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1. MĒRĶI UN UZDEVUMI
1.1. DU vispārīgs raksturojums
2001. gada 12.oktobrī Valsts prezidente, balstoties uz Daugavpils Pedagoģiskās universitātes
30.10.2000. Senāta lēmumu, pasludināja likumu par Daugavpils Universitātes (DU) Satversmi
(1. pielikums). 2001. gada 29. novembrī DU tika akreditēta uz diviem gadiem. 2004. gada 29.
janvārī Latvijas Republikas Augstākās izglītības padome akreditējusi DU uz neireobežotu laiku.
2004. gada 2. februārī Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija ir izsniegusi
Akreditācijas lapu Nr. 048 par to, ka DU ir tiesības īstenot akreditētās studiju programmas un
izsniegt valstiski atzītus diplomus par augstākās izglītības iegūšanu. 2006. gadā IZM pieņēma
lēmumu par DU iekļaušanu Zinātnisko institūciju reģistrā.
DU veido piecas fakultātes: Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte (DMF), Humanitārā
fakultāte (HF), Izglītības un vadības fakultāte (IVF), Mūzikas un mākslu fakultāte (MMF) un
Sociālo zinātņu fakultāte (SZF). DU akadēmiskais personāls – 191 docētāji, studentu skaits –
4942.
DU adrese: Daugavpils, Vienības ielā 13, LV – 5401, tālr. (371)5422180, fakss (371)5422890,
e-pasts: dau@dau.lv, mājas lapa: http://www.dau.lv.
1.2. Daugavpils Universitātes mērķis
DU ir reģionāls augstākās izglītības, zinātnes un kultūras centrs, kurā apvienots un tiek attīstīts
Austrumlatvijas akadēmiskais un pētnieciskais potenciāls dabas, humanitārajās, izglītības un
sociālajās zinātnēs. Tās mērķis ir nodrošināt augstas kvalitātes studijas un mūsdienu līmenim
atbilstošu zinātnisko pētniecību, veidojot intelektuālo bāzi Austrumlatvijas reģiona harmoniskai
attīstībai.
Mērķtiecīgi virzīta valsts stratēģija augstākās izglītības jomā var būt viens no instrumentiem
reģionālo atšķirību mazināšanai un labs impulss valsts attīstībai kopumā.
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:
•

darboties kā reģionālas nozīmes universitātei dabas, humanitāro, izglītības un sociālo
zinātņu jomās, radot iespējas vispusīgām augsta līmeņa studijām un zinātniskajai
pētniecībai;

•

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;
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•

stiprināt latviešu valodas un kultūras pozīcijas Austrumlatvijā; izmantojot studiju un
pētniecības darba iespējas, veicināt sabiedrības sekmīgu integrāciju Latvijas
intelektuālajā, ekonomiskajā un kultūras vidē.

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
DU piedāvā 57 studiju programmas (Studiju iespējas):
•

10 bakalaura studiju programmas,

•

13 profesionālā bakalaura studiju programmas,

•

7 profesionālās studiju programmas,

•

11 maģistra studiju programmas,

•

8 profesionālā maģistra studiju programma,

•

8 doktora studiju programmas.

DU īstenoto akadēmisko un profesionālo studiju programmu saraksti, iegūstamais grāds un / vai
profesionālā kvalifikācija un to licencēšanas un akreditācijas termiņi doti 2.pielikumā.
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: Noteikumi par valsts
akadēmiskās izglītības standartu, Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
valsts standartu, Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu.
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 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 normatīvajiem aktiem 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.
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2.3. Studiju organizācija
Studijas DU tiek realizētas atbilstoši DU Studiju nolikumam.
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, Mācību padomē.
Kopā ar programmas apstiprināšanu Senāts apstiprina programmas direktoru, 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 ikgadējos pašnovērtējuma ziņojumos
(http://dau.lv/post/sknc.php).

•

Studiju procesa grafiks, kuru ik gadus izstrādā Studiju daļa un apstiprina Mācību
padome.

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. Studiju kvalitātes novērtējuma rādītājs DU ir
75% akreditētās studiju programmas un 25% licencētās studiju programmas.
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. un 2005./2006. 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 atrisināti, piemēram, šādi jautājumi:
•

docētāju slodzes uzskaites sistēma;

•

elektronisko mācību līdzekļu izstrādāšana (DU Tālmācības studiju centrs) u.c.

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.
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2.5. Studējošie
Studējošo uzņemšana DU notiek saskaņā ar Uzņemšanas noteikumiem (http://www.dau.lv,
Studiju iespējas), kurus izstrādā Studiju daļa, bet apstiprina DU Senāts.
Studējošo uzņemšanu organizē ar rektora rīkojumu apstiprināta Uzņemšanas komisija. Studējošo
uzņemšana DU sastāv no pieteikšanās studijām, iestājpārbaudījumiem (atsevišķās programmās,
piemēram, „Mūzikas skolotājs”), centralizētajiem eksāmeniem un imatrikulācijas. Pēdējos gados
iestājpārbaudījumu skaits tiek samazināts un tiek rīkots atestātu konkurss, jo Latvijas Republikas
IZM paredz, ka sākot ar 2004.gadu uzņemšana tiks veikta, balstoties uz centralizēto eksāmenu
rezultātiem (http://www.izm.lv).
DU imatrikulēto studējošo skaita dinamika pēdējos sešos studiju gados un uzņemšana 2006. gadā
ir atspoguļota 1. tabulā un 1. diagrammā un kopējais studējošo skaits 2006./2007. studiju gadā –
2. tabulā.
1. tabula DU imatrikulēto studentu skaits
PAMATSTUDIJAS
NO TIEM PAR

STUDIJU
GADS

KOPĀ
1213
1418
1351

445
501
435

2004/2005
2005/2006
2006/2007

978
664
763

316
403
398

1400

1418

KOPĀ

BUDŽETU

2001/2002
2002/2003
2003/2004

1600

MAĢISTRANTŪRA
NO TIEM PAR
BUDŽETU

131
320
102
463
80
Maģistrantūra un
profesionālās augstākā
līmeņa studijas
617
212
540
184
519
185

DOKTORANTŪRA
NO TIEM PAR

KOPĀ

5
10
13

28
19
27

1
9
15

1351

1213

1200
1000
800

BUDŽETU

11
13
32

2001/2002

978

2002/2003

763
664

2003/2004

617
540519

600

2004/2005
2005/2006

463

2006/2007

320

400
131

200

11 13 32 28 19 27

0

Pamatstudijas

Augstākā līmeņa
studijas

Doktorantūra

1.diagramma. DU imatrikulēto skaita dinamika triju līmeņu studiju programmās
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Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2006. gadā pamatstudijās un doktorantūrā uzņemto studējošo
skaits valsts finansētajās budžeta vietās ir būtiski pieaudzis, savukārt maģistrantūrā – nedaudz
samazinājies.
2. tabula DU kopējais studējošo skaits 2006./2007. studiju gadā
Nepilna laika
studijas

Pilna laika studijas
par budžetu

par maksu

Kopā

par maksu

Pamatstudijas

1286

362

1765

3413

Maģistrantūra

213

103

235

551

Augstākā
līmeņa
profesionālās
studijas

182

53

622

857

Doktorantūra

33

43

45

121

1714

561

2667

4942

Kopā:

Latvijā studenti no attiecīgā reģiona izvēlas dzīvesvietai tuvākās augstskolas, un 80 – 85% no
studējošo kontingenta veido attiecīgā reģiona iedzīvotāji.
2000.gadā DPU mainīja savu stratēģiju izglītības prioritārajās jomās, ievērojami samazinot
studējošo skaitu skolotāju izglītības programmās un palielinot studējošo skaitu akadēmiskajās un
profesionālajās (ne ar skolotāju izglītību saistītajās) studiju programmās (2.diagramma).
2000

1844

1800
1600
1400

1561

1360

1461

1116

1484
1295

1200

950

1000
800
600

662

730

637

526

400

373

200
0

2000

2001

2002

Skolotāju izglītība

2003

2004

2005

2006

Hum anitārās , s ociālās un dabas zinātnes

2. diagramma. DU pilna laika studējošo skaita dinamika izglītības tematiskajās grupās
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Lai apmierinātu reģiona pieprasījumu, DU paplašina studiju iespējas dažādās studiju
tematiskajās jomās: veselības un sociālā aprūpē (Sociālais darbs), dabas zinātnēs (Informāciju
tehnoloģijas), humanitārās zinātnēs un mākslā (Starpkultūru attiecības), skolotāja izglītība un
izglītības zinātnes (Karjeras konsultants, Izglītības psihologs).

3. ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBA ORGANIZĀCIJA UN
VADĪBA
3.1. Zinātniskās pētniecības organizācijas un vadības struktūras un funkcionālās attiecības
Pētniecības un studiju vienotība veido DU akadēmisko bāzi. DU savā zinātniskajā darbībā vadās
pēc LR likuma “Par zinātnisko darbību”, valsts un LZA noteiktās stratēģijas. Pētījumu virzieni
sadarbībai ar Eiropas un Latvijas augstskolām un reģionālajām institūcijām ir:
•

informācijas tehnoloģiju un moderno sakaru līdzekļu attīstība;

•

jaunu materiālu un tehnoloģiju izstrāde;

•

bioloģiskās daudzveidības izpēte un aizsardzība;

•

letonika, literatūrzinatne un valodniecība;

•

reģionālisms: vēsturiskie, ekonomiskie, sociālie un drošības aspekti;

•

kultūrvēsturiskie procesi;

•

ilgtspējīga izglītība;

•

ekonomiskās un sociālās problēmas.

DU zinātniskās darbības stratēģiju izstrādā un apstiprina, kā arī citus ar DU zinātnisko darbību
saistītos jautājumus risina Zinātnes padome, kuras sastāvā ir visu fakultāšu, institūtu un DU
Jauno Zinātnieku asociācijas pārstāvji. Zinātņu daļā ir izveidots Doktorantūras centrs un
Pētījumu koordinācijas un informācijas nodaļa.
DU 2006. gadā darbojas 8 zinātniskie institūti un centri:
•

Bioloģisko resursu izpētes un pārvaldības institūts (BRIPI);

•

Ilgtspējīgas izglītības institūts (III);

•

Inovatīvās mikroskopijas centrs (IMC);

•

Komparatīvistikas institūts (KI);

•

Latgales Pētniecības institūts (LPI);

•

Mutvārdu vēstures centrs (MVC);

•

Sistemātiskās bioloģijas institūts (SBI);

•

Sociālo pētījumu institūts (SPI).

Institūtu zinātniskais potenciāls saskaņā ar Augstskolu likumu ir atbilstošs Promocijas padomes
līmenim.Institūti darbojas atbilstoši Senāta apstiprinātiem nolikumiem.
Ar 2006. gada 16. februāra Senāta sēdē apstiprināto Nolikumu, kas stājās spēkā 28.02.2006.,
Latgales Pētniecības institūts kā reģionālisma pētniecības iestāde uzsāk darbību DU sastāvā.
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Zinātnes saiknes ar biznesu nostiprināšanai DU pētnieki universitātē ir izveidojuši vairākas
biedrības, uzņēmējsabiedrības:
•

Baltijas Koleopteroloģijas biedrība,

•

SIA Limnoloģijas institūts,

•

SIA DIFRA,

•

SIA Universāls Informāciju tehnoloģiju serviss,

•

Latgales pētniecības biedrība „Latgola”,

kas realizē praktiskus projektus vai zinātnisko atklājumu ieviešanu ražošanā, kā arī nodrošina
studentu iesaistīšanu zinātnisko pētījumu veikšanā un projektu realizēšanā. Uzņēmējsabiedrības
darbojas atbilstoši to statūtiem un sadarbības līgumam ar DU.
2006. gadā DU realizēta iekšējo grantu sistēma.
Liela daļa studentu un mācībspēku piedalās DU izveidotajās sabiedriskajās organizācijās (SO),
kas ar saviem projektiem palīdz piesaistīt līdzekļus zinātnisko pētījumu veikšanai un dažādu
aktivitāšu organizēšanai. DU darbojas šādas sabiedriskās organizācijas:
•

SO DU Jauno zinātnieku asociācija,

•

SO DU Dabas izpētes un vides izglītības centrs,

•

SO DU Veselības veicināšanas centrs,

•

SO Dienvidlatgales Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs,

•

SO Mākslu pedagogu apvienība.

Visas DU darbojošās sabiedriskās organizācijas ir SO Dienvidlatgales Nevalstisko organizāciju
atbalsta centra lietotājas, un tām pieejami visi šī centra resursi: juridiskā datu bāze NAIS,
jaunākā informācija par iespējamajiem projektu pieteikumiem, konsultācijas projektu
sagatavošanā.
3.2. Akadēmiskā personāla un studentu zinātniskā darbība
DU akadēmiskais personāls piedalās LZP finansēto pētniecisko programmu izpildē. Kopš
2001.gada šo programmu skaits ir pakāpeniski pieaudzis, un tās aptver vairākas Latvijā attīstītās
zinātņu nozares.
2006.g. akadēmiskais personāls piedalās šādos projektos:
•

IZM - 39 proj.;

•

LZP – 18 proj.;

•

DU granti – 10;

•

ESF – 8;

•

KKF – 4;

•

ES komisija – 3;

•

SOCRATES – 3;

•

ERAF – 2;

•

Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (VAAD) – 2;

•

Gētes institūts, Vācijas vēstniecība un VAAD – 1;
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•

LIFE – 1;

•

INTERREG – 1;

•

ERASMUS – 1;

•

Latvijas Valsts finansētais projekts – 1;

•

Latvijas Valsts prezidentes kancelejas projekts – 1;

•

LR Kultūras ministrija – 1;

•

ZZS – 1;

•

Daugavpils pilsētas Dome- 1;

•

Daugavas savienība un Limnoloģijas institūts – 1;

•

Polijas Zinātnes un informatizācijas institūts – 1;

•

Vācijas Pētīšanas biedrība – 1.

Šie pētījumi notiek fizikā, bioloģijā, matemātikā, literatūrzinātnē, valodniecībā, filozofijā,
pedagoģijā, psiholoģijā, socioloģijā, tiesībzinātnēs un ekonomikā. Papildus LZA, IZM un citiem
Latvijas Republikas finansētajiem projektiem akadēmiskais personāls piedalās starptautiskajos
un valsts mēroga pētnieciskajos projektos. Finansējums zinātnei 2006. gadā:
•

Zinātnes un pētniecības kopējais finansējums – Ls 1 625 255 (t. sk. Ls 1 161 333 no ES
struktūrfondiem);

•

Kopējie izdevumi zinātnei un pētniecībai – Ls 1 590 236 (t. sk. algu fonds, sociālās
apdrošināšanas iemaksas, infrastruktūras uzturēšana, aparatūra, reaģenti u.c.)

