
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

DATORIKAS FAKULTĀTES 

Domes sēdes protokols Nr.21 2013.gada 14.jūnijā 

Sēdi vada: prof. J.Bičevskis 

Protokolē: Domes sekretāre R.Ekmane 

Sēdē piedalās: 21 no 25 Domes locekļiem - akadēmiskā personāla pārstāvji prof. 

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

asoc.prof. E.Celms, 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, prof. M.Vītiņš;  studiju metodiķe Ā.Sproģe;  studentu 

pārstāvji E.Ķemers, V.Saulespurēns, J.Peisenieks, A.Smišļajevs. 

Dekāns J.Borzovs 

Darba kārtība 

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

2. Par konkursa izsludināšanu uz vadošā pētnieka, pētnieku, docentu amatiem 

Datorikas fakultātē. 

3. Gala pārbaudījumu komisiju protokolu apstiprināšana. 

Ziņo:  maģistra programmas direktors prof. K.Podnieks, 

 bakalaura programmas direktors prof. G.Arnicāns, 

 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas direktora       

vārdā prof. G.Arnicāns. 

4. Grāda ar izcilību piešķiršana. 

Ziņo:  maģistra programmas direktors prof. K.Podnieks, 

 bakalaura programmas direktors prof. G.Arnicāns, 

 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas direktora 

vietā prof. G.Arnicāns. 

5. Pretendentu izvirzīšana studentu darbu konkursiem. 

Ziņo:  maģistra programmas direktors prof. K.Podnieks, 

 bakalaura programmas direktors prof. G.Arnicāns 

6. Grozījumi bakalaura studiju programmā. 



Ziņo:  bakalaura programmas direktors prof. G.Arnicāns. 

7. Maģistra programmas „Skolotājs” atbalsts. 

8. Dažādi.                                       

                                                 1. 

Prof. J.Borzovs: periodā no iepriekšējās DF Domes sēdes vērā ņemami trīs notikumi: 

1. Programmētāju dienai būs atbalstītāji – LIKTA un IT CLUSTER. 

2. Ir noskaidrots uzvarētājs konkursā, kurš būvēs Torņakalna ēkas – firma Abora. 

Pārējie konkursanti sūdzēšoties. Ja nesūdzēsies, varbūt septembrī sāks būvēt. 

3. Ir saņemta 11.jūnija IZM vēstule par stratēģiju Eiropas naudas zinātnei iegūšanu un 

sadali. Dokumentu gatavo Ekonomikas ministrija. Mūsu virzieni tur praktiski nav 

paredzēti. Varbūt jāgatavo vēstule IZM. Vēstules punktos, ko komersanti gatavojas 

atbalstīt, vajadzētu punktu – viedās informācijas tehnoloģijas, tas iekļautu mūsu 

zinātnes virzienus šajā sarakstā. 

Dome nolemj: pieņemt zināšanai. 

                                                               2. 

Prof.J.Bičevskis: Par konkursa izsludināšanu uz vadošā pētnieka, pētnieku, docentu 

amatiem Datorikas fakultātē: rudenī, oktobra pirmajā nedēļā, LU Personāla 

departaments sludinās konkursu uz akadēmisko amatu vietām. DF Dome ir saņēmusi 

darba uzdevumus apstiprināšanai un priekšlikumus izsludināt konkursu 

1.Uz vienu vadošā pētnieka amata vietu – potenciālā pretendente Vineta Arnicāne; 

2.Uz piecām pētnieku amata vietām – potenciālie pretendenti Kaspars Balodis, 

Aleksandrs Belovs, Dmitrijs Kravčenko, Jānis Iraids, Nikolajs Nahimovs. 

3.Uz divām docentu vietām Programmēšanas katedrā – potenciālie pretendenti Aivars 

Niedrītis un Maksims Kravcevs. 

DF Dome nolemj: apstiprināt septiņām amata vietām darba uzdevumus un lūgt 

Personāla departamentu Datorikas fakultātē izsludināt konkursu   

1.Uz vienu vadošā pētnieka amata vietu – potenciālā pretendente Vineta Arnicāne; 

2.Uz piecām pētnieku amata vietām – potenciālie pretendenti Kaspars Balodis, 

Aleksandrs Belovs, Dmitrijs Kravčenko, Jānis Iraids, Nikolajs Nahimovs. 

3.Uz divām docentu vietām Programmēšanas katedrā – potenciālie pretendenti Aivars 

Niedrītis un Maksims Kravcevs. 

                                                             3. 



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

Mums jāapstiprina rezultāti. Priekšlikums apstiprināt maģistra gala pārbaudījuma 

komisijas sēdes protokolu (56 maģistrantiem), bakalaura gala pārbaudījuma komisijas 

sēdes protokolu (99 bakalaurantiem), valsts kvalifikācijas eksāmena komisijas sēdes 

protokolus ( 77 programmētājiem, 18 datortīklu administratoriem). 

 Pēc atklātas balsošanas – visi PAR . 

Dome nolemj: apstiprināt Datorikas fakultātes 2013.gada pavasara gala pārbaudījuma 

un kvalifikācijas piešķiršanas protokolus.  

