultāte

11. Valentīna Liepa

Asoc. profesore Humanitārā fakultāte

Direktors

12. Vladimirs Meņšikovs Profesors

Sociālo zinātņu fakultāte

13. Valfrīds Paškevičs

Profesors

Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte

14. Irēna Saleniece

Profesore

Humanitārā fakultāte

15. Antonijs Salītis

Profesors

Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte

16. Ilga Salīte

Profesore

Izglītības un vadības fakultāte

17. Anna Stankeviča

Asoc. profesore Humanitārā fakultāte

18. Vilma Šaudiņa

Asoc. profesore Sabiedrisko un administratīvo lietu prorektore

19. Arturs Škute

Profesors

20. Aleksandra Šļahova Profesore
21. Edmunds Tamanis

Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte
Mūzikas un mākslu fakultāte

Asoc. profesors Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte
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22. Aleksejs Vorobjovs Profesors

Sociālo zinātņu fakultāte

Studentu padomes deleģētie senatori
23. Andris Barkāns

Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte

24. Jānis Kudiņš

Sociālo zinātņu fakultāte

25. Inga Miezīte

Izglītības un vadības fakultāte

26. Mihails Aleksejevs Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte
27. Tatjana Stefanova Humanitārā fakultāte

2008. gadā ir bijušas 14 Senāt a sēdes.
St udent u padome pārstāv studējošo intereses akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves
jautājumos DU un citās valsts institūcijās. Pašpārvalde ir izveidota no visu fakultāšu
pārstāvjiem, kuri savukārt ievēlē Studentu padomi un studentu pārstāvjus fakultāšu domēs un
DU Senātā. Studentiem Satversmes sapulcē, Senātā, fakultāšu Domēs ir atliekošā veto tiesības
jautājumos, kas skar studējošo intereses.
2008. gadā Studentu Padomē ievēlēti:
1) Priekšsēdētājs: Jans Rimvids-Mickevičs (SZF)
2) Priekšsēdētāja vietnieks: Jānis Kudiņš (SZF)
3) Sekretārs: Dana Rimvide- Mickeviča (SZF)
4) Inga Miezīte (IVF)
5) Sanita Lāčkāja (SZF)
6) Ieva Utināne (IVF)
7) Līga Kriškijāne (MMF)
8) Kristīna Baranovska (MMF)
9) Maija Bataraga (MMF)
10) Maksims Petrovs (DMF)
11) Andris Barkāns (DMF)
12) Eduards Hrapāns (DMF)
13) Aina Bērziņa (HF)
14) Klāvs Gipters (HF)
15) Sandis Štāls (HF)

R evī zij as komi si ja pārbauda DU darbības sfēru atbilstību normatīvajiem aktiem, DU
Satversmei un vadības institūciju lēmumiem. Komisija ir tiesīga pieprasīt un saņemt
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paskaidrojumus no amatpersonām, kā arī iepazīties ar dokumentiem, kas attiecas uz DU
finansiālo un saimniecisko darbību.

A kadēmi skā š ķī rējt i esa izskata strīdus starp DU amatpersonām, kas atrodas pakļautības
attiecībās, kā arī studējošo un akadēmiskā personāla iesniegumus par Satversmē noteikto
akadēmisko brīvību un tiesību ierobežojumiem un pārkāpumiem.

5.2. DU administratīvās vadības institūcijas
DU administratīvās vadības struktūrā ir iekļautas un risina svarīgus augstskolas dzīves
jautājumus Studiju, Zinātnes, Saimniecības padomes, studiju prorektors, zinātņu prorektors,
sabiedrisko un administratīvo lietu prorektors, direktors, Finanšu un uzskaites daļa,
Lietvedības nodaļa, Personāla daļa, Iekšējā audita daļa..

2008. gadā dar bu uzsāk Daugavpil s Uni versi tāt es Ii ekšēj ā audi ta daļa (IAD).
Tā ir DU struktūrvienība, kuras pamatuzdevums pārbaudīt un novērtēt DU iekšējās kontroles
sistēmas efektivitāti un atbilstību augstskolas noteikto mērķu sasniegšanai. Daļas vadītāja ir
Elizabete Vilcāne Nolikums stājās spēka no 2008. gada 4. novembra.

St udij u prorekt ore Dr. b iol., d oc. I K ami n ska koordinē un vada studiju satura,
organizācijas un plānošanas jautājumus, pārrauga Studiju daļas darbu, Studiju kvalitātes
novērtēšanas centru, bibliotēkas darbu, Tālmācības studiju centru atbilstoši funkcionāliem
pienākumiem.
St udij u padome kā studiju programmu pārstāvības institūcija izskata, pārzina un lemj
jautājumus, kas saistīti ar studiju programmu realizēšanu, koordinēšanu, studiju programmu
izvērtēšanu, studiju metodisko līdzekļu izdošanu, pārzina docētāju slodzes un studiju procesa
plānošanu.
Studiju padomes sastāvs: studiju prorektore Irēna Kaminska , DMF dekāns Valfrīds
Paškevičs, HF dekāne Valentīna Liepa, IVF dekāne Ilga Salīte, MMF dekāne Aleksandra
Šļahova, SZF dekāns Vladimirs Meņšikovs, Studiju daļas vadītāja Marija Ļebedjkova.

