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DATORIKAS FAKULTĀTES 

Domes sēdes protokols Nr.6 2015.gada 31.  martā 

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. G. Bārzdiņš,  prof. J. Bičevskis, asoc. prof. 

E.Celms, doc. K. 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; sadarbības 

partneris R. Balodis; studentu pārstāvji J.Peisenieks, A. Smišļajevs, E. Ķemers, 

A.Lavrenovs 

Dekāns J.Borzovs 

Darba kārtība: 

1.Par vēlēšanām docenta amatā Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares 

Datu apstrādes sistēmu un datortīklu apakšnozarē Datorikas fakultātes 

Programmēšanas katedrā 

 

Dome, iepazinusies ar sekretāres Rudītes Ekmanes ziņojumu, ka uz docenta amata 

vietu Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares Datu apstrādes sistēmu un 

datortīklu apakšnozarē Datorikas fakultātes Programmēšanas katedrā ir pieteicies 

viens pretendents, un informāciju par pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, 

ekspertu atzinumiem un katedras priekšlikumu par pretendentu, aizklāti balsojot 

(Domes sastāvā – 25 locekļi, no tiem balsstiesīgi – 13 LZP eksperti; balsošanā 

piedalās – 19 locekļi, no tiem – 10 LZP eksperti;  par – 19, pret – 0, atturas – 0), 

 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.6, lēmums Nr. 2231-V10/ 696): 

ievēlēt Imantu Gorbānu docenta amatā Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģiju nozares Datu apstrādes sistēmu un datortīklu apakšnozarē Datorikas 

fakultātes Programmēšanas katedrā uz sešiem gadiem. 

                                       

2.Par dekāna profesora Jura Borzova izvirzīšanu LU rektora amatam 

 

 

Dome, iepazinusies ar profesora Māra Vītiņa priekšlikumu par profesora Jura Borzova 

izvirzīšanu par Latvijas Universitātes rektora amata pretendentu, aizklāti balsojot 

(Domes sastāvā – 25 locekļi, balsošanā piedalās – 19, par – 19, pret – 0, atturas – 0), 



 

 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.6, lēmums Nr. 2231-V/697): 

izvirzīt JURI BORZOVU par LU rektora amata pretendentu. 
  

3.Par grozījumiem Datorikas fakultātes nolikumā par fakultātes pašpārvaldi 

 

Dome, iepazinusies ar DF Domes priekšsēdētāja profesora Jāņa Bičevska  

priekšlikumu par punkta 3.2. grozīšanu Datorikas fakultātes nolikumā par fakultātes 

pašpārvaldi, balsojot (Domes sastāvā – 25 locekļi, balsošanā piedalās – 19, par – 14, 

pret – 3, atturas – 2), 

 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.6, lēmums Nr. 2231-V/703): 

Apstiprināt Datorikas fakultātes nolikumā par fakultātes pašpārvaldi punktu 

3.2. šādā redakcijā: 

3.2. Vēlēšanas notiek fakultātes struktūrvienībās. 
                                    

 

 

Sēdi vadīja                                                                                                      J.Bičevskis                                                                                                     

Protokolēja                                                                                                       R.Ekmane 

 

 


