
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

DATORIKAS FAKULTĀTES 

Domes sēdes protokols Nr.9 2012.gada 11.jūnijā 

Sēdi vada: prof. J.Bičevskis 

Protokolē: Domes sekretāre R.Ekmane 

Sēdē piedalās: 18 no 25 Domes locekļiem - akadēmiskā personāla pārstāvji prof. 

G.Arnicāns, prof. J.Bārzdiņš, prof. J.Bičevskis, prof. R.M.Freivalds, doc. K.Freivalds,  

prof. K.Čerāns, asoc.prof. Ģ.Karnītis, prof. K.Podnieks, asoc.prof. L.Niedrīte, 

asoc.prof. U.Straujums, lekt. L.Trukšāns, asoc.prof. V.Vēzis, asoc.prof. J.Zuters;  

studiju metodiķe Ā.Sproģe; sadarbības partneris R.Balodis; studentu pārstāvji 

A.Niedrītis, V.Saulespurēns, A.Škuškovniks. 

Dekāns J.Borzovs 

Darba kārtība 

1. DF aktualitātes. 

 Ziņo:  DF dekāns prof. J.Borzovs 

2. Gala pārbaudījumu komisiju protokolu apstiprināšana. 

Ziņo:  maģistra programmas direktors prof. K.Podnieks 

 bakalaura programmas direktors prof. G.Arnicāns 

 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas direktors      

as.prof. J.Zuters 

3. Grāda ar izcilību piešķiršana. 

Ziņo:  maģistra programmas direktors prof. K.Podnieks 

 bakalaura programmas direktors prof. G.Arnicāns 

 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas direktors 

as.prof. J.Zuters 

4. Pretendentu izvirzīšana studentu darbu konkursiem. 

Ziņo:  maģistra programmas direktors prof. K.Podnieks 

 bakalaura programmas direktors prof. G.Arnicāns 

 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas direktors 

as.prof. J.Zuters 



5. Grozījumi bakalaura programmā. 

Ziņo:  bakalaura programmas direktors prof. G.Arnicāns 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas direktors as.prof. 

J.Zuters 

6. Datorikas fakultātes iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu 

studiju rezultātu novērtēšanas un atzīšanas komisijas sastāva apstiprināšana. 

Ziņo:  DF dekāns prof. J.Borzovs 

7. Priekšlikums par konkursa uz docenta amata vietām izsludināšanu. 

Ziņo:  maģistra programmas direktors prof. K.Podnieks 

      8.  Par noslēguma darbu izstrādes un iesniegšanas termiņiem 2012./2013. ak.gadā. 

Ziņo:  maģistra programmas direktors prof. K.Podnieks 

9. Studentu pašpārvaldes iesnieguma apspriešana. 

10. Asociētais profesors V.Vēzis par struktūras dibināšanu darbam ar IZM skolu 

informātikas jomā.  

                                                   1. 

Prof. J.Borzovs: mūsu bakalauru un maģistru studiju programmām piešķirta Eiropas 

kvalitātes zīme jeb Euro-Inf Quality Label  uz 5 gadiem – maksimālo termiņu- līdz 

2017.gada 15.jūnijam. 

Esam labi novērtēti arī tai sauktajā Vētras-Rivžas projektā. Vājākajās programmās 

netiks uzņemti studenti. 

28.septembrī būs Jubilejas senāts – 93 gadi LU un 150 gadi Latvijas augstākajai 

izglītībai. 

Profesors J.Borzovs rīko universitāšu konsorciju – Baltijas valstis, varbūt Baltkrievija 

– žurnāla izdošanai. 

Dome nolemj: pieņemt zināšanai. 

                                                               2. 

Profesors J.Bičevskis: ir noslēgušās šī pavasara gala pārbaudījumu komisiju sēdes. 

