
                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                       DATORIKAS FAKULTĀTES 

                                 Domes e-pasta sēdes protokols Nr.7  2009.gada 1.-2. decembrī 

Sēdi vada: prof.K.Podnieks 

Protokolē: Domes sekretāre R.Ekmane 

Sēdē piedalās:  17 no 25 domes locekļiem - akadēmiskā personāla pārstāvji 

as.prof.A.Ambainis, as.prof.G.Arnicāns, prof.J.Bārzdiņš, prof.J.Bičevskis, 

as.prof.K.Čerāns, doc.K.Freivalds, prof.R.-M.Freivalds, doc.Ģ.Karnītis, 

prof.K.Podnieks, as.prof.L.Seļāvo, as.prof.J.Smotrovs, as.prof.V.Vēzis, 

as.prof.J.Vīksna;  vispārējā personāla pārstāve studiju metodiķe Ā.Sproģe; studentu 

pārstāvji A.Ameriks,  M.Zviedris, Ģ.Strazdiņš. 

Darba kārtība   

................................................................................................................................. 

        Lēdijas Adas Lavleisas stipendijas nolikuma apstiprināšana 

......................................................................................................................................... 

Profesors K.Podnieks: nu jau 25.reizi datoriķi organizē Programmētāju dienas ar 

mērķi atbalstīt spējīgākās un sekmīgākās studentes un studentus, kas veiksmīgi veic 

zinātnisku un praktisku darbu datorikā, matemātikā vai to popularizēšanā sabiedrībā. 

Katrā Programmētāju dienā ir piešķirtas prēmijas – stipendijas šiem studentiem. 

Studentēm tā ir Lēdijas Adas Lavleisas stipendija. Ir pienācis laiks mainīt stipendijas 

nolikumu sakarā ar izmaiņām augstākās izglītības finansēšanā. Domes locekļi ir sīki 

izanalizējuši veco nolikumu un izveidojuši jaunu versiju. Priekšlikums apstiprināt šo 

jauno Lēdijas Adas Lavleisas stipendijas nolikumu. 

Balsošanas rezultāti. Balsošanā piedalījās 17 DF Domes locekļi un visi ir PAR. 

DF Dome nolemj: apstiprināt Lēdijas Adas Lavleisas stipendijas nolikumu un lūgt 

apstiprināt to ar LU rīkojumu. 

Sēdi vadīja prof.                                                                                                   K.Podnieks 

Protokolēja                                                                                                            R.Ekmane 
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Datorikas fakultātes Dome nolemj: apstiprināt balsu skaitīšanas protokolu Nr.1, 

sakarā ar kuru par Datorikas fakultātes dekānu ir ievēlēts profesors Juris Borzovs. 

Profesors K.Podnieks  lūdz izvirzīt kandidātus DF Domes priekšsēdētāja vietnieka 

amatam. Izvirza profesoru Jāni Bičevski. 

Izsakās prof.J.Bičevskis 

Notiek aizklāta balsošana. Balsu skaitīšanas komisija konstatē, ka vienbalsīgi par 

Datorikas fakultātes Domes priekšsēdētāja vietnieku ir ievēlēts profesors Jānis 

Bičevskis.  

Datorikas fakultātes Dome nolemj apstiprināt balsu skaitīšanas protokolu Nr.2, 

saskaņā ar kuru par Datorikas fakultātes Domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts 

profesors Jānis Bičevskis. 

                                                                       2. 



Profesors J.Borzovs: sakarā ar to, ka Datorzinātņu profesoru padomes priekšsēdētājs  

Rūsiņš Mārtiņš Freivalds pats piedalās konkursā uz ievēlēšanu profesora amatā, uz šo 

sēdi par Datorzinātņu profesoru padomes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju 

iesaku profesoru Kārli Podnieku, Datorzinātņu profesoru padomes locekli.  

Dome balso: 19 par, viens atturas, 3 nebalso. 

Dome nolemj: apstiprināt uz vienu Datorzinātņu profesoru padomes sēdi (kurā 

pārvēlēs profesoru Rūsiņu Mārtiņu Freivaldu ) par profesoru padomes priekšsēdētāja 

pienākumu izpildītāju profesoru Kārli Podnieku. 

