
  

                                       DATORIKAS FAKULTĀTES

                                 Domes sēdes protokols Nr.3  2009.gada 15.jūnijā

Sēdi vada: prof.K.Podnieks

Protokolē: Domes sekretāre R.Ekmane

Sēdē piedalās:  22 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, doc.Ģ.Karnītis, prof.K.Podnieks, lekt.R.Rūmnieks, 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, U.Lazdiņš, K.Solovjovs, 
M.Zviedris, Ģ.Strazdiņš.

Darba kārtība  

        1. Izmaiņas Datorikas fakultātes Domes sastāvā.

        2. Grāda/kvalifikācijas piešķiršanas protokolu apstiprināšana.

        3.Vēlēšanas divu lektoru amatos.

        4.Par valsts budžeta finansēto vietu skaitu DF  studiju programmās.

        5.Informācija par NMS.

        6.DF izpilddirektora V.Neimaņa pārskats par fakultātes finansēm.

                                                                           1.

Prof.Kārlis Podnieks: DF Dome ir saņēmusi iesniegumu no profesora Jura Borzova 
par domnieka mandāta nolikšanu (to drīkst, balstoties uz fakultātes nolikuma punktu 
7.4.). Saskaņā ar DF nolikumu, viņa vietā nāk profesors Māris Vītiņš ( viņš bija 
pirmais aiz svītras Domes vēlēšanās). Priekšlikums balsot par šīm konkrētajām 
izmaiņām DF Domes sastāvā.

Debatēs runā as.prof.A.Ambainis, as.prof.J.Vīksna.

DF Dome balso par izmaiņām – par 20, pret 1, atturas 1.

DF Dome nolemj: pieņemt J.Borzova izstāšanos no DF Domes sastāva un apstiprināt 
DF Domē jaunu locekli profesoru Māri Vītiņu.
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                                                                             2. 

Profesors K.Podnieks: Datorikas fakultāti šopavasar beidz 53 datorzinātņu maģistri, 
75 datorzinātņu bakalauri, 6 vidusskolas informātikas skolotāji. Noslēgumu darbu 
pārbaudījumu komisiju sekretāri ir iesnieguši grāda/kvalifikācijas piešķiršanas 
protokolus. Priekšlikums apstiprināt protokolus. DF Dome balso: par 16, pret 4, 
atturas 2.

DF Dome nolemj: apstiprināt grāda/kvalifikācijas piešķiršanas protokolus 
datorzinātņu maģistriem, datorzinātņu bakalauriem, vidusskolas informātikas 
skolotājiem.

Profesors K.Podnieks: mūsu studenti ir labi mācījušies, tāpēc vairākiem pienākas 
grāds ar izcilību:

1)Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs ar izcilību šādiem studentiem:

1.Belovs Aleksandrs                DatZ 020006
2.Liepiņš Renārs                       DatZ030075 
3.Nuķe Gunta                            DatZ000042 
4.Paščenko Anna                      ap06237 
5.Saveļjevs Aleksandrs            DatZ030049 
6.Sproģis Artūrs                        DatZ030072 
7.Takeris Valdis                         DatZ030065 
8.Zviedris Mārtiņš                    DatZ030059                                                   
          

2) Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs ar izcilību šādiem studentiem:

1.Romāne Aiga                           ar05029
2.Solovjovs Kirils                        ks05020
            
3) pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmā 
„Programmēšana un datortīklu administrēšana” grāds ar izcilību  šādiem studentiem: 
                                                                                                                                         
1.Āriņš Agnis                              aa07048 
2.Vihrovs Andrejs                     av07006 
3.Virza Madars                          mv07012

DF Dome balso par 21, pret 0, atturas 1.DF Dome nolemj: apstiprināt grādu ar 
izcilību piešķiršanu augstāk minētiem studentiem.

                                                                       3.