Mums jāapstiprina rezultāti. Priekšlikums apstiprināt maģistra gala pārbaudījuma 

komisijas sēdes protokolu (44 maģistrantiem), bakalaura gala pārbaudījuma komisijas 

sēdes protokolu (83 bakalaurantiem), valsts kvalifikācijas eksāmena komisijas sēdes 

protokolus ( 109 programmētājiem, 10 datortīklu administratoriem). Pēc atklātas 

balsošanas – visi PAR - 



Dome nolemj: apstiprināt Datorikas fakultātes 2012.gada pavasara gala pārbaudījuma 

un kvalifikācijas piešķiršanas protokolus.  

                                                               3. 

Profesors J.Bičevskis: apkopojot beidzēju rezultātus, vairākiem studentiem sekmes ir 

izcilas, atbilstošas LU prasībām, kas izvirzītas grāda ar izcilību piešķiršanai. Pēc 

studiju programmu direktoru ierosinājuma ir priekšlikums šiem studentiem piešķirt 

izcilības grādus. 

Dome nolemj:  

1. Piešķirt dabaszinātņu maģistra grādu datorzinātnēs ar izcilību 

1.Kuļešovam Ivanam, ik10002 

2.Ponomarjovam Antonam, ap05003 

3.Stepanovam Igoram, is06030 

4.Tarvidam Aleksandram, at08093 

      2. Piešķirt dabaszinātņu bakalaura grādu datorzinātnēs ar izcilību  

             1. Prūsim Krišjānim, kp08125 

      3. Piešķirt Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā 

„Programmēšana un datortīklu administrēšana” kvalifikāciju programmētājs ar 

izcilību studentiem 

             1.Paltovam Denisam, dp10045 

             2.Plisko Artūram, ap10150 

             3.Znotiņam Artūram, az10096 

                                                                      4. 

Prof.J.Bičevskis: par studentu noslēguma darbu rekomendēšanu konkursiem. Kopā ar 

programmu direktoriem nospriedām, ka no maģistriem uz konkursiem varam sūtīt 

Igora Stepanova, Aleksandra Tarvida, Adriana Heidena maģistra darbus; no 

bakalauriem – Artūra Bačkura, Jāņa Judvaiša, Jūlijas Ovčiņņikovas bakalaura darbus; 

rezervē Aleksandra Polocka, Krišjāņa Prūša, Mārtiņa Vilciņa                                 

bakalaura darbus. 

Dome nolemj: rekomendēt nosaukto studentu darbus konkursiem. 

                                                                       5.   



Asoc.prof.Guntis Arnicāns: gan bakalaura studiju programmā, gan pirmā līmeņa 

augstākās profesionālās izglītības studiju programmā programmu direktori 

G.Arnicāns un J.Zuters piedāvā sekojošas izmaiņas studiju programmās un plānā: 

1. Kursu PolZ1042 "Mūsdienu demokrātijas pamatproblēmas" (2krp) aizstāt ar 

Ekon1006 "Ekonomikas teorijas pamati" 2krp (A daļa, vispārizglītojošie studiju 

kursi); studentiem, kas sāka studijas 2011.gadā, šis kurss tiek docēts 3.semestrī, 

bet vēlāk uzņemtiem studentiem - 2.semestrī. 

Piezīme: 1. Kurss PolZ1042 "Mūsdienu demokrātijas pamatproblēmas" tika iekļauts 

studiju programmā, veicot pārakreditāciju. Ne reizi šis kurss mūsu studentiem vēl 

netika docēts. Pirmo reizi to vajadzēja docēt 2012.gada pavasara semestrī. Docētājs 

kursa lasīšanu šajā semestrī atteica un arī nākotnē docēšanas principi palika 

neskaidri (nācās kursa docēšanu pārcelt uz vēlāku semestri). Ņemot vērā izveidojušos 

situāciju, šī kursa vietā izvēlējāmies kursu Ekon1006 "Ekonomikas teorijas pamati", 

kur docētājs ir daudz ieinteresētāks darboties ar mūsu studentiem (attiecīgi ieguvums 

studentiem sagaidāms lielāks). Šī izmaiņa ir kritiska, jo citādi nevar pabeigt rudens 

semestra definēšanu LUIS un var nākties risināt vēl smagāku problēmu – nav 

apgūti nepieciešamie 2 krp. A daļas kursā. Kā minimums šī izmaiņa attiecas uz 

studentiem, kas sāka studēt 2011.gadā un sāks studēt 2012.gadā. 

