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Daugavpils Universitātes padomes sēdes 

PROTOKOLS Nr. 5 

 

Daugavpilī                      2022. gada 25. augustā 

 

Sēdē piedalās:  

 

Daugavpils Universitātes padomes pagaidu priekšsēdētājs: Māris Bozovičs;  

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

Torims, Uldis Valainis, Jolanta Vjakse 

 

Pieaicinātās personas (bez balsstiesībām): 

Daugavpils Universitātes Studiju prorektora p.i. prof. Inese Kokina. 

 

Sēdi vada: Māris Bozovičs  

Sēdi protokolē: Olita Miglāne 

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

 

Darba kārtība: 

 

1. Par DU Padomes nolikumu (ziņo Māris Bozovičs);  

2. Par DU Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas nolikumu; 

3. Par DU studējošo uzņemšanas aktualitātēm 2022. -2023 .g. (ziņo Studiju prorektora p.i. 

prof. Inese Kokina);  

4. Citi jautājumi 

- Par DU padomes pagaidu priekšsēdētaja Māra Bozoviča amatu savienošanu 

- Informācija par Ministru kabineta 23.08.2022. izbraukuma sēdi Ludzā 

- Par jauno Augstskolu finansēšanas modeli 

 

Sēdes sākums: plkst. 13:30 

 

Sēdes vadītājs Māris Bozovičs lūdz papildināt sēdes darba kārtības 4. punktu ar jautājumu par M. 

Bozoviča amata savienošanu, kā arī padomes locekļi tiks informēti par Ministru kabineta 23.08.2022. 

izbraukuma sēdi Ludzā un jauno Augstskolu finansēšanas modeli. Sēdes vadītājs aicina apstiprināt 

2022. gada 25. augusta Daugavpils Universitātes padomes sēdes darba kārtību. 

 

Vienojoties nolemj:  

Apstiprināt 2022. gada 25. augusta DU padomes sēdes darba kārtību. 

 

 

#22/5-1. Par DU Padomes nolikumu  

(ziņo Māris Bozovičs) 

 

Ziņo DU padomes pagaidu priekšsēdētājs M. Bozovičs. 

 

Līdz 12.08. tika noteikts termiņš priekšlikumu iesniegšanai DU Padomes nolikumam. Daugavpils 

Universitātes Padomes nolikums un padomes locekļu priekšlikumi nolikuma izstrādei tika izskatīti 

18.08.2022. darba grupas sēdē. Pielikumā ir 18.08. darba grupas protokols un saskaņā ar darba grupas 

lēmumiem sagatavots aktualizētais DU Padomes nolikuma projekts. 
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Atklāts balsojums: ar  5 balsīm "Par" (Māris Bozovičs, Rita Baltere, Jānis Kudiņš, Uldis Valainis, 

Jolanta Vjakse), "Pret" - nav, "Atturas" – Vita Balode-Andrūsa, Toms Torims 

 

Nolemj: 
 

1. Apstiprināt Daugavpils Universitātes Padomes nolikumu (Nolikums pielikumā). 

 

 

Vita Balode – Andrūsa un Toms Torims uzsver, ka atbalsta padomes nolikumu atturoties. V. Balode-

Andrūsa norāda, ka velētos turpināt darbu pie iesniegtajiem priekšlikumiem, kas netika apstiprināti 

un iekļauti nolikumā t.i. nolikuma sadaļa par sadarbības partneriem un ētikas normu iekļaušana 

nolikumā. M. Bozovičs uzsver, ka saskaņā ar Nolikumu izmaiņas un papildinājumus Nolikumā 

Padome var skatīt, ja to ierosina priekšsēdētājs vai vismaz 3 padomes locekļi. 

 

#22/5-2. Par DU Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas nolikumu 

 

Ziņo DU padomes pagaidu priekšsēdētājs M. Bozovičs. 

 

Padomei ir jāapstiprina DU Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas nolikums.  

 

Māris Bozovičš aicina Jāni Kudiņu sniegt informāciju. 

