
                                                                                                            

                                         DATORIKAS FAKULTĀTES

                                  Domes sēdes protokols Nr 1 2009.gada 6.maijā

Sēdi vada: līdz Domes priekšsēdētāja ievēlēšanai prof. J.Borzovs,   pēc ievēlēšanas 
prof.K.Podnieks

Protokolē: Domes sekretāre R.Ekmane

Sēdē piedalās:  23 no 25 domes locekļiem - akadēmiskā personāla pārstāvji 
as.prof.A.Ambainis, as.prof.G.Arnicāns, prof.G.Bārzdiņš, prof.J.Bārzdiņš, 
prof.J.Bičevskis, prof.J.Borzovs, as.prof.K.Čerāns, doc.K.Freivalds, prof.R.-
M.Freivalds, prof.A.Kalniņš, doc.Ģ.Karnītis, prof.K.Podnieks, lekt.R.Rūmnieks, 
as.prof.L.Seļāvo, as.prof.J.Smotrovs, as.prof.J.Vīksna; sadarbības partneru pārstāvis 
RTU as.prof. R.Balodis-Bolužs; vispārējā personāla pārstāve studiju metodiķe 
Ā.Sproģe; studentu pārstāvji A.Ameriks, U.Lazdiņš, K.Solovjovs, Ģ.Strazdiņš, 
M.Zviedris.

Darba kārtība  

1. LU docenta diplomu pasniegšana pirmoreiz amatā ievēlētiem docentiem 
Mārtiņam Kriķim, Leldei Lācei un Lailai Niedrītei.

2. Domes priekšsēdētāja vēlēšanas.

3. Konkursa izsludināšana uz profesora, docenta un 2 lektora vietām.

4. Grozījumi noslēguma darbu aizstāvēšanas komisiju sastāvos.

5. Noslēguma darbu aizstāvēšanas procedūru papildināšana.

6. Katedru nolikumu apstiprināšana.

7. Vienošanās par piemērotāko Domes sēžu nedēļas dienu un laiku. 

                                                          1.

Dekāna p.i. profesors Juris Borzovs svinīgi izsniedz docenta diplomus Mārtiņam 
Kriķim, Leldei Lācei, Lailai Niedrītei.

                                                          2.

Profesors J.Borzovs lūdz izvirzīt kandidātus DF Domes priekšsēdētāja amatam. 
Izvirza divus kandidātus – profesoru Kārli Podnieku un profesoru Jāni Bičevski.

Izsakās prof. K.Podnieks, prof.J.Bičevskis



Notiek aizklāta balsošana. Balsu skaitīšanas komisija konstatē, ka ar balsu vairākumu 
par Datorikas fakultātes Domes priekšsēdētāju ir ievēlēts profesors Kārlis Podnieks. 
Balsu skaitīšanas protokols pielikumā.

Datorikas fakultātes Dome nolemj apstiprināt balsu skaitīšanas protokolu par 
balsojumu jautājumā par Datorikas fakultātes Domes priekšsēdētāju .

                                                                    3.

Prof.Kārlis Podnieks izsaka priekšlikumu par konkursa izsludināšanu vēlēšanām 
šādos akadēmiskos amatos: profesora, docenta, 2 lektoru vietas. 

Visām šīm amata vietām Datorikas fakultātē ir piemēroti kandidāti.

Sakarā ar Datorikas fakultātes nodibināšanu jāapstiprina LU Senātā jau apstiprināto 
vēlēšanu izsludināšanu uz vienu profesora un vienu asociētā profesora amata vietu.

Datorikas fakultātes Dome nolemj: 

1.Lūgt LU Senātu izsludināt vēlēšanas uz vienu pilnslodzes profesora amata vietu 
Informācijas tehnoloģijas nozares sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas 
apakšnozarē;

2.Lūgt izsludināt vēlēšanas uz vienu pilnslodzes docenta Datorzinātnes nozares 
Datorzinātņu matemātisko pamatu apakšnozarē  un divām  pilnslodzes lektora 
( Datorzinātnes nozares Programmēšanas valodu un sistēmu apakšnozarē; 
Datorzinātnes nozares  Datorzinātņu matemātisko pamatu apakšnozarē)  amata 
vietām;

3.Apstiprināt LU senātā jau apstiprināto, bet rektora līdz DF Domes lēmumam 
aizturēto vēlēšanu izsludināšanu uz vienu pilnslodzes profesora un vienu pilnslodzes 
asociētā profesora amata vietu.

                                                                     4.

Prof.K.Podnieks: noslēguma darbu aizstāvēšanas komisiju sastāvi tika Domes 
locekļiem elektroniski izsūtīti un precizēti, iesaku tos apstiprināt.

Dome balso:  20 par, viens pret, 2 atturas.

Datorikas fakultātes Dome nolemj:

Apstiprināt noslēguma darbu aizstāvēšanas komisiju sastāvus.

                                                                     5.

Prof.K.Podnieks: lai aizstāvēšanas procedūra būtu pilnīga, vajadzīga apelācijas 
komisija. Iesaku apelācijas funkcijas uzticēt Datorzinātņu studiju programmu 
padomei.



Dome balso: par 22, pret 1, atturas – nav.

Datorikas fakultātes Dome nolemj: apelācijas komisijas pienākumus uzticēt 
Datorzinātņu studiju programmu padomei.

                                                           6.

Profesors K.Podnieks: Datorikas fakultātes Domes locekļiem tika izsūtīti katedru 
nolikumi apspriešanai. Ierosinu apstiprināt četru katedru nolikumus.

Dome balso: par – 22, pret – nav, atturas 1. 

Datorikas fakultātes Dome nolemj: apstiprināt šādus Datorikas fakultātes katedru 
nolikumus:

Datorzinātņu katedras nolikums,

Diskrētās matemātikas katedras nolikums,

Informātikas mūžizglītības katedras nolikums,

Programmēšanas katedras nolikums.

                                                          7.

Profesors K.Podnieks: par optimālāko laiku Datorikas fakultātes Domes 
sēdēm.Mans priekšlikums ir noturēt Datorikas fakultātes Domes sēdes katra mēneša 
otrajā pirmdienā. Ja būs speciālas vajadzības, protams, mainīsim.

Datorikas fakultātes Dome nolemj Domes sēdes sasaukt katra mēneša otrajā 
pirmdienā.

Sēdi vadīja prof.J.Borzovs

                    prof.K.Podnieks                                                        

Sēdi protokolēja R.Ekmane