2. Kurss DatZ2029 „Formālās gramatikas” studentiem, kas sāka studēt 2011. 

gadā, tiek pārcelts no 6.semestra uz 2.semestri. 

Piezīme: Faktiski tas jau ir noticis fakts, kuram nepieciešams formāls apstiprinājums. 

Pārejas periodā tika nolemts, ka šo kursu mācam pa vecam, t.i. 1.semestrī to docē 

prof. Ē.Ikaunieks, kas beidz docēšanu ar šo semestri. Studenti, kas sāks studēt ar 

2012. gadu, mācīsies koriģētu kursu pie cita docētāja saskaņā ar jauno plānu 

6.semestrī. 

3. Kurss DatZ2076 „Datoru tīklu administrēšana” pirmā līmeņa augstākās 

profesionālās izglītības studiju programmā studentiem, kas sāka studēt 2011. 

gadā, tiek pārcelts no 2.semestra uz 3.semestri. Atbilstoši bakalaura studiju 

programmā studējošiem tas tiek pārcelts uz 5. vai 7.semestri. Izmaiņa skar tikai 

atsevišķu specializāciju studentus (neliels studentu skaits). 

Piezīme: Faktiski tas jau ir noticis fakts, kuram nepieciešams formāls apstiprinājums. 

Šis ir jauns kurss, kas vēl netika docēts. Docētāju slodzes dēļ tas nebija pilnībā gatavs 

un tika pabīdīts, lai būtu vieta kursam „Formālās gramatikas”.  

4. Atļaut studentiem, kas sāka studēt 2011. gadā 3.semestrī, nepieciešamības 

gadījumā apgūt 22krp. un samazināt apgūstamo kredītpunktu daudzumu par 2 

kādā tālākā semestrī. 

Piezīme: Faktiski kursa „Formālās gramatikas” ielikšana 2.semestrī un citas 

pārmaiņas ir radījušas problēmas ar 3.semestra realizāciju (kursu pārpilnība). Citas 

kursu pārbīdes var radīt vēl lielākas problēmas. 



5. Kurss DatZ3048 „Datu bāzu praktikums” studentiem, kas sāka studēt 2010. 

gadā tiek pārcelts no 5.semestra uz 7.semestri. Šis kurss ir obligāts IS virzienam. 

Piezīme: Docētāja D.Solodovņikova dosies dekrēta atvaļinājumā. Racionālāk ir 

vienas specializācijas studentiem kursu pabīdīt par vienu gadu uz priekšu nekā meklēt 

citu docētāju. IS virzienam 5.semestrī brīvās izvēles B daļa palielinās no 4krp. uz 

6krp., bet 7.semestrī samazinās no 4krp. uz 2krp. 

6. Kurss Valo2335 „Nozares angļu valoda datorzinātnē” studentiem, kas sāks 

studēt 2012. gadā, tiek pārklasificēts no brīvās izvēles B daļas uz brīvās izvēles B 

daļu, t.i. padarot šo kursu obligātu visiem studentiem. 

Piezīme: Ārzemju eksperti, vērtējot mūsu studiju programmas, izteica piezīmi, ka šo 

kursu vajadzētu noteikt kā obligātu. Arī mums pašiem ir vieglāk pārvaldīt studiju 

procesu, ja 1.semestrī studentiem nav jāveic izvēle. Potenciāli labākie studenti ar 

individuāla plāna palīdzību var šī kursa vietā izvēlēties citu priekšmetu. Faktiski šis 

kurss līdz šim visiem studentiem ir bijis obligāts.2012.gada rudenī 1.kursa studentiem 

mums nav pietiekoši laba alternatīva piedāvājuma. 