Z ināt ņu pr orektore Dr. oec., asoc. prof. E. Jermolajeva koordinē un vada zinātniskās
pētniecības darba plānošanu, pārrauga Zinātņu daļas darbu, izdevniecību „Saule”, Ārējo
sakaru daļu, Attīstības un projektu daļu.
Z ināt nes padome kā zinātņu nozaru un apakšnozaru pārstāvības institūcija izstrādā un
apstiprina zinātniskās darbības stratēģiju, veic pētniecības koordinēšanu.
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Zinātnes padomes sastāvs: Dr. biol., prof. Arvīds Barševskis, Dr. habil. philol., prof. Fjodors
Fjodorovs, Dr. sc. soc, prof. Vladimirs Meņšikovs, Dr.paed., prof. Ilga Salīte, Dr.paed., prof.
Aleksandra Šļahova, Dr.biol., prof. Artūrs Škute, Dr.oec., asoc. prof., zinātņu prorektore Elita
Jermolajeva, Dr.phys., asoc. prof., Zinātņu daļas vadītājs Edmunds Tamanis.
Attīstības un projektu daļa (vad. Irīna Gorkina) izstrādā DU attīstības stratēģisko plānu un
koordinē attīstības procesu, izstrādā finansējuma piesaistes projektus, kā arī koordinē un
uzrauga projektu realizāciju.
Ārējo sakaru daļa (vad. Diāna Soldāne (Veigule)) nodrošina DU starptautisko sadarbību ar
ārvalstu universitātēm un citām institūcijām. Ārējo sakaru daļa informē un konsultē
universitātes docētājus un studentus par studiju un pētniecības iespējām ārvalstīs.
Finanšu un uzskaites daļa (FUD) ir DU struktūrvienība DU budžeta izstrādei, uzskaitei un
izpildes kontrolei. Tās darbības mērķis ir izstrādāt DU ikgadējo budžetu, uzskaitīt un
kontrolēt tā izpildi, ka arī koordinēt un uzraudzīt DU saimniecisko un finanšu līdzekļu
ekonomisko izlietošanu. Daļas vadītāja ir Rita Baltere. Nolikums stājas spēka no 2008. gada
28. aprīļa.

2008. gadā savu darbību uzsāk Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts (TPK). darbības mērķis ir
iniciēt, atbalstīt un veicināt zināšanu un tehnoloģiju pārnesi. Nolikums stājas spēkā ar 2008.
gada 14. maiju

Sabiedrisko un administratīvo lietu prorektore Dr. philol., asoc. prof. V. Šaudiņa koordinē
DU informatīvās sistēmas darbu, izstrādā Daugavpils Universitātes informatīvās sistēmas
(DUIS) funkcionēšanai un datu aizsardzībai nepieciešamos normatīvos dokumentus, vada
studējošo un studiju kreditēšanas komisijas darbu, Lietvedības nodaļas darbu u.c. atbilstoši
funkcionāliem pienākumiem.
L i et vedības nodaļa ( vad. I nese Ribicka) nodrošina DU darba dokumentēšanu
atbilstoši Latvijas valsts likumiem un normatīvajiem aktiem.
DU arhīvs (vad. Hilda Traškova) uzkrāj, uzskaita, saglabā un izmanto izziņām u. c. pastāvīgi
un ilgtermiņa glabājamos dokumentus, to skaitā personālsastāva dokumentus.
Personāl a daļ a (vad. Vineta Dubrovska) organizē DU personāla pieņemšanu darbā,
uzglabā, apstrādā un nodod arhīvā atbilstoši lietvedības prasībām akadēmiskā, vispārējā
personāla un studējošo personīgās lietas.
Sabiedrisko attiecību un informācijas daļa (vad. Vita Viļevko) nodrošina Daugavpils
Universitātes atpazīstamību sabiedrībā un informācijas apriti Daugavpils Universitātē.
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Sabiedrisko attiecību un informācijas daļa informē par aktivitātēm, konferencēm, semināriem,
izstādēm, pasākumiem un sadarbībā ar Studentu padomi un citām DU struktūrvienībām
nodrošina pasākumu rīkošanu Daugavpils Universitātē.

Di rekt ors Mg. A. Burunovs koordinē un vada saimniecisko darbu atbilstoši funkcionāliem
pienākumiem.
Saimni ecī bas padome pārzina saimniecisko darbību, izskata un lemj jautājumus par
saimniecisko darbību, organizē studentu viesnīcu darbību. Padome darbojas direktora vadībā.

5.3. DU fakultātes un filiāles
DU studiju un zinātnisko darbu nodrošina 5 fakultātes: Dabaszinātņu un matemātikas
fakultāte (dekāns Dr. phys., prof. Valfrīds Paškevičs), Humanitārā fakultāte (dekāne Dr.
paed., asoc. prof. Valentīna Liepa), Izglītības un vadības fakultāte (dekāne Dr. paed., prof.
Ilga Salīte), Mūzikas un mākslu fakultāte (dekāne Dr. paed., prof. Aleksandra Šļahova),
Sociālo zinātņu fakultāte (dekāns Dr. soc., prof. Vladimirs Meņšikovs). Fakultāšu domes
izlemj studiju, fakultātes saimnieciskās, finansiālās un citas darbības jautājumus un arī to
iesniegšanu Senātam. Fakultāšu domes veido atbilstoši fakultāšu nolikumiem, ko apstiprinājis
Senāts.
DU ir 21 katedra, kura nodrošina studiju un zinātnisko darbu fakultātēs. Katedru darbību
nosaka un vada katedru akadēmiskā personāla sēdes. Katedras darbu koordinē katedru
vadītāji, kurus atklātā konkursā ievēlē fakultāšu domes.
Filiāles ir DU struktūrvienība, kurām ir zināma organizatoriska patstāvība un kuras ir
teritoriāli atdalītas no augstskolas. Filiāļu uzdevums ir īstenot DU akreditētās un licencētās
studiju programmas, pēc kurām ir pieprasījums kādā no Latvijas reģioniem. Lūgumu atvērt
filiāli var iesniegt pašvaldības, izglītības institūcijas. Filiālēs tiek realizētas akreditētas nepilna
laika studiju programmas. Filiāles samazina DU infrastruktūru pārslogojumu sesiju laikā, ļauj
pagarināt kontaktstundu skaitu studiju gadā, nepārslogo studējošos sesijas laikā. 2008. gadā
Daugavpils Universitāte realizēja studiju programmas Balvu, Dobeles, Jelgavas, Limbažu,
Madonas, Rēzeknes, Rīgas filiālēs.

