
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

DATORIKAS FAKULTĀTES 

Domes sēdes protokols Nr.25 2013.gada 23.septembrī 

Sēdi vada: prof. J. Bičevskis 

Protokolē: Domes sekretāre R. Ekmane 

Sēdē piedalās: 19 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, doc. K. Freivalds, prof. K.Čerāns, asoc. prof. Ģ. Karnītis, prof. 

K.Podnieks, asoc. prof. U.Straujums, asoc. prof. V.Vēzis, prof. M.Vītiņš, asoc. prof. 

J. Zuters; sadarbības partneri L. Sparāne, R.Balodis; vecākā studiju metodiķe 

Ā.Sproģe; studentu pārstāvji Jānis Peisenieks, Aleksejs Smišļajevs. 

Dekāns J. Borzovs 

Darba kārtība:  

 

1. DF aktualitātes. Ziņo dekāns J. Borzovs 

2. Izmaiņas Domes sastāvā 

3. Pētnieku vēlēšanas Datorikas fakultātē  

4.Par amata vietu iedibināšanu vieslektoriem Datorikas fakultātē 

5.Plāns sadarbībai ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 

6.Budžeta vietu sadalījuma rotācijā noteikšana Datorikas fakultātē 

7.Maģistra darba metodisko norādījumu apstiprināšana  

8.Par finansiālu atbalstu maģistra programmas "Skolotājs" apakšprogrammai 

                                                              1. 

Prof. J. Borzovs: esam uzņēmuši rekordlielu daudzumu studentu visos līmeņos- 

bakalauru , programmētāju ,maģistru, doktora studiju programmās. 

Ārkārtas Senāta sēdē nobalsoja par Torņkalna kompleksa būvniecības turpināšanu. 

Man tas šķiet ļoti augsta riska projekts, par ko var nākties 20 gadus maksāt no 

fakultāšu līdzekļiem. 

Ministru kabinets atliek uz 2015.gadu domu par e-vēlēšanām, jo nav paredzēta nauda 

2014.gada budžetā. 

Datorikas fakultātē viesojas Petrozavodskas universitātes Matemātikas fakultātes 

dekāns A. Varfolomejevs un viespētnieks no Čehijas – Shengeen Zheng. 



Esam sākuši pārrunas ar Matemātikas nodaļas vadītāju prof. I.Bulu par starpfakultāšu 

skolotāju bakalaura programmas, ko vada Ķīmijas fakultāte (J.Logins), papildināšanu 

ar apakšprogrammu divu kvalifikāciju – vidusskolas matemātikas skolotājs, 

vidusskolas informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs – iegūšanai. 

Ar Bioloģijas fakultātes dekānu Nilu Rostoku esam runājuši par maģistru programmu 

vai apakšprogrammu bioinformātikā.  

25.septembrī – LU Biznesa inkubatora kontaktpunkta atvēršana mūsu fakultātē. Ar to 

nodarbojas mūsu Studentu padome. 

Šodien notiek pirmā attālinātā lekcija angļu valodā no Vitauta Dižā Kauņas 

universitātes. Lekcijas lasa profesors Vladislavs Fomins; kurss par e-komerciju. 

DF Dome nolemj pieņemt zināšanai prof. J. Borzova sniegto informāciju. 

                                                        2. 

 Prof. J. Bičevskis: no DF SP saņemts priekšlikums Uģa Bērziņa vietā Domē iekļaut 

Alekseju Smišļajevu.  

DF Dome nolemj: apstiprināt Alekseju Smišļajevu  DF Domes sastāvā. 

                                                               3. 

 Prof. J. Bičevskis: LU Personāla departaments bija izsludinājis konkursu uz tām 

vadošā pētnieka un pētnieku amatu vietām, kuras DF Dome apstiprināja š.g. 14.jūnijā. 

Konkurss ir noslēdzies un saņemti šādi pretendentu pieteikumi: 

Uz vadošā pētnieka vietu  - Dr. Vineta Arnicāne,  

Uz piecām pētnieku vietām   - Kaspars Balodis, Aleksandrs Belovs, Dmitrijs 

Kravčenko, Jānis Iraids,  Dr. Nikolajs Nahimovs. 