Pakāpeniski pieaug zinātnisko publikāciju daudzums un kvalitāte. Ik gadu tiek publicēti vidēji
350 raksti, no kuriem vidēji 150 raksti - starptautiski atzītos izdevumos. 2006. gadā publicētas 4
monogrāfijas, publicēti 446 zinātniskie raksti (t. sk. 164 starptautiski citējamos žurnālos). DU ir
notikušas 13 starptautiskas zinātniskās konferences dažādās zinātņu jomās. 2006. gada augustā
DU notika Pasaules Fenomenoloģijas institūta rīkotais 56. starptautiskais fenomenoloģijas
kongress (THE FIFTY-SIXTH INTERNATIONAL PHENOMENOLOGY CONGRESS).
Tika organizēti arī zinātniskie semināri un kolokviji. Ir pieaudzis apmeklēto starptautisko
konferenču skaits ārvalstīs – ASV, Austrijā, Azerbaidžānā, Baltkrievijā, Bulgārijā, Dānijā,
Dienvidāfrikā, Francijā, Grieķijā, Igaunijā, Itālija, Kanāda, Krievija, Lielbritānija, Lietuvā,
Meksikā, Norvēģijā, Polijā, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Ukrainā, Ungārijā,
Vācijā, Zviedrijā u. c.
2006. gadā iznākuši šādi DU zinātniskie periodiskie izdevumi:
- Baltic Journal of Coleopterology;
- Journal of Teacher Education and Training;
- Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis;
- Sociālo Zinātņu Vēstnesis;
- Humanitāro Zinātņu Vēstnesis;
- Acta Latgalica;
- Komparatīvistikas institūta almanahs;
- Reģionālais ziņojums;
- Slāvu lasījumi.
2006. gadā notikusi 101 ekspedīcija pa Latviju (Moricsalas rezervātā, Silenes dabas parkā,
Rāznas dabas parkā, Dabas parkā „Daugavas loki”, Šūņu ezerā, Stropu ezerā, Daugavpils rajona
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Demenes pagastā u. c.) un ārvalstīs (Habarovskas novada Burejas rezervātā, Izmiras apkārtnes
kalni Turcijā, Igaunijas Z daļā un Sāremā salā u. c.), ko rīkojuši BRIPI, MVC, SBI, Ķīmijas un
ģeogrāfijas katedra u. c.
2006. gadā DU akadēmiskais personāls ir izveidojis starptautiskus zinātniskos tīklus:
Ziemeļvalstu, Baltijas, Ziemeļkrievijas kultūrdialogi (KI), Baltic Coleopterological Network
(SBI). DU akadēmiskais personāls ir iesaistījies arī starptautiskajos zinātniskajos konsorcijos
un/vai tīklos: „Transition and Development of Transboundry Economic Co-operation in the
Eastern Borderland of Poland in the Context of European Integration” un „Izglītības loma
reģionālās ekonomikas attīstībā” (SPI); „„HERODOT” ES tematiskais tīkls ģeogrāfijas
augstākajā izglītībā” (DMF), „Baltic and Black sea Consortium in educational research”,
„Pacific Circle Consortium” (IVF); kā arī asociācijās: „Association for Children’s Spirituality”,
Asociācija „International Seminar on Religious Education and Values”, „Visindijas Izglītības
pētniecības asociācijas” (IVF), „Reliğiju zinātņu Eiropas asociācija / Reliğijas vēsturnieku
starptautiskā asociācija” (HF), „Association of Teacher Education in Europe”, „World Council
for Gifted and Talanted Children” (MMF) u. c.
2006. gadā tika organizēti arī konkursi un olimpiādes skolēniem: „Latgales un Sēlijas novadu
skolēnu 9. atklātais zinātnisko darbu konkurss ģeogrāfijā un vides zinātnē”, A. Valtnera Latvijas
skolēnu konkurss “PAZĪSTI SAVU ORGANISMU”, „Latgales novada olimpiāde "Paskāla
ritenis-2006"” (DMF); Skolēnu zinātnisko darbu konkurss „Daugavpils kultūras apritē” (KI) u. c.
3.3. Doktorantūras studiju attīstība
Laika posmā no 2001. līdz 2006. gadam ir mērķtiecīgi veikta doktorantūras attīstība. Kopš 2003.
gada darbojas DU Doktorantūras centrs un Doktorantūras padome. 2006. gadā realizēts projekts
„Atbalsts doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem dabas zinātnēs un informācijas
tehnoloģijās”.
Pašlaik tiek realizētas doktorantūras studiju programmas bioloģijā, fizikā, matemātikā,
pedagoģijā, literatūrzinātnē, valodniecībā, psiholoģijā un ekonomikā (3. pielikums).
Doktorantu skaita dinamika no 2001. līdz 2006. gadam parādīta 3.tabulā.
3.tabula. Doktorantu skaita dinamika no 2001. līdz 2006. gadam
NOZARE / GADS

Bioloģija
Fizika
Matemātika
Pedagoģija
Literatūrzinātne
Valodniecība
Psiholoģija
Ekonomika
Kopā

2001/2002

0
1
0
21
6
4
0
0
32

2002/2003

2
1
1
24
8
4
5
0
45

2003/2004

2004/2005

2005/2006

4
1
2
41
7
7
5
0
67

8
2
2
56
7
8
9
12
104

14
3
3
49
10
9
12
19
119

Palielinot vietu skaitu, tiek domāts par mehānismiem, kas stimulētu promocijas darbu
aizstāvēšanu (studiju kredīti, radošie atvaļinājumi, iekšējie granti). Vienlaicīgi tiek strādāts pie
doktorantūras studiju procesa kvalitātes nodrošināšanas (2.4. Studiju kvalitātes nodrošināšana).
2006. gadā DU darbojas 8 Promocijas padomes: bioloģijā, ekonomikā, fizikā, literatūrzinātnē,
matemātikā, pedagoģijā, psiholoģijā un valdoniecībā. DU veiksmīgi sadarbojas ar Latvijas
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Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, Latvijas
Mākslas akadēmijas promociju un profesoru padomēm.
2006. gadā aizstāvēti 5 promociju darbi.
3.4. Studiju un pētniecības vienotība
Pašreizējais DU zinātniskais potenciāls un pētnieciskais darbs zinātņu apakšnozarēs nodrošina
kvalitatīvas studijas akreditētajās bakalaura un maģistra programmās, kā arī doktorantūrā, kas ir
viens no zinātniskā potenciāla galvenajiem rādītājiem. Studiju un zinātniskā darba vienotību
nosaka atbilstoši Eiropas Augstākās izglītības vienotās telpas un Eiropas Zinātnes vienotās telpas
koncepcijai izstrādātās studiju programmas. Visās studiju programmās studenti veic zinātnisko
darbu saskaņā ar studiju programmu prasībām, kas ir obligāta prasība akadēmiskās un
profesionālās izglītības iegūšanai.
Studentu zinātniskā darba formas ir: referāti, studiju darbi, bakalaura un maģistra darbi,
profesionālās kvalifikācijas darbi, konkursa darbi. Katru gadu notiek studentu zinātnisko darbu
konkursi un konferences, kuru rezultāti tiek publicēti studentu zinātnisko rakstu krājumā. DU ik
gadus tiek rīkotas starptautiskas zinātniskās konferences, kurās tiek praktizētas docētāju un
studējošo kopīgas publikācijas.
Studējošie arvien plašāk tiek iesaistīti pētniecisko projektu izpildē, kas ir viens no LZP
izvirzītajiem kritērijiem to apstiprināšanai. Pētījumu tematiku un rezultātus iztirzā arī lekciju
kursos.
Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociāciju (DUJZA), kas aktīvi piedalās zinātnes
popularizēšanā, 2006. gadā organizēja dažādus pasākumus: diskusiju par jauno zinātnieku
iespējām Eiropas Savienībā, DU 48. Jauno zinātnieku konferenci, atklātās lekcijas (par
aktuāliem ekoloģijas jautājumiem) u. c.
2006. gada novembrī DU sadarbībā ar Britu padomi Latvijā un UNESCO Latvijas nacionālo
komisiju organizēja „Daugavpils Zinātnes festivāls” (4. pielikums), kura mērķis ir popularizēt
zinātnes nozīmi sabiedrībā un pierādīt, ka tā var būt saprotama ikvienam. Šāds zinātnes
komunikācijas pasākums Latvijā un arī Baltijā tika organizēts pirmo reizi. Savukārt DU Dabas
izpētes un vides izglītības centrs organizēja „Trešās Eiropas naktstauriņu naktis Ilgās” un „Ilgu
rudens semināru”.
2006. gadā DU tiek izdoti vairāk nekā 20 zinātniskie žurnāli un ikgadējie rakstu krājumi, no
kuriem daļa ir iekļauti Latvijas Zinātnes padomes atzīto izdevumu sarakstā, daļa – indeksēšanas
datu bāzēs. Daļai zinātnisko institūtu un centru, kā aī katedru ir izveidojušās zinātniskās
kolekcijas. Zinātniskās literatūras un mācību līdzekļu izdošanu nodrošina DU izdevniecība
“Saule”, kā arī citas izdevniecības.
Mūzikas un mākslu fakultātē notikusi zinātniski praktiskā konference „Latviešu tautas
instrumentālā mūzika: process, mijiedarbe, problēmas” sadarbībā ar Mūzikas akadēmiju tapis 2.
zinātnisko rakstu krājums „Latviešu tautas instrumentālā mūzika: process, mijiedarbe,
problēmas”; organizēta 2. starptautiskā mākslas darbnīca – plenērs „TAKA – 2”. Akadēmiskais
personāls ir piedalījies Daugavpils pilsētas un Latvijas Republikas (Studentu un docētāju darbu
izstāde „10. vasara”, profesores Aleksandras Šļahovas personālizstāde "...ar atmiņām pagātnē, ar
skatu nākotnē...", Latvijas Mākslas Akadēmijas rektora, profesora Jāņa Andra Oša
personālizstāde "Pārnesumi", Alņa Stakles personālizstāde "Prāta dzīve", M. Čačkas
personālizstāde „Buchstaben” u. c.), un starptautiskās izstādēs (izstāde „Gleina” Vitebskas M.
Šagāla Makslas centrā ). Instrumentu spēles un mūzikas teorijas un Kordiriģēšanas katedra
regulāri organizē koncertus, kuros piedalās katedru akadēmiskais personāls un studenti („Baroka
stila mūzika”, R. Paula jubilejai veltīts koncerts, Ziemassvētku koncerts „... un visa pasaule ir
atkal kopā”, koncertlekcijas u. c.)
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3.5. Starptautiskā sadarbība pētniecības un studiju jomā
DU starptautisko sadarbību koordinē Ārējo sakaru daļa. 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.