5.4. DU vadības kvalitātes nodrošināšana
DU organizatoriskā struktūra, kas ir izveidota atbilstoši Latvijas Republikas Augstskolu
likuma 3. nodaļai “Augstskolu pašpārvalde un struktūrvienības” (http://www.izm.lv),
nodrošina DU izvirzīto mērķu un uzdevumu realizāciju.
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DU vadības un dažādu līmeņu struktūrvienību sadarbības veicināšanai un darba koordinācijai
izstrādāts regulāro apspriežu grafiks. Vadība apspriedēs sniedz informāciju par plānotajām
darbībām, uzklausa un analizē informāciju par paveikto. Dekāni un struktūrvienību vadītāji
savās apspriedēs (fakultāšu domes sēdēs, katedru sēdēs) savukārt informē darbiniekus par
aktualitātēm.
DU vadības pārstāvji regulāri piedalās Latvijas augstskolu Rektoru padomes sēdēs, IZM
Augstākās izglītības un zinātnes departamenta organizētajos semināros, pieredzes apmaiņas
semināros par augstskolu vadības kvalitāti.
Finanšu lietderīgu izmantošanu un caurspīdīgumu nodrošina Senāta izveidota Budžeta
komisija (apstiprināta 2008. gada 28. janvārī), kuras darbā ir iesaistīti DU vadības (rektors A.
Barševskis, prorektores I. Kaminska, E. Jermolajeva, V. Šaudiņa, direktors A. Burunovs),
visu fakultāšu dekāni (V. Paškevičs, V. Liepa, I. Salīte. V. Menšikovs, A. Šļahova) un
studējošo pārstāvji (M. Aleksejevs, J. Kudiņš, Ļ. Trane). Komisija plāno un izvērtē DU
budžeta projektu, sniedz priekšlikumus, atzinumus par budžeta grozījumiem, izvērtē
analītiskos finanšu pārskatus, studiju maksas un maksas pakalpojumu kalkulācijas u. c.
Budžeta komisija savus priekšlikumus iesniedz Senāta priekšsēdētājam, ja tie ir Senāta
kompetencē, bet pārējos priekšlikumus – DU rektoram.
Padomnieku konventam ir padomdevēja tiesības, tas sekmē DU darbības saskaņošanu ar
sabiedrības interesēm, konsultē un izsaka priekšlikumus Senātam un rektoram par DU
attīstības stratēģiju. 2008. gada 28. aprīļa Senāta sēdē apstiprināts jaunais „Nolikums par
Daugavpils Universitātes Padomnieku konventu” un Daugavpils Universitātes Padomnieku
konvents šādā sastāvā:
1. Juris Ekmanis

Latvijas Zinātņu akadēmija

2. Aina Čaplinska

A/s HANSABANKA

3. Andris Vaivods

Līvānu novada dome

4. Rita Strode

Daugavpils pilsētas dome

5. Janīna Jalinska

Daugavpils rajona padome

6. Andris Badūns

Krāslavas rajona padome

7. Aldis Adamovičs

Preiļu novada dome

8. Leonīds Salcevičs

Jēkabpils pilsētas dome

9. Sergejs Kumeiskis

SIA BELMAST

10.

Olga Dukšinska

Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde

11.

Ilze Zvirgzdiņa

SIA MADONAS POLIGRĀFISTS

12.

Gita Rēvalde

Izglītības un zinātnes ministrija

13.

Arvīds Barševskis

Daugavpils Universitāte
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14.

Elita Jermolajeva

Daugavpils Universitāte

15.

