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Daugavpils Universitātes padomes sēdes 

PROTOKOLS Nr. 6 

 

Daugavpilī                     2022. gada 29. septembrī 

 

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 rektore prof. Irēna Kokina 

Daugavpils Universitātes direktors Pēteris Kokins. 

 

Sēdi vada: Māris Bozovičs  

Sēdi protokolē: Olita Miglāne 

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

 

Darba kārtība: 

 

1. Par Daugavpils Universitātes saimniecisko nodrošinājumu un energotaupības 

pasākumiem 2022./2023. gadam (ziņo DU direktors Pēteris Kokins) 

2. Dažādi 

- Par Zinātnieku nakts pasākumiem Daugavpils Universitātē (ziņo Uldis Valainis) 

 

Sēdes sākums: plkst. 13:00 

 

Sēdes vadītājs Māris Bozovičs lūdz paplašināt 1. darba kārtības jautājuma formulējumu ar tekstu “un 

energotaupības pasākumiem 2022./2023. gadam” un 2. darba kārtības punktu papildināt ar jautājumu 

par Zinātnieku nakts pasākumiem Daugavpils Universitātē. Sēdes vadītājs aicina apstiprināt 2022. 

gada 29. septembra Daugavpils Universitātes padomes sēdes darba kārtību. 

 

Vienojoties nolemj:  

Apstiprināt 2022. gada 29. septembra DU padomes sēdes darba kārtību. 

 

 

#22/6-1. Par Daugavpils Universitātes saimniecisko nodrošinājumu  

un energotaupības pasākumiem 2022./2023. gadam 

(ziņo DU direktors Pēteris Kokins) 

 

Ziņo DU direktors Pēteris Kokins. 

 

Padomes locekļi tiek iepazīstināti ar DU Saimniecības daļas funkcijām (ēku un būvju uzturēšana, 

apsekošana, remontdarbu plānošana, telpu uzkopšana, autoparka uzturēšana u.c.) un struktūru. P. 

Kokins sniedz informāciju par DU veiktajiem pasākumiem ēku energoefektivitātes paaugstināšanai. 

ERAF projekta ietvaros tika veikta visu DU mācību ēku, dienesta viesnīcu fasāžu, cokolu, 

pagrabstāvu pārsegumu, bēniņu un jumta siltināšanas darbi, kā arī logu, durvju nomaiņa, uzstādīta 

jauna apkures sistēma, karstā ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcija, nodrošināta karstā ūdens 

cirkulācija u.c. P. Kokins informē par siltumenerģijas tarifa sadārdzinājumu Daugavpils pilsētā t.i. ar 

2022. gada 1. oktobri tarifs būs 175,59 EUR/MWh bez PVN. Salīdzinot ar 2021. gada apkures sezonu, 

siltumenerģijas tarifs pieaugs 4,13 reizes. No 2022. gada 1. oktobra tiek palielināts tarifs par 
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ūdensapgādi un sadzīves kanalizāciju t.i. ūdensapgādes izmaksas būs 1,14 EUR/m3 bez PVN (iepriekš 

0,72 EUR/m3) un sadzīves kanalizācijas - 1,48 EUR/m3 bez PVN (iepriekš 0,74 EUR/m3). Savukārt 

elektroenerģijas tarifs paliek nemainīgs līdz 2023. gada 30. jūnijam t.i. 0,14 EUR/kWh t.sk. PVN. 

 

M. Bozovičs aicina izteikties rektori prof. I. Kokinu.  

 

I. Kokina informē padomes locekļus par veiktajiem pasākumiem atbalsta saņemšanai sakarā ar 

energoresursu krīzi. Šis jautājums tiek risināts sadarbībā arī ar citām augstskolām un universitātēm, 

ir iesaistījusies Rektoru padome un Latvijas Universitāšu asociācija. Augustā Latvijas Universitāšu 

asociācija sagatavoja kopīgu vēstuli Finanšu ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, 

Ekonomikas ministrijai un Saeimai ar lūgumu iekļaut valsts dibinātās augstskolas valsts atbalsta 

saņēmēju lokā. Tika saņemta atbilde, ka valsts augstskolas netiks iekļautas valsts atbalsta saņēmēju 

lokā. Tika sagatavota atkārtota vēstule Valsts prezidentam, Ministru prezidentam, Finanšu ministram 

un Ekonomikas ministram, kurā tika norādīts izmaksu sadārdzinājums sakarā ar pieaugošajiem 

energotarifiem. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju 

apakškomisijas 2022. gada 20. septembra sēdē, tika izskatīts jautājums par energoresursu 

sadārdzinājuma ietekmi uz studiju un zinātnes procesu, sēdē piedalījās arī augstskolu pārstāvji. 

