
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

DATORIKAS FAKULTĀTES 

Domes sēdes protokols Nr.7 2012.gada 7.maijā 

Sēdi vada: prof.M.Vītiņš 

Protokolē: Domes sekretāre R.Ekmane 

Sēdē piedalās: 20 no 23 Domes locekļiem - akadēmiskā personāla pārstāvji 

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

asoc.prof.E.Celms, prof.K.Čerāns, asoc.prof.Ģ.Karnītis, prof.K.Podnieks, 

asoc.prof.L.Niedrīte, asoc.prof.U.Straujums,  asoc.prof.V.Vēzis, prof.M.Vītiņš, 

asoc.prof.J.Zuters;  studiju metodiķe Ā.Sproģe; studentu pārstāvji  A.Niedrītis, 

J.Peisenieks, V.Saulespurēns, A.Škuškovniks, U.Bērziņš. 

Dekāns J.Borzovs 

Darba kārtība: 

1. DF Domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. 

2. Par Datorikas fakultātes noslēguma pārbaudījuma komisiju paplašināšanu. 

3. DZSPP komisijas sastāva izmaiņu apstiprināšana. 

4. Organizāciju – sadarbības partneru noteikšana.                                          

                                                            1. 

Prof.M.Vītiņš: vēlēšanu procedūras veikšanai nepieciešama balsu skaitīšanas 

komisija. Ar DF Domes locekļu vienbalsīgu lēmumu par balsu skaitīšanas komisijas 

locekļiem apstiprina studiju metodiķi Āriju Sproģi, profesoru Kārli Čerānu, studentu 

Jāni Peisenieku. 

Par Domes priekšsēdētāja kandidātu asoc.prof.Ģ.Karnītis nosauc prof.Jāni Bičevski. 

Par Domes priekšsēdētāja vietnieka kandidātu studiju metodiķe Ārija Sproģe nosauc 

asociēto profesoru Edgaru Celmu. 

Vairāk kandidātu nav, sarakstus slēdzam. 

Balsu skaitīšanas komisija veic balsošanas aizklāto procedūru. Pēc balsu saskaitīšanas 

komisijas priekšsēdētājs profesors Kārlis Čerāns nolasa protokolus. 

Par Datorikas fakultātes Domes priekšsēdētāju vienbalsīgi (20 balsis) ievēlēts 

profesors Jānis Bičevskis. 

Par Datorikas fakultātes Domes priekšsēdētāja vietnieku vienbalsīgi (20 balsis) ir 

ievēlēts asociētais profesors Edgars Celms. 



Dome nolemj: apstiprināt balsu skaitīšanas protokolus par Domes priekšsēdētāja un 

priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. 

                                                               2. 

Prof.M.Vītiņš: pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

„Programmēšana un datortīklu administrēšana” direktors asoc.prof. Jānis Zuters 

iesniedzis priekšlikumu paplašināt studiju virziena „Programmēšana” Valsts 

kvalifikācijas eksāmena komisiju ( rīkojums Nr.9/27 07.09.2011.) ar sešiem šādiem 

locekļiem: 

1.Aleksandrs Zeļenkovs, M.dat., vadošais projektu vadītājs, Exigen Services Latvia, 

Aleksandrs.Zelenkovs@ExigenServices.com, 26165955  

2.Intars Garbovskis, profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadīšanā, 

Accenture,    vecākais sistēmu analītiķis, intars.garbovskis@accenture.com, 67019700 

3.Katerina Muravjova, dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs, Accenture, sistēmu 

analītiķis, katerina.muravjova@accenture.com, 67019700 

4.Gunārs Blumbahs, sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē, Accenture, sistēmu 

analītiķis, gunars.blumbahs@accenture.com, 67019700 

5.Deniss Borzihs, dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs, Accenture, vecākais 

sistēmu analītiķis, denis.borzihs@accenture.com, 67019700 

6.Andris Bozis, uzņēmējdarbības vadības maģistra grāds, Accenture, vecākais sistēmu 

analītiķis, andris.bozis@accenture.com,                                                          67019700 

Debatēs piedalījās asoc.prof.V.Vēzis,  prof.K.Podnieks,  asoc.prof.J.Zuters. 

Pēc atklātas balsošanas par komisijas paplašināšanu ar sešiem jauniem locekļiem ir 

15, pret – nav, atturas 2 (3 balsu skaitīšanas komisijas locekļi balsošanā nepiedalās). 

Dome nolemj: izdarīt grozījumus studiju virziena „Programmēšana” Valsts 

kvalifikācijas eksāmena komisijas sastāvā, iekļaujot tajā vēl sešus jaunus locekļus: 

1.Aleksandrs Zeļenkovs, M.dat., vadošais projektu vadītājs, Exigen Services Latvia, 

Aleksandrs.Zelenkovs@ExigenServices.com, 26165955  

2.Intars Garbovskis, profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadīšanā, 

Accenture,    vecākais sistēmu analītiķis, intars.garbovskis@accenture.com, 67019700 

3.Katerina Muravjova, dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs, Accenture, sistēmu 

analītiķis, katerina.muravjova@accenture.com, 67019700 

4.Gunārs Blumbahs, sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē, Accenture, sistēmu 

analītiķis, gunars.blumbahs@accenture.com, 67019700 

5.Deniss Borzihs, dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs, Accenture, vecākais 

sistēmu analītiķis, denis.borzihs@accenture.com, 67019700 

6.Andris Bozis, uzņēmējdarbības vadības maģistra grāds, Accenture, vecākais sistēmu 

analītiķis, andris.bozis@accenture.com,                                                         67019700 

                                                               3. 
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Prof.M.Vītiņš: lūgums apstiprināt izmaiņas DZSP padomes sastāvā.  

Ir pabeidzis studijas DZSPP loceklis Jevgēnijs Višņovs, st.apl. jv08139,un tāpēc 

Datorikas fakultātes Studentu pašpārvaldes kopsapulce ir lēmusi par studenta  Andreja 

Vihrova, st.apl. av07006 deleģēšanu darbam DZSPP. 

Dome nolemj: apstiprināt DZSPP sastāva izmaiņas. 

                                                                  4. 

Prof.J.Bičevskis: mūsu Domes sastāvā vēl nav ievēlēti 2 sadarbības partneru 

pārstāvji. 

Sākumā izvirzīsim organizāciju-sadarbības partneru kandidatūras. Kad būsim divas 

izvēlējušies, lūgsim šīm organizācijām deleģēt savus pārstāvjus DF Domei. 

Domes locekļi nosauc šādas organizācijas: LU MII, LIKTA, FMF, LATA, IT 

KLASTERS. 

Atklāti balsojot katram par divām organizācijām, balsis sadalās šādi: 

1.LU MII  par            20 

2.FMF par                   4 

3.LIKTA par               2 

4.LATA par                1 

5.IT KLASTERS par 12 

Tātad aicināsim izvirzīt pārstāvjus no LU MII, IT KLASTERS. 

Dome nolemj: lūgt LU MII un IT KLASTERS izvirzīt Datorikas fakultātes Domes 

locekļu pārstāvjus. 

 

Sēdi vadīja                                                                                                          M.Vītiņš 

Protokolēja                                                                                                       R.Ekmane 


