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Daugavpils Universitātes padomes sēdes 

PROTOKOLS Nr. 3 

 

Daugavpilī                      2022. gada 28. aprīlī 

 

Sēdē piedalās:  

 

Daugavpils Universitātes padomes pagaidu priekšsēdētājs: Māris Bozovičs;  

Daugavpils Universitātes padomes locekļi: Vita Balode – Andrūsa, Rita Baltere, Jānis Kudiņš, 

Toms Torims, Uldis Valainis. 

 

Pieaicinātās personas (bez balsstiesībām): 

Daugavpils Universitātes rektore prof. Irēna Kokina;  

Daugavpils Universitātes Zinātņu prorektora prof. Arvīds Barševskis. 

 

Sēdi vada: Māris Bozovičs  

Sēdi protokolē: Olita Miglāne 

Sēde norisinās: DU telpās Vienības ielā 13, 214. kab. 

  

Darba kārtība: 

1. Par izmaiņām DU struktūrā (ziņo rektore, prof.  Irēna Kokina);  

2. Par DU zinātnes aktualitātēm  (ziņo zinātņu prorektors, prof. Arvīds Barševskis);  

2.1. Par DU stratēģiskajiem virzieniem 

3. Par DU Padomes nolikuma apstiprināšanu (ziņo padomes pagaidu priekšsēdētājs Māris 

Bozovičs). 

 

Sēdes sākums: 09:05 

 

Sēdes vadītājs Māris Bozovičs aicina apstiprināt 2022. gada 28. aprīļa Daugavpils Universitātes 

padomes darba kārtību. 

 

Atklāts balsojums: 

 

Vienojoties nolemj:  

Apstiprināt 2022. gada 28. aprīļa DU padomes darba kārtību. 

 

#22/3-1. Par izmaiņām DU struktūrā 

/ziņo rektore, prof.  Irēna Kokina/ 

 

Ziņo DU rektore Irēna Kokina.  

Rektore pamato nepieciešamību veikt izmaiņas Daugavpils Universitātes struktūrā. 

Notiek diskusija, debatēs piedalās: Irēna Kokina, Vita Balode – Andrūsa, Māris Bozovičs, Arvīds 

Barševskis, Toms Torims, Uldis Valainis, Jānis Kudiņš.  

Māris Bozovičs aktualizē jautājumu par Daugavpils Universitātes Satversmi, kas ir spēkā līdz 2022. 

gada 31. maijam un DU Senātam tuvākajā laikā būtu jāuzsāk darbs pie jaunas Satversmes izstrādes. 

Rektore I. Kokina apstiprina, ka Augstskolu likumā noteiktajā termiņā jaunā Satversme netiks 

apstiprināta un Satversmes apstiprināšanas termiņš tiks pagarināts. Rektore ziņo klātesošajiem, ka 

Izglītības un zinātnes ministrija rīko tikšanos, kuras laikā augstskolas tiks informētas par turpmāko 

rīcību un termiņu pagarināšanu jaunas Satversmes apstiprināšanai. Rektore informēs padomi par 
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Izglītības un zinātnes ministrijas pieņemto lēmumu par Satversmes termiņa pagarinājumu un kādā 

veidā tiks organizēta DU Satversmes izstrāde un apstiprināšana.  

 

Ņemot vērā Daugavpils Universitātes Senāta 30.08.2021. sēdes lēmumu Nr. 14/1 (protokols Nr. 8), 

Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes domes 13.04.2022. sēdes lēmumu 

Nr. 8/1 (protokols Nr. 9) un pamatojoties Augstskolu likuma 14.2 panta pirmās daļas 8. punkta b. 

apakšpunktu, lemts par izmaiņām augstskolas struktūrā. 

 

Vienojoties nolemj: 

 

1. Veikt sekojošas izmaiņas Daugavpils Universitātes struktūrā (struktūras diagramma pielikumā): 

1.1. Iekļaut Daugavpils Universitātes struktūrā “Padomi”; 

1.2. Pārdēvēt “Dabaszinātņu un matemātikas fakultāti” par “Dabaszinātņu un veselības zinātņu 

fakultāti”; 

1.3. Iekļaut Daugavpils Universitātes struktūrā “Māszinību katedru”, nosakot pakļautību 

Dabaszinātņu un veselības zinātņu fakultātei. 

1.4. Pārcelt “Studējošo servisa centru” no “Sabiedrisko un starptautisko attiecību daļas” uz “Studiju 

daļu”, nosakot pakļautību “Studiju daļai”. 

 

#22/3-2. Par DU zinātnes aktualitātēm 

(ziņo zinātņu prorektors, prof. Arvīds Barševskis) 

 

Ziņo DU zinātņu prorektors Arvīds Barševskis.  