 

Iesniegtie dokumenti atbilst prasībām. 

Katrs pretendents īsi pastāsta par saviem plāniem zinātnē. 

DF Dome nobalso par vēlēšanu procedūras veikšanu. 

DF Dome, atklāti balsojot, ievēl balsu skaitīšanas komisiju trīs cilvēku sastāvā – 

Andris Ambainis, Aleksejs Smišļajevs, Ārija Sproģe. 

Balsu skaitīšanas komisija veic vēlēšanu procedūru un nolasa protokolus. 

DF Dome nolemj apstiprināt protokolus par to, ka 

ar nepieciešamo balsu skaitu, kas ir lielāks nekā puse no klātesošo balsstiesīgo locekļu 

skaita Datorikas fakultātē par vadošo pētnieku datu apstrādes sistēmu un datortīklu 

apakšvirzienā uz sešiem gadiem ir ievēlēta Vineta Arnicāne; 



ka ar nepieciešamo balsu skaitu, kas ir lielāks nekā puse no klātesošo balsstiesīgo 

locekļu skaita Datorikas fakultātē par pētniekiem datorzinātnes matemātisko pamatu 

apakšvirzienā uz sešiem gadiem ir ievēlēti Kaspars Balodis, Aleksandrs Belovs, 

Jānis Iraids, Dmitrijs Kravčenko, Nikolajs Nahimovs. 

                                                                       4.  

No DF dekāna prof. Jura Borzova saņemts ziņojums: 

Lai pavērtu administratīvu iespēju vajadzības gadījumā iesaistīt DF studiju darbā 

Eiropas Savienības valstu viesprofesorus un asociētos viesprofesorus, ko pieprasa 

Augstskolu likums, lūdzu Domes piekrišanu un vēršanos pie Senāta iedibināt 

Datorikas fakultātē pa divām profesora un asociētā profesora amata vietām, 

NEIZSLUDINOT KONKURSU. 

Uz vienu profesora vietu pretendē Kauņas Vitauta Dižā universitātes Informātikas 

fakultātes profesors Vladislavs Fomins. Prof. V. Fomins ir dzimis 1973.gadā, viņam ir 

filozofijas doktora grāds ekonomikā (iegūts Somijā 2001.gadā), profesora amatā viņš 

ir ievēlēts 2009.gadā, un no 2010.gada pilda fakultātes Lietišķās informātikas nodaļas 

vadītāja pienākumus. Uz otru profesora vietu varētu pretendēt DF profesore Darja 

Šmite un Ēriks Šneiders (Stokholmas Universitāte, attālinātais kurss bakalaura 

programmā). 

DF Dome nolemj: Ierosināt LU Senātam iedibināt Datorikas fakultātē divas 

profesora un divas asociētā profesora amata vietas, NEIZSLUDINOT KONKURSU. 

                                                                     5. 

 Prof. J.Borzovs: nosūtīju Domei izskatīšanai un  apstiprināšanai, kā arī kolēģiem 

iespējamiem papildinājumiem un labojumiem plānu sadarbībai ar Latvijas un ārvalstu 

augstskolām. Šādu plānu mums pieprasīja Akreditācijas komisija. Uz jautājumu, vai 

līdzīga prasība tiek uzturēta arī citām augstskolām, atbilde nesekoja. Tā kā esam plānu 

gatavojuši, lieku priekšā to apstiprināt.  

 Plāns sadarbībai ar Latvijas un ārvalstu augstākās izglītības institūcijām 2013.-2019.g. 