                                                               4. 

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.Dāvim Brēdikam, db07007 

2.Artūram Kadiķim, ak07065 

3.Artūram Lavrenovam, al07058 

4.Tomasam Sizasam, ts07006 

5.Jeļenai Šišovai, js05090 

6.Andrejam Vihrovam, av07006 

      2. Piešķirt dabaszinātņu bakalaura grādu datorzinātnēs ar izcilību  

             1.Maksimam Dimitrijevam, md09032 

             2.Jevgēnijam Vihrovam, jv09187 

      3. Piešķirt Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā 

„Programmēšana un datortīklu administrēšana” kvalifikāciju programmētājs ar 

izcilību studentiem 

             1.Pēterim Rudzusīkam, pr11001 

             2.Aleksejam Smišļajevam, as11187 

                                                                    

 



                                                                  5. 

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

programmu direktoriem nospriedām, ka no maģistriem uz konkursiem varam sūtīt 

1. Āriņa Agņa aa07048 

2. Brēdika Dāvja db07007 

3. Černova Ņikitas nc07002 

4. Kadiķa Artūra ak07065 

5. Lavrenova Artūra al07058 

6. Sizasa Tomasa  ts07006; 

maģistru darbus;  no bakalauriem – Jāņa Purmaļa, Maksima Dimitrijeva, Aigara Seča, 

Riharda Krišlauka bakalaura darbus. 

Dome nolemj: rekomendēt nosaukto studentu darbus konkursiem. 

                                                                  6.   

Asoc.prof.Guntis Arnicāns: bakalaura studiju programmā lūdzu apstiprināt 

sekojošas izmaiņas studiju programmā un plānā: 

 Kursu Filz1049 "Filozofijas pamati" (2krp) aizstāt ar KomZ3120 "Komunikācija un 

kognitīvās zinātnes" 2krp (A daļa, vispārizglītojošie studiju kursi); 2013.-2014. 

mācību gadā docēšana notiek 6.semestrī, pēc tam 5.semestrī. 

Piezīmes: Atbilstoši LUIS kurss Filz1049 "Filozofijas pamati" vairs nav pieejams. 

Kursu KomZ3120 "Komunikācija un kognitīvās zinātnes" docē asoc. prof. Jurģis 

Šķilters un tas ir piemērots Datorikas studentiem. Līdz šim ar asoc. prof. Jurģi 

Šķilteru ir bijusi pozitīva sadarbība. 

Balsojums: visi – PAR. 

Dome nolemj: atbalstīt ieteikto datorzinātņu bakalaura studiju  programmas maiņu: 

 Kursu Filz1049 "Filozofijas pamati" (2krp) aizstāt ar KomZ3120 "Komunikācija un 

kognitīvās zinātnes" 2krp (A daļa, vispārizglītojošie studiju kursi); 2013.-2014. 

mācību gadā docēšana notiek 6.semestrī, pēc tam 5.semestrī. 

                                                                    7. 

Prof. J.Borzovs: balstoties uz PPMF asociētās profesores Indras Odiņas  e-pastu un 

LU Senāta lēmumu Nr. 310, ierosinu Datorikas fakultātes Domei apspriest jautājumu 

par finansiālu atbalstu profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmai 

"Skolotājs".  



 

Prof.J.Borzovs iepazīstina ar studiju programmas iespējamiem finansēšanas modeļiem 

un to ietekmi uz DF budžetu, kā arī iepazīstina ar Bioloģijas fakultātes Domes 

lēmumu un aicina balsot par sanāksmē pie mācību prorektora "parafēto" 

priekšlikumu.  

Pēc debatēm 

 DF Dome nolemj atbalstīt ne vairāk par 20 studentu apmācību ar sekojošiem 

nosacījumiem: 

1. Nozares (datorikas) priekšmetu apmācība notiek esošo datorikas SP kursu ietvaros, 

pievienojot studentus jau pastāvošām studentu grupām. Šīs izmaksas tiek nosegtas no 

Datorikas fakultātes budžeta līdzekļiem, pasniedzēju slodžu un infrastruktūras 

izmaksu veidā. Tas nozīmē arī to, ka studiju forma NLK šajā gadījumā nav iespējama, 

tāpat kā nenotiks nozares priekšmetu pasniegšana sestdienās. 

  

2. Datorikas fakultāte nesedz pārējās izmaksas, kas saistītas ar šīs programmas 

realizāciju, tai skaitā programmas administrēšanas, pedagoģijas kursu un prakšu 

izmaksas. 

 

                                                                   8. 

 

Prof.J.Bičevskis: Mūsu studiju virziens ir akreditēts uz sešiem gadiem – līdz 

2019.gadam. 

Datorikas fakultātes izlaidums notiks 1.jūlijā 10.00 Lielajā aulā. Tā kā izlaidums ir 

paplašināta fakultātes Domes sēde, lūgums visiem ierasties mantijās. 

DF Dome pieņem zināšanai. 

 

Sēdi vadīja                                                                                                      J.Bičevskis                                                                                                     

Protokolēja                                                                                                      R.Ekmane 


