
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

DATORIKAS FAKULTĀTES 

Domes sēdes protokols Nr.17 2011.gada 12.decembrī 

Sēdi vada: prof.J.Bičevskis 

Protokolē: Domes sekretāre R.Ekmane 

Sēdē piedalās: 18 no 25 Domes locekļiem - akadēmiskā personāla pārstāvji  prof. 

G.Arnicāns, prof.J.Bārzdiņš, prof.G.Bārzdiņš, prof.J.Bičevskis, prof.K.Čerāns, doc. 

K.Freivalds,  as.prof.Ģ.Karnītis,  prof.K.Podnieks, asoc.prof.J.Smotrovs, 

asoc.prof.V.Vēzis, prof.M.Vītiņš; sadarbības partnere S.Bāliņa; studiju metodiķe 

Ā.Sproģe; studentu pārstāvji  Ģ.Strazdiņš, A.Niedrītis, U.Pīrāga, A.Šāblis, 

J.Peisenieks. 

Dekāns J.Borzovs 

Students M.Zviedris 

Darba kārtība: 

  

1. Studentu pašpārvaldes pārstāvju Domē pilnvaru apstiprināšana. 

2. Programmēšanas katedras vadītāja vēlēšanas (atkārtoti). 

3. Izcilības studiju nolikuma apstiprināšana. 

4. Dažādi. 

                                                                      1. 

Prof.J.Bičevskis: DF Studentu pašpārvalde ir iesniegusi divus protokolus par  diviem 

Domes locekļu kandidātiem – Andri Niedrīti un Jāni Peisenieku.  Pēc diskusijām, 

kurās piedalījās prof.J.Bičevskis, asoc.prof.Ģ.Karnītis, studenti M.Zviedris, A.Šāblis 

un balsošanas: 

PAR -10, PRET – 1, ATTURAS – 6,   

Dome nolemj: apstiprināt divu jaunu DF Domes locekļu - studenta Andra Niedrīša un 

studenta Jāņa Peisenieka pilnvaras. 

                                                                       2. 

Profesors J.Bičevskis: mums jāpabeidz iepriekšējā sēdē iesāktais – jāievēl 

Programmēšanas katedras vadītājs. Ir viens kandidāts – asociētais profesors Uldis 

Straujums. Ievēlam vienbalsīgi Balsošanas komisiju: 

Ģ.Strazdiņš, Ģ.Karnītis, M.Vītiņš. 



Balsošanas komisija veic balsošanas procedūru un nolasa protokolus. 

No 18 balsotājiem PAR – 18 par Ulda Straujuma ievēlēšanu Programmēšanas 

katedras vadītāja amatā. 

DF Dome balso par šo protokolu apstiprināšanu: PAR – 18,PRET – 0,ATTURAS – 0. 

Dome nolemj: par Programmēšanas katedras vadītāju uz sešiem gadiem ir ievēlēts 

asociētais profesors Uldis Straujums. 

                                                                   3. 

Profesors J.Bičevskis: par izcilības studijām mums ir bijušas plašas diskusijas gan 

Nolikuma sagatavošanas komisijā, gan arī elektroniskā veidā ar pārējiem akadēmiskā 

personāla pārstāvjiem. 

 Par iesniegtā Nolikuma projektu diskusijās Domes sēdē piedalās asoc.prof. Juris 

Smotrovs, prof. K.Čerāns, prof.J.Bičevskis,  students M.Zviedris, asoc.prof.V.Vēzis, 

students A.Šāblis, prof.K.Podnieks, doc.K.Freivalds, prof.G.Arnicāns, prof.J.Borzovs, 

students J.Peisenieks. 

Pēc diskusijām izkristalizējušās divas versijas: 

1.Profesora K.Podnieka versija: 

Izcilības studijas veicina padziļinātu studiju satura apguvi, kas izpaužas: 

 prasībās studiju programmā iekļauta kursa izpildei izcilības līmenī (t.s. 

izcilības iespēja jeb i-iespēja, angliski – Honors Option); kurss uzskatāms par 

apgūtu izcilības līmenī, ja students izpildījis kursa aprakstā iekļautās prasības 

vērtējuma „10”(i-iespējas) saņemšanai; 

 prasībās apgūt īpaši izstrādātus paaugstinātas grūtības studiju kursus (t.s. 

izcilības kursus jeb i-kursus; angliski – Honors Subjekts). 