 

J. Kudiņš informē, ka turpmāk Satversmes sapulces sastāvā būs 50 delegāti t.sk. 10 Studentu padomes 

izvirzīti pārstāvji, 5 vispārējā personāla pārstāvji un 35 ievēlētie akadēmiskā personāla pārstāvji. DU 

ir jāvienojas par metodi, kā noteikt proporciju delegātu skaitam no struktūrvienībām (fakultatēm un 

institūtiem). Akadēmiskā personāla delegātu skaitu Satversmes sapulcē varētu noteikt atbilstoši 2 

metodēm: 1) proporcionāli ievēlētā akadēmiskā personāla skaitam struktūrvienībā (fakultatēs un 

institūtos), 2) attiecībā pret pilna laika ekvivalentu (PLE). J. Kudiņš skaidro, ka attiecību pret PLE 

varēs aprēķināt tikai pēc 15.09., jo tad būs zināmas darbinieku slodzes. Daugavpils Universitātes 

juriste izstrādās Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas nolikuma tekstu. Tad, kad tiks nolemts, kura 

no metodēm ir vispiemērotākā delegātu skaita noteikšanai, tas tiks iestrādāts arī nolikumā. 

 

Jolanta Vjakse izsaka priekšlikumu, izskatīt arī trešo metodi t.i. kombinēto variantu atbilstoši 

akadēmiskā personāla skaitam un slodzēm. 

 

Vienojoties nolemj: 

1. Nosūtīt padomes locekļiem jurista izstrādāto DU Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas 

nolikuma projektu līdz 2022. gada 23. septembrim. 

2. Organizēt padomes locekļu darba grupu par DU Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas 

nolikuma izskatīšanai 2022. gada 27. septembrī plkst. 16.00. 

3. Rīkot DU padomes sēdi 2022. gada 29. septembrī plkst. 13.00. 

 

 

#22/5-3. Par DU studējošo uzņemšanas aktualitātēm 2022.-2023.g.   

(ziņo Inese Kokina, DU Studiju prorektora p.i) 

 

Ziņo Studiju prorektora p.i. prof. Inese Kokina. 

 

Šogad uzņemšanā tika piedāvātas 57 dažāda līmeņa studiju programmas. Uz doto brīdi ir noslēgti 

līgumi ar 864 studentiem. Studentu skaits salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir pieaudzis. Daugavpils 

Universitātē tiks vēl izsludināta papilduzņemšana. Šajā gadā vispieprasītākās studiju programmas ir 

PBSP “Māszinības”, PBSP “Fizioterapija”, ABSP “Tiesību zinātne”, ABSP “Psiholoģija”, PBSP 
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“Informācijas tehnoloģijas”. Savukārt vizmazākā interese bakalaura līmenī bija par studiju 

programmu ABSP “Matemātika”, ABSP “Fizika” un ABSP “Latviešu filoloģija”, kā arī skolotāju 

programmas.  

 

Māris Bozovičs aicina prof. I. Kokinu pēc uzņemšanas noslēgšanās sagatavot padomes locekļiem 

informatīvu materiālu par uzņemšanas rezultātiem.  

M. Bozovičs izsakās, ka uzņemšanas rezultāti rada bažas par Izglītības un zinātnes ministrijas 

noteikto stratēģiskās specializācijas virzienu fizikālās zinātnes un matemātika, jo studēt gribētāju 

šajās programmās diemžēl nav.  

 

Prof. I. Kokina norāda, ka skolēnu zemā interese studēt matemātiku un fiziku varētu būt saistīta ar to, 

ka darba tirgus piedāvājums nav tik plašs, lai ieinteresētu studēt šajos virzienos. Analizējot statistikas 

datus, to skolēnu skaits, kuri izvēlas kārtot centralizēto eksāmenu fizikā ir ļoti mazs, iespējams šie 

skolēni izvēlas studēt citās Latvijas augstskolās vai arī brauc studēt uz ārvalstīm. Matemātikas 

centralizētā eksāmena rezultāti (vidēji valstī aptuveni 40%) liecina par to, ka katru gadu zināšanu 

līmenis samazinās. 

 

Notiek diskusija, debatēs piedalās: Inese Kokina, Jānis Kudiņš, Māris Bozovičs, Jolanta Vjakse. 

 

Vita Andrūsa-Balode interesējas, kāda ir situācija ar studentiem no Ukrainas? 

 

Inese Kokina skaidro, ka studenti no Ukrainas piesakās kā ārvalstu studenti, izmantojot mobilitātes 

programmas. Ar šo jautājumu nodarbojas Starptautisko un sabiedrisko attiecību daļas speciālists, tiek 

noskaidrota visa nepieciešamā informācija, pārbaudīti dokumenti un to atbilstība, tad tiek pieņemts 

lēmums par imatrikulāciju. 

