
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

DATORIKAS FAKULTĀTES 

Domes sēdes protokols Nr.8 2014.gada 16.jūnijā 

Sēdi vada: DF Domes priekšsēdētājs profesors Jānis Bičevskis 

Protokolē: Domes sekretāre R. Ekmane 

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

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

prof. K. Čerāns, doc. K. Freivalds, prof. R.M. Freivalds, 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 pārstāvji  A. Smišļajevs, K.Jēriņš, J.Peisenieks. 

Darba kārtība: 

1.DF aktualitātes. 

2.Vēlēšanas docenta amatā Datorikas fakultātē. 

3.Gala pārbaudījumu komisiju protokolu apstiprināšana. 

4.Grāda ar izcilību piešķiršana. 

5.Izcilības sertifikāta piešķiršana. 

6.Pretendentu izvirzīšana studentu darbu konkursiem. 

7.Informācija par rektora atzinību beidzējiem. 

 

                                                            1. 

 

Dekāna prof.Jura Borzova aktualitātes nolasa prof. M. Vītiņš:  

Kopš pēdējās klātienes Domes sēdes 7.aprīlī liktenīgu notikumu nav bijis. 

1)      Esmu ticies ar Rihardu Gailumu, Riga High Technology University 

iniciatoru. Nozīmīga progresa pagaidām gan nav, kaut nopļāpājām gandrīz 3 

stundas. 

2)      Simptomātiska bija Krievijas IT kompānijas „Acronis” (nodarbojas ar datu 

rezerves kopēšanas rīku izstrādi) pārstāvju vizīte. Kompānijas tirgus par 95% 

esot rietumos, bet izstrādes centri – Krievijā. Pārstāvji lūkojās pēc iespējām 

pārcelt izstrādi ārpus Krievijas, jo Krievijai draudot biznesa izolācija. Viņi par 

to runāja kā par neizbēgamu lietu. 

3)      Esmu pieteicis fakultāti dalībai starptautiskajā vērtēšanā Multirank. 

4)      Fakultātes profesori un asociētie profesori, diemžēl tālu ne visi, izbaudīja 

Alumni biedrības (de facto – Maksima Jegorova un Accenture) jauko dāvanu 

– Mocarta operu „Figaro kāzas” LNO.  

5)      Gatavojamies izlaidumam. Šogad, papildus jau tradicionālajam pasākumam, 

Alumni biedrība iecerējusi pēc fotografēšanās pie Brīvības pieminekļa aicināt 

absolventus uz pieņemšanu. 

 

DF Dome pieņem zināšanai aktualitātes. 

 

 



                                                    2. 

 

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

docenta amata vietu, kuru DF Dome apstiprināja š.g. aprīlī. Pieteikusies viena 

kandidāte – Dr. Solvita Zariņa. 

      Iesniegtie dokumenti atbilst prasībām. 

      Iesaku veikt vēlēšanu procedūru. Visi PAR. 

      Pēc vēlēšanu procedūras veikšanas balsu skaitīšanas komisija konstatē,  

 

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

balsstiesīgo locekļu skaita, Datorikas fakultātes Informātikas mūžizglītības 

katedrā par docentu e-studiju tehnoloģiju un pārvaldības apakšvirzienā uz 

sešiem gadiem ir ievēlēta Solvita Zariņa. 

 

DF Dome nolemj apstiprināt balsu skaitīšanas komisijas protokolus par Solvitas 

Zariņas ievēlēšanu docenta amatā e-studiju tehnoloģiju un pārvaldības 

apakšvirzienā Informātikas mūžizglītības katedrā uz sešiem gadiem. 

 

                                                    3. 

 

Profesors Kārlis Podnieks, maģistru studiju programmas direktors: maģistru 

programmu šopavasar sekmīgi pabeiguši 39 studenti, piešķiram dabaszinātņu 

maģistra grādu datorzinātnēs; 

Studiju metodiķe Ārija Sproģe: bakalaura studiju programmu šopavasar 

pabeidza sekmīgi 83 studenti, piešķiram dabaszinātņu bakalaura grādu 

datorzinātnēs; 

Asociētais profesors Jānis Zuters: profesionālo programmu šopavasar sekmīgi 

pabeidza 116 studenti (109 – programmētāji un 7 datortīklu administratori). 

Piešķiram programmētāja kvalifikāciju un datortīklu administratora 

kvalifikāciju. 

 

DF Dome nolemj apstiprināt Gala pārbaudījumu komisiju 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 

 

DF Dome nolemj: 

 

1.Piešķirt dabaszinātņu maģistra grādu datorzinātnēs ar izcilību 

 

Krišjānim Prūsim (st.apl. kp08074) 

 

2.Piešķirt dabaszinātņu bakalaura grādu datorzinātnēs ar izcilību 

 

Alisei Ņikitinai ( st.apl.an09077) un Artūram Znotiņam (st.apl. az10092)           

 



3.Piešķirt Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā 

„Programmēšana un datortīklu administrēšana” kvalifikāciju programmētājs ar 

izcilību  

 

Mārim Jankovskim ( st.apl. mj12015) un Osvaldam Neideram ( st.apl. on11005 ). 

 

                                                        5. 

 

Prof. K.Podnieks: saskaņā ar Nolikumu par izcilības studijām Latvijas 

Universitātes Datorikas fakultātē izsniegt maģistra programmas 

absolventam Krišjānim Prūsim Izcilības sertifikātu, reģ. Nr. IS-0002-M. 

 

DF Dome nolemj izsniegt maģistra programmas absolventam Krišjānim 

Prūsim Izcilības sertifikātu, reģ. Nr. IS-0002-M. 

 

                                                   6. 

 

Prof. J.Bičevskis par studentu noslēguma darbu rekomendēšanu konkursiem. 

Kopā ar programmu direktoriem nospriedām, ka no maģistru programmas 

beidzējiem uz konkursiem varam sūtīt trīs darbus: 

 

1.Krišjānis Prūsis    kp08074 

2.Jānis Judvaitis      jj08005 

3.Poļina Goršanova ps08015 

 

No bakalauru programmas beidzējiem arī trīs darbus: 

 

1.Ginta Garkāje        gg10040 

2.Jānis Peisenieks     jp10076 

3.Artūrs Znotiņš       az10096 

 

DF Dome nolemj rekomendēt nosaukto studentu darbus konkursiem. 

 

                                                   7. 

 

Prof.J.Bičevskis: rektora atzinību pēc sekmēm pelnījuši 30 absolventi – kopā 

maģistri un bakalauri. Tā ir patīkama informācija. 

 

DF Dome pieņem zināšanai. 

 

 

 

 

Sēdi vadīja                                                                                                      J.Bičevskis                                                                                                    

Protokolēja                                                                                                       R.Ekmane 


