
                                 DATORIKAS FAKULTĀTES  

 Domes e-sēdes protokols 

                                            Nr.4 2011.gada 7.martā 

Sēdi vada: prof.K.Podnieks 

Protokolē: Domes sekretāre R.Ekmane 

Sēdē piedalās: 17 no 25 Domes locekļiem –  

akadēmiskā personāla pārstāvji prof. J.Bārzdiņš, prof. G.Bārzdiņš, prof.J.Bičevskis, 

as.prof.K.Čerāns,prof.R.M.Freivalds,doc.K.Freivalds,prof.A.Kalniņš,asoc.prof.Ģ.Kar

nītis, prof.K.Podnieks, doc.L.Niedrīte, asoc.prof.L.Seļāvo, asoc.prof.J.Smotrovs, 

asoc.prof.V.Vēzis, prof.M.Vītiņš; sadarbības partneru pārstāvis R.Balodis, vispārējā 

personāla pārstāve studiju metodiķe Ā.Sproģe; studentu pārstāvis Ģ.Strazdiņš. 

Dekāns prof.J.Borzovs. 

Darba kārtība: 

1. Par izmaiņām profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

„Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs” (kods 42141, LUIS kods 

22305) plānā.  

 

2. Lūgums LU Senātam un Personāla departamentam izsludināt vēlēšanas uz 9 

akadēmiskiem amatiem Datorikas fakultātē.  

 

3. Apstiprināt divas konceptuālas izmaiņas fakultātes studiju programmu akreditācijas 

pieteikumā.  

 

4. Par mūsu profesoru padomes nosaukuma grozīšanu no pašreizējās „Datorzinātnes 

profesoru padomes” uz „Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas profesoru 

padome”.  

                                                               1. 

 

  Prof.M.Vītiņš, studiju programmas direktors, informē Datorikas fakultātes Domi, ka 

bioloģijas moduļa vadītāja Dr. Rita Birziņa, dabaszinību un ķīmijas moduļa vadītājs Dr. 

Jāzeps Logins, fizikas moduļa vadītājs Dr. Andris Broks un ģeogrāfijas moduļa vadītāja Mg. 

Līga Zelča lūdz apstiprināt un veikt izmaiņas viņu vadīto moduļu studiju plānos (izmaiņu 

uzskaitījums zemāk).  

Studiju programma ir piecu fakultāšu (Bioloģijas fakultāte, Datorikas fakultāte, Fizikas un 

matemātikas fakultāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātnes fakultāte, Ķīmijas fakultāte) 

kopprojekts, tās administrēšana ir uzticēta Datorikas fakultātei (un, attiecīgi, Datorikas 

fakultātes Domei).  

Izmaiņu uzskaitījums: 



2010./2011. mācību gadā imatrikulētajiem BDab (Bioloģijas un dabaszinību skolotājs), 

BGeo (Bioloģijas un ģeogrāfijas skolotājs), BInf (Bioloģijas un informātikas skolotājs), 

BKim (Bioloģijas un ķīmijas skolotājs), BFiz (Bioloģijas un fizikas skolotājs) virzienu 

studentiem aizstāt studiju plānā B daļas kursu Medi2038 „Cilvēka anatomija” (2 KP) ar kursu 

Biol4292 „Cilvēka anatomijas un fizioloģijas pamati skolā” (2 KP). 

2008./2009.un 2009./2010. mācību gadā imatrikulētajiem studentiem studiju plānā veikt 

šādas izmaiņas: 

1) Bioloģijas modulī A daļas kursus BiolP288 „Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas tēmu 

pasniegšanas metodika skolā” (2 KP), Biol4134 „Augu pavairošanas metožu demonstrējumi 

skolā” (2 KP) un Biol2016 „ Bioloģijas uzdevumu sastādīšanas un risināšanas metodes” (2 

KP) turpmāk apgūt kā B daļas kursus (studiju plānu pietuvinot akreditētajam studiju plānam); 

2) Bioloģijas modulī B daļas kursus papildināt ar Biol4292 „Cilvēka anatomijas un 

fizioloģijas pamati skolā” (2 KP); 