2006. gadā DU turpina uzturēt sadarbību ar minēto projektu partneriem un paplašina sadarbības
partneru skaitu gandrīz visos kontinentos. DU katedrām ir sadarbība ar 45 ārvalstu augstākās
izglītības iestādēm. Uz 2006. gadu noslēgti 59 līgumi/vienošanās ar ārvalstu augstskolām un
citām institūcijām. 2006./2007. gadā DU strādāja 4 vieslektori no Francijas, Ķīnas un Vācijas;
ES SOCRATES/ERASMUS augstākās izglītības programmā DU piedalās kopš 1999. gada un ir
noslēgti līgumi ar Mursijas, Madrides (Spānija), SUPSI (Šveice), Cukurovas, Dikles, Kafkas
(Turcija), Lundas, Gēteborgas, Stokholmas (Zviedrija), Bristoles (Lielbritānija), Jellingas
(Dānija), Tallinas (Igaunija), Šauļu, Viļņas, Kauņas Vītauta Dižā (Lietuva), Jāņa Pāvila II,
Nikolasa Kopernika, Jagelonijas, Bjalostokas, Lodzas, Silēzijas, Varšavas Lauksaimniecības
(Polija), Sv. Kirila un Metodiusa (Slovākija), Joensu (Somija) un Fehtas, Štutgartes (Vācija)
universitātēm, Ķelcu, Krakovas Pedagoģiskajām universitātēm, (Polija), Katho (Beļģija), Kujavu
– Pomorskas Bidgoščas (Polija) augstskolu. 2006. gadā Daugavpils Universitātē apmaiņas
programmā lekcijas lasīja 17 docētāji no Beļģijas, Lietuvas un Polijas un studēja 17 ārvalstu
studenti no Slovākijas, Spānijas, Lielbritānijas, Lietuvas un Polijas. Savukārt no DU ārvalstīs
(Beļģijā, Igaunijā, Lielbritānijā, Lietuvā, Polijā) lekcijas lasīja 10 DU docētāji un apmaiņas
programmā piedalījās 44 DU studenti (Dānijā, Itālijā, Lielbritānijā, Lietuvā, Polijā, Slovākijā,
Somijā, Spānijā, Turcijā, Zviedrijā).
2006. gadā Daugavpils Universitāte piedalās ES Leonardo da Vinci programmas 2. fāzē
(Inovatīvās mikroskopijas centrs), COMENIUS (Izglītība un vadības fakultāte).
Ik gadu tiek piešķirtas DU mecenāta E. M. Čermakas fonda stipendijas Daugavpils Universitātes
studentiem studijām ārzemēs un pasniedzējiem (DU absolventiem) kvalifikācijas celšanai
ārzemēs. 2005./ 2006. studiju gadā stipendija piešķirta DU pieciem Humanitārās fakultātes un
Izglītības un vadības fakultātes studentiem studijām Dānijā, Lielbritānijā un Zviedrijā
(http://www.lapas.dau.lv/forel/tschermakas_fonds.html ).
2006. gada maijā Daugavpils Universitātē notika DU mecenāta E. M. Čermakas fonda (Dānija)
padomes delegācijas tikšanās ar DU rektori profesori Zaigu Ikeri un E. M. Čermaka fonda
stipendiātiem.
DU mecenāta E. M. Čermakas fonda padomes delegācija:
- Carl Edvard Ejby Hansen (Fonda padomes priekšsēdētājs)
- Erik Bentholm
- Asta Hoey.
3.6. Reģionālā sadarbība pētniecības un/ vai studiju jomā
Sadarbība starp DU un Latgales reģiona attīstības aģentūru (LRAA), sadarbība starp DU un
Daugavpils pilsētas Domi un reģiona pašvaldībām, sadarbība ar reģiona augstskolām, ar
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Daugavpils Reģionālo slimnīcu, Nacionālā rehabilitācijas centra „Vaivari” Latgales reģionālo
filiāli, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, Daugavpils reģionālo mākslinieku
asociāciju, Daugavpils teātri.
DU kā reģionāla universitāte ir viena no Latvijas Reģionālo augstskolu asociācijas dibinātājām,
bet DU pārstāvji ik gadus piedalās Daugavas Fonda valdē.
2006. gada aprīlī tika parakstīts sadarbības līgums starp Daugavpils Universitāti un Rēzeknes
Augstskolu par doktorantu izglītošanu Rēzeknes Augstskolas vajadzībām.
2006. gadā novembrī parakstīts sadarbības līgums Daugavpils Universitāti un Latvijas
Tehnoloģisko centru.
Plašāka informācija skat. „Daugavpils Universitātes Zinātniskās darbības 2006. gada pārskats”
(DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2007)
2006. gadā tika izveidots Profesionālās izaugsmes centrs, kura darbības mērķis ir tālākizglītības
vajadzību apzināšana, veicot katra indivīda profesionālo un personisko izaugsmi atbilstoši viņa
spējām un vēlmēm. Profesionālā izaugsmes centrs izstrādā programmas, projektus tālākizglītībā,
organizē reģionālo sadarbību tālākizglītībā, metodisko un informatīvo materiālu izveidi un
izdošanu tālākizglītībā.

4. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS
4.1.Akadēmiskā personāla kvalifikācija
DU akadēmiskais personāls atbilst prasībām, kuras tiek izvirzītas universitātēm.
Pašreiz DU akadēmiskais personāls ir 191 docētājs. No tiem 107 docētājiem ir zinātniskais
doktora vai habilitētā doktora grāds, kas ir 56% no visa akadēmiskā personāla. DU akadēmiskā
personāla sadalījums pēc ieņemamajiem amatiem (3. diagrammā), salīdzinājumā ar vidējiem
rādītājiem Latvijas valsts augstskolās, attēlots 4.tabulā.
Vadošie
pētnieki un
pētnieki
12%

Asistenti
7%

Profesori
9%
Asoc.profesori
12%

Docenti
23%

Lektori
37%

3.diagramma. DU akadēmiskā personāla sadalījums pēc ieņemamā amata
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Akadēmiskais personāla sadalījums pa vecuma grupām, salīdzinot ar datiem Latvijas valsts
augstskolās ir norādīts 4. tabulā.
4. tabula. Akadēmiskā personāla sadalījums pa vecuma grupām 2006. gadā (%)
VECUMA GRUPAS
DU
Latvijas augstskolas

LĪDZ 30

30–39

40–49

50–59

GADIEM

GADI

GADI

GADI

12,2

32,7

21,5

21

12,6

12

17

25

26

20

60 GADI UN VAIRĀK

4.2.Akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšana
Universitātē nepārtraukti tiek realizēta akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšana (3.3.punkts):
•

studijas doktorantūrā,

•

zinātniskais darbs un dalība starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Latvijā un
ārvalstīs;

•

stažēšanās ārvalstu augstskolās;

•

dalība Latvijas augstskolu un sabiedrisko un profesionālo organizāciju rīkotajos
tālākizglītības kursos un semināros;

•

docētāju mākslinieciskā jaunrade.

Lai veicinātu akadēmiskā personāla zinātniskā un metodiskā darba īpatsvara palielināšanos, tiek
uzlabota akadēmiskā personāla slodzes sadalījuma un uzskaites kārtība.

5. DU DARBĪBAS VADĪBA
5.1.Vadības, pārvaldes un galvenās lēmējinstitūcijas
DU pārstāvības, vadības un lēmējinstitūcijas ir Satversmes sapulce, Senāts, rektors, Studentu
padome, Revīzijas komisija, Šķīrējtiesa (informācija: http://www.dau.lv, Vadība).
Satversmes sapulce ir DU augstākā vadības institūcija un lēmējinstitūcija.
2006. gada 8. jūnijā notika DU Satversmes sapulce, kuras darba kārtībā bija šādi jautājumi:
1. DU Satversmes grozījumu apstiprināšana.
2. Nolikuma par DU Akadēmisko šķīrējtiesu grozījumu apstiprināšanu.
Senāts 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.
Senāts 2006. gadā ir noticis 11 reizes. Atbilstoši Senāta nolikumam 2006. gadā ir izskatīti
finanšu jautājumi un apstiprināta budžeta izpilde 2005. gadā un DU budžets 2006. gadam,
personāla darba samaksas kritēriji (maksas programmas), atalgojuma koeficientu noteikšana,
personāla štata vietu atvēršana, akadēmiskā personāla darba apjoma uzskaites kārtība DU (2006./
2007.), DU Zinātnisko institūtu akadēmiska personāla darba apjoma uzskaites kārtība u. c.
Apstiprināti uzņemšanas noteikumi 2007. gadam, studiju programmu kvalitātes novērtēšanas
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komisija, ikgadējie pašnovērtējuma ziņojumi un (re)akreditācijas ziņojumi, ētikas kodekss,
apstiprinātas vēlēšanas akdēmiskajos un administratīvajos amatos, vieslektoru uzaicināšana DU
u. c. Apstiprināts DU profesionālās izaugsmes centra nolikums, Nolikums par studiju
programmu DU, Latgales Pētniecības nolikums, Lietvedības nodaļas nolikums, Promocijas
padomju nolikumi (bioloģijā, ekonomikā, fizikā, literatūrzinātnē, matemātikā, pedagoģijā,
psiholoģijā, valodniecībā), kā arī dažādi nolikumi par praksēm – par muzeju praksi
(kultūrasvēsture), profesionālo praksi (starpkultūru attiecības, sabiedrības un iestāžu vadība),
kvalifikācijas praksi (māksla), mutvārdu vēstures praksi, novadpētniecības praksi, integrēto
vasaras lauka kursu (vides zinātne), dialektoloģijas un folkloras praksi (latviešu un krievu
filoloģija), veikti grozījumi DU doktora studiju nolikumā, Nolikumā par studijām DU, Zinātnes
padomes nolikumā u. c.
Rektors tiek ievēlēts DU Satversmes sapulcē no profesoriem, uz termiņu, kas nepārsniedz 5
gadus, ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Rektors pārzina un vada DU darbību, ir atbildīgs par
Satversmes prasību, Satversmes sapulces un Senāta lēmumu īstenošanu.
Studentu padome pārstāv studējošo intereses akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves
jautājumos DU un citās valsts institūcijās. Studentiem Satversmes sapulcē, Senātā, fakultāšu
Domēs ir atliekošā veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo intereses.
Revīzijas komisija pārbauda DU darbības sfēru atbilstību normatīvajiem aktiem, DU
Satversmei un vadības institūciju lēmumiem. Komisija ir tiesīga pieprasīt un saņemt
paskaidrojumus no amatpersonām, kā arī iepazīties ar dokumentiem, kas attiecas uz DU
finansiālo un saimniecisko darbību.
Šķīrējtiesa 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 Mācību, Zinātnes, Saimniecības padomes, mācību prorektors, zinātņu prorektors,
sabiedrisko un administratīvo lietu prorektors, direktors, grāmatvedība, lietvedības nodaļa,
personāla daļa.
Mācību 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.
Mācību prorektors 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. Mācību prorektoru ievēlē DU
Senāts.
Zinātnes padome kā zinātņu nozaru un apakšnozaru pārstāvības institūcija izstrādā un
apstiprina zinātniskās darbības stratēģiju, veic pētniecības koordinēšanu.
Zinātņu prorektors koordinē un vada zinātniskās pētniecības darba plānošanu, pārrauga
Zinātņu daļas darbu, izdevniecību „Saule”, ārējo sakaru daļu. Zinātņu prorektoru ievēlē DU
Senāts.
Saimniecības padome pārzina saimniecisko darbību, izskata un lemj jautājumus par
saimniecisko darbību, organizē studentu viesnīcu darbību. Padome darbojas direktora vadībā.
Sabiedrisko un administratīvo lietu prorektors koordinē DU informatīvās sistēmas darbu,
izstrādā Daugavpils Universitātes informatīvās sistēmas (DUIS) funkcionēšanai un datu
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aizsardzībai nepieciešamos normatīvos dokumentus, vada studējošo un studiju kreditēšanas
komisijas darbu, Lietvedības nodaļas darbu u.c. atbilstoši funkcionāliem pienākumiem.
Sabiedrisko un administratīvo lietu prorektors pēc rektora priekšlikuma apstiprina DU Senāts.
Direktors koordinē un vada saimniecisko darbu atbilstoši funkcionāliem pienākumiem.
Direktoru pēc rektora priekšlikuma apstiprina DU Senāts.
Lietvedības nodaļa nodrošina DU darba dokumentēšanu atbilstoši Latvijas valsts likumiem
un normatīvajiem aktiem, tās darbu koordinē izpilddirektors.
Grāmatvedība nodrošina finansiālo darbību un regulāri veic materiālo un finansiālo līdzekļu
uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas likumam “Par grāmatvedību”.
Personāla daļa organizē DU personāla pieņemšanu darbā, uzglabā, apstrādā un nodod arhīvā
atbilstoši lietvedības prasībām akadēmiskā, vispārējā personāla un studējošo personīgās lietas.
5.3. DU fakultātes un filiāles
DU studiju un zinātnisko darbu nodrošina 5 fakultātes: Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte,
Humanitārā fakultāte, Izglītības un vadības fakultāte, Mūzikas un mākslu fakultāte, Sociālo
zinātņu fakultāte. Ar fakultāšu pašnovērtējumu ziņojumiem var iepazīties DU mājas lapā (http://
www.dau.lv). Fakultātes darbību vada un pārzina dekāns, ko ievēlē fakultātes dome un apstiprina
Senāts. Fakultātes dome izlemj studiju, fakultātes saimnieciskās, finansiālās un citas darbības
jautājumus un arī to iesniegšanu Senātam. Fakultātes domi veido atbilstoši fakultātes
nolikumam. Fakultātes darbību nosaka nolikums, ko apstiprina Senāts.
DU ir 21 katedras, kuras nodrošina studiju un zinātnisko darbu fakultātēs. Katedras darbību
nosaka un vada katedras akadēmiskā personāla sēde. Katedras darbu koordinē katedras vadītājs,
kuru atklātā konkursā ievēlē fakultātes dome.
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. 2006. 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.
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,
kuras darbā ir iesaistīti DU vadības un visu fakultāšu pārstāvji, galvenais grāmatvedis un finanšu
analītiķis.
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Budžeta komisija ir DU Senāta ievēlēta komisija, kuras uzdevums sniegt priekšlikumus un
atzinumus par Daugavpils Universitātes finanšu efektīvu izmantošanu atbilstoši DU attīstības
stratēģiju. 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.
DU grāmatvedības darbinieki piedalās budžeta un pašvaldību iestāžu grāmatvežu semināros un
kursos, Latvijas grāmatvežu forumā, Lietvedības nodaļās un Personāla daļas darbinieki –
semināros par Darba likumu, par valsts un pašvaldību iepirkumiem, par praktisko personāla
lietvedību.
Sabiedrisko attiecību daļa nodrošina Daugavpils Universitātes atpazīstamību sabiedrībā un
informācijas apriti Daugavpils Universitātē. 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.
Ārējo sakaru daļa 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.
Studentu pašpārvalde ir izveidota no visu fakultāšu pārstāvjiem, kuri savukārt ievēlē Studentu
padomi un studentu pārstāvjus fakultāšu domēs un DU Senātā. Universitātē pilnīgi tiek ievērotas
studentu tiesības.
Padomnieku konventam ir padomdevēja tiesības, tas sekmē DU darbības saskaņošanu ar
sabiedrības interesēm, konsultē un izsaka priekšlikumus Senātam un rektoram par DU attīstības
stratēģiju.