Augstskolas saņēma atbildi no Finanšu ministrijas, ka tiks skatīts jautājums par atbalstu valsts 

dibinātajām augstskolām par siltumenerģijas izdevumu pieauguma kompensēšanu. Rektore informē, 

ka 2022. gada 30. septembrī notiks Rektoru padomes sēde, kurā ir iekļauts jautājums par 

energoresursu cenu pieaugumu un Izglītības un zinātnes ministrijas konceptuālo ziņojumu par 

turpmāko atbalstu augstākās izglītības iestādēm. 

M. Bozovičs lūdz informēt padomi par pieņemto lēmumu par valsts atbalsta sniegšanu. 

Pēteris Kokins iepazīstina padomi ar sagatavotajiem apkures un elektroenerģijas izmaksu 

samazināšanas pasākumiem 2022./2023. gadā.  

 

Jolanta Vjakse lūdz sniegt informāciju par Daugavpils Universitātes ieguldīto līdzekļu apmēru 

energoefektivitātes uzlabošanai, piesaistot Eiropas Savienības projektu līdzekļus. Vai plānotie 

pasākumi ar temperatūras samazināšanu telpās sniegs pietiekamu ekonomiju? Vai DU var piesaistīt 

sponsoru palīdzību atbalsta sniegšanai sakarā ar energoresursu krīzi?  

 

Pēteris Kokins sniedz atbildi, ka temperatūras samazināšana telpās apkures sezonas laikā dod 

ekonomiju, katrs samazinātais grāds ietaupa 3-5%. 

Rita Baltere informē, ka DU var saņemt sponsorpalīdzību. DU ir atvērts ziedojumu un dāvinājumu 

konts. 

 

Toms Torims uzsver, ka energokrīze neskar tikai Daugavpils Universitāti, bet tā ir valstiska problēma. 

Padomei ir jāiesaistās un jāatbalsta DU palīdzības lūgšanai no valsts. Kā arī jānorāda visus DU 

ieviestos pasākumus un ieguldījumus energoefektivitātes paaugstināšanai un izmaksu samazināšanai, 

lai ir saprotams, ka tiek prasīti līdzekļi par tām izmaksām, ko DU nevar nosegt. T. Torims uzsver, ka 

ir nozīmīga komunikācija arī ar DU darbiniekiem, darbinieki ir jāinformē par taupības plāna 

ieviešanu. 

 

Vienojoties nolemj:  

 

1. Pieņemt zināšanai Pētera Kokina sniegto informāciju par DU saimniecisko nodrošinājumu. 

 

2. Pamatojoties uz IZM 2022. gada 15. augusta vēstuli Nr. 4-6e/22/2354 “Par plānotajiem enerģijas 

patēriņa samazināšanas pasākumiem 2022.-2023.g. apkures sezonā un par prognozēto enerģijas 

patēriņa ietaupījumu apjomu”, kā arī ņemot vērā ievērojamo siltumenerģijas un ūdensapgādes 

tarifu pieaugumu, ar mērķi nodrošināt studiju un zinātnes procesu daļējas klātienes īstenošanas 
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samērošanu ar DU finansiālajām iespējām segt siltumenerģijas, elektroenerģijas u.c. komunālās 

izmaksas, nolemj atbalstīt sekojošu energoresursu taupības pasākumu kopuma ieviešanu: 

1. Apkures temperatūras samazināšana uzturot telpās minimālās Latvijas normatīvos aktos 

norādītās temperatūras; 

2. Apkures temperatūras samazināšana iespēju robežās: 

2.1. dienesta viesnīcās; 

2.2. mācību korpusos un laboratorijās no plkst. 20.00 līdz plkst. 6.00. 