3) Bioloģijas modulī B daļas kursu Biol5137 „Latvijas fauna un tās aizsardzība” (2 KP) 

aizstāt ar kursu Biol3005 „Dabas objektu fotografēšana” (2 KP); 

4) Bioloģijas modulī A daļas kursu Biol2020 „Bioloģijas didaktika” (6 KP) aizstāt ar kursiem 

Biol1017 „Bioloģijas didaktika I” (4 KP) un Biol2022 „Bioloģijas didaktika II” (2 KP) un 

turpmāk šos kursus apgūt kā B daļas kursus (studiju plānu pietuvinot akreditētajam studiju 

plānam); 

5) Dabaszinību modulī A daļas kursus Ķīmi1011 „Informācijas tehnoloģijas dabaszinību 

skolotāja darbā” (2 KP) un Ķīmi1012 „Mācību sasniegumu novērtēšana dabaszinību 

priekšmetā skolā”(2 KP) turpmāk apgūt kā B daļas kursus (studiju plānu pietuvinot 

akreditētajam studiju plānam); 

6) Dabaszinību modulī A daļas kursu Kīmi1008 „Dabaszinību mācību metodika” (6 KP) 

aizstāt ar kursiem Ķīmi1023 „Dabaszinību mācību metodika I” (3 KP) un Ķīmi2018 

„Dabaszinību mācību metodika II” (3 KP), kursu Kīmi1013 „Eksperimenti dabaszinībās 

skolā” (5 KP) ar kursiem Ķīmi1024 „Eksperimenti dabaszinībās skolā I” (3 KP) un Ķīmi2019 

„Eksperimenti dabaszinībās skolā II” (2 KP), kā arī šos kursus turpmāk apgūt kā B daļas 

kursus (studiju plānu pietuvinot akreditētajam studiju plānam). 

7) Fizikas modulī A daļas kursus Fizi2023 „Optika” (4 KP) un Fizi2234 „Optikas 

laboratorija”(2 KP) turpmāk apgūt kā B daļas kursus (studiju plānu pietuvinot akreditētajam 

studiju plānam); 

8) Ģeogrāfijas modulī A daļas kursus Ģeog2012 „Lauka metodes Zemes zinātnēs” (4 KP), 

Ģeog2018 „Ievads reģionālajā ģeogrāfijā” (3 KP) un SDSK3016 „Ģeomātika ģeogrāfijas 

mācīšanā” (2 KP) turpmāk apgūt kā B daļas kursus (studiju plānu pietuvinot akreditētajam 

studiju plānam); 

9) Ķīmijas modulī A daļas kursu Ķīmi1016 „Ķīmijas mācību metodika” (6 KP) aizstāt ar 

kursiem Ķīmi2015 „Ķīmijas mācību metodika I” (3 KP) un Ķīmi3021 „Ķīmijas mācību 

metodika II” (3 KP) un kursu Kīmi1014 „Eksperimenti ķīmijā skolā” (5 KP) aizstāt ar 

kursiem Ķīmi2016 „Eksperimenti ķīmijā skolā I” (3 KP) un Ķīmi3022 „Eksperimenti ķīmijā 



skolā II” (2 KP), kā arī šos kursus turpmāk apgūt kā B daļas kursus (studiju plānu pietuvinot 

akreditētajam studiju plānam). 

10) Ķīmijas modulī A daļas kursu Ķīmi1015 „Informācijas tehnoloģijas ķīmijā skolā” ( 2 KP) 

turpmāk apgūt kā B daļas kursu (studiju plānu pietuvinot akreditētajam studiju plānam). 

11) Ķīmijas modulī B daļas kursus papildināt ar kursu Ķīmi3002 „Fizikālā ķīmija I” (5 KP). 

 
Pēc šī jautājuma apspriešanas DF Domes e-sēdē, 

 Dome nolemj, Ģ.Strazdiņam atturoties: 

 
2010./2011. mācību gadā imatrikulētajiem BDab (Bioloģijas un dabaszinību skolotājs), 

BGeo (Bioloģijas un ģeogrāfijas skolotājs), BInf (Bioloģijas un informātikas skolotājs), 

BKim (Bioloģijas un ķīmijas skolotājs), BFiz (Bioloģijas un fizikas skolotājs) virzienu 

studentiem aizstāt studiju plānā B daļas kursu Medi2038 „Cilvēka anatomija” (2 KP) ar kursu 

Biol4292 „Cilvēka anatomijas un fizioloģijas pamati skolā” (2 KP). 