 

Pasākums Termiņš Atbildīgais/Dalībnieki 

   

Ikdivgadējās starptautiskās 

zinātniskās konferences 

„Databases and 

Information Systems” 

rīkošana 

pāra gados LU DF, Tallinas Tehniskā 

universitāte, Viļņas 

Universitāte, Viļņas 

Ģedimina Tehniskā 

universitāte 

Piedalīšanās Erasmus 

programmā 

pastāvīgi Fakultātes atbildīgais par 

Erasmus programmas 

īstenošanu 

(dubultdiplomu maģistra 

studijas Blekinges 

Tehniskajā augstskolā 



Zviedrijā un Brīvajā 

Bocenes-Bolcano 

universitātē Itālijā; 

bakalaura un maģistra 

apmaiņas studijas 

Blekinges Tehniskajā 

augstskolā, Brīvajā 

Bocenes-Bocano 

universitātē, Degendorfas 

Tehniskajā augstskolā un 

Vismaras Tehniskajā 

augstskolā Vācijā, Briseles 

Brīvajā universitātē 

Beļģijā, Granadas 

Universitātē un Deusto 

Universitātē Spānijā,  Fafes 

Tehnoloģiskā augstskola 

Portugālē, Tallinas 

Universitātē Igaunijā; 

mācībspēku apmaiņa ar 

Petrozavodskas Valsts 

universitāti, Kazaņas 

Universitāti) 

Vieslektoru uzaicināšana 

no Eiropas Savienības 

augstskolām 

no 2013.g. Studiju programmu 

direktori 

(Blekinges Tehniskā 

augstskola, Stokholmas 

Universitāte, Vitauta Dižā 

Kauņas universitāte) 

Reģionālo augstskolu 

mācībspēku un pētnieku 

studijas doktorantūrā 

pastāvīgi Doktora studiju 

programmas direktors 

(Daugavpils Universitāte, 

Ventspils Augstskola) 

Studentu un darbinieku 

datorzinātņu vasaras 

konference 

ik gadu Doktora studiju 

programmas direktors 

(aicinātas visas Latvijas 

„IT augstskolas”, kā arī 

ārvalstīs studējošie) 

  

DF Dome nolemj: apstiprināt plānu Datorikas fakultātes sadarbībai ar Latvijas un 

ārvalstu augstskolām.                                6. 

Prof. J. Borzovs: Budžeta vietu skaits rotācijā ir jānosaka ļoti operatīvi, kad daudzi 

domnieki ir atvaļinājumā. Lietderīgi būtu vietu skaita noteikšanu deleģēt dekānam. 

Proporcijas nosakām pēc sesijas rezultātiem.  

 DF Dome nolemj: budžeta vietu skaita rotācijā noteikšanu deleģējam dekānam.  

                                                                     7. 

Prof. K. Podnieks: lieku priekšā apstiprināt „Maģistra darba metodiskos 

norādījumus”. Dokumenta sākuma versija tika izstrādāta 2007.gadā studentu 



vajadzībām. Šo dokumentu visu laiku papildinām. Tagadējo versiju apsprieda un 

apstiprināja DZSPP, viņu ieteiktos redakcionālos labojumus esam ielikuši tekstā. 

DF Dome nolemj apstiprināt normatīvo dokumentu „Maģistra darba metodiskie 

norādījumi”. 

                                                                    8. 

Asoc. prof. V. Vēzis: par finansiālu atbalstu maģistra programmas "Skolotājs" 

apakšprogrammai „Vidusskolas informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs”. 

Maģistru programmā „Skolotājs” iesaistās visas LU fakultātes, atskaitot mediķus un 

juristus. Katra fakultāte atbild par saviem priekšmetiem. Datorikas fakultātes 

priekšmetu mācīšanai nepieciešami ~ 600 – 800 lati. 

Prof. J. Borzovs: tas nav tas, par ko mēs vienojāmies jūnija DF Domes sēdē. 

 

 Lēmums bija nedaudz cits: Citēju: 

  

 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. 

 

Bet pirms šīs sēdes bija saruna ar asoc. prof. V.Vēzi par izmaksām maģistru 

programmai „Skolotājs”. Vienojāmies, ka šos ~ 600 – 800 latus gadā maksāsim no 

Datorikas fakultātes budžeta. 

 

DF Dome nolemj pieņemt zināšanai faktu par vienošanos. 

 

 

 

 

Sēdi vadīja                                                                                                      J.Bičevskis                                                                                                     

Protokolēja                                                                                                      R.Ekmane 


