
                                                                                  

DATORIKAS FAKULTĀTES 

Domes sēdes protokols Nr. 19 2013.gada 11.martā  

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

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

L.Niedrīte, prof. K.Podnieks, asoc.prof. U. Straujums, asoc.prof. V. Vēzis, prof. M. 

Vītiņš, asoc.prof.J.Zuters; sadarbības partneris  R.Balodis; studentu pārstāvji V. 

Saulespurēns,  J.Peisenieks, E. Ķemers, A.Škuškovniks. 

Uzaicināts: dekāns J.Borzovs 

Sēdi vada Domes priekšsēdētājs prof. J.Bičevskis 

Protokolē R.Ekmane 

Darba kārtība:  

1.DF aktualitātes. Ziņo dekāns prof.J.Borzovs. 

2.Vēlēšanas administratīvajos amatos. 

3.Pētījumu projekta pieteikuma apstiprināšana. 

4.Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas komisijas papildināšana. Ziņo programmas 

direktors asoc.prof. J.Zuters. 

5.Par Datorikas fakultātes līdzdalību informātikas skolotāju sagatavošanā. Ziņo 

asoc.prof. V.Vēzis. 

                                                                        1. 

Prof.J.Borzovs: iepriekšējā Senāta sēdē Rektors ziņoja, ka administrācijai ir 

samazināts algu fonds. Algas ir mazas arī citiem – piem., matemātikas pilnas slodzes 

profesoriem (alga – 400,- Ls mēnesī). 

IZM vēl joprojām gatavojas studiju virzienu un studiju programmu akreditācijai „pa 

jaunam”, bet nav zināms, kā tas būs. Ir programmas, kuru iepriekšējā akreditācija 

beidzas 1.jūnijā, tāpēc noslēguma darbu aizstāvēšanu plāno maijā. Studenti draud 

nemaksāt studiju maksu programmās, kuru akreditācija ir aizkavēta. 

Sadalīts 2013.gada LU budžets. Datorikas fakultātei tas ir knaps, bet nedaudz lielāks 

salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Ir palielinājies bāzes finansējums, var līdzfinansēt 

projektus. DF pētniecības projektu budžets ir fantastiski liels, pateicoties prof. 

A.Ambainim. 

Mēs( juridiski – LU) sadarbībā ar SIA DPA (tautsaimniecības pārstāvi) esam 

nodibinājuši SIA „Programmu testēšanas laboratoriju”, līdz gada beigām būs investēti 



ap 5 miljoni latu specializētas aparatūras un programmatūras iegādei, lai maijā varētu 

sākt reāli strādāt. 

Mūsu jaunajā žurnālā Baltic Journal of Modern Computing ir pirmie pieci raksti 

ienākuši, neviens nav no vadošajiem speciālistiem; ļoti vajag. Iesniegšanas termiņš 

jau ir pagarināts, un to pagarinās vēl.  

DF Dome pieņem zināšanai.  

                                                              2. 

Prof. J.Bičevskis:  

 Personāla departaments bija izsludinājis konkursu uz Informātikas 

mūžizglītības katedras vadītāja vietu. Saņemts 1 pieteikums; uz katedras 

vadītāja vietu pretendē profesors Māris Vītiņš. 

 Personāla departaments bija izsludinājis konkursu uz Datorzinātnes 

matemātisko pamatu katedras vadītāja vietu. Saņemts 1 pieteikums; uz 

katedras vadītāja vietu pretendē asoc. profesors Juris Smotrovs. 

 Personāla departaments bija izsludinājis konkursu uz Datorikas fakultātes 

dekāna vietu. Saņemts 1 pieteikums; uz dekāna vietu pretendē profesors Juris 

Borzovs. 

Visi nepieciešamie dokumenti – iesniegumi, vīzijas par fakultātes un katedru 

vadīšanu biju izsūtījis domes locekļiem elektroniski, visi ir iepazinušies. 

   

Priekšlikums: veikt vēlēšanu procedūru. 

Atklātā balsošanā ievēlam balsu skaitīšanas komisiju 3 cilvēku sastāvā: 

Rihards Balodis, Kārlis Čerāns, Edgars Ķemers. 

Balsu skaitīšanas komisija veic balsošanas un balsu skaitīšanas procedūru un 

nolasa protokolus. 

