
                                    D A T O R I K A S  F A K U L T Ā T E S 

Domes sēdes protokols Nr.2 2011.gada 24.janvārī 

Sēdē piedalās:  DF Domes locekļi: prof.A.Ambainis, asoc.prof.G.Arnicāns, 

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

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

doc.L.Niedrīte, asoc.prof.J.Smotrovs, asoc.prof.V.Vēzis, asoc.prof.J.Vīksna, 

prof.M.Vītiņš;  vispārīgā personāla pārstāve stud.met.Ā.Sproģe;  sadarbības partneri 

asoc.prof. S.Bāliņa, MII direktors R.Balodis-Bolužs; studentu pārstāvji L.Grima, Ģ. 

Strazdiņš, A.Šāblis, M.Virza, U.Pīrāga.  

Sēdes dalībnieki, kas nav Domes locekļi: prof.J.Borzovs, pētn.V.Arnicāne, doc.J.Zuters, 

lab.Dz.Reidzāne, izpilddirektors V.Neimanis, stud.K.Solovjovs. 

Sēdi vada: prof.K.Podnieks 

Protokolē : Domes sekretāre R.Ekmane 

Darba kārtība:  

1.Sudentu pārstāvju iespējamās izmaiņas DF Domes sastāvā. 

2.Datorzinātņu profesoru padomes sastāva apstiprināšana 2011.gadam. 

3.DZSP programmu padomes sastāva apstiprināšana. 

4.Vēlēšanas akadēmiskajos amatos. 

5.Par konkursa izsludināšanu uz trim vakantām profesoru vietām Datorzinātņu 

katedrā. 

6.Par bakalaura grāda piešķiršanas protokola apstiprināšanu. 

7.Profesora M.Vītiņa atbrīvošanas no studiju programmas direktora pienākumu 

pildīšanas ieteikšana/apstiprināšana turpmākai virzībai. 

8.2011.gada pavasara semestra uzaicināto stundu pasniedzēju saraksta 

apstiprināšana. 

9.Datorikas fakultātes četru studiju programmu pārakreditācijas pieteikuma 

dokumentācijas apstiprināšana. 

                                                       1. 

Prof.K.Podnieks: man ir atsūtīts Datorikas fakultātes Studentu pašpārvaldes 

protokols Nr.5 no 18.01.2011. par Lauras Grimas atsaukšanu no DF Domes. Nav 

L.Grimas rakstiskas piekrišanas, un šajā sēdē klātesošā Laura Grima nepiekrīt, ka viņu 



nomaina DF Domes sastāvā. Tātad izmaiņas DF Domes studentu pārstāvju sarakstā 

nevar notikt. Kad studenti būs vienojušies par visiem pieņemamiem  variantiem, 

skatīsim jautājumu vēlreiz. 

DF Dome pieņem zināšanai. 

                                                       2. 

Prof. K.Podnieks: mums jāapstiprina 2011.gada Datorzinātnes profesoru padomes 

sastāvs: 

                              Datorzinātnes profesoru padome 2011.gadam 

 

1.  Rūsiņš Mārtiņš FREIVALDS Prof., Dr.habil.math. 
LU, Padomes 

priekšsēdētājs 

2.  Andris AMBAINIS Prof., Dr.sc.comp. LU 

3.  Agnis ANDŽĀNS Prof., Dr.habil.math. 
LU 

4.  Guntis BĀRZDIŅŠ Prof., Dr.sc.comp. 
LU 

5.  Jānis BĀRZDIŅŠ Prof., Dr.habil.sc.comp. LU 

6.  Jānis  BIČEVSKIS Prof., Dr.sc.comp. 
LU 

7.  Juris BORZOVS Prof., Dr.habil.sc.comp. LU 

8.  Audris KALNIŅŠ Prof., Dr. habil.sc.comp. 
LU 

9.  Kārlis PODNIEKS Prof., Dr.math. 
LU 

10.  Māris VĪTIŅŠ Prof., Dr.sc.comp. LU 

11.  Imants Fridrihs FREIBERGS Prof., PhD 
LIKTA 

12.  Jānis GRUNDSPEŅĶIS Prof., Dr.habil.sc.ing. 
RTU 

13.  Jurijs MERKURJEVS Prof., Dr. habil.sc.ing. 
RTU 

14.  Leonīds NOVICKIS Prof., Dr. habil.sc.ing. 
RTU 

15.  Pēteris RIVŽA Prof., Dr.habil.sc.ing. RTU 

16.  Uldis SUKOVSKIS Prof., Dr.sc.ing. 
RTU 

 

DF Dome nolemj: apstiprināt Datorzinātnes profesoru padomes sastāvu 2011.gadam. 



                                                       3. 

Profesors K.Podnieks: DZSPP priekšsēdētājs profesors M.Vītiņš ir atsūtījis DZSPP 

pilno apstiprināmo sastāvu. 

DZSPP pilnais sastāvs: 

Pasniedzēju pārstāvji: prof.A.Ambainis, asoc.prof. G. Arnicāns, prof. J.Bārzdiņš, prof. 