7. Kurss DatZ1037 „Automātu teorija” 1.semestrī tiek samainīts ar kursu 

SDSK1067 „Internets, tīkla etiķete un tiesiskais regulējums” 2.semestrī. Abi 

kursi ir obligāti visiem studentiem. 

Piezīme: 1.semestrī ir ļoti liels studentu atbirums. Šī maiņa padarīs vieglāku 

1.semestri un ir cerība, ka tālākā semestrī studenti jau būs gatavāki kursa  „Automātu 

teorija” apgūšanai. Papildus iemesls izmaiņai ir docētāju maiņa kursā „Automātu 

teorija”. 

DZSPP ,elektroniski apspriežot šo jautājumu, iesaka 6.punktu – par obligāto angļu 

valodu – neatbalstīt. 

Balsojot, atturas 1, pārējie 17 – PAR. 

Dome nolemj: atbalstīt ieteikto programmas maiņu bez 6.punkta. 

                                                                               6. 

Prof.J.Bičevskis: pildot LU Senāta 26.03.2012. apstiprināto Nolikumu par 

iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu 

novērtēšanu un atzīšanu Latvijas Universitātē, lieku priekšā Datorikas fakultātes 

Domei apstiprināt šādu Datorikas fakultātes iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā 

pieredzē sasniegtu studiju rezultātu novērtēšanas un atzīšanas komisijas sastāvu uz 6 

gadiem: 

Prof. Andris Ambainis 

Prof. Guntis Arnicāns, priekšsēdētāja vietnieks 



Metodiķe Ella Arša, sekretāre 

Prof. Guntis Bārzdiņš 

Asoc. prof. Edgars Celms 

Asoc. prof. Laila Niedrīte 

Prof. Kārlis Podnieks, priekšsēdētāja vietnieks 

Prof. Leo Seļāvo  

Vecākā metodiķe Ārija Sproģe, sekretāre 

Prof. Māris Vītiņš, priekšsēdētājs 

Asoc. prof. Jānis Zuters, priekšsēdētāja vietnieks 

Pēc apspriešanas, 

Dome nolemj :apstiprināt Datorikas fakultātes iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā 

pieredzē sasniegtu studiju rezultātu novērtēšanas un atzīšanas komisiju šādā sastāvā: 

Prof. Andris Ambainis 

Prof. Guntis Arnicāns, priekšsēdētāja vietnieks 

Metodiķe Ella Arša, sekretāre 

Prof. Guntis Bārzdiņš 

Asoc. prof. Edgars Celms 

Asoc. prof. Laila Niedrīte 

Prof. Kārlis Podnieks, priekšsēdētāja vietnieks 

Prof. Leo Seļāvo  

Vecākā metodiķe Ārija Sproģe, sekretāre 

Prof. Māris Vītiņš, priekšsēdētājs 

Asoc. prof. Jānis Zuters, priekšsēdētāja vietnieks 

                                                                            7. 

Prof.Kārlis Podnieks: mums vairāki doktoranti ir aizstāvējuši doktora disertācijas un 

ir pelnījuši ievēlēšanu docenta amatā, jo kursus viņi lasa. Potenciālie pretendenti uz  



docentu vietām ir Alīna Vasiļjeva Programmēšanas valodu un sistēmu apakšnozarē, 

Edgars Rencis Programmēšanas valodu un sistēmu apakšnozarē, Elīna Kalniņa 

Programmēšanas valodu un sistēmu apakšnozarē, Kaspars Sudars Datu apstrādes 

sistēmu un datortīklu apakšnozarē. A.Vasiļjeva, E.Kalniņa, E.Rencis – Datorzinātņu 

katedrā; K. Sudars -Programmēšanas katedrā. Ierosinu lūgt Personāla departamentu 

izsludināt konkursu uz četrām docentu vietām Datorikas fakultātē.   

