
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

DATORIKAS FAKULTĀTES  

elektroniskās Domes sēdes protokols 

                                            Nr.19 2010.gada 28.oktobrī 

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.J.Bārzdiņš,prof.G.Bārzdiņš, prof.J.Bičevskis, as.prof.K.Čerāns ,doc.K.Freivalds, 

prof.R.-M.Freivalds, prof.A.Kalniņš as.prof.Ģ.Karnītis, prof.K.Podnieks, 

doc.L.Niedrīte, as.prof.L.Seļāvo,as.prof.J.Smotrovs, as.prof.V.Vēzis, as.prof.J.Vīksna, 

prof.M.Vītiņš; sadarbības partneris Rihards Balodis; vispārējā personāla pārstāve 

studiju metodiķe Ā.Sproģe; studentu pārstāvji  M.Zviedris, Ģ.Strazdiņš;  

dekāns prof.J.Borzovs. 

Darba kārtība: 

1. Studiju programmu direktoru maiņa. 

2. Datorikas fakultātes Datorzinātņu studiju programmu pašnovērtējuma 

ziņojuma par 2009./2010.akadēmisko gadu  apstiprināšana. 

3. Studiju programmu „Skolotājs” apstiprināšana. 

4. Viena studentu pārstāvja nomaiņa DF Domē. 

                                                 1. 

Domes priekšsēdētājs prof.K.Podnieks: 

1.1.  Datorikas fakultātes Dome ir saņēmusi prof. Jura Borzova iesniegumu ar lūgumu 

atbrīvot no pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 

“Programmēšana un datortīklu administrēšana” direktora pienākumiem. Datorzinātņu 

studiju programmu padome ir šo lūgumu akceptējusi (prot.Nr.22. 27.10.2010.) 

 

1.2.  Datorikas fakultātes Dome ir saņēmusi prof. Jāņa Bičevska iesniegumu ar 

lūgumu atbrīvot no datorzinātņu bakalaura studiju programmas direktora 

pienākumiem. Datorzinātņu studiju programmu padome ir šo lūgumu akceptējusi 

(prot.Nr.22.27.10.2010.) 

 

1.3.  Datorikas fakultātes Dome ir saņēmusi prof. Jura Borzova e-pastu ar 

priekšlikumu ieteikt Datorzinātņu studiju programmu padomei, Datorikas fakultātes 

Domei, Latvijas Universitātes Senāta Akadēmiskajai komisijai un Senātam apstiprināt 

par pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 

“Programmēšana un datortīklu administrēšana” direktoru docentu Dr. Jāni Zuteru.  Ir 

kolēģa Jāņa Zutera e-pasts ar apliecinājumu pretendēt uz  pirmā līmeņa augstākās 

profesionālās izglītības studiju programmas “Programmēšana un datortīklu 



administrēšana” direktora amatu. Datorzinātņu studiju programmu padome ir 

akceptējusi(prot.Nr.22.27.10.2010.). 

 

1.4.  Datorikas fakultātes Dome ir saņēmusi prof. Jura Borzova e-pastu ar 

priekšlikumu ieteikt Datorzinātņu studiju programmu padomei, Datorikas fakultātes 

Domei, Latvijas Universitātes Senāta Akadēmiskajai komisijai un Senātam apstiprināt 

par datorzinātņu bakalaura studiju programmas direktoru asoc.prof. Gunti Arnicānu. 

 Ir kolēģa Gunta Arnicāna e-pasts ar apliecinājumu pretendēt uz datorzinātņu 

bakalaura studiju programmas direktora amatu. Datorzinātņu studiju programmu 

padome ir akceptējusi (prot.Nr.22.27.10.2010.). 

Aicinu respektēt prof. Jāņa Bičevska un prof. Jura Borzova izvēli, pateikt abiem 

profesoriem paldies un vēlēt veiksmi turpmākajā darbībā. 

 

Aicinu atbalstīt doc. Dr. Jāņa Zutera un asoc.prof. Gunta Arnicāna virzību direktora 

amatam.  

DF Dome nolemj:  

1) atbalstīt profesoru Jāņa Bičevska un Jura Borzova iesniegumus par atbrīvošanu no 

programmu direktoru pienākumu pildīšanas un ziņot par to LU Senātam. 

2) virzīt uz LU Senātu priekšlikumu par docenta  Jāņa Zutera  apstiprināšanu par 

pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Programmēšana 

un datortīklu administrēšana”direktoru. 

3) virzīt uz LU Senātu priekšlikumu par asociētā profesora Gunta Arnicāna 

apstiprināšanu par datorzinātņu bakalaura studiju programmas direktoru. 

                                                                2. 

  

 DF Domes priekšsēdētājs prof.K.Podnieks: 

 Datorikas fakultātes Dome ir saņēmusi Datorikas fakultātes četru datorzinātņu studiju 

programmu pašnovērtējumu ziņojumus par 2009./2010.akadēmisko gadu . Mēs visi 

esam piedalījušies dokumentu tapšanā , gan veicot akadēmisku darbu, gan piedaloties 

pētījumos, kā arī saliekot tekstu. Datorzinātņu studiju programmu padome ir 

apstiprinājusi pašnovērtējuma ziņojumus ( prot. Nr. 22 27.10.2010.). 