2008./2009.un 2009./2010. mācību gadā imatrikulētajiem studentiem studiju plānā veikt 

šādas izmaiņas: 

1) Bioloģijas modulī A daļas kursus BiolP288 „Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas tēmu 

pasniegšanas metodika skolā” (2 KP), Biol4134 „Augu pavairošanas metožu demonstrējumi 

skolā” (2 KP) un Biol2016 „ Bioloģijas uzdevumu sastādīšanas un risināšanas metodes” (2 

KP) turpmāk apgūt kā B daļas kursus (studiju plānu pietuvinot akreditētajam studiju plānam); 

2) Bioloģijas modulī B daļas kursus papildināt ar Biol4292 „Cilvēka anatomijas un 

fizioloģijas pamati skolā” (2 KP); 

3) Bioloģijas modulī B daļas kursu Biol5137 „Latvijas fauna un tās aizsardzība” (2 KP) 

aizstāt ar kursu Biol3005 „Dabas objektu fotografēšana” (2 KP); 

4) Bioloģijas modulī A daļas kursu Biol2020 „Bioloģijas didaktika” (6 KP) aizstāt ar kursiem 

Biol1017 „Bioloģijas didaktika I” (4 KP) un Biol2022 „Bioloģijas didaktika II” (2 KP) un 

turpmāk šos kursus apgūt kā B daļas kursus (studiju plānu pietuvinot akreditētajam studiju 

plānam); 

5) Dabaszinību modulī A daļas kursus Ķīmi1011 „Informācijas tehnoloģijas dabaszinību 

skolotāja darbā” (2 KP) un Ķīmi1012 „Mācību sasniegumu novērtēšana dabaszinību 

priekšmetā skolā”(2 KP) turpmāk apgūt kā B daļas kursus (studiju plānu pietuvinot 

akreditētajam studiju plānam); 

6) Dabaszinību modulī A daļas kursu Kīmi1008 „Dabaszinību mācību metodika” (6 KP) 

aizstāt ar kursiem Ķīmi1023 „Dabaszinību mācību metodika I” (3 KP) un Ķīmi2018 

„Dabaszinību mācību metodika II” (3 KP), kursu Kīmi1013 „Eksperimenti dabaszinībās 

skolā” (5 KP) ar kursiem Ķīmi1024 „Eksperimenti dabaszinībās skolā I” (3 KP) un Ķīmi2019 

„Eksperimenti dabaszinībās skolā II” (2 KP), kā arī šos kursus turpmāk apgūt kā B daļas 

kursus (studiju plānu pietuvinot akreditētajam studiju plānam). 



7) Fizikas modulī A daļas kursus Fizi2023 „Optika” (4 KP) un Fizi2234 „Optikas 

laboratorija”(2 KP) turpmāk apgūt kā B daļas kursus (studiju plānu pietuvinot akreditētajam 

studiju plānam); 

8) Ģeogrāfijas modulī A daļas kursus Ģeog2012 „Lauka metodes Zemes zinātnēs” (4 KP), 

Ģeog2018 „Ievads reģionālajā ģeogrāfijā” (3 KP) un SDSK3016 „Ģeomātika ģeogrāfijas 

mācīšanā” (2 KP) turpmāk apgūt kā B daļas kursus (studiju plānu pietuvinot akreditētajam 

studiju plānam); 

9) Ķīmijas modulī A daļas kursu Ķīmi1016 „Ķīmijas mācību metodika” (6 KP) aizstāt ar 

kursiem Ķīmi2015 „Ķīmijas mācību metodika I” (3 KP) un Ķīmi3021 „Ķīmijas mācību 

metodika II” (3 KP) un kursu Kīmi1014 „Eksperimenti ķīmijā skolā” (5 KP) aizstāt ar 

kursiem Ķīmi2016 „Eksperimenti ķīmijā skolā I” (3 KP) un Ķīmi3022 „Eksperimenti ķīmijā 

skolā II” (2 KP), kā arī šos kursus turpmāk apgūt kā B daļas kursus (studiju plānu pietuvinot 

akreditētajam studiju plānam). 