Pēc balsošanas – 17 PAR, 1- atturas. 

Dome nolemj: lūgt Personāla departamentu izsludināt konkursu uz 4 docentu vietām 

Datorikas fakultātē – trīs docenti Programmēšanas valodu un sistēmu apakšnozarē 

Datorzinātņu  katedrā, viens docents Datu apstrādes sistēmu un datortīklu 

apakšnozarē Programmēšanas katedrā. 

Darba uzdevumus pievienojam. 

                                                                      8. 

Prof. K.Podnieks: kā pārbīdīt, pārmainīt studiju programmas norises gaitu, lai 

bakalauriem ir vairāk laika darba uzrakstīšanai .Šogad daudz vāju darbu. Ir vairāki 

varianti – mainīt vietām kursa darba izstrādi ar četru kursu kārtošanu – 6., 8. semestrī; 

vajadzētu organizēt bakalauru darbu priekšaizstāvēšanu aprīļa beigās; varbūt 

bakalaura darbam piešķirt 16 kredītus. 

Dome nolemj: 

1) konceptuāli akceptēt, ka bakalaura darba izstrādes laiks ir jāmaina, un uzdot 

asoc.prof. G.Arnicānam, lai noformē galīgo variantu līdz jūlijam. 

2) Uzticēt prof.K.Podniekam un prof.J.Bičevskim noskaidrot šo jautājumu 

universitātes mērogā. 

                                                         9. 

Prof.J.Bičevskis: DF Studentu pašpārvalde ir atsūtījusi iesniegumu ar lūgumu mainīt 

Domes nolikumā punktu par studentu pārstāvniecības izvēli Domē. Studenti grib arī  

tiesības atsaukt pārstāvjus un deleģēt citus pārstāvjus, kad viņiem tas šķitīs 

nepieciešami. 

Ir priekšlikums šodien vēl šos jautājumus neizlemt, bet nodibināt grupu, kas 

apspriedīs izmaiņas gan fakultātes, gan Domes nolikumā. Tās būs jāapstiprina Senātā. 

Grupā izvirza Domes priekšsēdētāja vietnieku asoc.prof.E.Celmu, profesoru 

K.Podnieku, profesoru J.Bičevski, profesoru K.Čerānu,  lektoru L.Trukšānu, docentu 

K.Freivaldu, no studentiem – A.Niedrīti un A.Škuškovniku. 

Pēc balsošanas grupas sastāvs ir šāds – divi akadēmiskā personāla pārstāvji un divi 

studentu pārstāvji: asociētais profesors Edgars Celms, profesors Kārlis Čerāns, 

students Andris Niedrītis, students Agnis Škuškovniks. Darbības termiņu grūti 

nosaukt, jo viss jāsaskaņo ar LU juristiem. 



Dome nolemj pieņemt zināšanai.  

                                                                     10. 

Sadarbības pārstāvis Rihards Balodis-Bolužs:  LU MII ir cilvēki , kas daudz dara 

skolu informātikas attīstībai – organizē olimpiādes, apmāca talantīgos skolēnus. Tā tas 

ir arī Datorikas fakultātē. Vajadzētu kopā organizēt struktūru, to nostiprināt IZM, lai 

šīm darbībām būtu arī kāds materiāls pamats. 

Asoc.prof.V.Vēzis: principā jau katra fakultāte sadarbojas ar skolēniem, bet skolu 

informātikas virzienā darbojas Datorikas fakultāte un LU MII. Esmu par kopīgas 

struktūras veidošanu, kas sadarbotos ar IZM VISC. 

Dome nolemj: uzdot asociētajam profesoram Viesturam Vēzim sagatavot precīzu šī 

jautājuma redakciju. Nākošajā sēdē nobalsosim. 

Sēdi vadīja                                                                                                      J.Bičevskis                                                                                                     

Protokolēja                                                                                                      R.Ekmane 