Jans Rimvids-Mickevičs

DU Studentu padome
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6. STUDĒJOŠO SADZĪVES UN ATPŪTAS NODROŠINĀJUMS
Studējošo intereses akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos DU un citās valsts
institūcijās pārstāv St udent u padome (S P).
2008. gadā SP rīkoja “Pirmkursnieku ralliju”, “fukšu” balli, Labdarības akciju „ Sasildi
sirdi”, Valentīndienas pasākumu „Mīlas teātri”, talku “Sakopsim Latviju”. SP kopā ar
Sabiedrisko attiecību un informācijas daļu, sadarbojoties ar Daugavpils pilsētas Domi un
RTU Daugavpils filiāli, piedalījās Lielā studentu tusiņa „Zināšanas rullē!” organizēšanā
(2008. gadā tas tika rīkots jau 4. reizi). 2008. gadā Studentu Padomes komanda piedalījās
orientēšanās spēlē “Kroka 2008” (iegūta 1. vieta), Latvijas augstskolu erudīcijas konkursā
„Erudīts 2008” (iegūta 1. vieta), SEB bankas sacensībās ekonomikas spēlē Latvijas
augstskolām (iegūta 1. vieta). Studentu Padomes pārstāvji piedalījās Līderu forumā 2008
(rīkotājs - LSA).
2008. gadā DU SP organizēja Latvijas Studentu asociācijas (LSA) domes izbraukuma sēdi
Daugavpilī.
DU studentiem ir iespēja darboties žurnālā „Lai Top!”. 2008. gadā žurnāla redaktore bija
Margarita Mihailova, redaktores vietniece, žurnāliste – Kristīne Vucāne, korektore, žurnāliste
– Jana Butāne, dizainere, maketētāja Līga Vērdiņa (līdz septembrim), dizainers, maketētājs –
Vladimirs Jeberza (no septembra), žurnālistes Inese Gaidule, Inna Rence, Dana Rimvide –
Mickeviča, Žanna Kuzmina, Solvita Raga, Svetlana Kirilova (līdz septembrim), Liāna
Merņaka, Evita Ruļuka
2008. gadā tika izdoti 10 žurnāla „Lai Top!” numuri.
Lai iepazītos ar žurnālistu darbību, 2008. gada maija sākumā DU žurnāla „Lai Top!” kolektīvs
devās uz Daugavpils pilsētas laikraksta "Latgales Laika" redakciju.
2008. gadā, piedaloties Latvijas lielākā laikraksta „Diena” organizētajā skolu un augstskolu
avīžu/žurnālu konkursā „5K”, jau otro gadu pēc kārtas DU žurnāla „Lai Top!” maketētāja
Līga Vērdiņa tika atzīta par uzvarētāju augstskolu grupā nominācijā „Labākais avīzes vāks”
(žurnāla „Lai Top!” 2007. gada oktobra numurs). Kopumā 2008. gadā vērtēšanai konkursā
tika iesniegti 359 darbi - 215 raksti, 138 vizuālā noformējuma darbi un 6 avīzes internetā.

DU Uzņemšanas noteikumi paredz visu studentu, kuri ieradušies Daugavpilī no citām Latvijas
vietām, nodrošināšanu uz studiju laiku ar vietu vienā no 5 dienesta viesnīcām. Viesnīcu
platība ir pietiekama, lai nodrošinātu studentu pieprasījumu.
Viesnīcās ir telpas personīgajai higiēnai, dušas, virtuves. Viesnīcās modernizēti siltummezgli.
Ir sastādīts perspektīvais remontdarbu grafiks, diemžēl tas prasa lielus kapitālieguldījumus,
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kuru pagaidām nav. DU ir vienīgā Latvijas augstskola, kura nodrošina ar atsevišķām istabām
dienesta viesnīcās visas studentu ģimenes. Dienesta viesnīcās nodrošināti apstākļi, lai
studējošie varētu paēst. Viesnīcās ir iekārtotas atpūtas telpas. Gandrīz visās DU viesnīcās ir
pieslēgts Internets.
2008. gadā DU dienesta viesnīcā (Parādes ielā 11) tika veikts kapitālais remonts. Tā laikā tika
renovēta ēkas fasāde, labiekārtota un apzaļumota apkārtējā teritorija, veikta logu un durvju
nomaiņa, izremontēts ūdensvads, kanalizācija un ārējie tīkli, kā arī virtuves, kāpņu telpas,
gaiteņi, istabiņas un sanitārie mezgli. Īpaši uzmanība šoreiz tika veltīta tam, lai dienesta
viesnīca būtu pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem – ir iekārtots piemērots sanitārais
mezgls un ierīkots kāpņu pacēlājs.

DU funkcionē Veselības kabinets. Studentu saslimstības ierobežošanai tiek veikti
pretepidēmiskie pasākumi, vakcinācija. Studenti var saņemt arī bezmaksas ārstniecisko
injekciju kursu. Veselības kabinetā ir iegādāti nepieciešamie medikamenti un medicīniskie
instrumenti, lai sniegtu pirmo un neatliekamo palīdzību. Dienesta viesnīcās dzīvojošie
studenti regulāri iziet medicīnisko apskati.

Ārpus studiju procesa DU studentiem ir iespēja piedalīties Studentu deju ansamblī „Laima”
(vadītājs Elmārs Belinskis).
2008. gada 16. aprīlī un 7. novembrī DU koncertzālē, 8. novembrī Ludzas Tautas namā, 9.
novembrī Dagdas Tautas namā notika DU Studentu deju ansambļa „Laima” koncerts „ Zīdieja
puķeitis, zīdieja rūzeitis…” (koncerta pirmajā daļā tika dejotas skatuviskās dejās, otrajā daļā
– deju uzvedums ar Ilmāra Dzeņa mūziku ). 5. – 12. jūlijā DU studentu deju ansamblis
„Laima” piedalījās XXIV Vispārējos latviešu Dziesmu un XIV Deju svētkos Rīgā.

