
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

DATORIKAS FAKULTĀTES 

Domes e-sēdes protokols Nr.11B 2012.gada 12.septembrī 

Sēdi vada: prof.J.Bičevskis 

Protokolē:Domes sekretāre R.Ekmane 

Sēdē piedalās: 13 no25 Domes locekļiem – akadēmiskā personāla pārstāvji prof. 

J.Bārzdiņš, prof. J. Bičevskis, asoc.prof. E.Celms, prof. K.Čerāns, prof. K. Podnieks, 

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

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

Peisenieks, V. Saulespurēns. 

Dekāns J. Borzovs 

Darba kārtība: 

 

1. Stundu pasniedzēju apstiprināšana. 

2. Konkursa uz vienu docenta un vienu profesora vietu izsludināšana. 

                                                1. 

 Ziņo:  maģistra programmas direktors prof. K.Podnieks  

bakalaura programmas direktors prof. G.Arnicāns 

  I līmeņa prof. augst. programmas direktors as.prof. J.Zuters 

Dome nolemj:  

Apstiprināt 2012./2013. ak.gada I semestrim šādus stundu pasniedzējus: 

Solvita Zariņa – Tīmekļa dizaina pamati – 4cr- 2st.lekc.+ 2x2st.pr.d. nedēļā ( 6 st. + 

darbu labošana) 

Edgars Rencis- Programmēšana I – 2cr- pr.d. 6st.=3x2st. (nedēļā – 3 grupas) ( 6 st. + 

darbu labošana) 

Rudīte Kriķe – Diskrētā matemātika II – 2cr- 2st.lekc.+ 2st.pr.d. nedēļā ( 4 st. + darbu 

labošana) 

Rinalds Ruskuls – Ievads digitālajā projektēšanā – 4cr- 2st.lekc.+2st.pr.d. nedēļā ( 4 

st. + darbu labošana) 

Ilze Murāne – Informācijas sistēmu drošība – 2cr- 2lekc.nedēļā ( 2 st. + darbu 

labošana) 



Elmārs Strods –AB Suite programmēšanas vide - 4cr- 2st.lekc.+2st.pr.d. nedēļā ( 4st. 

+ darbu labošana) 

Uldis Bojārs – Bezvadu sensoru tīkli – 4cr- 2st.lekc.+2st.pr.d. nedēļā( 4 st. + darbu 

labošana) Darbu labošanas ilgums atkarīgs no studentu skaita .  

Elīna Kalniņa – Visual Basic – 2st.lekc.; specseminārs 2st. 

Atis Elsts- LINUX kodola programmēšana – pr.d. -2st.ned., darbu labošana – 1,5 

st.ned.  

                                                       2. 

1) Ziņo:  DF dekāns prof. J.Borzovs 

Sakarā ar Kārļa Freivalda ievēlēšanas termiņa beigām lieku priekšā izsludināt 

konkursu uz vakanto docenta vietu Datorzinātnes matemātisko pamatu katedrā 

Datorzinātnes un informāciju tehnoloģijas nozares Datorzinātnes matemātisko pamatu 

apakšnozarē.  

Dome nolemj:  

Lūgt LU Personāla departamentu izsludināt konkursu uz vakanto docenta vietu 

Datorzinātnes matemātisko pamatu katedrā Datorzinātnes un informāciju tehnoloģijas 

nozares Datorzinātnes matemātisko pamatu apakšnozarē.  

2) Ziņo:  DF dekāns prof. J. Borzovs 

Tā kā asoc. prof. Darja Šmite atbilst kritērijiem, lai tiktu ievēlēta profesora amatā, tad 

lieku priekšā lūgt LU Senātu izsludināt vēlēšanas profesora amatā Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģiju nozares Programmatūras inženierijas apakšnozarē.  

Dome nolemj:  

Lūgt LU Senātu izsludināt vēlēšanas profesora amatā Datorikas fakultātes 

Programmēšanas katedrā Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares 

Programmatūras inženierijas apakšnozarē. 

 

Sēdi vadīja                                                                                                J.Bičevskis 

Protokolēja                                                                                               R.Ekmane 


