
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                       DATORIKAS FAKULTĀTES 

                    Domes sēdes protokols Nr.15 2011.gada 21.novembrī 

Sēdi vada: prof.J.Bičevskis 

Protokolē: Domes sekretāre R.Ekmane 

Sēdē piedalās: 15 no 23 Domes locekļiem - akadēmiskā personāla pārstāvji 

prof.A.Ambainis, prof. G. Arnicāns, prof. J.Bičevskis, prof.K.Čerāns, 

dos.K.Freivalds, prof. R.M.Freivalds,  prof. A.Kalniņš, asoc.prof. Ģ.Karnītis,   prof. 

K.Podnieks, as.prof .L.Niedrīte, prof. L.Seļāvo, asoc.prof. J.Smotrovs, as.prof. 

V.Vēzis, prof.J.Vīksna, prof. M.Vītiņš.  

Dekāns J.Borzovs, asoc.prof.J.Zuters, asoc.prof.U.Straujums, stud.K.Zemītis, 

stud.A.Niedrītis. 

Darba kārtība: 

1.DF studentu apbalvošana ar Rektora atzinības rakstiem. 

2.Programmēšanas katedras vadītāja vēlēšanas. 

3.Par konkursa izsludināšanu uz docenta vietu Programmēšanas katedrā.     

Potenciālais pretendents – Dr.dat. Dainis Dosbergs. 

4.Vēlreiz par ekselelences studijām. 

                                                                                 1. 

Prof.K.Podnieks: Rektora Atzinības raksti ir piešķirti četriem mūsu fakultātes 

studentiem: Unai Pīrāgai, Madaram Virzam, Kasparam Zemītim, Mārtiņam Zviedrim. 

Domes sēdē piedalās Kaspars Zemītis, viņam izsniedzam Atzinības rakstu .  

Dome pieņem zināšanai.      

                                                                                  2. 

Sakarā ar to, ka kvorumam pietrūkst 1 cilvēks, vēlēšanas nav leģitīmas. Pārceļam 

vēlēšanas uz nākošo klātienes sēdi . 

                                                                                   3. 

Prof.J.Bičevskis: no DF dekāna prof.J.Borzova un Programmēšanas katedras vadītāja 

prof.Gunta Arnicāna  ir ienācis priekšlikums lūgt Personāla departamentu izsludināt 

konkursu uz vienu docenta vietu Programmēšanas katedrā. Potenciālais kandidāts ir 

Dr.dat. Dainis Dosbergs, mūsu fakultātes lektors. Pēc apspriešanas , 



DF Dome nolemj: lūgt Personāla departamentu izsludināt konkursu uz vienu docenta 

vietu Datorzinātnes nozares Datu apstrādes sistēmu un datortīklu apakšnozarē. 

Docenta darba uzdevumus pievienojam. 

                                                                                  4. 

Prof.J.Bičevskis: par Izcilības studiju nolikumu. Darba grupa ir izveidojusi nolikuma 

pirmo variantu. Esmu noformulējis šī nolikuma piecus pamatprincipus: 

1. Izcilības studijas tiek saprastas kā īpašs, individuāli izvēlēts studiju ceļš esošo 
studiju programmu ietvaros . 
2. Studenti Izcilības studijās iekļaujas brīvprātīgi; pēc programmas direktora 
priekšlikuma Izcilības studiju statusu piešķir DF Dome, kas formāli nozīmē tiesības 
studēt pēc individuāla plāna. 
3. Individuāla plāna statuss nodrošina priekšrocības: 
 

 iekļaujoties LU noteiktajās prasībās par studiju apjomu un termiņiem, veidot 
savu apmācības plānu 

 bez papildus samaksas apgūt vairāk kursu, kā paredzēts programmā 

 saņemot programmas direktora piekrišanu, aizvietot programmā paredzētos 
kursus ar citiem, studenta interesēm atbilstošiem kursiem (ieskaitot citu 
augstskolu pasniegtos kursus), ņemot vērā DF Domes noteiktos aizvietošanas 
ierobežojumus (piemēram, noslēguma darbs nav aizvietojams ar citiem 
kursiem) 

 citas privilēģijas (piemēram, tiesības izmantot apmaksātu komandējumu uz 
konferenci, kuras programmā iekļauts studenta darbs)  
 

4. Izcilības studiju galvenā mērķa sasniegšana tiek panākta ar padziļinātu kursu 
mācīšanu, neierobežotu līdzdalību specsemināros un sadarbību ar akadēmiskajiem 
padomdevējiem. 
5. Studentiem, kuri beiguši Izcilības studijas, papildus izglītības dokumentiem tiek 
izsniegts LU DF sertifikāts. 
 
Profesors J.Bičevskis ierosina vispirms darba grupai atbildēt uz jautājumiem, tad 
klausīties Domes locekļu izteikumus, tad balsot par katru no šiem pieciem 
pamatprincipiem atsevišķi. Ja divus punktus noraida, tad darbu ar Izcilības studiju 
nolikumu vajag atlikt. Ja DF Dome akceptē pamatkonceptu, tad, ņemot vērā visus 
priekšlikumus, darba grupa izstrādā galīgo nolikuma variantu un iesniedz DF Domei 
apstiprināšanai. 
Atklāti balsojot, par šo priekšlikumu ir 13, pret – nav, atturas – 2. 
 
Tālāk jautājumus darba grupai uzdod prof.K.Čerāns, prof.L.Seļāvo, 
asoc.prof.J.Smotrovs, prof.J.Vīksna, prof.A.Kalniņš, asoc.prof.Ģ.Karnītis, 
doc.K.Freivalds,prof.R.M.Freivalds. 
Uz jautājumiem atbild prof.K.Podnieks, prof.J.Bičevskis, 
prof.A.Ambainis,asoc.prof.G.Arnicāns. 
 



Tālāk norisinās diskusija. Runā prof.L.Seļāvo,  asoc.prof.G.Arnicāns, prof. J.Borzovs, 
asoc.prof.Ģ.Karnītis, prof.J.Vīksna, doc.K.Freivalds, prof.A.Ambainis, 
prof.R.M.Freivalds, asoc.prof.V.Vēzis, prof.J.Bičevskis, asoc.prof.J.Smotrovs. 
 
Nākošā procedūra – balsošana par katru pamatprincipa punktu. 
 
1.punkts – par -14, pret - 0, atturas – 1. 
2.punkts – par- 15, pret – 0, atturas – 0. 
3.punkts – par -13, pret – 1, atturas – 1. 
4.punkts – par -15, pret -  0, atturas – 0. 
5.punkts – par -15, pret – 0, atturas – 0. 
 
DF Dome nolemj: darba grupa turpina Izcilības studiju nolikuma izstrādi un iesniedz 
Domei apstiprināšanai decembrī. 
 
Prof.K.Podnieks: ir priekšlikums paplašināt darba grupu un apstiprināt to šādā 
sastāvā: 
A.Ambainis 
G.Arnicāns 
J.Bičevskis 
J.Borzovs 
K.Čerāns 
R.M.Freivalds 
K.Podnieks 
L.Seļāvo 
J.Smotrovs 
M.Vītiņš 
J.Zuters 
Kopā 11 locekļi. 
Visi nobalso par. 
DF Dome nolemj: apstiprināt paplašināto Izcilības studiju nolikuma izstrādes darba 
grupu. 
 
 
 
 
Sēdi vadīja                                                                                                      J.Bičevskis 

Protokolēja                                                                                                      R.Ekmane 

 