 

Jānis Kudiņš papildina, ka katru dienu e-pastā tiek saņemti pieteikumi no Ukrainas pilsoņiem par 

vēlmi studēt Daugavpils Universitātē dažādos studiju līmeņos. Ļoti aktīvi studiju iespējas DU meklē 

tieši vīrieši, bet diemžēl viņiem ir liegta iespēja atstāt valsti. DU ir saņēmusi Latvijas Vēstniecības 

Ukrainā vēstuli, ka katrs pieteikums par studijām ir stingri jāizvērtē. Pastāv arī problēma, ka daudziem 

ir nozaudēti dokumenti par iegūto izglītību, kas apgrūtina izvērtēšanas iespējas. 

 

Vienojoties nolemj: 

 

1. Pieņemt zināšanai Daugavpils Universitātes studiju prorektora p.i. prof. Ineses Kokinas 

sniegto informāciju. 

2. Aicināt prof. I. Kokinu pēc uzņemšanas noslēgšanās sagatavot padomes locekļiem 

informatīvu materiālu par uzņemšanas rezultātiem. 

 

#22/5-4.  Citi jautājumi 

 

- Par DU padomes pagaidu priekšsēdētaja Māra Bozoviča amatu savienošanu 

 

Māris Bozovičs informē padomes locekļus, ka ir iesniedzis Daugavpils Universitātes padomei 

iesniegumu ar lūgumu saskaņot Daugavpils Universitātes padomes pagaidu priekšsēdētāja amata 

pildīšanu ar šādiem amatiem:  

Biedrības “Latgales reģiona attīstības aģentūra” direktora amatu;  

Biedrības “Eiropas Savienības projektu vadītāju apvienība” valdes locekļa amatu;  

SIA “Pilgrim Ti-Mac” valdes priekšsēdētaja amatu;  

SIA “Mininovus” valdes priekšsēdētāja amatu. 
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M. Bozovičs apliecina, ka saistībā ar šo amatu pildīšanu viņam nerodas interešu konflikts pildot 

pagaidu priekšsēdētāja pienākumus DU padomē. 

M. Bozovičs informē padomes locekļus par SIA “Pilgrim Ti-Mac” un SIA “Mininovus” darbības 

jomām.  

 

Vienojoties nolemj: 

 

1. Atļaut Mārim Bozovičam savienot Daugavpils Universitātes padomes pagaidu priekšsēdētāja 

amatu ar šādiem ieņemamajiem amatiem:  

Biedrības “Latgales reģiona attīstības aģentūra” direktors;  

Biedrības “Eiropas Savienības projektu vadītāju apvienība” valdes loceklis;  

SIA “Pilgrim Ti-Mac” valdes priekšsēdētājs;  

SIA “Mininovus” valdes priekšsēdētājs. 

 

- Informācija par Ministru kabineta 23.08.2022. izbraukuma sēdi Ludzā 

 

Māris Bozovičs informē padomes locekļus par Ministru kabineta 23.08.2022. izbraukuma sēdi Ludzā. 

MK sēdes laikā Finanšu ministrija iniciēja un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

uzņēmās līdz 30.12.2022. sagatavot jaunu Latgales attīstības programmu 2023. – 2025. gadam – 

uzņēmējdarbības, vides, infrastruktūras un izglītības jomā. Iespējams tuvākajā laikā ministrija aicinās 

sniegt priekšlikumus programmas izstrādei. 

 

- Par jauno Augstskolu finansēšanas modeli 

 

M. Bozovičs informē padomes locekļus par jauno Augstskolu finansēšanas modeli, kas paredz ieviest 

līdzmaksājumu studējošajiem par studijām. Izglītības un zinātnes ministrija ierosina līdzmaksājumu 

600,00 EUR prioritārajās jomās (STEM, inženierzinātnes u.c.) un 1000,00 EUR pārējās jomās. M. 

Bozovičs ierosina sniegt priekšlikumus saistībā ar gaidāmajām izmaiņām, kā arī būtu jāveic analīze, 

kādā veidā līdzmaksājums varētu ietekmēt Daugavpils Universitāti. 

 

Notiek diskusija, debatēs piedalās: Māris Bozovičs, Jānis Kudiņš, Vita Balode-Andrūsa, Jolanta 

Vjakse. 

 

Vienojoties nolemj: 

1. 2022. gada 27. septembrī Darba grupas sēdes laikā pārrunāt jautājumu par jauno Augstskolu 

finansēšanas modeli. 

 

 

 

 

Sēdes beigas: 15.30 

 

 

 

Daugavpils Universitātes padomes pagaidu priekšsēdētājs              M. Bozovičs 

 

Daugavpils Universitātes padomes sekretāre              O. Miglāne 

 