DU darbojas Sporta klubs, kura

pamatuzdevums ir studējošo iesaistīšana sportiskās

aktivitātēs, organizējot dažādas sacensības un masu sporta pasākumus. Visiecienītākie sporta
veidi universitātē ir galda teniss, volejbols, peldēšana un vieglatlētika. Augstskolas izlases
komandas sekmīgi startē ne tikai Latvijas Universiādes sacensībās, bet arī Starptautiskajās
studentu sporta spēlēs.
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7. DU RESURSI UN FINANSĒJUMS
7.1. Bibliotēka
Daugavpils Universitātes Bibliotēka ir Augstskolu un speciālo bibliotēku virtuālā kopkataloga
veidošanas, valsts sistēmas “Vienotā lasītāja karte” dalībniece, Pasaules Bankas (World Bank)
reģionālā depozītbibliotēka. Bibliotēkā ir iespēja pasūtīt grāmatas, žurnālus, rakstu kopijas,
kuru nav DU bibliotēkā, ar starpbibliotēku abonementa palīdzību no citām bibliotēkām.
Bibliotēkas lietotājiem ir pieejams internets, Bibliotēkas elektroniskais katalogs, grāmatu
pasūtīšana, rezervēšana un pagarināšana internetā, automatizēta lietotāju apkalpošana.
DU bibliotēkas fonds 2008. gadā ir 301121, to sastāda: grāmatas – 258107, seriālizdevumi –
29558, audiovizuālie dokumenti – 199, nošu izdevumi – 12802, elektroniskie dokumenti –
187, pārējie izdevumi – 268. 2008. gadā reģistrēto lasītāju skaits – 2816, apmeklējumu skaits
– 106231.

I. 2008. gadā DU Bibliotēka piedāvā šādas datu bāzes:
Cambridge
Journals
Online Universāla pilnteksta datu bāze
(CJO)
EBSCO
Daudznozaru žurnālu datu bāze
Encyclopaedia Britannica Online 32 sējumu enciklopēdija internetā
HeinOnline
Juridisko žurnālu pilnteksta datu bāze
LETAS arhīvs
Nacionālās ziņu aģentūras resursi
LETONIKA
Uzziņu un tulkošanas sistēma internetā
Lursoft
Laikrakstu pilnteksta datu bāze
NAIS
Latvijas normatīvo aktu datu bāze
NOZARE.LV
Aktuālā informācija 30 svarīgākajās Latvijas biznesa
nozarēs
ProQuest
Daudznozaru pilnteksta un anotāciju datu bāze
RUBRICON
Universāla uzziņu izdevumu pilnteksta datu bāze
Science Direct
Daudznozaru datu bāze
SpringerLink
Daudznozaru datu bāze
WESTLAW International
Juridiskās literatūras datu bāze
World Bank e-library
Pasaules Bankas dokumenti un publikācijas
7.2. Auditorijas, laboratorijas, kabineti
Studiju process DU ir organizēts 3 mācību korpusos: Vienības ielā 13 (HF un DMF), Parādes
ielā 1 (DMF, IVF, SZF) un Saules ielā 1/3 (MMF), kā arī Sporta kompleksā. Lauku prakses
nodrošināšanai iekārtota Agrobioloģiskā laboratorija “Namejs” un Mācību bāze “Ilgas”. Katrā
mācību korpusā ir telpas studiju procesa nodrošināšanai: auditorijas, laboratorijas un kabineti
darbam nelielās grupās un arī lielās auditorijas plūsmu lekciju nodrošināšanai.
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7.3. Datoru, audio un video tehnikas izmantošana
2008. gadā palielinājusies datortehnikas un audiovizuālo līdzekļu izmantošanas intensitāte
studiju procesā. Audio un videotehnikas skaits ir pietiekams, taču nepieciešama tehnikas
atjaunināšana. Studiju procesam nepieciešamā datortehnika izvietota galvenokārt datorklasēs.
Daļa datoru ir izvietoti katedrās un specializētajās laboratorijās.

7.4. Informatīvā nodrošināšana
Liela loma studiju un pētniecības informatīvajā nodrošināšanā ir Informācijas tehnoloģiju
centram (ITC).
Informācijas tehnoloģiju centra pamatuzdevums ir Internet pieslēguma nodrošināšana, kā arī
citu Internet pakalpojumu sniegšana universitātes studējošajiem un personālam. Daugavpils
Universitāte Internetam ir pieslēgta ar 100 Mb/s pilnā dupleksa līniju līdz lielākajam Latvijas
Internet pakalpojumu sniedzējam – Latnet.
2008. gadā universitātei ir izveidota jauna internet mājas lapa – mainīts tās dizains un
struktūra. Mājas lapas adrese ir www.du.lv. Tajā rodama informācija par studiju iespējām,
zinātniskā darba jaunumiem, konferencēm, par studentu aktivitātēm, arī par aktualitātēm
universitātes ikdienā. Mājas lapas uzturēšanu nodrošina ITC un Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa.
2008. gadā darbojas DU informatīvā sistēma (DUIS), kā arī tiek izmantoti Latvijas
Universitātes informatīvās sistēmas pakalpojumi (LUIS).
Kopš 2007. gada darbojas jauna e-pastu sistēma – e-pasta adreses ir piešķirtas katrai
struktūrvienībai, kā arī katram darbiniekam personīgi pēc vienota principa – struktūrvienību
adreses tiek veidotas no nosaukuma pirmajiem burtiem, bet personīgie e-pasti pēc principa
Vards.Uzvards@du.lv.

