
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

DATORIKAS FAKULTĀTES 

Domes e-sēdes protokols Nr.5 2012.gada 16.martā 

Sēdi vada: prof.J.Bičevskis 

Protokolē: Domes sekretāre R.Ekmane 

Sēdē piedalās: 19 no 25 Domes locekļiem - akadēmiskā personāla pārstāvji 

prof.A.Ambainis, prof.G.Arnicāns, prof.J.Bārzdiņš, prof.G.Bārzdiņš, prof.J.Bičevskis, 

prof.K.Čerāns, doc. K.Freivalds,  prof.A.Kalniņš, asoc.prof.Ģ.Karnītis, 

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

asoc.prof.V.Vēzis,  prof.J.Vīksna, prof.M.Vītiņš;vispārīgā personāla pārstāve 

Ā.Sproģe;  studentu pārstāvji  Ģ.Strazdiņš, J.Peisenieks. 

Dekāns J.Borzovs 

Darba kārtība: 

1. Datorzinātņu nozares promocijas padomes grozītā nolikuma (pielikumā), 

padomes sastāva apstiprināšana. 

2. Par vēlēšanu izsludināšanu vadošā pētnieka amatam 8 vietām un pētnieka 

amatam 7 vietām. 

                                                    1. 

Prof.J.Bičevskis: sakarā ar to, ka iepriekšējo DF Domes apstiprināto versiju 

Akadēmiskā departamenta direktora vietnieks un zinātņu prorektors noraidīja, jo 

vispirms esot jāveic attiecīgi grozījumi doktora studiju programmā, mēs esam veikuši 

atkārtoti pieļaujamos grozījumus Datorzinātņu promocijas padomes nolikumā. 

Lūgums ar to iepazīties un vērtēt. 

Pēc DF Domes elektroniskās apspriešanas PAR    19 , PRET    0  . 

DF Dome nolemj: 

1. Saglabāt iepriekšējo promocijas padomes nosaukumu - Datorzinātnes nozares 

promocijas padome. 

2. Apstiprināt Datorzinātnes nozares promocijas padomi šādā sastāvā: 

1.  Andris Ambainis 

2. Jānis Bārzdiņš 

3. Guntis Bārzdiņš 

4. Zane Bičevska 

5. Jānis Bičevskis 

6. Juris Borzovs 

7. Kārlis Čerāns 



8. Rūsiņš Mārtiņš Freivalds 

9. Audris Kalniņš 

10. Kārlis Podnieks  

11. Juris Smotrovs 

12. Juris Vīksna 

13. Laila Niedrīte 

14. Edgars Celms 

15. Guntis Arnicāns 

3. Apstiprināt par Datorzinātnes nozares promocijas padomes priekšsēdētāju prof. 

Jāni Bārzdiņu. 

4. Apstiprināt par Datorzinātnes nozares promocijas padomes priekšsēdētāja vietnieku 

prof. Jāni Bičevski. 

 5. Apstiprināt atjaunoto Datorzinātnes nozares promocijas padomes nolikumu (sk. 

pielikumā). 

                                                                        2. 

Prof. J.Bičevskis: DF Dome ir saņēmusi dekāna prof. J.Borzova vēstuli: 

Lūdzu Domi steidzamības kārtībā apstiprināt lūgumu LU Personāla departamentam 

izsludināt vēlēšanas sekojošos zinātniskos amatos Datorikas fakultātē: 

vadošais pētnieks - 8 vietas, 

pētnieks - 7 vietas. 

Vadošā pētnieka vietas nosacīti paredzētas profesoriem un asociētiem profesoriem, 

bet pētnieka vietas – docentiem un lektoriem ar doktora grādu. 

Runa ir par tiem LU DF darbiniekiem, kas nav jau ievēlēti zinātniskos amatos nevienā 

citā pētnieciskā institūcijā. 

Pēc DF Domes elektroniskā balsojuma  PAR   19 , PRET    0 . 

 

DF Dome nolemj: 

 

Lūgt LU Personāla departamentu izsludināt vēlēšanas sekojošos zinātniskos amatos 

Datorikas fakultātē: vadošais pētnieks - 8 vietas, pētnieks - 7 vietas. Iespējamie 

kandidāti uz ievēlēšanu zinātniskos amatos ir šādi: 

kandidāti uz ievēlēšanu zinātniskos amatos attiecīgajās zinātņu apakšnozarēs ir 

šādi:  

                                                      Vadošais pētnieks 

Juris Borzovs - datorvadība 



Ēvalds Ikaunieks – datorzinātnes matemātiskie pamati 

Edvīns Karnītis – intelektuālo sistēmu teorija 

Laila Niedrīte – datu apstrādes sistēmas un datortīkli 

Uldis Straujums - intelektuālo sistēmu teorija 

Viesturs Vēzis - datorzinātnes matemātiskie pamati 

Māris Vītiņš - datu apstrādes sistēmas un datortīkli 

Jānis Zuters - intelektuālo sistēmu teorija 

 

Pētnieks 

Zane Bičevska - datu apstrādes sistēmas un datortīkli 

Dainis Dosbergs - datu apstrādes sistēmas un datortīkli 

Imants Gorbāns – datorikas didaktika 

Maksims Kravcevs - datorzinātnes matemātiskie pamati 

Krišs Rauhvargers - datu apstrādes sistēmas un datortīkli 

Darja Solodovņikova - datu apstrādes sistēmas un datortīkli 

Alina Vasiļjeva - datorzinātnes matemātiskie pamati 

 

Sēdi vadīja                                                                                                      J.Bičevskis 

Protokolēja                                                                                                      R.Ekmane 


