
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

DATORIKAS FAKULTĀTES 

Domes e-sēdes protokols Nr.2 2014.gada 13.janvārī 

Sēdi vada: DF Domes priekšsēdētājs profesors Jānis Bičevskis 

Protokolē: Domes sekretāre R. Ekmane 

Sēdē piedalās: 18 no 25 Domes locekļiem - akadēmiskā personāla pārstāvji prof. A. 

Ambainis, prof. G. Arnicāns, prof. J. Bārzdiņš, prof. J. Bičevskis, asoc. prof. E.Celms, 

doc. K. Freivalds, prof. R.M. Freivalds, prof. K.Čerāns, asoc. prof. Ģ. Karnītis, asoc. 

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

prof. M.Vītiņš, asoc. prof. J. Zuters; vecākā studiju metodiķe Ā.Sproģe; sadarbības 

partneris R.Balodis-Bolužs; studentu pārstāvis  E. Ķemers. 

Dekāns J. Borzovs 

Darba kārtība: 

 

1.Par konkursa izsludināšanu uz zinātniskā asistenta amatiem Datorikas fakultātē. 

2.Par konkursa izsludināšanu uz docenta amatiem Datorikas fakultātē. 

                                                            1. 

Prof. J.Borzovs:  

Sakarā ar 13.decembrī parakstīto ERAF projektu, ko kopīgi izpildīs SIA Tilde un LU 

DF, lūdzu atbalstīt lūgumu Personāla departamentam izsludināt vēlēšanas uz četrām 

zinātnisko asistentu amata vietām Informācijas sistēmu apakšvirzienā (darba 

uzdevumi pielikumā). 

 

DF Dome nolemj: Apstiprināt asistenta darba uzdevumus un lūgt Personāla 

departamentu izsludināt konkursu uz četrām zinātnisko asistentu amata vietām 

Informācijas sistēmu apakšvirzienā, kad pienāks tāda vajadzība. 

 

                                                             2. 

 

Profesors J.Bičevskis: 

Saņemti divi priekšlikumi par konkursa izsludināšanu uz docentu amatu vietām:  

viena no Informātikas mūžizglītības katedras vadītāja profesora Māra Vītiņa par 

Viestura Vēža ievēlēšanas termiņa asociētā profesora amatā beigšanos 2014. gada 

jūnijā un jauna konkursa izsludināšanu docenta amatā ( pēc pārrunām ar V.Vēzi) 

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju virziena Datorikas didaktikas 

apakšvirzienā; 



otra no Datorzinātņu katedras vadītāja profesora Kārļa Čerāna par konkursa 

izsludināšanu uz docenta amatu Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju 

virziena Programmēšanas valodu un sistēmu apakšvirzienā. Potenciālais 

pretendents uz šo amatu Dr.dat. Sergejs Kozlovičs. 

Docentu darba uzdevumi pielikumā. 

Pēc debatēm, kurās piedalījās profesors J.Bičevskis, profesors K.Podnieks, profesors 

K.Čerāns, dekāns profesors J.Borzovs, asociētais profesors Ģ.Karnītis,  

DF Dome nolemj: Apstiprināt docentu darba uzdevumus 

 un lūgt Personāla departamentu izsludināt konkursu Datorikas fakultātē uz vienu 

docenta amata vietu Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju virziena Datorikas 

didaktikas apakšvirzienā un vienu docenta amata vietu Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģiju virziena Programmēšanas valodu un sistēmu 

apakšvirzienā . 

 

Sēdi vadīja                                                                                                      J.Bičevskis                                                                                                     

Protokolēja                                                                                                       R.Ekmane 

 