10) Ķīmijas modulī A daļas kursu Ķīmi1015 „Informācijas tehnoloģijas ķīmijā skolā” ( 2 KP) 

turpmāk apgūt kā B daļas kursu (studiju plānu pietuvinot akreditētajam studiju plānam). 

11) Ķīmijas modulī B daļas kursus papildināt ar kursu Ķīmi3002 „Fizikālā ķīmija I” (5 KP). 

                                                                     2. 

Prof.K.Podnieks:  mums ir augsti kvalificēts akadēmiskais personāls, un vairāki pasniedzēji 

pelnījuši  augstākus  amatus. No katedru vadītājiem ir priekšlikumi lūgt LU Senātam 

izsludināt konkursu uz 8 akadēmiskajiem amatiem – četriem profesoru un četriem asociētā 

profesora amatiem, tāpat ir priekšlikums izsludināt konkursu uz vienu docenta vietu, ko ievēl 

Domes sēdē. DZSP padome mums ir atsūtījusi apstiprinātus darba uzdevumus visiem 9 

amatiem. 

Potenciālie kandidāti no mūsu fakultātes uz profesoru vietām ir Guntis Arnicāns, Kārlis 

Čerāns, Leo Seļāvo, Juris Vīksna; kandidāti uz asociēto profesoru vietām ir Edgars Celms, 

Laila Niedrīte, Uldis Straujums, Jānis Zuters. Uz docenta vietu potenciālā pretendente no 

mūsu fakultātes ir Darja Solodovņikova. 

Pēc  apspriešanas DF Domes e-sēdē, 

Dome nolemj: Lūgt LU Senātu izsludināt konkursu Datorikas fakultātē uz četrām profesoru 

un četrām asociēto profesoru vietām, kā arī lūgt Personāla departamentu izsludināt konkursu 

uz vienu docenta vietu. Amatu darba uzdevumus pievienojam. 

                                                                   3. 

Profesors K.Podnieks: pēc  akreditācijas dokumentu pārskatīšanas  ir priekšlikums izdarīt 

divas izmaiņas:  

a) izņemt studiju virzienu "Datorikas didaktika"  no datorzinātņu bakalaura, 

maģistra un doktora programmām; par to tika ziņots 18.februāra vēstulē 

domniekiem, iebildumi tika noņemti; 

 b) kursu "Zināšanu inženierija" pārcelt uz datorzinātņu maģistra programmas A 

daļu, jo mums formāli pietrūka 4 krp maģistra programmas A daļā.  

 



DF Dome nolemj, asoc. profesoram V.Vēzim un doktorantam Ģ. Strazdiņam 

atturoties, apstiprināt divas konceptuālas izmaiņas fakultātes studiju programmu 

akreditācijas pieteikumā:  

a) izņemt studiju virzienu "Datorikas didaktika" no datorzinātņu bakalaura, maģistra 

un doktora programmām,  

b) kursu "Zināšanu inženierija" pārcelt uz datorzinātņu maģistra programmas A daļu.  
 

                                                                 4.   

Profesors K.Podnieks: ienācis priekšlikums mūsu Datorzinātnes  profesoru padomei mainīt 

nosaukumu uz „Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas profesoru padome”  . 

Motivācija – lai uzskatāmi leģitimētu profesoru novērtēšanu arī nozarē Nr.18 „Informācijas 

tehnoloģija”(LZP klasifikators) , ko mēs jau darām. Pamats – jau tagad padomes sastāvā ir 3 

profesori informācijas tehnoloģijas nozarē (J.Borzovs, G.Bārzdiņš un K.Podnieks, bija arī 

nesen pensijā aizgājušais M.Treimanis), kā arī četri profesori no RTU Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģijas fakultātes ( J.Grundspeņķis, J.Merkurjevs, L.Novickis, 

U.Sukovskis). 

DF Dome nolemj: virzīt uz LU Senātu apstiprināšanai mūsu priekšlikumu mainīt  

Datorzinātnes profesoru padomes nosaukumu  uz „Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģijas profesoru padome”. 

 

 

 

Sēdi vadīja                                                                                                     K.Podnieks 

Protokolēja                                                                                                     R.Ekmane 