Prof.K.Podnieks: izsludinātajā konkursā uz lektora vietām Datorikas fakultātē ir 
pieteikušies divi kandidāti. Uz lektora vietu programmēšanas valodu un sistēmu 
apakšnozarē ir pieteicies viens kandidāts – lektors Aivars Niedrītis. Iekļaujam viņu 
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vēlēšanu biļetenā. Uz lektora vietu datorzinātņu matemātisko pamatu apakšnozarē ir 
pieteikusies viena kandidāte – pētniece Alina Vasiļjeva. Iekļaujam viņu vēlēšanu 
biļetenā.

K.Podnieks iepazīstina Domi ar iesniegto dokumentu paketēm. Ievēlam balsu 
skaitīšanas komisiju šādā sastāvā:  Ā.Sproģe, M.Zviedris, J.Vīksna.

Balsu skaitīšanas komisija pēc aizklāto vēlēšanu un balsu skaitīšanas procedūrām 
nolasa balsu skaitīšanas protokolus Nr.1 un Nr.2. Komisija konstatē, ka ar balsu 
vairākumu lektora amatā programmēšanas valodu un sistēmu apakšnozarē ir ievēlēts 
AIVARS NIEDRĪTIS un ar balsu vairākumu lektora amatā datorzinātņu matemātisko 
pamatu apakšnozarē ir ievēlēta ALINA VASIĻJEVA.

Datorikas fakultātes Dome nolemj apstiprināt balsu skaitīšanas komisijas 
protokolus Nr.1 un Nr.2.

                                                                       4.

K.Podnieks: mums jāapstiprina valsts budžeta finansēto vietu skaits Datorikas 
fakultātes studiju programmās. Dokumentu sagatavoja izpilddirektors V.Neimanis. 
Priekšlikums apstiprināt.

Datorikas fakultātes Dome nolemj: apstiprināt valsts budžeta vietu skaitu 
2009./2010.ak.g. Datorikas fakultātes studiju programmās: 

Programma Kods II gads III gads IV gads Kopā

Datorzinātņu bakalauri 21002 90 10 60 160

Datorzinātņu maģistri 21005 60 60

Vidusskolas informātikas 
skolotāji

21050 9 9

Programmēšana un datortīklu 
administrēšana 21026 15 15

                                                                                                     Kopā:       244

                                                                                     5. 

Profesors Agnis Andžāns informē Datorikas fakultātes Domi par Neklātienes 
matemātikas skolas darbu un finansiālajām problēmām. 
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Debatēs piedalās prof.K.Podnieks, as.prof.A.Ambainis, prof.J.Borzovs, 
as.prof.V.Vēzis, izpilddirektors V.Neimanis, doc.K.Freivalds, as.prof.K.Čerāns, 
prof.R.M.Freivalds, prof.J.Bičevskis.

Datorikas fakultātes Dome pieņem zināšanai prof. A.Andžāna informāciju.

                                                                      6.

Izpilddirektors V.Neimanis  iepazīstina DF Domi ar budžeta situāciju . Pēc 
aptuveniem aprēķiniem gada beigās var pietrūkt naudas  viena mēneša algai 
fakultātei. Pirkumiem tērējam pat mazāk, kā atļauts (5%). Atvaļinājuma naudas 
visiem izmaksās pa vecam. Ar 1.septembri algas būs jāsamazina, par cik, varam tikai 
zīlēt, cerēsim, ka ne vairāk par 5-6%.

Visiem būs jāraksta jaunas papildvienošanās pie darba līgumiem ar samazinātām 
algām. Daudz kas būs atkarīgs no pašu ieņēmumiem.

Par Eiropas struktūrfondu projektiem cilvēkresursu piesaistei arī vēl nav galīgās 
skaidrības, ir iesniegtas apelācijas no tiem, kam nepiešķīra līdzekļus; I.Muižnieka 
komanda pašreiz meklē izeju tiem, kam ir piešķirta nauda, bet apelāciju dēļ to 
nedrīkst aiztikt.

Valdība samazina algu likmes par 20% no tām, kas jau bija apstiprinātas. LU strādāt 
drīkstēs ne vairāk kā vienā slodzē.

Datorikas fakultātes Dome pieņem zināšanai V.Neimaņa informāciju.

Sēdi vadīja                                                                                         K.Podnieks

Protokolēja                                                                                        R.Ekmane