Zinātņu prorektors prezentācijā iepazīstina klātesošos par zinātnes aktualitātēm Daugavpils 

Universitātē. A. Barševskis informē, ka Izglītības un zinātnes ministrija Daugavpils Universitātei ir 

noteikusi sekojošas stratēģiskās specializācijas virzienus, kas tiks virzīti apstiprināšanai uz Ministru 

kabinetu: 

1) Dabaszinātnes  

Tematiskās jomas: dzīvas dabas zinātnes, fizikālās zinātnes, matemātika un statistika, vides 

veselība; 

2) Sociālās zinātnes 

Tematiskās jomas: pedagogu izglītība un izglītības zinātnes, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, 

tiesību zinātne; 

3) Humanitārās un mākslas zinātnes: 

Tematiskās jomas: mākslas, humanitārās zinātnes. 

Zinātņu prorektors uzsver, ka Daugavpils Universitātei 2024. gadā zinātnisko institūciju 

starptautiskajā novērtējumā jāpiedalās kā zinātnes universitātei, jo vienīgais kritērijs, kas Daugavpils 

Universitātei pašlaik neatbilst, lai iegūtu zinātnes universitātes statusu ir 1000 Scopus/ Web of Science 

datu bāzēs indeksētas publikācijas pēdējo piecu gadu laikā. Daugavpils Universitātes akadēmiskais 

un zinātniskais personāls periodā no 2017. gada līdz 2021. gadam ir publicējis 933 publikācijas, kas  

ir indeksētas Scopus/ Web of Science datu bāzēs. A. Barševskis informē klātesošos par 

nozīmīgākajiem realizētajiem pētniecības projektiem, noslēgtajiem līgumdarbiem un piesaistītā 

ārvalstu un valsts budžeta finansējuma apmēru. A. Barševskis informē par Daugavpils Universitātē 

izstrādātajiem atbalsta mehānismiem, kas stimulē  pētniecību: Daugavpils Universitātes pētniecības 

projektu konkurss, Daugavpils Universitātes studējošo pētniecības projektu konkurss, piemaksa par 

Hirša indeksu, Scopus/ Web of Science datu bāzēs indeksēto publikāciju apmaksa, līdzekļi 

zinātniskajiem komandējumiem, Scopus/ Web of Science datu bāzēs indeksēto publikāciju 

publicēšanas izdevumu apmaksa. Prorektors informē par Daugavpils Universitātē apstiprinātajām 
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promocijas padomēm un 2021. gadā aizstāvētajiem promocijas darbiem. Padomes locekļi tiek 

iepazīstināti ar nozīmīgākajiem tīklojumiem, kuros ir iesaistījusies Daugavpils Universitāte. 

Daugavpils Universitāte ir iesaistījusies Global Biodiversity Information Facility (GBIF) un 

Consortium of European Taxonomic Facilities (CETAF) metadatu tīklojumos, bet diemžēl Latvija kā 

valsts nav pārstāvēta šajos globālajos tīklojumos. Uldis Valainis piebilst, ka Daugavpils Universitātei 

ir izveidojusies laba sadarbība ar GBIF sekretariātu un pašlaik Daugavpils Universitāte ir iesniegusi 

pieteikumu uzņemšanai Consortium of European Taxonomic Facilities (CETAF). U. Valainis uzsver, 

ka ir svarīgi, lai Latvija būtu pārstāvēta šajos tīklojumos, jo kamēr tā nav, nevar izmantot visas 

iespējas, ko piedāvā tīklojums: nav pieejas visiem datiem, nav balsstiesību, ierobežoti finanšu 

instrumenti. T. Torims izsaka priekšlikumu vērsties Izglītības un zinātnes ministrijā ar lūgumu 

pievienoties attiecīgajiem tīklojumam kā valstij un deleģēt pārstāvēt Latviju Daugavpils Universitātes 

darbiniekam. V. Balode – Andrūsa izsaka priekšlikumu zinātņu prorektoram A. Barševskim sagatavot 

DU padomei ziņojumu par stratēģiski nozīmīgajiem tīklojumiem, kuros būtu jāiesaistās, lai varētu 

iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijai pieteikumu.  

Tiek apspriesti arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas stratēģiskās specializācijas virzieni un šo 

virzienu saderība ar DU stratēģiskās specializācijas virzieniem. Tiek konstatēts, ka abām institūcijām 

ir izteikta apakšspecializācija, kura nepārklājās.  

Ņemot vērā, ka Valdība ir pieņēmusi konceptuālu lēmumu par Daugavpils Universitātes un Rēzeknes 

tehnoloģiju akadēmijas apvienošanu, T. Torims izsaka priekšlikumu tiešā veidā koordinēt Padomes 

darbu ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas padomi un sasaukt kopīgu abu padomju konsultatīvo sēdi 

šī gada 1. jūlijā Eiropas Kodolpētniecības organizācijā (CERN), Ženēvā.  

