
  

                                       DATORIKAS FAKULTĀTES

                                 Domes sēdes protokols Nr.4  2009.gada 1.jūlijā

Sēdi vada: prof.K.Podnieks

Protokolē: Domes sekretāre R.Ekmane

Sēdē piedalās:  21 no 25 domes locekļiem - akadēmiskā personāla pārstāvji 
as.prof.A.Ambainis, as.prof.G.Arnicāns, prof.G.Bārzdiņš, prof.J.Bārzdiņš, 
prof.J.Bičevskis,  as.prof.K.Čerāns, doc.K.Freivalds, prof.R.-M.Freivalds, 
prof.A.Kalniņš, doc.Ģ.Karnītis, prof.K.Podnieks, as.prof.J.Smotrovs, as.prof.V.Vēzis, 
as.prof.J.Vīksna, prof.M.Vītiņš;   vispārējā personāla pārstāve studiju metodiķe 
Ā.Sproģe;  sadarbības partnere S.Bāliņa; studentu pārstāvji A.Ameriks,  K.Solovjovs, 
M.Zviedris, Ģ.Strazdiņš;  dekāns, profesors J.Borzovs, izpilddirektors V.Neimanis.

Darba kārtība  

1. ( 1a, 1b, 1c )Vēlēšanas docenta amatā Datorzinātnes nozares Datorzinātņu 
matemātisko pamatu apakšnozarē.

2.Vēlēšanas lektora amatā Datorzinātnes nozares Programmēšanas valodu un sistēmu 
apakšnozarē.

3.Gala pārbaudījumu komisiju apstiprināšana 2009./2010.akad.gadam. 

4.Par grozījumiem datorzinātņu bakalauru un maģistru studiju programmās.

5. Par studiju vietu skaitu rotācijā.                                                                  

                                                              1.a

Profesors K.Podnieks: uz docenta amatu Datorzinātņu matemātisko pamatu 
apakšnozarē pretendē divi kandidāti - Guntis Deksnis un Dace Bonka. K.Podnieks 
iepazīstina ar Datorzinātnes matemātisko pamatu katedras slēdzieniem par abiem 
kandidātiem. Katedra docenta amatam rekomendē Daci Bonku un nerekomendē Gunti 
Deksni.

Debatēs piedalās as.prof.J.Vīksna, izpilddirektors V.Neimanis, stud.M.Zviedris, doc. 
G.Deksnis.

Par docentiem drīkst balsot tikai LZP eksperti. Domē ir 9 LZP eksperti, tie arī balsos.

Lai kāds būtu ievēlēts, jāsavāc vairāk kā četras balsis.

Balsojam par balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: Mārtiņš Zviedris, Signe Bāliņa, 
Viesturs Vēzis. Visi par.



Balsu skaitīšanas komisija pēc aizklātās balsošanas un balsu skaitīšanas procedūrām 
nolasa balsu skaitīšanas komisijas protokolu Nr.1. Komisija konstatē, ka docenta 
amatā Datorzinātņu matemātisko pamatu apakšnozarē nav ievēlēts neviens no diviem 
pretendentiem. Dome apstiprina šo protokolu, balsojot visiem par.

Pēc vēlēšanu nolikuma jāorganizē vēlēšanu otrā kārta šajā pašā sēdē ar tiem pašiem 
kandidātiem. Kamēr tiek sagatavoti otrās kārtas vēlēšanu biļeteni, turpinām sēdi ar 
darba kārtības otro punktu.

                                                                          2.

K.Podnieks: mūsu iepriekšējā sēdē 15.jūnijā lektora amatā Programmēšanas valodu 
un sistēmu apakšnozarē ievēlējām Aivaru Niedrīti. Šo lēmumu vajag anulēt, jo uz šo 
vietu Personāla departamentā 15.jūnijā ( Personāla departamentā bija neskaidrības par 
iesniegšanas pēdējo datumu) pieteicās vēl viens pretendents Ansis Ataols Bērziņš. 
Balsojam par 15.jūnija Domes sēdes lēmuma (par A.Niedrīša ievēlēšanu) anulēšanu. 
Par -15, pret – 0, atturas – 6. 

Ar Domes balsu vairākumu iepriekšējais lēmums par A.Niedrīša ievēlēšanu lektora 
amatā ir anulēts.

Vēlēšanas lektora amatā programmēšanas valodu un sistēmu apakšnozarē ir jāatkārto. 
Pieteikušies divi kandidāti – Aivars Niedrītis un Ansis Ataols Bērziņš. 

Kārlis Podnieks  iepazīstina Domi ar Programmēšanas katedras slēdzieniem par 
abiem kandidātiem. Programmēšanas katedra rekomendē ievēlēšanai lektoru Aivaru 
Niedrīti, bet nerekomendē ievēlēšanai Ansi Ataolu Bērziņu . Rekomendācija 
A.A.Bērziņam – sākt ar stundu pasniegšanu, lai iegūtu pedagoģiskā darba iemaņas.

