
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

DATORIKAS FAKULTĀTES 

Domes sēde Nr. 13 2012.gada 22.oktobrī  

Sēdē piedalās: prof. A. Ambainis, prof. G.Arnicāns, prof. G.Bārzdiņš, prof. J. 

Bārzdiņš, prof. J. Bičevskis, asoc.prof. E.Celms, prof. K.Čerāns, doc. K. Freivalds, 

asoc.prof. Ģ. Karnītis, prof. K.Podnieks, asoc.prof. V. Vēzis, prof. M. Vītiņš, 

asoc.prof. J. Zuters; studiju metodiķe Ā. Sproģe; sadarbības partnere L. Sparāne; 

studentu pārstāvji E. Ķemers, V. Saulespurēns, A. Škuškovniks. 

Sēdi vada prof. J.Bičevskis 

Protokolē R.Ekmane 

Darba kārtība: 

 

1. Par Rektora uzdevuma izpildi. 

2. Izmaiņas Promocijas padomes nolikumā. 

3. Par gala pārbaudījumu termiņiem ziemā. 

4. Izmaiņas bakalaura programmā. 

                                                 1. 

 Ziņo:  DF dekāns prof. J.Borzovs.  

Rektors ir devis uzdevumus dekāniem. Uzdevumi ir saistāmi ar nākamā gada LU 

budžetu. 

 Uzskatu, ka šajā gadījumā vienpersonīgi izlemt nedrīkstu, tāpēc aicinu 

sasaukt klātienes Domi ar jautājumu –  

fakultātes prioritātes 2013.gadā studiju un zinātniskās darbības jomā. 

Studiju jomā svarīgākais rektora vaicājums ir, kā vismaz nesamazināt 

studējošo skaitu. Zinātniskās darbības jomā rektoru visvairāk interesē, kāds līdz- 

un/vai priekšfinansējums zinātniskiem projektiem būs nepieciešams. 

Vēstulē minētā infrastruktūras optimizācija nozīmē, piemēram, atteikšanos no kādu 

fakultātes rīcībā esošu telpu turpmākas izmantošanas. Savukārt, nodarbību plānošana 

jāsaprot kā, piemēram, tikai dažu nodarbību neplānošanu sestdienās un svētdienās, 

kas dotu iespēju taupīt uz attiecīgās ēkas apsildi. Debatēs piedalījās prof. J. Bičevskis, 

prof. J.Borzovs, prof. A. Ambainis, asoc.prof. V.Vēzis.  

Ar savu konkrētu priekšlikumu debatēs piedalījās L.Sparāne: No nozares puses 

ieteikums LU izmantot iespējas, ko sniedz jaunatvērtais Rīgas IT Demo centrs, kas 

atrodas Valdemāra ielā 21, 2.stāvā.  



Demo centrā regulāri notiks dažādas ārvalstu vizītes, starpnozaru pasākumi, nozares 

uzņēmumu un iestāžu semināri, diskusijas, tikšanās. Kā arī Demo centrs ir atvērts 

studentu aktivitātēm, kurā var organizēt lekcijas, tikšanās ar nozares pārstāvjiem, 

tikties ar skolēnu un informātikas skolotāju grupām utt. 

Pēc jautājumu apspriešanas 

Dome nolemj:  

1.2012/2013. akadēmiskajā gadā studentu skaitu Datorikas fakultātē nemainīt 

(nesamazināt un nepalielināt). 

2.No DF rīcībā esošām telpām neatsakāmies. 

                                                2. 

Par izmaiņām Promocijas padomes nolikumā ziņo LU Datorzinātnes nozares

 Promocijas padomes priekšsēdētājs prof. J.Bārzdiņš:  

Ir lietderīgi mainīt LU 20.04.2006. rīkojumu Nr.1/102 ,,Par LU Datorzinātnes nozares 

promocijas padomes nolikuma un sastāva apstiprināšanu”, papildinot 3. punktu ar tām  

apakšnozarēm, kurās tiek veikta apmācība datorzinātnes doktorantu programmā. 

Dome nolemj: 

Izdarīt LU 20.04.2006. rīkojuma Nr.1/102 ,,Par LU Datorzinātnes nozares promocijas 

padomes nolikuma un sastāva apstiprināšanu" 1. pielikumā ,,Latvijas Universitātes 

Datorzinātnes nozares promocijas padomes nolikums" (turpmāk - nolikums) šādus 

grozījumus: 

Papildināt nolikuma 3. punktu ar šādām apakšnozarēm: 

3.12. Datorvadība, 

3.13. Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana, 

3.14. E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība. 

                                                           3. 

3. Gala pārbaudījumi bakalaura studiju programmā 2012.-2013. mācību gada  

rudens semestrī. 

Ziņo: programmas direktors prof. G.Arnicāns.  

Dome nolemj:  

1) Studentiem visas saistības ar LU jānokārto līdz 20.12.2012. 

2) Darbu iesniegšana ar pases kopiju, uzrādot derīgu pasi (derīguma  

termiņš līdz 15.02.2013.), 03.01.2013. 

3) Rīkojums par vadītājiem un recenzentiem, kuri jau pieņemti darbā LU,  



07.-11.01.2013. 

4) Bakalaura darbu aizstāvēšana 21.-25.01.2013. 

                                                              4. 

4. Izmaiņas bakalaura studiju programmā. 

Ziņo: programmas direktors prof. G.Arnicāns.  

Dome nolemj:  

Apstiprināt kursu Mate2006 "Lineārā algebra II", ko docē asoc. prof. J.Smotrovs, 

kā "I-kursu". 

Sēdi vadīja                                                                                                      J.Bičevskis                                                                                                     

Protokolēja                                                                                                      R.Ekmane 