Komisija konstatē, ka vienbalsīgi Datorikas fakultātes dekāna amatā uz četriem 

gadiem ir ievēlēts Juris Borzovs. 

 

Komisija konstatē, ka vienbalsīgi Datorikas fakultātes Datorzinātnes matemātisko 

pamatu katedras vadītāja amatā uz sešiem gadiem ir ievēlēts Juris Smotrovs. 

 

Komisija konstatē, ka vienbalsīgi (divi biļeteni nederīgi) Datorikas fakultātes 

Informātikas mūžizglītības katedras vadītāja amatā uz sešiem gadiem ir ievēlēts Māris 

Vītiņš. 

 

DF Dome nolemj: apstiprināt balsu skaitīšanas komisijas protokolus. 

 



                                                                    3. 

Prof.J.Borzovs: tā kā katram akadēmiskā personāla pārstāvim ir jānodarbojas ar 

zinātni, priekšlikums apstiprināt šādu LU pētniecības projekta pieteikumu (nauda šim 

pasākumam nav paredzēta): 

 
 

LU PĒTNIECĪBAS PROJEKTA PIETEIKUMS 

Jauns X  

 

Reģistrācijas Nr. 

(aizpilda Akadēmiskais departaments) 

Datums 

Pētniecības virziens un apakšvirziens 

Ar studiju procesu saistīti pētījumi 

Zinātnes nozare  

Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas 

Projekta nosaukums latviešu valodā      

Ar studiju procesu saistīti pētījumi datorikā un saskardisciplīnās 

Projekta nosaukums angļu valodā 

Study process related research in computing and related disciplines 

Izpildes termiņš no 01.03.2013. līdz 31.12.2018. 

Projekta vadītājs (zin. grāds, vārds, uzvārds) 

Dr.habil.sc.comp. Juris Borzovs 

Amats 

profesors 

Struktūrvienība 

Datorikas fakultāte 

Adrese: Raiņa bulvāris 

19-327 

Kontakttālrunis: 67034490 

e-pasta adrese: juris.borzovs@lu.lv 

Projekts tiek finansēts no citiem valsts budžetā zinātniskajai darbībai piešķirtajiem līdzekļiem: 

 Jā X Nē 

 

1.1. Nepieciešamais finansējuma apmērs (latos, kopā un pa gadiem) 

- 

1.2. Projekta apraksts līdz 1000 zīmēm (2. pielikums) 

2. Projekta vadītāja pieredze zinātnisko projektu īstenošanā:  

2 LZP projekti 2001.-2009.g. 



3. Projekta īstenotāji:  

Darbinieki: 

Nr.

p.k. 
Vārds, uzvārds Amats projektā

1
   

Kvalifikācija, amats vai statuss LU ārpus projekta
2 

Zin.grāds
3 Amats LU

4 Statuss LU
5
  

1. Juris Borzovs vad.pētnieks 

Dr.habil. 

dat. 
prof.  

2.  Guntis Arnicāns vad.pētnieks Dr.dat. prof.  

3.  
Jānis Zuters 

vad.pētnieks 
Dr.dat. asoc.prof.  

4.  Alina Vasiļjeva pētniece Dr.dat. docente  

5.  Imants Gorbāns pētnieks Dr.admin. docents  

6. Viesturs Vēzis vad.pētnieks Dr.dat. asoc.prof.  

7. 
Māris Vītiņš 

vad.pētnieks 
Dr.dat. prof.  

8.  Ēvalds Ikaunieks vad.pētnieks Dr.dat. vad.pētnieks  

9. Uldis Straujums vad. pētnieks Dr.dat. asoc.prof.  

10. Laila Niedrīte vad.pētniece Dr.dat. asoc.prof.  

11. Dainis Dosbergs pētnieks Dr.dat. docents  

12. Maksims Kravcevs pētnieks Dr.dat. docents  

13. Krišs Rauhvargers pētnieks Dr.dat. docents  

14. Edvīns Karnītis vad.pētnieks Dr.fiz. vad.pētnieks  

15. 
Darja 

Solodovņikova pētniece 
Dr.dat. docente  

16. Vineta Arnicāne pētniece  pētniece  

DF Dome nolemj: apstiprināt LU pētniecības projekta pieteikumu. 