Balsu skaitīšanas komisija pēc aizklātās balsošanas un balsu skaitīšanas procedūrām 
nolasa balsu skaitīšanas protokolu Nr.2. Komisija konstatē, ka lektora amatā 
Datorzinātnes nozares Programmēšanas valodu un sistēmu apakšnozarē ar balsu 
vairākumu ir ievēlēts Aivars NIEDRĪTIS. Dome balso par protokola Nr.2 
apstiprināšanu – par -21, pret – 0, atturas – 0.

Dome nolemj: apstiprināt balsu skaitīšanas protokolu Nr.2 par A.Niedrīša  ievēlēšanu 
lektora amatā.

                                                                    1b.

Kārlis Podnieks: pēc vēlēšanu nolikuma rīkojam otrās kārtas vēlēšanas uz docenta 
vietu Datorzinātnes nozares Datorzinātņu matemātisko pamatu apakšnozarē ar 
iepriekšējiem kandidātiem Gunti DEKSNI un Daci BONKU.

Balsu skaitīšanas komisija pēc aizklātās balsošanas un balsu skaitīšanas procedūrām 
nolasa balsu skaitīšanas protokolu Nr.3. Komisija konstatē, ka docenta amatā 
Datorzinātnes nozares Datorzinātņu matemātisko pamatu apakšnozarē nav ievēlēts 
neviens no diviem pretendentiem.



Dome balso par protokola Nr.3 apstiprināšanu. Par – 21, pret – 0, atturas – 0.

Dome nolemj: apstiprināt balsu skaitīšanas protokolu Nr.3.

Tālāk Domei aizklāti jābalso par vēlēšanu turpināšanu vai neturpināšanu. Kamēr tiek 
gatavoti aizklāto vēlēšanu biļeteni, apspriežam darba kārtības 3. Jautājumu.

                                                                  3.

Kārlis Podnieks: gala pārbaudījumu komisiju sastāvi bija iepriekš izsūtīti DF Domes 
locekļiem apspriešanai. Pēc dažu redakcionālas dabas jautājumu precizēšanas lieku 
priekšā apstiprināt gala pārbaudījumu komisiju sastāvus 2009./2010.akad.gadam.

Debatēs piedalās K.Solovjovs, Kārlis Čerāns.

Dome balso : par – 20, pret – 0, atturas – 1.

DF Dome nolemj: apstiprināt gala pārbaudījumu komisijas 2009./2010. 
akadēmiskajam gadam datorzinātņu bakalauru, maģistru un vidusskolas informātikas 
skolotāju profesionālajai programmai.

                                                               1c.

Kārlis Podnieks:  turpinām darba kārtības 1.punktu. Dome aizklāti balso par docenta 
vēlēšanu turpināšanu vai neturpināšanu.

Balsu skaitīšanas komisija pēc aizklāto vēlēšanu un balsu skaitīšanas procedūrām 
nolasa balsu skaitīšanas protokolu Nr. 4. Komisija konstatē, ka ar balsu vairākumu 
docenta vēlēšanas neturpinām.

Dome nolemj: apstiprināt balsu skaitīšanas komisijas protokolu Nr.4 par vēlēšanu 
neturpināšanu.

                                                               4.

Kārlis Podnieks: pēc elektroniskās jautājuma apspriešanas par kompilatoru kursu, 
angļu valodas kursu maģistriem un L.Seļāvo kursu bakalauriem un vēlamo izmaiņu 
ielikšanas  vai ir vēl kādi priekšlikumi?

Debatēs K.Solovjovs lūdz papildināt protokolu ar preambulu, kas paskaidro terminu 
brīvā izvēle. Prof.J.Bičevskis  ierosina papildināt tekstā brīvā izvēle ar burtu B – brīvā  
izvēle B.  Prof.Kārlis Podnieks neuzskata par nepieciešamu balsot par šiem 
priekšlikumiem. 

Debatēs piedalās arī prof.M.Vītiņš.

Kārlis Podnieks: lieku priekšā balsot par datorzinātņu bakalaura un datorzinātņu 
maģistra programmu izmaiņu apstiprināšanu.

Dome balso: par – 20, pret – 0, atturas 1.



Dome nolemj: apstiprināt datorzinātņu bakalaura un datorzinātņu maģistra studiju 
programmu izmaiņas.

                                                                 5.

Ā.Sproģe: ņemot vērā studentu faktiskās sekmes 2009.gada pavasara semestra sesijā, 
iesaku mainīt budžeta studiju vietu skaitu rotācijā:

2.kursam no 90 uz 85 vietām,

3.kursam no 60 uz 65 vietām.

Dome nolemj: mainīt budžeta studiju vietu skaitu rotācijā:

2.kursam no 90 uz 85 vietām,

3.kursam no 60 uz 65 vietām.

 

Sēdi vadīja                                                                                         K.Podnieks

Protokolēja                                                                                        R.Ekmane