  

Notiek diskusija, debatēs piedalās: Irēna Kokina, Vita Balode – Andrūsa, Toms Torims, Arvīds 

Barševskis, Jānis Kudiņš, Māris Bozovičs.  
 

Vienojoties nolemj: 

 

1. Pieņemt zināšanai Daugavpils Universitātes zinātņu prorektora Arvīda Barševska sniegto 

informāciju. 

 

2.  Aicināt zinātņu prorektoru Arvīdu Barševski sagatavot iesniegumu Izglītības un zinātnes 

ministrijai par Latvijas valsts iesaistīšanos Global Biodiversity Information Facility (GBIF) un 

Consortium of European Taxonomic Facilities un Daugavpils Universitātes pārstāvja deleģēšanu. 

 

3. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktos Daugavpils Universitātes stratēģiskās 

specializācijas  virzienus: 

Dabaszinātnes. Tematiskās jomas: dzīvas dabas zinātnes, fizikālās zinātnes, matemātika un 

statistika, vides veselība; 

Sociālās zinātnes. Tematiskās jomas: pedagogu izglītība un izglītības zinātnes, sociālās un 

cilvēkrīcības zinātnes, tiesību zinātne; 

Humanitārās un mākslas zinātnes. Tematiskās jomas: mākslas, humanitārās zinātnes. 

 

4. Lūdz Padomes pagaidu priekšsēdētāju sagatavot un nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai vēstuli 

par Daugavpils Universitātes padomes atbalstu ministrijas piedāvātajiem stratēģiskās specializācijas 

virzieniem un tematiskajām jomām.  

 

#22/3-3. Par DU Padomes nolikuma apstiprināšanu  

/ziņo padomes pagaidu priekšsēdētājs Māris Bozovičs/ 
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Ziņo DU padomes pagaidu priekšsēdētājs Māris Bozovičs.  

Māris Bozovičs informē, ka Daugavpils Universitātes padomes nolikuma projekts tika sagatavots 

balstoties uz Augstskolu likumu. Daugavpils Universitātes padomes nolikuma projekts tika nosūtīts 

padomes locekļiem priekšlikumu sagatavošanai un iesniegšanai līdz 22.04.2022. Padomes locekļi 

lūdza pagarināt priekšlikumu iesniegšanas termiņu, tas tika pagarināts līdz 26.04.2022. M. Bozovičs 

izsaka priekšlikumu atlikt Daugavpils Universitātes padomes nolikuma apstiprināšanu, pagarināt 

priekšlikumu iesniegšanas termiņu, un izveidot darba grupu nolikuma projekta priekšlikumu 

apkopošanai visu padomes locekļu sastāvā, pieaicinot Jolantu Vjaksi. 

 

Notiek diskusija, debatēs piedalās: Toms Torims, Vita Balode – Andrūsa, Rita Baltere, Jānis Kudiņš, 

Māris Bozovičs, Uldis Valainis.  

 

Vienojoties nolemj: 

 

1. Turpināt Daugavpils Universitātes padomes nolikuma izskatīšanu nākamajā padomes sēdē 2022. 

gada 26. maijā. 

 

2. Izveidot darba grupu Daugavpils Universitātes padomes nolikuma projekta priekšlikumu 

apkopošanai un izskatīšanai visu padomes locekļu sastāvā, pieaicinot Jolantu Vjaksi. 

  

3. Padome vienojās par sekojošām nolikuma struktūras pamatsadaļām: 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

2. Labas pārvaldības un ētikas principi 

3. Padomes sastāvs un priekšsēdētājs 

4. Padomes kompetence un uzdevumi 

5. Sociālie partneri 

6. Padomes darba organizēšana un sekretārs 

7. Padomes sēdes un lēmumi 

8. Informācijas aprite un publiskie paziņojumi 

9. Padomes locekļu pienākumu pildīšanas uzsākšana un profesionālā attīstība 

10. Nolikuma grozījumi un to apstiprināšanas kārtība 

 

4. Iesniegt priekšlikumus Daugavpils Universitātes padomes nolikuma izstrādei līdz 2022. gada 12. 

maijam, iesūtot tos elektroniski un organizēt darba grupas tikšanos tiešsaistes platformā ZOOM 2022. 

gada 19. maijā plkst. 15.00. 

 

Padomes locekļi vienojas, ka nākamā Daugavpils Universitātes padomes sēde tiek sasaukta 

klātienē/hibrīdformā Daugavpils Universitātes telpās 2022. gada 26. maijā. 

 

Sēdes beigas: 14.30 

 

Daugavpils Universitātes padomes pagaidu priekšsēdētājs              M. Bozovičs 

 

Daugavpils Universitātes padomes sekretāre              O. Miglāne 