7.5. Finansējums
Tabula 6.5.1. DU ieņēmumi – izdevumi 2008. gadā.
Posteņa nosaukums

Budžeta izpildes daļa %

IEŅĒMUMI KOPĀ: t.sk.,

100,0%

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

76,9%

Pašu ieņēmumi

23,1%

IZDEVUMI KOPĀ: t.sk.,

100,0%

Atalgojums

63,6%
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Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 14,5%
obligātās iemaksas
Preces un pakalpojumi

15,8%

Kapitālie izdevumi

1,5%

Stipendijas un transporta kompensācijas

4,7%
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8. KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA
8.1. Attīstības plāns
DU attīstības iespējas un perspektīvas ir noteiktas DU attīstības koncepcijā (skat. 2006. gada
Gadagrāmatu), kas izstrādāts laika posmam no 2001.gada līdz 2010.gadam. Galvenās
ilgtermiņa attīstības prioritātes studiju un zinātniskajā darbā ir:


akadēmisko un profesionālo studiju programmu attīstība, ņemot vērā reģiona

intereses un Latvijas virzību uz Eiropas Savienību;


DU zinātniskā potenciāla un tā materiālā nodrošinājuma strauja attīstība, kas

veicinās universitātes integrēšanos Eiropas Augstākās izglītības un Eiropas Zinātnes
telpā.
Īstermiņa attīstības plāns tiek izstrādāts, vadoties no noteiktajiem attīstības virzieniem un
prioritātēm tā, lai nodrošinātu DU ilgtermiņa attīstības plānā noteikto uzdevumu izpildi.
Pašreiz galvenie īstermiņa attīstības virzieni studiju un zinātniskajā darbā ir:


kvalitātes nodrošināšana trīs (bakalaura, maģistra, doktora) līmeņu studiju

programmās;


zinātniskā potenciāla attīstība dabas, humanitārajās, izglītības un sociālajās

zinātnēs;


projektu pieteikumu sagatavošana ES strukturālajiem fondiem;



infrastruktūras izveidošana DU zinātniskajos institūtos.

8.2. Kvalitātes novērtēšana
Kvalitātes kontrole un vadīšana notiek nepārtraukti:


uzņemot studentus;



pieņemot darbā akadēmisko un pārējo personālu;



sesijās – studējošajiem;



vērtējot un pilnveidojot studiju programmas;



vērtējot struktūrvienības un to vadītājus pēc pētniecības un studiju darba

rezultātiem;


vērtējot dažāda līmeņa DU vadītāju darba efektivitāti un kvalitātes

pilnveidošanas uzdevumu izpildi.
Divas galvenās kvalitātes vērtēšanas formas ir:
1.

ārējā novērtēšana – licencēšana, akreditācija un neatkarīga eksperta vērtējums;

2.

pašnovērtēšana - iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēma.
42

Kvalitātes ārējo kontroli (licencēšana, akreditācija) sadarbībā ar augstskolu nodrošina LR
Izglītības un zinātnes ministrija un Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs
(AIKNC).
Studiju darba kvalitātes iekšējo kontroli pastāvīgi veic katedras un fakultātes, šo darbu
koordinē un vada Senāta apstiprināts Studiju kvalitātes novērtēšanas centrs (SKNC) un
Studiju padome.

8.3. Studiju turpināšanas iespējas
Ministru kabineta noteikumi „Augstākās izglītības iestādē īstenojamo studiju programmu
licencēšanas kārtība” un „Augstākās izglītības iestāžu un studiju programmu akreditācijas
noteikumi” paredz, ka augstskola iesniedz dokumentus, kas apliecina, ka studiju programmas
pieteicējs studējošajiem nodrošinās iespējas turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā
vai citā augstākās izglītības iestādē (finansiāls pamatojums vai līgums ar citu akreditētu
augstākās izglītības iestādi), ja studiju programmas īstenošana tiks pārtraukta.
Atbilstoši šiem noteikumiem, licenzējot un akreditējot studiju programmas DU ir noslēgusi
sadarbības līgumus ar Latvijas augstskolām, kuras realizē līdzīgas studiju programmas, lai
garantētu studējošajiem iespējas studēt citā izglītības iestādē, ja studiju programmas
īstenošana tiks pārtraukta.
Pēc pamatstudiju beigšanas DU absolventi var turpināt studijas maģistrantūrā (pēc tam arī
doktorantūrā), kā arī profesionālajās tālākizglītības programmās DU vai citās Latvijas
augstskolās.
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9. DU KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU, TRADĪCIJAS
9.1. Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem un reklāma
Lai nodrošinātu DU atpazīstamību sabiedrībā un komunikāciju ar to, DU darbojas Sabiedrisko
attiecību un informācijas daļa (SAID). 2008. gadā regulāri tika izsūtīta informācija DU
aktuālākā informācija gan nacionālajiem medijiem (ziņu aģentūrām BNS un LETA, TV un
radio LNT, LTV1, Latvijas radio; interneta portāliem delfi.lv, tvnet.lv, studentnet.lv,
laikrakstiem Diena, Neatkarīgā Rīta Avīze, u.c.), gan reģionālajiem (interneta portāliem
daugavpils.lv, latgale.lv, gorod.lv; TV un radio Latgales Reģionālā TV, Latgales radio, Alise
Plus, laikrakstiem Vietējā Latgales Avīze, Brīvā Daugava, Novadnieks, Ezerzeme, Latgales
Laiks, Lietišķā Latgale, Cейчас u.c.)