6. DU RESURSI UN FINANSĒJUMS
6.1. Bibliotēka
DU bibliotēkas fonds ir 316949, to sastāda: grāmatas – 269482, seriālizdevumi – 31527,
audiovizuālie dokumenti – 185, nošu izdevumi – 15426, pārējie izdevumi – 329. 2006. gadā
reģistrēto lasītāju skaits – 2914, apmeklējumu skaits – 111605, izsniegumu skaits – 255430.
DU bibliotēka 2006. gadā akreditēta uz 5 gadiem.
DU bibliotēkas pilnveidošanā tiek izmantotas jaunās tehnoloģijas:
•

Patstāvīgais interneta pieslēgums (39 datori);

•

Elektroniskie katalogi ALISE (Advanced Library Information Service);

•

Datu bāzes – 10 abonētās, 2 DU veidotās (t. sk. EBSCO Publishing, kas ietver arī citas
datu bāzes);

•

Automatizēta lasītāju apkalpošanas sistēma („Vienotās lasītāja kartes” sistēma).

6.2. 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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6.3. Datoru, audio un video tehnikas izmantošana
2006. 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.
6.4. 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.
Universitātei ir izveidota sava Internet mājas lapa www.dau.lv, kurā 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.
2006. gadā darbojas DU informatīvā sistēma (DUIS), kā arī tiek izmantoti Latvijas Universitātes
informatīvās sistēmas pakalpojumi (LUIS)
6.5. Studējošo sadzīves un atpūtas nodrošināšana
DU Uzņemšanas noteikumi paredz visu studentu, kuri ieradušies Daugavpilī no citām Latvijas
vietām, nodrošināšanu uz studiju laiku ar vietu dienesta viesnīcā. Viesnīcu platība ir pietiekama,
lai nodrošinātu studentu pieprasījumu. 5 dienesta viesnīcās dzīvo 650 studenti, uz vienu studentu
vidēji ir 15 kvadrātmetri (platībā ieskaitītas arī koplietošanas un pārējās viesnīcu telpas). 2006.
gadā dienesta viesnīcās maksa, salīdzinot ar citām augstskolām, ir vismazākā. Viesnīcās ir telpas
personīgajai higiēnai, dušas, virtuves. Viesnīcās modernizēti siltummezgli. Ir sastādīts
perspektīvais remontdarbu grafiks, diemžēl tas prasa lielus kapitālieguldījumus, 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.
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. Veselības kabinetā strādā arī stomatologs.
Studentu atpūtu organizē Studentu padome un Sabiedrisko attiecību un informācijas daļa. 2006.
gadā sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Domi un RTU Daugavpils filiāli 2. reizi tika rīkots Lielais
studentu tusiņš „Zināšanas rullē!”; tika rīkota “fukšu” balle, Starptautiskās studentu dienas
svinības, Latvijas studentu intelektuālās spēles “Erudīts 2006” starpfināls, „Valentīna dienas
balle” u. c. DU studenti izdot laikrakstu „Lai Top!”
Ārpus studiju procesa DU studentiem ir iespēja piedalīties Studentu deju ansamblī „Laima”
(vadītājs Elmārs Belinskis) un jauktajā korī „Aura” (diriģents Edgars Znutiņš). 2006. gada
jūnijā deju ansamblis „Laima” un jauktais koris „Aura” piedalījās 15. Baltijas valstu Studentu
dziesmu un deju svētkos "Gaudeamus", kas notika Igaunijas pilsētā Tartu. DU jauktā kora
diriģents Edgars Znutiņš bija arī 15. Baltijas valstu Studentu dziesmu un deju svētku
"Gaudeamus" virsdiriģents.
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Sporta kluba 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.
6.6. Finansējums
2006. gada DU budžeta struktūru veido:
•

Valsts dotācija 45,6%

•

DU pašu ieņēmumi no studiju maksas 20,1%

•

DU citi pašu ieņēmumi 6,8%

•

Pētnieciskā darbība un citi projekti 9,1%

•

Struktūrfondu projekti 18,4%

2006.gadā salīdzinoši ar iepriekšējo atskaites periodu (2005.gadu) Daugavpils Universitātes
budžeta ieņēmumu daļa palielinājās par 31,6 %, jeb 1`508`853,- Ls un sasniedza 6`288`407,- Ls.
Ieņēmumu daļas straujais pieaugums galvenokārt saistīts ar valsts studiju finansējuma
pieaugumu, finansējuma pieaugumu pētnieciskajai darbībai un projektiem, un īpaši ar
finansējuma saņemšanu no ES strukturāliem fondiem.
2006.gadā DU budžeta ieņēmumu daļa ir atspoguļota 5. tabulā un 4. diagrammā.

5. tabula. DU budžeta ieņēmumu struktūra (2000. – 2006.g.)
Gads

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1 479 717

1 502 675

1 552 787

1 675 981

1 876 762

2 350 461

2 865 801

DU pašu ieņēmumi
no studiju maksas

511 802

542 908

697 502

1 045 163

1 316 042

1 326 800

1 264 765

DU citi pašu
ieņēmumi

93 644

105 077

144 054

228 368

299 984

286 799

425 753

Pētnieciskā darbība
un citi projekti

152 868

121 346

89 664

74 403

252 404

432 026

570 756

Investīcijas ēku
renovācijai

150 189

0

Struktūrfondu
projekti

233 280

1 161 333

4 779 554

6 288 407

Valsts dotācija

DU budžets kopā:

2 238 031

2 272 006

2 484 006
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3 023 915

3 745 191

6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

V alsts dotācija

D U pašu ieņēmumi no studiju maksas

DU citi pašu ieņēmumi

P ētnieciskā darbība un citi projekti

Inv estīcijas ēku rekonstrukcijai

S truktūrfondu projekti

2006

4. diagramma. DU budžeta ieņēmumu struktūra (2000. – 2006.g.)

