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Daugavpils Universitātes vēsture (1)

1921. gada 4. novembrī Daugavpilī tika

atklāta Latgalē pirmā izglītības iestāde

skolotāju sagatavošanai – četrgadīgā

Daugavpils pedagoģiskā vidusskola, kas

jau pēc 10 mēnešiem kļuva par skolotāju

semināru, bet 1923.gada 1. augustā -
par Daugavpils Valsts skolotāju institūtu. 

1952.gadā to reorganizēja par 

Daugavpils Pedagoģisko institūtu.
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Daugavpils Universitātes vēsture (2)

1993. gadā Daugavpils Pedagoģiskais

institūts pārtapa par pirmo universitāti

Latgalē – Daugavpils Pedagoģisko

Universitāti. 

2001. gada martā Daugavpils 

Pedagoģiskā universitāte tiek pārdēvēta

par Daugavpils Universitāti. 
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Daugavpils Universitāte ir dalībniece:

� Eiropas Universitāšu asociācijā Eiropas Universitāšu asociācijā Eiropas Universitāšu asociācijā Eiropas Universitāšu asociācijā 

(European University Association )(European University Association )(European University Association )(European University Association )

Eiropas Zinātnes pasākumu asociācijā (European Eiropas Zinātnes pasākumu asociācijā (European Eiropas Zinātnes pasākumu asociācijā (European Eiropas Zinātnes pasākumu asociācijā (European 
Science Events AssociationScience Events AssociationScience Events AssociationScience Events Association ))))

Eiropas Universitāšu asociācijā Eiropas Universitāšu asociācijā Eiropas Universitāšu asociācijā Eiropas Universitāšu asociācijā 

(European University Association )(European University Association )(European University Association )(European University Association )

� Eiropas Zinātnes pasākumu asociācijā (European Eiropas Zinātnes pasākumu asociācijā (European Eiropas Zinātnes pasākumu asociācijā (European Eiropas Zinātnes pasākumu asociācijā (European 
Science Events AssociationScience Events AssociationScience Events AssociationScience Events Association ))))



DU ir apstiprināta attīstības stratēģija 

2009.- 2016.gadam

Vispārējais mērķis –
attīstīt Daugavpils Universitāti kā attīstīt Daugavpils Universitāti kā 

akadēmiskajās tradīcijās balstītu, 
mūsdienīgu un konkurētspējīgu 

studiju, zinātnes un inovāciju 
centru
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DU ir 5 fakultātes

� Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte

� Humanitārā fakultāte

� Izglītības un vadības fakultāte� Izglītības un vadības fakultāte

� Mūzikas un mākslu fakultāte

� Sociālo zinātņu fakultāte
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Daugavpils Universitātē

� 3,3 tūkst. studentu, 522 darbinieki

� Akadēmiskais personāls ar doktora grādu 
pamatievēlēšanas vietā – 64%

� 61 studiju programma, t.sk. � 61 studiju programma, t.sk. 

� 9 doktora programmas ar 150 doktorantiem

� 8 promociju padomes doktora zinātniskā grāda 

iegūšanai

� 2 profesoru padomes (pedagoģijā; socioloģijā un 

psiholoģijā)

� DU Gada balva zinātnē
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10 zinātniskie institūti un centri 10 zinātniskie institūti un centri 10 zinātniskie institūti un centri 10 zinātniskie institūti un centri 

DabaszinātnesDabaszinātnesDabaszinātnesDabaszinātnes::::

� Sistemātiskās bioloģijas 
institūts

� Ekoloģijas institūts

G.Liberta Inovatīvās 
mikroskopijas centrs

Sistemātiskās bioloģijas 
institūts

� Ekoloģijas institūts

� G.Liberta Inovatīvās 
mikroskopijas centrs

� Baltkrievijas-Latvijas zinātniski 
inovatīvais centrs stiprināšanas 
tehnoloģiju jomā

� Tehnoloģiju pārneses Tehnoloģiju pārneses Tehnoloģiju pārneses Tehnoloģiju pārneses 
kontaktpunktskontaktpunktskontaktpunktskontaktpunkts