2008. gada 22. aprīlī DU SAID organizēja preses konferenci, kurā piedalījās Daugavpils
Universitātes rektors Arvīds Barševskis. Preses konferences darba kārtībā: Pārskats par
Daugavpils Universitātes rektora Arvīda Barševska paveikto pirmajā pusgadā un Daugavpils
Universitātes viedoklis par problēmām augstākās izglītības un zinātnes institūciju darbā
saistībā ar ES Struktūrfondu projektu īstenošanas administratīvo uzraudzību.

SAID sadarbībā ar DU Studiju daļu tika organizēta Informācijas diena, piedalīšanās izglītības
izstādēs Informācija un izglītība 2008 (Rēzeknē), Izglītības iespējas 2008 (Daugavpilī) un
Skola 2008 (Rīgā), tika organizētas informatīvās tikšanās ar skolēniem reģiona skolās,
ievietota informācija augstākās izglītības katalogos Kur mācīties tālāk?, Smile, Izglītības
ceļvedis.

9.2. Kultūras pasākumi
Par tradīciju DU ir kļuvuši koncerti, kuros piedalās dažādi Latvijas mākslinieciskie kolektīvi.
2008. gada martā DU notika svinīgs pasākums, kas veltīts DU Satversmes 15 gadu jubilejai.
Par godu Satversmes jubilejai DU viesojās Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministre
profesore Tatjana Koķe. Koncertā uzstājās vokālā grupa „Framest” (Rīga).

2008. gada novembrī notika svinīgs pasākums, kas veltīts LR 90. gadadienai. Svinīgajā
pasākumā piedalījās Sauszemes spēku pūšamo instrumentu orķestris (dir. R. Saulevičs).
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10. SASNIEGUMI, APBALVOJUMI
I . Ar Daugavpils Universitātes Atzinības rakstu apbalvoti:
DU darbinieki
1. Par ieguldījumu zinātniskajā un akadēmiskajā darbā:
Mācību metodiku katedras vadītāja docente Inga Belousa;
Latviešu literatūras un kultūras katedras asociētā profesore Maija Burima;
Instrumentu spēles un mūzikas teorijas katedras profesors Ēvalds Daugulis;
G. Liberta Inovatīvās mikroskopijas centra vadošais pētnieks Vjačeslavs Gerbreders;
Socioloģijas katedras vadītāja docente Lilija Gorbaceviča;
Ilgtspējīgas izglītības institūta vadošā pētniece Dzintra Iliško;
Matemātikas katedras docente Ināra Jermačenko;
Mācību metodiku katedras profesore Elfrīda Krastiņa;
Latviešu literatūras un kultūras katedras asociētais profesors Valdis Ķikāns;
Vēstures katedras profesore Irēna Saleniece;
Slāvu valodniecības katedras docente Natālija Trofimova;
Sociālo pētījumu institūta vadošais pētnieks Viktors Voronovs.
2. Par ieguldījumu Daugavpils Universitātes attīstībā un teicamu akadēmisku darbu:
Ķīmijas un ģeogrāfijas katedras lektore Anastasija Antrope;
Sociālo zinātņu fakultātes prodekāne, lektore Ilona Kuņicka;
Anatomijas un fizioloģijas katedras lektore Irēna Kuņicka;
Latviešu valodas katedras lektore Veronika Ruža;
Mākslu katedras lektore Jolanta Savvina;
Fizikas katedras mācību metodiķis Leo Trukšāns.
3. Par ieguldījumu Daugavpils Universitātes datorzinātņu studiju programmu attīstībā:
Informātikas katedras docente Svetlana Ignatjeva.
4. Par ieguldījumu Daugavpils Universitātes attīstībā un radošiem mākslinieciskajiem
sasniegumiem:
Kora diriģēšanas katedras docente Ilona Bagele.
5. Par ieguldījumu Daugavpils Universitātes studējošo žurnāla „Lai Top!” izveidē un radošu
darbu:
redaktore Margarita Mihailova.
6. Par ieguldījumu Daugavpils Universitātes attīstībā un teicamu darbu:
grāmatvede Agnese Beļinska;
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2. mācību korpusa apkopēja Alīna Deniseviča;
būvdarbu vadītāja Ludmila Djatkoviča;
Personāla daļas vadītāja Vineta Dubrovska;
autobusa vadītājs Jānis Dukulis;
Informācijas tehnoloģiju centra vadītājs Ēriks Jerockis;
Saimniecības daļas sekretāre Inga Kazenko;
izglītības metodiķe Anita Kiričuka;
Slāvu valodniecības katedras lietvedības sekretāre Romualda Krivāne;
dienesta viesnīcas vadītāja Regīna Matašova;
sanitārtehniķis Staņislavs Ozerskis;
dienesta viesnīcas vadītāja Olga Saulīte;
bibliotekāre Biruta Saveļjeva;
Arhīva vadītāja Hilda Traškova.
7. Par ilggadēju darbu un mūža ieguldījumu latviešu filologu un literatūrzinātnieku
sagatavošanā:
Latviešu literatūras un kultūras katedras asociētais profesors Valdis Ķikāns
8. Par ieguldījumu Daugavpils Universitātes attīstībā un veiksmīgu Eiropas Savienības
projektu realizāciju:
Informātikas katedras lektore Ieva Boļakova (2 gadu laikā piesaistīti līdzekļi aptuveni 25
tūkstošu latu apjomā);
Matemātikas katedras vadītājs,