3. Apkures temperatūras samazināšana mācību korpusos par 2-3 grādi brīvdienās un svētku 

dienās; 

4. Apkures samazināšana koplietošanas telpās līdz tehniski minimālajai iespējamajai 

temperatūrai; 

5. Apkures samazināšana neizmantotās un tehniskās telpās līdz minimālajai pretaizsalšanas 

temperatūrai; 

6. Darbinieku un studentu izvietošanas optimizēšana, tos izvietojot pēc iespējas mazāk telpās. 

7. Apkures sistēmu termoregulatoru bloķēšana, tos neļaujot pagriezt vairāk par noteiktu līmeni; 

8. Karstā ūdens atslēgšana biroju telpās, bet dienesta viesnīcās karstais ūdens tikai 3-4 stundas 

no rīta un 3-4 stundas vakaros; 

9. Novērst siltā gaisa izplūšanu caur logiem, durvīm, vējtveriem; 

10. Viedā apgaismojuma ieviešanas turpināšana koplietošanas telpās un sanitārajās telpās; 

11. Fasādes apgaismojuma samazināšana; 

12. Printeru, skaneru u.c. ikdienā regulāri nelietojamas tehnikas atslēgšana no elektrotīkla; 

13. Neizmantoto ledusskapju, ūdens sildīšanas iekārtu atvienošana no elektrotīkla, ledusskapju 

izmantošanas optimizācija; 

14. Ikdienā nelietojamā zinātniskā aprīkojuma atslēgšana no elektrotīkla; 

15. Izdegušās luminiscentās spuldzes nomainīt uz LED spuldzēm; 

16. Stāvvietu, trotuāru un gājēju celiņu apgaismojuma būtisku mazināšanu; 

17. Rūpīgāk kontrolēt elektroenerģijas izmantošanu telpu apsildē, kondicionieru un sildītāju 

izmantošanu; 

18. Mazināt liftu izmantošanu, kur liftus varētu izmantot tikai kravas pārvietošanai vai personas 

ar kustības traucējumiem. 

 

3. DU organizēt sapulci ar kolektīvu nepieciešamo taupības pasākumu izskaidrošanai. 

Rektore I. Kokina informē padomes locekļus, ka IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju 

departamenta direktors D. Stepanovs aicina DU padomi un rektoru, kā arī Rēzeknes Tehnoloģiju 

akadēmijas padomi un rektoru 2023. gada janvārī doties kopīgā braucienā uz Eiropas Parlamentu.  

 

Vienojoties nolemj: 

Padomes locekļi atbalsta piedāvājumu doties kopīgā braucienā ar RTA padomi un rektoru uz 

Eiropas Parlamentu. 

 

#22/6-2.  Dažādi 

- Par Zinātnieku nakts pasākumiem Daugavpils Universitātē 

(ziņo Uldis Valainis) 

 

Ziņo DU padomes loceklis Uldis Valainis. 

 

U. Valainis informē padomes locekļus par Zinātnieku nakts pasākumu, kas norisināsies Daugavpils 

Universitātē 2022. gada 30. septembrī. Zinātnieku nakts aktivitātēs piedalīsies gan DU zinātnieki, 

gan sadarbības partneri, gan uzaicināties institūcijas. Tiek nodrošinātas plaša mēroga aktivitātes 
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dažādās nozares - dabaszinātnēs, humanitārās un mākslas zinātnes, sociālās zinātnes. Apmeklētājiem 

būs iespēja iesaistīties interaktīvās nodarbībās, radošās darbnīcās, demonstrējumos, intelektuālās 

spēlēs, klausīties koncertus, veikt eksperimentus u.c. 

 

Vienojoties nolemj: 

1. Pieņemt zināšanai Ulda Valaiņa sniegto informāciju par Zinātnieku nakts pasākumu. 

 

 

Sēdes beigas: 14.40 

 

 

 

Daugavpils Universitātes padomes pagaidu priekšsēdētājs              M. Bozovičs 

 

 

Daugavpils Universitātes padomes sekretāre              O. Miglāne 

 

 