Humanitārās zinātnes:Humanitārās zinātnes:Humanitārās zinātnes:Humanitārās zinātnes:

� Komparatīvistikas 

institūts

Latgales pētniecības 

� Komparatīvistikas 

institūts

� Latgales pētniecības 
institūts

� Mutvārdu vēstures centrs

� Mākslas zinātņu institūts
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Sociālās un izglītības Sociālās un izglītības Sociālās un izglītības Sociālās un izglītības 
zinātnes:zinātnes:zinātnes:zinātnes:

Ilgtspējīgas izglītības 
institūts

Sociālās un izglītības Sociālās un izglītības Sociālās un izglītības Sociālās un izglītības 
zinātnes:zinātnes:zinātnes:zinātnes:

� Ilgtspējīgas izglītības 
institūts

� Sociālo pētījumu 
institūts
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Daugavpils Universitātes zinātniskās

darbības svarīgākie virzieni (1)

� Jaunu materiālu un 

tehnoloģiju izstrāde, 

tai skaitā hologrāfija, 

nanostrukturēti 

materiāli

Jaunu materiālu un 

tehnoloģiju izstrāde, 

tai skaitā hologrāfija, 

nanostrukturēti 

materiāli



Daugavpils Universitātes zinātniskās

darbības svarīgākie virzieni (2)

� Bioloģiskā 

daudzveidības izpēte, 

sistemātiskā bioloģija, 

ūdens un meža 

bioloģisko resursu 

Bioloģiskā 

daudzveidības izpēte, 

sistemātiskā bioloģija, 

ūdens un meža 

bioloģisko resursu 

izpēte, ekoloģija
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� Meža un ūdens resursu VNPC -

ir izstrādāta un iesniegta IZM izvērtēšanai 

DU telpiskās attīstības stratēģija  un 

Sadarbības stratēģija VNPC ietvaros 

Valsts nozīmes pētījumu 

centri (VNPC)

Sadarbības stratēģija VNPC ietvaros 

kopā ar LU, LLU, Latvijas Hidroekoloģijas institūtu, Latvijas 

Valsts koksnes ķīmijas institūtu, Latvijas Valsts 

mežzinātnes institūtu “Silava”
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Daugavpils Universitātes zinātniskās

darbības svarīgākie virzieni (3)

� Literatūrzinātne, 

valodniecība, 

kultūrvēsturiskie 

procesi, letonika, 

komparatīvi pētījumi 

humanitārajās zinātnēs

kultūrvēsturiskie 

procesi, letonika, 

komparatīvi pētījumi 

humanitārajās zinātnēs
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Daugavpils Universitātes zinātniskās

darbības svarīgākie virzieni (4)

�Ilgtspējīga 

izglītība, 

pedagoģiskās 

teorijas un nozaru 

pedagoģija, 

Ilgtspējīga 

izglītība, 

pedagoģiskās 

teorijas un nozaru 

pedagoģija, 

mūžizglītība

TOMORROW 

TODAY 



Daugavpils Universitātē

� Zinātniskās publikācijas – ap 800 gadā, tai skaitā 
starptautiski citējamās datu bāzēs – vairāk kā 100 gadā

� 2 patenti, 4 komercializācijas objekti 

� Periodiskie zinātniskie izdevumi – 19, t.sk. � Periodiskie zinātniskie izdevumi – 19, t.sk. 

4 prestižās starptautiski citējamās datu bāzēs

� Monogrāfijas – ap 20 gadā

� Starptautiskas zinātniskās konferences –

ap 60 gadā, t.sk. šogad DU 53. starptautiskā zinātniskā 
konference ar 640 dalībniekiem
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DU studiju un zinātnisko darbību 

nodrošina

� DU bibliotēka 
· 2 brīvpieejas lasītavas ar 135 vietām, · 3 mājas abonementi, 

· Krājums : 300468/58781 eksemplāri/nosaukumi

t. sk. grāmatas, notis u. c. dokumenti: 270019/58374 eksemplāri/nosaukumi

t. sk. periodiskie izdevumi 30449/407 eksemplāri/nosaukumi

Bibliotēkas lietotājiem ir pieejami:

· Internets

· Bibliotēkas elektroniskais katalogs

· Grāmatu pasūtīšana, rezervēšana un pagarināšana internetā

· Automatizēta lietotāju apkalpošana

� Akadēmiskais apgāds “Saule” – grāmatu/brošūru un citu 
iespieddarbu izdošana, studiju noslēguma darbu iesiešana
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Daugavpils Universitātē

� Daugavpils Zinātnes festivāls 

� DU bibliotēkas rīkotie semināri, izstādes, 

grāmatu prezentācijas

� Zinātniski pētniecisko darbu konkurss 

skolēniem “Ceļā uz zinātni” u.c.

� Latgales reģiona skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu konkursa organizēšana
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DU realizētie projekti 2004. -2009. kopā 159 
(6,5 milj.LVL)

Latvijas-Baltkrievijas 
programma (2)

Kult ūrkapit āla fonds 
(6)

Citi Latvij ā (12) LIFE (1) ESF (14)
ERAF (6)

EK 6.Ietvara 
programma (1)

EK 7.Ietvara 

Valsts pētījumu 
programmas

 (6)
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EK 7.Ietvara 
programma (1)

INTERREG, 
Pārrobežu (6)

IZM (55)

LZP (25)

Citi starptautiskie 
(16)

Mūžizglītības 
programmas 

(COMENIUS, 
GRUNDTVIG, 
ERASMUS) (8)



DU realizējamie projekti 

2010.-2013.g. kopā 44 (23,8 milj.Ls)

EK Cost akcijas 
(3)

Mūžizglītības 
programmas 

(COMENIUS, 
GRUNDTVIG, 
ERASMUS) (3)

Citi starptautiskie 
(2) LZP (6)

IZM (1)

Valsts pētījumu 
programmas (1) 
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INTERREG / 
Pārrobežu 

programmas (4)

EEZ un Norvēģijas 
finanšu 

instruments (3)

EK 7.Ietvara 
programma (1)

ERAF (4)

LIFE+ (1)

Kultūrkapitāla 
fonds (1)

ESF (16)



DU projekti studiju un zinātniskā 

potenciāla nostiprināšanai

� Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora 
studiju īstenošanai (ESF)

� Atbalsts Daugavpils Universitātes maģistra 
studiju īstenošanai (ESF)studiju īstenošanai (ESF)

� Daugavpils Universitātes studiju programmu 

kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības 

nodrošināšana (ERAF), t.sk. Bibliotēkas 
modernizācija



DU projekti 

“Cilvēkresursi zinātnei” (ESF)

� Starpdisciplināras zinātniskās grupas 
izveidošana jaunu fluorescento materiālu un 
metožu izstrādei un ieviešanai

� Starpdisciplināras zinātniskās grupas 
izveidošana Latvijas lašveidīgo zivju ezeru 
ilgtspējības nodrošināšanai 

Bioirizācijas starpnozaru pētījumu grupa 

izveidošana jaunu fluorescento materiālu un 
metožu izstrādei un ieviešanai

� Starpdisciplināras zinātniskās grupas 
izveidošana Latvijas lašveidīgo zivju ezeru 
ilgtspējības nodrošināšanai 

� Bioirizācijas starpnozaru pētījumu grupa 

� Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes - Latvijas 
lauku iedzīvotāju attīstības stratēģijas un 
kultūrvides pārmaiņas (partnerībā ar LU)



ES finansētie 6. un 7.Ietvarprogrammas
un LIFE projekti, COST akcijas zinātnes attīstībai

DU ir kā partneris:

� “Zinātnieku nakts 2008/2009/2010”

� Society and Lifestyles: Towards Enhancing Social 

Harmonization through Knowledge of Subcultural 

CommunitiesCommunities

� COST action: Towards the Integration of transsectorial IT 

Design and Evaluation

� DU projekts LIFE+ Nature&Biodiversity “Parkveida pļavu 

(6530*) un divu prioritāri aizsargājamo vaboļu sugu 

apsaimniekošana: plānošana, sabiedrības iesaistīšana, 

inovācija”
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Paldies par uzmanību!Paldies par uzmanību!
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