asoc. prof., Dr. math. Armands Gricāns (gada laikā

piesaistīti līdzekļi aptuveni 180 tūkstošu latu apjomā);
Sistemātiskās bioloģijas institūta direktore, asoc. prof., bioloģijas doktore Inese Kokina
(gada laikā piesaistīti līdzekļi aptuveni 298 tūkstošu latu apjomā );
Ilgtspējīgās izglītības institūta vadošajā pētniece, pedagoģijas doktore Eridiāna
Oļehnoviča (4 gadu laikā piesaistīti līdzekļi aptuveni 54 tūkstošu latu apjomā);
Ārējo sakaru daļas vadītāja Diāna Soldāne (2 gadu laikā piesaistīti līdzekļi aptuveni 225
tūkstošu latu apjomā, kā arī par zinātnes komunikācijas popularizēšanu);
Latviešu literatūras un kultūras katedras profesore, teoloģijas doktore Anita Stašulāne (2
gadu laikā piesaistīti līdzekļi aptuveni 225 tūkstošu latu apjomā, kā arī par zinātnes
komunikācijas popularizēšanu);
G. Liberta Inovatīvās mikroskopijas centra vadītājs, asoc. prof., fizikas doktors Edmunds
Tamanis (2 gadu laikā piesaistīti līdzekļi vairāk nekā 1 miljona latu apjomā)
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9. Par ieguldījumu Daugavpils Universitātes attīstībā un līdzekļu piesaisti:
Profesionālās izaugsmes centra izglītības metodiķe Zita Vanaga
10. Par ieguldījumu Daugavpils Universitātes attīstības un atpazīstamības veicināšanā:
Mākslu katedras vadītājs, lektors Māris Čačka;
Latviešu literatūras un kultūras katedras docents, filoloģijas doktors Valentīns Lukaševičs;
Ilgtspējīgās izglītības institūta profesore, psiholoģijas doktore Anita Pipere;
Izglītības un vadības fakultātes prodekāns, Mācību metodiku katedras lektors Nikolajs
Romaņenko;
Ilgtspējīgās izglītības institūta pētnieks Alnis Stakle;
Instrumentu spēles un mūzikas teorijas katedras lektore Ludmila Ščepetkova.

11. Par ieguldījumu Daugavpils Universitātes attīstībā un akadēmiskajā darbā:
Informātikas katedras vadītājs, asoc. prof., Dr. paed. Pāvels Drozdovs;
Socioloģijas katedras lektors Ainars Felcis;
Svešvalodu centra lektore Svetlana Piļucka;
Krievu literatūras un kultūras katedras vadītāja, asoc. prof., Dr. philol. Anna Stankeviča;
Sociālās psiholoģijas katedras lektore Santa Vorone;
Kora diriģēšanas katedras vadītājs, asoc. prof., Dr. paed. Edgars Znutiņš

12. Par ieguldījumu Daugavpils Universitātes attīstībā un teicamu darbu:
Saimniecības daļas Noliktavas pārzine Irina Abare;
Saimniecības daļas dežurante Silvija Kupčikiene;
Izglītības un vadības fakultātes lietvede Velta Kuzmicka;
Informācijas tehnoloģiju centra datu bāzu analītiķis Miervaldis Mendriks;
Saimniecības daļas dežurante Rasma Rasčevska;
Daugavpils Universitātes direktora vietnieks Zigmunds Rasčevskis;
Informācijas tehnoloģiju centra datortīklu administrators Vitauts Stočka
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13. Par Daugavpils Universitātes studējošo un darbinieku veselības veicināšanu:
Daugavpils Universitātes feldšere Zenta Piscova.

DU absolventi
1. Par aktīvu sabiedrisko un mākslinieciski radošo darbību
Jaudzema Ineta
Sivohina Oksana
Šušerts Vasilijs
Vērdiņa Līga
Davidčuks Edgars
2. Par aktīvu mākslinieciski radošo darbību
Gailiša Anita
Raciņa Ilona
Vinogradova Jeļena
Kuļgajeva Jūlija
Kuļgajevs Maksims
Staris Jānis
Stare Sandra
Ābele Jolanta
Šapkova Džeina
II. Ar Izglītības un zinātnes ministres Tatjanas Koķes pateicību par līdzdalību un ieguldījumu
UNESCO starptautiskās Eiropas un Ziemeļamerikas reģionālajā konferencē „Iekļaujošā
izglītība: no politiskā dialoga līdz saskaņotai rīcībai” apbalvotas:
Anita Pipere
Astrīda Skrinda
Dzintra Iliško
Ilona Mičule
Inga Belousa
Marina Bakhanova
Rudīte Grabovska
III. Ar Daugavpils Pilsētas domes Goda rakstiem par ieguldījumu Daugavpils pilsētas un
Daugavpils Universitātes attīstībā apbalvoti:
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Daugavpils Universitātes rektors, profesors Arvīds Barševskis
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes dekāns, profesors Vladimirs
Meņšikovs
IV. Ar Daugavpils Pilsētas domes Atzinības rakstiem apbalvotas:
1. Par zinātnes popularizēšanu Daugavpilī
Daugavpils Universitātes Ārējo sakaru daļas vadītāja Diāna Veigule

2. Par sadarbības veicināšanu augstākās izglītības popularizēšanā Daugavpilī.
Daugavpils Universitātes Sabiedrisko attiecību un informācijas daļas vadītāja Vita
Viļevko
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