DU kopējie izdevumi 2006. gadā atspoguļoti 6. tabulā.

6. tabula. DU kopējie izdevumi 2006.gadā

EK
kods

Rādītāja nosaukums:

KOPĀ:

Pamatbudžets

Pētnieciska
darbība un citi
projekti

2 448 982

155 978

30 526

2 635 485

Struktūrfondi

1115

Algas

1200

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas

565 148

30 648

6 955

602 751

1300

Komandējumu un dienesta braucienu
izdevumi

25 891

51 556

12 506

89 953

1400

Pakalpojumu apmaksa KOPĀ

348 732

97 024

70 197

515 952

1500

Materiālu, energoresursu, ūdens un
inventāra vērtība līdz Ls 50 par 1vienību
iegāde - kopā:

369 593

35 113

11 404

416 110

1600

Grāmatu un žurnālu iegāde

41 981

13 553

9 151

64 685

3000

Pārējas subsīdijas un dotācijas

305 570

58 388

60 540

424 498

4000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

96 441

108 461

631 518

836 421

4 202 337

550 720

832 796

5 585 854

KOPĀ:
Daļa %

75.2%

9.9%

DU kopējie izdevumi 2006.gadā bija šādi:

-

Pamatbudžets – 75,2 % no visiem izdevumiem;
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14.9%

100%

-

Pētnieciska darbība un citiem projekti – 9,9 % no visiem izdevumiem;

-

Struktūrfondu projektu realizācija – 14,9 % no visiem izdevumiem.

7. KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA
7.1. Attīstības plāns
DU attīstības iespējas un perspektīvas ir noteiktas DU attīstības koncepcijā (5.pielikums), 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.

7.2. 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:
•

ārējā novērtēšana – licencēšana, akreditācija un neatkarīga eksperta vērtējums;

•

pašnovērtēšana - iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēma.

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 Mācību padome
(2.4.punkts).
Pašreiz DU veido kompleksu pieeju kvalitātes novērtēšanai struktūrvienībās. DU attīstības un
kvalitātes vadīšanas jautājumi netiek pietiekami analizēti. Nav izvirzīti galvenie uzdevumi
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sadarbībai ar absolventiem. Attīstības un kvalitātes nodrošināšanas jautājumiem DU attīstības
koncepcijā ir jāatvēl nozīmīga vieta.

7.3. 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.

8. DU SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS
8.1. Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem un reklāma
Lai nodrošinātu DU atpazīstamību sabiedrībā, viens no Sabiedrisko attiecību un informācijas
daļas uzdevumiem ir sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem.
2006. gadā regulāri tika izsūtīta informācija šādiem plašsaziņas līdzekļiem:
-

Žurnālam Mērķis;
Laikrakstiem Diena, Dienas Bizness, Vietējā Latgales Avīze, Neatkarīgā Rīta Avīze,
Latgales Laiks, Lietišķā Latgale, Cейчас u.c.
Ziņu aģentūrām BNS un LETA;
Televīzijām Dautkom TV, Million, Latgales reģionālā TV, LTV;
Radio Latgales radio, Alise Plus, Latvijas radio;
Interneta portāliem daugavpils.lv, delfi.lv, tvnet.lv, studentnet.lv, latgale.lv, gorod.lv u.c.

2006. gadā tika noslēgti sadarbības līgumi ar laikrakstu Lauku Avīze, Latgales Radio un
Dautkom TV, ievietota reklāma informatīvajos katalogos, radio Alise Plus, žurnālā Mērķis,
Vidusdaugavas TV, laikrakstā Latgales Laiks, laikraksta Telegraf
internetversijā
www.telegraf.lv.
Sadarbība ar DU Studiju daļu tika organizēta Informācijas diena, piedalīšanās izglītības izstādēs
Informācija un izglītība 2007 (Rēzeknē), Izglītības iespējas 2007 (Daugavpilī) un Skola 2007
(Rīgā), kā arī tika organizētas informatīvās tikšanās ar skolēniem (apmeklētas 36 reģiona skolas).
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8.2. Kultūras pasākumi
Par tradīciju DU ir kļuvuši koncerti, kuros piedalās dažādi Latvijas mākslinieciskie kolektīvi.
2006. gada novembrī par godu Latvijas Republikas proklamēšanas svētkiem un Daugavpils
Universitātes 85 gadu jubilejai uzstājās Juris Kulakovs un 3 tenori, bet aprīlī - pūtēju kvintets 5atā.
Sadarbībā ar Latvijas valsts institūcijām organizēti šādi pasākumi:
-

LR Ministru prezidenta A. Kalvīša akadēmiskā lekcija Latvijas tautsaimniecības
attīstība; labklājības ministres Dagnijas Staķes atklātā lekcija par aktuāliem sociālajiem
jautājumiem;
Nacionālās attīstības plāna 2007 – 2013 sabiedriskā apspriešana.

8.3. Apbalvojumi, stipendijas
IZM Atzinības un Goda raksti.
Par pētījumu Latgales kultūras vēsture un Latgales Pētniecības institūta Latgales kultūras
vēstures darba grupas ilggadēju vadīšanu un nozīmīgu ieguldījumu Latgales izpētē tika apbalvots
filozofijas doktors, profesors Pēteris ZEILE
Par ieguldījumu Latgales Pētniecības institūta izdevniecības darbā tika apgalvota Latgales
Pētniecības institūta zinātnisko rakstu krājuma Acta Latgalica 10., 11. un 12. sējuma galvenā
redaktore Eleonora – Terēzija VAIVODE
Par ieguldījumu Latgales Pētniecības institūta izveidē un darbībā tika apbalvota Latgales
Pētniecības institūta zinātniskā sekretāre vēstures doktore, docente Genovefa BARKOVSKA
Par ieguldījumu DU attīstībā un sadarbības ar sabiedrību veicināšanā tika apbalvota DU rektore,
filoloģijas doktore, profesore Zaiga IKERE
Par ieguldījumu DU zinātniskās darbības pilnveidē un DU attīstībā tika apbalvots DU Zinātņu
prorektors, bioloģijas doktors, profesors Arvīds BARŠEVSKIS
DU Atzinības raksti.
Par radošu pedagoģisko darbību un augstākās izglītības sistēmas pilnveidi tika apabalvots
Fizikas katedras docents, fizikas doktors Amandis PODIŅŠ
Par zinātnisko un akadēmisko darbu un ieguldījumu Daugavpils Universitātes attīstībā un sakarā
ar DU 85 gadu jubileju tika apbalvoti šādi darbinieki:
-

Sporta kompleksa izglītības metodiķis Oļegs ROŽDESTVENSKIS
Izglītības un vadības fakultātes Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedras
profesors Jānis POKULIS
Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes Fizikas katedras docents Amandis PODIŅŠ
Par lielo ieguldījumu Daugavpils Universitātes attīstībā un sakarā ar DU 85 gadu jubileju
tika apbalvots bijušais mācību prorektors, fizikas doktors Staņislavs RABŠA.
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Par zinātnisko un akadēmisko darbu un ieguldījumu Daugavpils Universitātes attīstībā un sakarā
ar DU 85 gadu jubileju tika apbalvoti šādi darbinieki:
-

Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes Fizikas katedras profesors Valfrīds
PAŠKEVIČS
Humanitārās fakultātes dekāne, asoc.profesore Valentīna LIEPA
Izglītības un vadības fakultātes dekāne, profesore Ilga SALĪTE
Mūzikas un mākslu fakultātes dekāna v.i., profesore Aleksandra ŠĻAHOVA
Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes dekāns, asoc.profesors Antonijs SALĪTIS
Sociālo zinātņu fakultātes dekāns, profesors Vladimirs MEŅŠIKOVS

Par ieguldījumu Daugavpils Universitātes attīstībā un teicamu darbu un sakarā ar DU 85 gadu
jubileju tiks apbalvoti šādi darbinieki:
-

galvenā grāmatvede Valija DILBA
Bibliotēkas direktore Regīna TEREŠČENKOVA
direktors Aleksejs BURUNOVS

Par zinātnisko un akadēmisko darbu un ieguldījumu Daugavpils Universitātes attīstībā un sakarā
ar DU 85 gadu jubileju tika apbalvoti šādi darbinieki:
-

Izglītības un vadības fakultātes Ilgtspējīgas izglītības institūta vadošā pētniece, Mācību
metodiku katedras vadītāja Inga BELOUSA
Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes Informātikas katedras lektore Ieva BOĻAKOVA
Mūzikas un mākslu fakultātes Mākslu katedras lektors Māris ČAČKA
Humanitārās fakultātes Komparatīvistikas institūta direktora v.i., profesors Fjodors
FJODOROVS
Sociālo zinātņu fakultātes Ekonomikas katedras vadītāja, docente Elita JERMOLAJEVA
Izglītības un vadības fakultātes Mācību metodiku katedras lektore Anna JURĀNE
Humanitārās fakultātes Angļu filoloģijas katedras docente Broņislava KALNIŅA
Izglītības un vadības fakultātes Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedras
vadītāja, asoc.profesore Irēna KOKINA
Izglītības un vadības fakultātes Ilgtspējīgas izglītības institūta docente Mārīte KRAVALE
Mūzikas un mākslu fakultātes Instrumentu spēles un mūzikas teorijas katedras lektore
Jeļena LARIONOVA
Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes Inovatīvās mikroskopijas centra profesors
Guntis LIBERTS
Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas katedras lektors Dmitrijs OĻEHNOVIČS
Izglītības un vadības fakultātes Ilgtspējīgas izglītības institūta profesore Anita PIPERE
Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes Matemātikas katedras profesors Felikss
SADIRBAJEVS
Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes Bioloģijas katedras docente Zinaida SONDORE
Humanitārās fakultātes vēstures doktors Josifs ŠTEIMANS
Sociālo zinātņu fakultātes Tiesību katedras lektors Jānis TEIVĀNS-TREINOVSKIS
Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes Fizikas katedras izglītības metodiķis Leo
TRUKŠĀNS
Humanitārās fakultātes Vācu filoloģijas katedras docente Austa VANAGA
Sociālo zinātņu fakultātes Sociālās psiholoģijas katedras profesors Aleksejs
VOROBJOVS
Humanitārās fakultātes Vācu filoloģijas katedras lektore Vera ZIMŅIKA
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-

Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes Anatomijas un fizioloģijas katedras docente
Antoņina ŽILINSKA

Par ieguldījumu Daugavpils Universitātes attīstībā un teicamu darbu un sakarā ar DU 85 gadu
jubileju tika apbalvoti šādi darbinieki:
-

Mācību korpusa Nr.1 mājas pārvaldniece Jeļena AGAFONOVA
Mūzikas un mākslu fakultātes lietvede Kristīne ALEKSANDROVIČA
grāmatvede Jūlija BARANOVSKA
Mācību korpusa Nr.3 sētniece Zinaida DIGUĻOVA
Mācību korpusa Nr.2 galdnieks Vladimirs JEREMEJEVS
Saimniecības daļas krāsotāja Maņefa KOMAROVSKA
Humanitārās fakultātes Angļu filoloģijas katedras lietvedības sekretāre Leonarda
KUMPIŅA
Izglītības un vadības fakultātes lietvede Velta KUZMICKA
Saimniecības daļas elektriķis Jānis LĪCIS
direktora vietnieks Zigmunds RASČEVSKIS
Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes Informātikas katedras datortīkla administratore
Inna SENKEVIČA
Mācību korpusa Nr.2 sētniece Svetlana SOLODUHINA
Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas katedras lietvedības sekretāre Elvīra TEIVĀNE
Humanitārās fakultātes Krievu literatūras un kultūras katedras lietvedības sekretāre
Gaļina VASIĻKOVA
Ārējo sakaru daļas koordinatore Diāna VEIGULE
Dienesta viesnīcas Parādes ielā 11 dežurante Tatjana ZUKULE

Par ieguldījumu Latgales Pētniecības institūta valdes darbā un skarā ar Latgales Pētniecības
institūta 30 darbības gadu trimdā un 15 darbības gadu dzimtenē atceri tika apbalvoti:
-

Latgales Pētniecības institūta valdes loceklis Jānis GEIBA;
Latgales Pētniecības institūta valdes locekle Ģertrūde KUDIŅA;
Latgales Pētniecības institūta valdes locekle Ilona SALCEVIČA;
Latgales Pētniecības institūta valdes loceklis Jāzeps ZEĻONKA;
Latgales Pētniecības institūta valdes locekle Silvija ŠIMFA;
Latgales Pētniecības institūta valdes loceklis Andris KAZINOVSKIS;
Latgales Pētniecības institūta valdes loceklis Kārlis POČS;
Latgales Pētniecības institūta valdes loceklis Valdis LAUSKIS;
Latgales Pētniecības institūta valdes locekle Velta ĻUBKINA;
Latgales Pētniecības institūta valdes loceklis Imants SLIŠĀNS;
pirmā Latgales Pētniecības institūta zinātnisko rakstu krājuma „Acta Latgalica” redaktors
Leonīds KEIRĀNS;
pirmā Latgales Pētniecības institūta vadītājs Amandis PODIŅŠ;
Jānis ELKSNIS.

Par Latgales Pētniecības institūta vadīšanu, ieguldījumu Latgales Pētniecības institūta valdes
darbā un sakarā ar Latgales Pētniecības institūta 30 darbības gadu trimdā un 15 darbības gadu
dzimtenē atceri tika apbalvots Jānis POKULIS.
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Par Latgales Pētniecības institūta zinātniskās darbības vadīšanu, ieguldījumu Latgales
Pētniecības institūta valdes darbā un sakarā ar Latgales Pētniecības institūta 30 darbības gadu
trimdā un 15 darbības gadu dzimtenē atceri tika apbalvots Henrihs SOMS.
Pašvaldību stipendijas
Balvu rajona padomes stipendiju piesķirta:
-

HF III kursa studentei Egitai Vagulei;
IVF IV kursa studentei Ievai Šņukutei.

Daugavpils pilsētas Domes stipendija piesķirta:
-

HF II kursa studentei Regīnai Jankovskai;
MMF IV kursa studentei Valentīnai Ivčenko;
DMF IV kursa studentei Olgai Semjonovai;
DMF I kursa maģ. studentam Gļebam Litvjakam.

Daugavpils rajona padomes stipendija piešķirta DU HF II kursa studentei Ilgai Čumikai.
Ludzas rajona padomes stipendija piesķirta:
-

HF III kursa studentei Žannai Brokānei;
SZF IV kursa studentei Kristīnei Belokurovai.

Rēzeknes rajona padomes stipendija piešķirta DU HF II kursa studentei Lindai Tihonovai.

9. PIELIKUMI
9. 1.pielikums. DU Satversme
9. 2. pielikums. DU studiju programmas
9. 3.pielikums. DU doktora studiju programmas
9. 4.pielikums. Daugavpils Zinātnes festivāla programma
9. 5. pielikums. DU attīstības koncepcija
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