
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                       DATORIKAS FAKULTĀTES 

                                 Domes e-pasta sēdes protokols Nr.10  2010.gada  12.martā 

Sēdi vada: prof.K.Podnieks 

Protokolē: Domes sekretāre R.Ekmane 

Sēdē piedalās:  19 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, doc.L.Niedrīte, as.prof.L.Seļāvo, as.prof.J.Smotrovs,  

as.prof.J.Vīksna, prof.M.Vītiņš;  vispārējā personāla pārstāve studiju metodiķe 

Ā.Sproģe; studentu pārstāvji A.Ameriks, U.Lazdiņš,  M.Zviedris, Ģ.Strazdiņš; dekāns 

prof.J.Borzovs. 

Darba kārtība  

1. Par Datorikas fakultātes Domes sastāva izmaiņām. 

2. Par vēlēšanu izsludināšanu pētnieku un vadošo pētnieku amatos A.Ambaiņa  

vadītajā projektā ( LU reģ.Nr. ESS 2009/82 ). 

3. LU Datorzinātņu studiju programmu padomes jaunā sastāva apstiprināšana. 

                                                                                1. 

  Prof.K.Podnieks:  saņemts fakultātes SP sēdes protokola izraksts, kurā nolemts atsaukt no 

Domes sastāva Kirilu Solovjovu un viņā vietā iekļaut Aivaru Šābli (pārstāvēs pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Programmēšana un datortīklu 

administrēšana”). Mums jānobalso par šī lēmuma apstiprināšanu. 

DF Dome nolemj: apstiprināt DF SP lēmumu atsaukt no DF Domes sastāva K.Solovjovu un 

viņa vietā DF Domes sastāvā iekļaut Aivaru Šābli. 

                                                                             2. 

    

Prof.K.Podnieks: saņemts ESF projekta vadītāja prof. Andra Ambaiņa iesniegums "Lūdzu DF 

Domi izsludināt vēlēšanas uz 6 vadošo pētnieku vietām (iespējamie kandidāti: A. Ambainis, 

G. Arnicāns, J. Bičevskis, Ģ. Karnītis, J. Smotrovs, D. Šmite) un 3 pētnieku vietām (I. 

Medvedis, A. Rivošs, A. Škuškovniks)." Mums jānobalso par vēlēšanu izsludināšanu uz šīm 

vietām. 

DF Dome balso – visi par. 

DF Dome nolemj:  lūgt Personāla departamentu izsludināt vēlēšanas uz 6 vadošo pētnieku 

un 3 pētnieku vietām. 



                                                                           3. 

   Prof.K.Podnieks:  saņemts mūsu dekāna prof. Jura Borzova iesniegums par LU 

Datorzinātņu studiju programmu padomes jauno sastāvu . Mums jānobalso par šī sastāva 

apstiprināšanu un virzīšanu tālāk - mācību prorektoram rīkojuma izdošanai  ar DF un PPF 

studējošo pašpārvaldēm saskaņotu LU Datorzinātņu studiju programmu padomes sastāvu: 

 

    LU Datorzinātņu studiju programmu padome  

        

        Pasniedzēju pārstāvji: 

       prof. Andris Ambainis   

       prof. Jānis Bārzdiņš 

 

        prof. Guntis Bārzdiņš 

        prof. Jānis Bičevskis 

        prof. Juris Borzovs 

        prof. Rūsiņš-Mārtiņš Freivalds 

 

        doc. Imants Gorbāns 

 

        prof. Audris Kalniņš 

        prof. Kārlis Podnieks  

 

        asoc. prof. Leo Seļāvo 

        prof. Māris Treimanis  

        asoc. prof. Viesturs Vēzis 

 

        prof. Māris Vītiņš 

        

        Studentu un doktorantu pārstāvji: 

       Aivars Šāblis, Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

„Programmēšana un datortīklu administrēšana”  

 

         Jevgēnijs  Višņovs, Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

„Datorsistēmu un datortīklu administrēšana” 

 

        Madars Virza, Datorzinātņu bakalaura studiju programma 

 

        Una Pīrāga, Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotāja profesionālā bakalaura 

studiju programma 

 

        Sanita Nemane, Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

„Vidusskolas informātikas skolotājs” 

 

        Kaspars Balodis, Datorzinātņu maģistra studiju programma  



 

        Reinholds Zviedris, Datorzinātņu doktora studiju programma 

        

        Darba devēju pārstāvji: 

         

 

        Zane Bičevska, Datorikas institūts DIVI, direktore 

 

        Dr. Mārtiņs Gills, Norvik Banka, vecākais IS auditors 

 

        Sanda Linde, Tietoenator Alise, testēšanas vadītāja 

        asoc. prof. Uldis Smilts, Exigen Services Latvia, viceprezidents 

 

        Inguna Pede, Lattelecom Technology, direktore, valdes locekle 

 

        Jevgeņija Šteinberga, IBM Latvija, servisa piegādes pārvaldniece 

 

        Andrejs Vasiļjevs, Tilde, valdes priekšsēdētājs 

        

        Sekretāre: 

       Rudīte Ekmane, tālr. 67034488; e-pasts: Rudite.Ekmane@lu.lv 

 

 Padomē ir visu 7 Latvijas Universitātē īstenoto datorikas studiju programmu direktori, 7 

studējošo pārstāvji, pa vienam no katras programmas, kurus deleģējušas Datorikas 

fakultātes un Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes studējošo pašpārvaldes, 7 darba devēju 

pārstāvji (visi man personīgi apliecinājuši piekrišanu darboties Padomē), kā arī visi LU 

datorzinātņu profesori un jauno virzienu „Datoru inženierija” pārstāvošs asociētais 

profesors. Padomes locekļu kopskaits – 27. Studējošos pārstāv 25,9% no Padomes sastāva 

(nolikums prasa vismaz 20%). Tādējādi Padomes sastāvs pilnībā atbilst LU Studiju 

programmu padomes nolikuma prasībām. 

DF Dome nolemj: apstiprināt jauno Datorzinātņu studiju programmu padomes sastāvu. 

 

 

 

Sēdi vadīja                                                                                         K.Podnieks 

Protokolēja                                                                                        R.Ekmane 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


