
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

DATORIKAS FAKULTĀTES 

Domes sēdes protokols Nr.6 2012.gada 2.aprīlī 

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,  

doc. K.Freivalds, prof.R.M.Freivalds, prof.A.Kalniņš,prof.K.Podnieks, 

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

prof.M.Vītiņš; sadarbības partneris  R.Balodis; studiju metodiķe Ā.Sproģe; studentu 

pārstāvji  A.Šāblis, A.Niedrītis, J.Peisenieks. 

Dekāns J.Borzovs 

Darba kārtība: 

1. Vēlēšanas docenta amatā. 

2. Izcilības studiju gaita. 

             ziņo prof. Arnicāns un prof. Podnieks 

3. Dažādi. 

• izmaiņas DSPP (prof. Vītiņa pieteikums) 

• DDP sastāva apstiprināšana (prof. Freivalda pieteikums) 

• CV derīguma termiņš (prof. Borzova pieteikums) 

                                                   1.  

Prof.J.Bičevskis: bija izsludinātas vēlēšanas uz vienu docenta vietu Programmēšanas 

katedrā. 

• Uz vakanto docenta vietu pieteicies Dainis Dosbergs; 

• Iesniegti visi nepieciešamie dokumenti; 

• Par atklāto lekciju saņemts pozitīvs vērtējums; 

• Programmēšanas katedra iesaka DF Domei ievēlēt Daini Dosbergu docenta 

amatā Programmēšanas katedrā. 

Varam ķerties pie vēlēšanām. 



DF Dome ievēl balsošanas komisiju 3 cilvēku sastāvā. Balsošanas komisija veic 

aizklātās balsošanas procedūru un nolasa 2 protokolus. Ar visu klātesošo LZP 

ekspertu balsīm PAR (11 balsis) Dainis Dosbergs ir ievēlēts uz 6 gadiem par 

Programmēšanas katedras docentu. 

DF Dome nolemj apstiprināt balsu skaitīšanas protokolu par Daiņa Dosberga 

ievēlēšanu docenta amatā uz 6 gadiem Programmēšanas katedrā. 

                                                                     2.  

Prof. K.Podnieks: atskaitos  par maģistra studiju programmas izcilības studijām: 

 

Uz i-iespēju "komplektā" nav pieteicies neviens. 

 

Pavasara semestrī piedāvājām 16 kursus (t.sk. 4 doktorantu kursus). 

 

2 kursos piedāvāto i-iespēju cenšas izmantot ~5 studenti: 

Datoru tīkli II 

Datizrace 

 

4 kursu aprakstos i-iespēja ir definēta, bet neviens nav pieteicies: 

Zināšanu inženierija 

Datu noliktavas 

Uzņēmumu informācijas sistēmas 

Programmu testēšana 

 

6 maģistru kursu aprakstos i-iespēja nav definēta: 

Algoritmi un automāti II 

Kriptogrāfijas matemātiskās metodes 

UML 

MDA 

DB II 

Ātrie algoritmi 

 

4 doktorantu kursi 

Kvantu algoritmi - studē 3 maģistranti un 6 doktoranti;  Digitālā projektēšana - studē 

8 maģistranti ; Bezvadu sensori - studē 2 maģistranti;  Modelēšana un loģika - studē 2 

doktoranti. 

Prof. G. Arnicāns: bakalauru programmā izcilības studijām pieteikti kopā 18 kursi, 

nav pieteikti kopā 17 kursi. Cik studentu  piedalās izcilības studijās, īsti nevar 

saskaitīt. No pirmā un trešā kursa kopā Arnicāna kursos izcilības studijās piedalās 

apmēram 20 studentu. To varēs precīzi pateikt pēc sesijas rezultātiem. 

 

DF Dome nolemj: pieņemt zināšanai izcilības studiju gaitu, aktivizēt informācijas 

sniegšanu studentiem un pasniedzējiem par izcilības studiju lietderību un 

nepieciešamību.  

                                                         3. 

1) Prof.M.Vītiņš:ir jāapstiprina Studentu pašpārvaldes pārstāvju pilnvaras 

Datorzinātņu studiju programmu padomē (DZSPP). 



DZSPP ir saņēmusi divus dokumentus:  

1) studējošo pārstāves Unas Pīrāgas iesniegumu par atteikšanos no studējošo 

pārstāvēšanas DZSPP un  

2) DF Studentu pašpārvaldes Kopsapulces protokola izrakstu par studenta Uģa 

Bērziņa ievēlēšanu par studējošo pārstāvi DZSPP. 

DF Dome nolemj apstiprināt izmaiņas DZSPP sastāvā – U.Pīrāgas vietā nāk Uģis 

Bērziņš. 

2) Prof.R.M.Freivalds: ir jāveic Datorzinātņu doktorantūras padomes sastāva 

atjaunošana un apstiprināšana, tā kā beidzas iepriekšējās padomes pilnvaru laiks. 

Ieteicamais Datorzinātņu doktorantūras padomes sastāvs darbam no 2012. gada 

15. maija: 

 padomes priekšsēdētājs:  prof. R. M. Freivalds 

priekšsēdētāja vietnieks:  prof. G. Bārzdiņš 

padomes locekļi:   prof. A. Ambainis 

     prof. G. Arnicāns 

     prof. J. Bārzdiņš 

     prof. J. Bičevskis 

     prof. J. Borzovs 

     prof. K. Čerāns 

     prof. A. Kalniņš 

     prof. L. Seļāvo 

     prof. J. Vīksna 

     prof. M. Vītiņš 

padomes sekretāre:  A. Ermuša 

Pēc DF Domes atklātās balsošanas – PAR – 19, PRET – nav, ATTURAS – nav, 

DF Dome nolemj: apstiprināt jauno Datorzinātņu doktorantūras padomi šādā sastāvā: 

padomes priekšsēdētājs:  prof. R. M. Freivalds 

priekšsēdētāja vietnieks:  prof. G. Bārzdiņš 

padomes locekļi:   prof. A. Ambainis 

     prof. G. Arnicāns 



     prof. J. Bārzdiņš 

     prof. J. Bičevskis 

     prof. J. Borzovs 

     prof. K. Čerāns 

     prof. A. Kalniņš 

     prof. L. Seļāvo 

     prof. J. Vīksna 

     prof. M. Vītiņš 

padomes sekretāre:  A. Ermuša 

3) Prof. J.Borzovs: par prasībām pētnieku amatu pretendentu dokumentiem (CV). 

Zinātņu prorektors solīja atvieglinātu dokumentu iesniegšanas procedūru LU 

darbiniekiem, kuri pretendēs uz vadošā pētnieka vai pētnieka amatu (jo viņu dati jau 

LU ir). Mans priekšlikums - uzskatīt par pietiekami svaigiem CV kopš 2007.gada, 

protams, ļaujot pretendentiem iesniegt svaigāku, ja kāds to vēlas. 

Tādējādi pieteikšanās procedūra sarūk līdz noteiktas formas pieteikuma iesniegšanai. 

DF Dome nolemj akceptēt pētnieku un vadošo pētnieku amata pretendentu CV 

derīgumu kopš 2007.gada. 

Sēdi vadīja                                                                                                      J.Bičevskis 

Protokolēja                                                                                                      R.Ekmane 