                                                                     3. 

Profesors Kārlis Podnieks: neskatoties uz to, ka Datorikas fakultātes nolikums tikai 

aprīlī tika apstiprināts LU Senātā, jau ir izmaiņas. Pirmā izmaiņa – Datorikas 

fakultātes nosaukums krievu valodā – 

факультет информатики Латвийского Университета 

Debatēs piedalījās as.prof.K.Čerāns, as.prof.Leo Seļāvo, LU MII direktors R.Balodis, 

prof.J.Bičevskis,  as.prof.J.Vīksna, prof.R.-M.Freivalds. 

Otrā izmaiņa- datorikas fakultātes nosaukums pareizā igauņu valodā 

Läti Ülikooli Arvutiteaduskond 

Trešā  izmaiņa -Datorikas fakultātes nosaukums pareizā lietuviešu valodā – 

Latvijos Universiteto Informatiko fakultetas 

Ceturtā  izmaiņa - pēc matemātiķu ierosinājuma mainām Diskrētās matemātikas 

katedras nosaukumu. Jaunais nosaukums –  

Datorzinātnes matemātisko pamatu katedra 

Dome balso par jauno nosaukumu – par 19, atturas -1,3 nepiedalās. 

Piektā izmaiņa –  

 3.2.Fakultātes struktūrvienības ir: 

3.2.1.Datorzinātņu katedra, 

3.2.2.Datorzinātnes matemātisko pamatu katedra, 

3.2.3.Programmēšanas katedra, 

3.2.4.Informātikas mūžizglītības katedra, 



3.2.5.Datorikas mācību metodiskā laboratorija – LINUX centrs, 

3.2.6.Datorzinātnes mācību metodiskā laboratorija. 

 

Datorikas fakultātes Dome nolemj: lūgt LU Senātu apstiprināt izmaiņas Datorikas 

fakultātes nolikumā: 

1.Datorikas fakultātes nosaukums krievu valodā 

факультет информатики  Латвийского Университета 

2.Datorikas fakultātes nosaukums igauņu valodā 

Läti Ülikooli Arvutiteaduskond 

3.Datorikas fakultātes nosaukums lietuviešu valodā 

Latvijos Universiteto Informatiko fakultetas 

4.Diskrētās matemātikas katedras jaunais nosaukums – 

Datorzinātnes matemātisko pamatu katedra. 

5.Fakultātes struktūru veido tiešā dekāna pakļautībā esošas struktūrvienības 

 3.2.Fakultātes struktūrvienības ir: 

3.2.1.Datorzinātņu katedra, 

3.2.2.Datorzinātnes matemātisko pamatu katedra, 

3.2.3.Programmēšanas katedra, 

3.2.4.Informātikas mūžizglītības katedra, 

3.2.5.Datorikas mācību metodiskā laboratorija – LINUX centrs, 

3.2.6.Datorzinātnes mācību metodiskā laboratorija. 

                                                                       4. 

Profesors Kārlis Podnieks: sakarā ar izsludināto konkursu mums ir jāapstiprina 

eksperti akadēmisko amatu pretendentu atklātajām lekcijām. Pēc katedru vadītāju 

ierosinājuma 

Datorikas fakultātes Dome nolemj apstiprināt akadēmisko amatu pretendentu 

atklātajām lekcijām šādus ekspertus: 



Lektors( kā viens no pretendentiem būs Aivars Niedrītis)                                                          

Doc.Ģirts Karnītis, lekt.Dainis Dosbergs  

Lektors (kā viens no pretendentiem būs Alina Vasiļjeva)                                                           

prof. Kārlis Podnieks, doc.Lelde Lāce 

Docents (kā viens no pretendentiem būs Guntis Deksnis)                                                         

prof. Andris Ambainis, doc.Paulis Ķikusts. 

 

 

 

 

DF Domes priekšsēdētājs, profesors                                                                     K.Podnieks 

DF Domes sekretāre                                                                                                 R.Ekmane  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