G.Bārzdiņš, prof. J.Bičevskis, prof. J.Borzovs, prof. R.M.Freivalds, prof. A.Kalniņš, prof. 

K.Podnieks, asoc.prof. Leo Seļāvo, asoc.prof. V.Vēzis, prof. M.Vītiņš, doc. J.Zuters; 

(kopā 13 pasniedzēji); 

Studentu un doktorantu pārstāvji: Jevgēnijs Višņovs, Pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju programma „Programmēšana un datortīklu 

administrēšana”;  Madars Virza, Datorzinātņu  bakalaura studiju  progr.; Aivars 

Šāblis, Datorzinātņu bakalaura studiju progr.; Una Pīrāga, Dabaszinātņu un 

informācijas tehnoloģijas skolotāja profesionālā bakalaura programma; Kaspars 

Balodis, Datorzinātņu maģistra studiju programma; Reinholds Zviedris, datorzinātņu 

doktora studiju programma (kopā 7 pārstāvji); 

Darba devēju pārstāvji: Dr. Zane Bičevska, Datorikas institūts Divi, direktore; Dr. 

Mārtiņš Gills, Norvik banka, vecākais IS auditors; Sanda Linde, Tieto Enator 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; Dr. Andrejs Vasiļjevs, Tilde, valdes 

priekšsēdētājs (kopā 7 pārstāvji). 

Sekretāre Rudīte Ekmane. 

DF Dome vienbalsīgi nobalso par šo DZSPP sastāvu. 

DF Dome nolemj : apstiprināt augstāk minēto Datorzinātņu studiju programmu 

padomes sastāvu. 

 

                                                      4. 

Profesors K.Podnieks: 2010.gada 6.decembrī no LU Personāla departamenta 

saņēmām informāciju, ka LU atklātā konkursā Datorikas fakultātē  

1.Uz 3 docenta vietām zinātnes apakšnozarē  datorzinātne un informācijas 

tehnoloģijas  ir pieteikušies trīs kandidāti: 

1.1.DF pasniedzēja, Dr.sc.comp. Zane Bičevska 

       1.2.DF pasniedzējs, Dr.sc.comp. Krišs Rauhvargers 



       1.3.DF pasniedzējs, Dr.sc.comp. Agris Šostaks 

2.Uz 1 lektora vietu zinātnes apakšnozarē datorzinātne un informācijas tehnoloģijas 

ir pieteikusies viena kandidāte: 

       2.1.HZF un DF pasniedzēja, Mg.sc.comp. Vita Karnīte. 

No lektora amata kandidātes Vitas Karnītes 2011.gada 11.janvārī saņēmām 

atsaukumu no piedalīšanās konkursā uz lektora amatu.  

DF Dome pieņem zināšanai. 

Tātad mums jāorganizē vēlēšanas trim docenta amata kandidātiem. DF Dome ir 

saņēmusi pozitīvas atsauksmes par visu trīs kandidātu atklātajām lekcijām un 

Datorzinātņu bakalaura programmas direktora , Programmēšanas katedras vadītāja 

Gunta Arnicāna parakstītu Programmēšanas katedras sēdes Izrakstu-slēdzienu par 

kandidātu atbilstību vakantajām docentu vietām.  

Docentus vēl LZP eksperti. 

Lai organizētu vēlēšanas, jāievēl balsu skaitīšanas komisija. Kandidāti – Ā.Sproģe, 

K.Freivalds, U.Pīrāga. DF Dome balso vienbalsīgi par šiem kandidātiem. 

Balsu skaitīšanas komisija par priekšsēdētāju ievēl K.Freivaldu (balsu skaitīšanas 

komisijas protokols Nr.1). 

Pēc vēlēšanu procedūras veikšanas balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs nolasa 

trīs balsu skaitīšanas komisijas protokolus. Visi protokoli identiski – balsoja 7 LZP 

eksperti, par katru kandidātu visi 7 LZP eksperti nobalsojuši par ievēlēšanu.                     

DF Dome nolemj:  

1) apstiprināt balsu skaitīšanas komisijas protokolu Nr.2 par Zanes Bičevskas 

ievēlēšanu ar balsu vairākumu par Datorikas fakultātes docenti datorzinātnes 

nozares datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju apakšnozarē; 

 2)apstiprināt balsu skaitīšanas komisijas protokolu Nr.3 par Kriša Rauhvargera 

ievēlēšanu ar balsu vairākumu par Datorikas fakultātes docentu datorzinātnes 

nozares datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju apakšnozarē;  

3)apstiprināt balsu skaitīšanas komisijas protokolu Nr.4 par Agra Šostaka ievēlēšanu 

ar balsu vairākumu par Datorikas fakultātes docentu datorzinātnes nozares 

datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju apakšnozarē. 

                                                                        5. 