Debatēs piedalījās as.prof. J.Smotrovs, as.prof.J.Vīksna, students Mārtiņš Zviedris. 

 Aicinu apstiprināt pašnovērtējumu ziņojumu. 

DF Dome nolemj: 

apstiprināt  Datorikas fakultātes  četru datorzinātņu studiju programmu 

pašnovērtējuma ziņojumus. 

                                                                  3. 

DF Domes priekšsēdētājs K.Podnieks: 

 Datorikas fakultātes Dome ir saņēmusi no asoc.prof. Viestura Vēža un no DZSPP 

materiālus par divām  LU līmeņa studiju programmām „Skolotājs”, un mums ir jālemj 

par to apstiprināšanu. Tās jau ir apstiprinājusi  DZSPP un LU Skolotāju izglītības 

studiju programmu padome. 

Prof.K.Podnieks: visiem Domes locekļiem bija izsūtīti izsmeļoši materiāli par abām 

programmām. Nav saņemti ierosinājumi labojumiem, tāpēc iesaku apstiprināt. 

DFDome nolemj: 



1.Apstiprināt vienotu 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmu 

„Skolotājs” sekojošu kvalifikāciju iegūšanai: vidējās izglītības fizikas skolotājs, 

vidējās izglītības matemātikas skolotājs, vidējās izglītības bioloģijas skolotājs, vidējās 

izglītības ķīmijas skolotājs, ģeogrāfijas un pamatskolas dabaszinību skolotājs, vidējās 

izglītības informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs, vidējās izglītības angļu 

vai vācu vai franču vai itāliešu vai skandināvu valodu skolotājs, vidējās izglītības 

latviešu valodas un literatūras skolotājs, vidējās izglītības krievu valodas un 

literatūras skolotājs vai krievu valodas kā svešvalodas skolotājs, vēstures skolotājs, 

sociālo zinību skolotājs, vizuālās mākslas skolotājs, vidējās izglītības ekonomikas 

skolotājs, reliģijas un ētikas skolotājs, filozofijas skolotājs, mājsaimniecības, 

mājturības un tehnoloģiju skolotājs, pamatizglītības angļu valodas skolotājs, 

pamatizglītības vācu valodas skolotājs, pamatizglītības skolotājs (1.-4.klase), 

dabaszinību skolotājs, virzīt to izskatīšanai LU Senātā un atkārtotai akreditācijai; 

2.Apstiprināt vienotu Profesionālo maģistra studiju programmu „Skolotājs” ar iespēju 

saņemt vienu no kvalifikācijām: vidējās izglītības fizikas skolotājs, vidējās izglītības 

matemātikas skolotājs, vidējās izglītības bioloģijas skolotājs, vidējās izglītības ķīmijas 

skolotājs, ģeogrāfijas un pamatskolas dabaszinību skolotājs, vidējās izglītības 

informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs, vidējās izglītības angļu vai vācu 

vai franču vai itāliešu vai skandināvu valodu skolotājs, vidējās izglītības latviešu 

valodas un literatūras skolotājs, vidējās izglītības krievu valodas un literatūras 

skolotājs vai krievu valodas kā svešvalodas skolotājs, vēstures skolotājs, sociālo 

zinību skolotājs, vizuālās mākslas skolotājs, vidējās izglītības ekonomikas skolotājs, 

reliģijas un ētikas skolotājs, filozofijas skolotājs, mājsaimniecības, mājturības un 

tehnoloģiju skolotājs, pamatizglītības angļu valodas skolotājs, pamatizglītības vācu 

valodas skolotājs, pamatizglītības skolotājs (1.-4.klase), dabaszinību skolotājs, virzīt 

to izskatīšanai LU Senātā un atkārtotai akreditācijai; 

3.Apstiprināt as.prof. Viesturu Vēzi par 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības 

studiju programmas „Skolotājs” un Profesionālās maģistra studiju programmu 

„Skolotājs” informātikas un programmēšanas pamatu skolotāja kvalifikācijas virziena 

vadītāju; 

4.Studiju programmas neakreditācijas gadījumā studentiem tiks dota iespēja turpināt 

studijas Vidusskolas informātikas skolotāja profesionālo studiju programmā. 

 

                                                                   4. 

 

Prof.K.Podnieks: DF Studentu pašpārvalde nozīmējusi jaunu pārstāvi mūsu Domē – 

Agra Amerika vietā tagad būs Laura Grima. Attiecīgā protokola izrakstu esmu 

saņēmis. Iesaku apstiprināt jauno DF Domes locekli 1.kursa studenti Lauru Grimu. 

DF Dome nolemj: apstiprināt Domes sastāvā studenti Lauru Grimu Agra Amerika 

vietā. 

 

 

Sēdi vadīja                                                                                             K.Podnieks 

Protokolēja                                                                                             R.Ekmane 

 


