
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

DATORIKAS FAKULTĀTES 

Domes sēdes protokols Nr.6 2014.gada 7.aprīlī 

Sēdi vada: DF Domes priekšsēdētājs profesors Jānis Bičevskis 

Protokolē: Domes sekretāre R. Ekmane 

Sēdē piedalās: 20 no 25 Domes locekļiem - akadēmiskā personāla pārstāvji  prof. G. 

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

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

L.Niedrīte, prof. K.Podnieks, asoc. prof. U.Straujums, lekt. L.Trukšāns, asoc. prof. 

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

studentu pārstāvji  A. Smišļajevs, E.Ķemers, K.Jēriņš, A.Lavrenovs 

Dekāns J. Borzovs 

Darba kārtība: 

 

1. DF aktualitātes 

2. Par izmaiņām DF Domes sastāvā 

3. Vēlēšanas docenta amatos Datorikas fakultātē 

4. Vēlēšanas pētnieka amatā Datorikas fakultātē 

5. Docenta amata darba uzdevumu apstiprināšana un docenta vēlēšanu izsludināšana 

                                                                1. 

Ziņo  DF dekāns prof. J.Borzovs par DF aktualitātēm: 

1. Datorikas fakultāte ir starp 15 visaugstāk novērtētajām pētniecības institūcijām 

Latvijā. 

2. Piedalījāmies izstādē „Skola – 2014”. Tās apmeklētāju loks turpina 

mazināties. Arī ievērojamas paviljona platības palika neaizņemtas. Lielu daļu 

aizņem ārvalstu piedāvātāji. 

3. DF dzimšanas dienas atzīmēšanas nedēļa atkal bija gaumīgi noorganizēta, to 

sponsorēja DPA. Papildus Accenture noorganizēja un nofinansēja absolventu 

saietu „Pasveicini savu profesoru”. 

4. Atvērto durvju dienā skolēniem klātienē piedalījās 52 apmeklētāji, internetā – 

84 unikāli pieslēgumi. 

5. Slēdzam jaunus Erasmus apmaiņas līgumus ar Horvātijas, Turcijas un 

Francijas universitātēm.  

Līdz šim līgumi ir ar 

FHS Deggendorf (DE), 

HS Wismar (DE),  

Free Un.Bozen (I),  



Blekinge Ins.Techn. (SE),  

Technical Uni. Madrid (ES),  

Un.Granada/Ceuta  (ES),   

Porto Polytechnic Univ. (PT),  

Escola Superior de Technologies de Fafe (PT),  

Universidad de Deusto (ES),  

Tallinn University (EE). 

6. Šogad uzkrītoši daudz IT kompāniju sludina studentu sacensības 

programmēšanā. 

7. Būvdarbi Torņakalnā notiek. 

8. Daži skaitļi par DF pēc stāvokļa uz 27.martu :  

studentu pavisam 740; no tiem Latvijas pilsoņu – 724, Krievijas pilsoņu – 2 

(abi kārto dokumentus Latvijas pilsonībai), Latvijas nepilsoņu – 14; 

norādījuši latviešu valodu kā dzimto – 551, 

krievu valodu – 130, 

nav norādījuši neko – 59; 

pirmā gada studenti ir nākuši no vairāk nekā 125  mācību iestādēm, tostarp: 

25 no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas, 

11 no Āgenskalna Valsts ģimnāzijas, 

10 no Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas, 

  8 no Rīgas Valsts tehnikuma, 

pa 7 no Cēsu Valsts ģimnāzijas un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, 

6 no Siguldas Valsts ģimnāzijas, 

pa 4 no Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas, Rīgas 84.vidusskolas, Rīgas Juglas 

vidusskolas, Rīgas Kultūru vidusskolas, Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas, Rīgas 

Valsts vācu ģimnāzijas, Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas; 

no 254 pamatstudiju pirmkursniekiem turpina studēt - 172. 

 

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

informāciju.                                          

                                                            2. 

      Ziņo DF Domes priekšsēdētājs prof. J.Bičevskis: saskaņā ar DF Domes nolikumu   

tās sastāvā ir atbrīvojušās divas vakantas studentu pārstāvju vietas. Atbilstoši 

Studentu pašpārvaldes lēmumam ir lūgums apstiprināt DF Domes sastāvā K.Jēriņu un 

A. Lavrenovu. 

DF Dome nolemj apstiprināt DF Domes sastāvā K.Jēriņu un A. Lavrenovu. 

                                                              3. 

Par vēlēšanām docenta amatos Datorikas fakultātē ziņo DF Domes priekšsēdētājs 

prof. J.Bičevskis:  

LU Personāla departaments ir izsludinājis konkursu uz 2 docenta amata vietām, 

kuras DF Dome apstiprināja š.g. janvārī un februārī. Pieteikušies V.Vēzis un 

S.Kozlovičs. Iesniegtie dokumenti atbilst prasībām. 



DF Dome ievēl balsu skaitīšanas komisiju un komisija veic vēlēšanu procedūru. 

Pēc balsu saskaitīšanas komisija nolasa protokolus – 

 ar 10 balsīm (LZP eksperti) PAR , 0 balsīm PRET un 0 balsīm ATTURĀS  

 

Viesturs Vēzis ir ievēlēts Informātikas mūžizglītības katedrā par docentu uz 

sešiem gadiem Datorikas didaktikas apakšnozarē; 

Sergejs Kozlovičs ir ievēlēts Datorzinātņu katedrā par docentu uz sešiem gadiem 

Programmēšanas valodu un sistēmu apakšnozarē. 

 

      DF Dome nolemj apstiprināt balsu skaitīšanas komisijas protokolus. 

 

                                                                   4. 

 

Par vēlēšanām pētnieka amatā ziņo DF Domes priekšsēdētājs prof. J.Bičevskis:  

LU Personāla departaments ir izsludinājis konkursu uz pētnieka amata vietu, kuru 

DF Dome apstiprināja š.g. februārī. Pieteikusies Ilze Irēna Ilziņa. 

 

Iesniegtie dokumenti atbilst prasībām. Balsu skaitīšanas komisija veic vēlēšanu 

procedūru. Pēc balsu saskaitīšanas 

20 balsis PAR, 0 balsis PRET, 0 balsis ATTURĀS. 

Ilze Irēna Ilziņa vienbalsīgi ir ievēlēta Datorikas fakultātē par pētnieci uz sešiem 

gadiem. 

DF Dome apstiprina balsu skaitīšanas komisijas protokolu. 

                                                             5. 

      Prof. Māris Vītiņš, Informātikas mūžizglītības katedras vadītājs par docenta 

amata darba uzdevumu apstiprināšanu un docenta vēlēšanu izsludināšanu 

Informātikas mūžizglītības katedrā:  

 potenciālā amata pretendente ir zinātņu doktore Solvita Zariņa, kas līdz šim divus 

četru kredītu kursus sekmīgi vadīja kā stundu pasniedzēja. Darba uzdevumi tika 

visiem Domes locekļiem izsūtīti. Priekšlikums vēlēšanas veikt, negaidot rudeni.  

DF Dome nolemj apstiprināt darba uzdevumus docentam un lūgt Personāla 

departamentu izsludināt vēlēšanas docenta amatā Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģiju nozares e-studiju tehnoloģiju un pārvaldības apakšnozarē Informātikas 

mūžizglītības katedrā drīzumā, negaidot rudeni. 

Sēdi vadīja                                                                                                      J.Bičevskis                                                                                                     

Protokolēja                                                                                                       R.Ekmane 