 

                                                           
 

 

 

 

 



                                                                            4.                                                                    

Prof. J.Bičevskis:  pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

„Programmēšana un datortīklu administrēšana” direktors Jānis Zuters iesniedzis priekšlikumu 

par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Programmēšana un 

datortīklu administrēšana” studiju virziena „Programmēšana” noslēguma  pārbaudījumu 

komisijas sastāva papildināšanu ar vēl vienu sekretāru - docentu Imantu Gorbānu. 

DF Dome nolemj: lūgt Iraidu Neimani veikt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmas „Programmēšana un datortīklu administrēšana” studiju virziena 

„Programmēšana” noslēguma pārbaudījumu komisijas sastāva papildināšanu ar vēl vienu 

sekretāru - docentu Imantu Gorbānu.                                                                                        

                                                                            5. 

Par Datorikas fakultātes līdzdalību informātikas skolotāju sagatavošanā 

Viestura Vēža sagatavots Domes sēdes lēmuma projekts: 

1. DF interešu jomā ir informātikas un programmēšanas skolotāju sagatavošana. 

2. Noteikt informātikas un programmēšanas skolotāju sagatavošanai šādu minimālo 

studiju kursu kopu, pieņemot, ka pedagoģijas, psiholoģijas, vispārējās mācību 

metodikas jautājumi un vispārizglītojošo: 

2.1. Mācību priekšmeta satura modulis – 30kp 

2.1.1. Ievads datorikā – 2kp 

2.1.2. Programmēšana – 10kp 

2.1.3. Datu struktūras un pamatalgoritmi – 2kp 

2.1.4. Informācijas glabāšanas un meklēšanas sistēmas – 2kp 

2.1.5. Lietotojumprogrammu izvēlētas nodaļas – 2kp 

2.1.6. Programmēšanas elementi biroja lietotnēs – 2kp 

2.1.7. Multimediju un interneta tehnoloģijas – 2kp 

2.1.8. Datori, datortīkli un datorklases pārvaldība – 4kp 

2.1.9. Matemātika (t.sk. analītiskā ģeometrija) – 4(6)kp 

2.2. Mācību priekšmeta mācību metodikas modulis – 10kp 

2.2.1. Biroja lietotņu mācību metodika – 4kp 

2.2.2. Datorgrafikas mācību metodika – 2kp 

2.2.3. Programmēšanas pamatu mācību metodika – 2kp 

2.2.4. Informātikas olimpiāžu praktikums – 2kp 

2.2.5. Ārpusklases un ārpusskolas darbs informātikā – 2kp 

3. Mācību priekšmeta mācību metodikas modulis veidojams kā atsevišķi lasāmi kusi, 

bet Mācību priekšmeta satura modulis ir saprāta robežās maksimāli integrējams  

ar DF realizēto koledžas programmu, lai 1.kursā nezaudētu lielāko daļu no studēt 

gribošajiem par informātikas skolotājiem.  

4. 2. Punktā minētos kursus realizēt kopīgi gan J.Logina, gan S.Kalniņas, gan 

jaunveidojamajā Skolotāja – maģistra programmā un izveidot darba grupu kursu 

saskaņošanai un informātikas un programmēšanas pamatu skolotāju 

sagatavošanas moduļa realizācijai. 



5. Noteikt, ka LU realizētie IT kursi ir DF interešu lokā, piemēram: 

5.1. Informācijas tehnoloģija izglītībā I – 2kp 

5.2. Informācijas tehnoloģija izglītībā II (Informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas izglītībā un skolvadībā) – 2kp 

5.3. Informācijas tehnoloģija izglītībā III – 2kp 

 

Debatēs piedalījās profesors J.Bičevskis, asociētais profesors V.Vēzis, asociētais 

profesors J.Zuters, profesors K.Čerāns, profesors J.Borzovs, profesors K.Podnieks, 

profesors M.Vītiņš. 

DF Dome nolemj:  

1. Izmaiņas informātikas skolotāju programmās izskatīt pēc šo izmaiņu 

akceptēšanas Informātikas skolotāju studiju programmu padomē. 

2. Uzticēt asociētajam profesoram Viesturam Vēzim izveidot darba grupu ar 

mērķi sakārtot informātikas skolotāju sagatavošanu Latvijas Universitātē. 

 

Sēdi vadīja:                                                                                                     J.Bičevskis 

Protokolēja                                                                                                       R.Ekmane 