Prof.K.Podnieks: 2011.gada jūnijā beigsies ievēlēšanas termiņš Datorzinātņu 

fakultātes profesoriem G.Bārzdiņam,  A.Kalniņam,  K. Podniekam. Mums būs trīs 



profesora amata vietu vakances. Iesaku DF Domei lūgt LU Senātu izsludināt konkursu 

uz šīm trim vakantajām profesoru vietām. DZSPP ir apstiprinājusi šo vietu darba 

uzdevumus. 

DF Dome vienbalsīgi nolemj lūgt LU Senātu izsludināt konkursu uz 3 vakantajām 

profesoru vietām Datorikas fakultātē, Datorzinātņu katedrā. 

                                                                         6. 

K.Podnieks: jāapstiprina  datorzinātņu bakalaura grāda piešķiršanas protokols Nr.1 

no 24.01.2011. studentam Jevgenijam Andrejevam,  stud.apl. ja06055. 

DF Dome vienbalsīgi nolemj apstiprināt datorzinātņu bakalaura grāda piešķiršanas 

protokolu Nr.1 no 24.01.2011. 

                                                                         7. 

Prof.M.Vītiņš: lūdzu ieteikt turpmākai virzībai manu atbrīvošanu no otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Dabaszinātņu un 

informācijas tehnoloģijas skolotājs” direktora pienākumu pildīšanas (turpināšu pildīt 

studiju virziena vadītāja pienākumus).  Esmu šo programmu vadījis 3 gadus, 

akreditējis to uz 6 gadiem, tagad laiks stafeti nodot Ķīmijas fakultātes docentam 

Jāzepam Loginam. 

 DZSPP vienbalsīgi atbalstīja  prof.M.Vītiņa  lūgumu atbrīvot  no studiju programmas 

direktora pienākumu veikšanas un virzīja jautājumu uz DF Domi. 

DF Dome vienbalsīgi nolemj: atbalstīt prof.M.Vītiņa lūgumu atbrīvot no studiju 

programmas direktora pienākumu veikšanas un virzīt lēmumu uz LU Senātu. 

                                                                        8.                                                

Asoc.profesors G.Arnicāns: bakalauru un programmētāju profesionālās programmas 

studentu mācīšanai 2011.gada pavasara semestrī ir nepieciešami pieaicināt trīs 

stundu pasniedzējus, kas bija pasniedzēji jau rudens semestrī:Rudīti Kriķi, Ilvaru 

Mizniku, Darju Solodovņikovu. 

R.Kriķe  vadīs kursu Diskrētā matemātika II ; 

I.Mizniks  vadīs kursu Multimēdiju tehnoloģijas; 

D.Solodovņikova vadīs praktiskos darbus kursā Datu bāzes I.  

DF Dome nolemj apstiprināt pieaicināto stundu pasniedzēju sarakstu. 

                                                                        9. 



Prof.K.Podnieks: esam saņēmuši no DZSPP apspriestu pārakreditācijas dokumentu 

paketi DF četru studiju programmu - pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmas  „Programmēšana un datortīklu administrēšana”, Datorzinātņu 

bakalaura studiju programmas, Datorzinātņu maģistru studiju programmas, 

Datorzinātņu doktora studiju programmas -  apstiprināšanai  DF Domē. Doktora 

studiju programmas pakete tālāk jāvirza uz LU Doktora studiju programmu direktoru 

padomi apstiprināšanai. 

Debatēs par studiju programmām piedalījās: programmas direktors asociētais 

profesors Guntis Arnicāns, profesors J.Borzovs, profesors J.Bičevskis, asociētais 

profesors V.Vēzis, sadarbības partneris MII direktors R.Balodis, profesors 

R.M.Freivalds, profesors K.Podnieks, profesors A.Ambainis, students M.Virza, 

asociētais profesors K.Čerāns, asociētais profesors J.Vīksna, asociētais profesors 

Ģ.Karnītis, asociētais profesors J.Smotrovs, students A.Šāblis, izpilddirektors 

V.Neimanis, studiju metodiķe Ā.Sproģe, sadarbības partnere asociētā profesore 

S.Bāliņa. 

DF  Dome nolemj:  

 

Virzīt studiju programmas uz akreditāciju, ar nosacījumu, ka datorzinātņu  

bakalaura programmā līdzās programmētāja un tīkla administratora studiju  

virzieniem tiek ieviests datorzinātnes virziens jau 

no studiju sākuma (izvēle jāizdara pēc 1.semestra), un datorzinātnes  

virziena studiju plānā tiek veiktas šādas 

izmaiņas: 

1) 2.semestrī  kā obligāts tiek noteikts kurss 'Lineārā algebra I' (2 krp), 

2) 3.semestrī  kurss 'Kvalifikācijas darbs I' (4 krp) tiek aizstāts ar  

     izvēles kursiem 4 krp apjomā, 

3) 4.semestrī  kurss 'Kvalifikācijas darbs II' (4 krp) tiek aizstāts ar  

     izvēles kursiem 4 krp apjomā. 

Sēdi vadīja:                                                                                                          K.Podnieks 

Protokolēja:                                                                                                        R.Ekmane 

 

 