Izpildot prasības, kas kursa aprakstā noteiktas kursa apguvei izcilības līmenī, 

attiecīgie kredītpunkti tiek ieskaitīti izcilības sertifikāta iegūšanai. 

2.Profesora K.Čerāna versija: 

            Izcilības studijas veicina padziļinātu studiju satura apguvi, kas izpaužas: 

 prasībās studiju programmā iekļauta kursa izpildei izcilības līmenī (t.s. 

izcilības iespēja jeb i-iespēja, angliski – Honors Option); kurss uzskatāms par 

apgūtu izcilības līmenī, ja students tajā saņēmis atzīmi „10”; kursa aprakstā 

var tikt ietvertas arī citas prasības, kuras izpildot, kurss tiek uzskatīts par 

apgūtu izcilības līmenī; 

 prasībās apgūt īpaši izstrādātus paaugstinātas grūtības studiju kursus (t.s. 

izcilības kursus jeb i-kursus; angliski – Honors Subjekts). 



Izpildot prasības, kas kursa aprakstā noteiktas kursa apguvei izcilības līmenī, 

attiecīgie kredītpunkti tiek ieskaitīti izcilības sertifikāta iegūšanai. 

DF Dome balso par šiem diviem priekšlikumiem ( no sēdes aizgāja S.Bāliņa, tāpēc 

tagad balso 17 Domes locekļi): 

Prof.K.Podnieka versija – PAR - 9       

Prof.K.Čerāna versija -      PAR- 8 

Tātad Nolikumā iestrādājam prof.K.Podnieka versiju.        

Profesors J.Bičevskis: ir priekšlikums DF Domes lēmumam par izcilības studiju 

Nolikuma apstiprināšanu: 

1.Apstiprināt Nolikumu par izcilības studijām Datorikas fakultātē, pieļaujot tā 

redakcionālus uzlabojumus līdz 2011.gada 19.decembrim. 

2.Uzsākt izcilības studiju īstenošanu no 2011./2012. akadēmiskā gada 2.semestra. 

3.Izcilības studiju īstenošanu uzticēt bakalaura un maģistra studiju programmu 

direktoriem. 

4.Akadēmiskajam personālam līdz 2012.gada 15.janvārim savu docējamo kursu 

aprakstos iekļaut prasības vērtējuma „10”( i-iespējas) iegūšanai. 

5.Akadēmiskajam personālam iesniegt studiju programmu direktoriem priekšlikumus 

par i-kursu izstrādi. 

6.Datorikas fakultātes dekānam saņemt atļauju no LU vadības par Nolikuma punkta 

3.2 īstenošanu ( privilēģija – papildus kursu apgūšana bez maksas). 

7.Izcilības studiju īstenošanas gaitu Datorikas fakultātē izskatīt Domes sēdē 

2012.gada aprīlī līdz Domes jaunā sasaukuma pilnvaru apstiprināšanai. 

Dome balso par katru punktu atsevišķi; vairākums nobalsojis PAR visiem punktiem.  

DF Dome nolemj: 

1.Apstiprināt Nolikumu par izcilības studijām Datorikas fakultātē, pieļaujot tā 

redakcionālus uzlabojumus līdz 2011.gada 19.decembrim. 

2.Uzsākt izcilības studiju īstenošanu no 2011./2012. akadēmiskā gada 2.semestra. 

3.Izcilības studiju īstenošanu uzticēt bakalaura un maģistra studiju programmu 

direktoriem. 

4.Akadēmiskajam personālam savu docējamo kursu aprakstos iekļaut prasības 

vērtējuma „10”( i-iespējas) iegūšanai. 



5.Akadēmiskajam personālam iesniegt studiju programmu direktoriem priekšlikumus 

par i-kursu izstrādi. 

6.Datorikas fakultātes dekānam saņemt atļauju no LU vadības par Nolikuma punkta 

3.2 īstenošanu ( privilēģija – papildus kursu apgūšana bez maksas). 

7.Izcilības studiju īstenošanas gaitu Datorikas fakultātē izskatīt Domes sēdē 

2012.gada aprīlī. 

  

 

Sēdi vadīja                                                                                                      J.Bičevskis 

Protokolēja                                                                                                      R.Ekmane 


