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DATORIKAS FAKULTĀTES 

Domes sēdes protokols Nr.9 2017. gada 21. jūlijā 

Sēdi vada: DF Domes priekšsēdētājs profesors Jānis Bičevskis 

Protokolē: Domes sekretāre R. Ekmane 

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

Ambainis, prof. G. Arnicāns, vad.pētn. V. Arnicāne, prof. G.Bārzdiņš, prof. J. 

Bičevskis, doc. U. Bojārs, asoc.prof. E. Celms, prof. K. Čerāns, pētnieks J. Iraids,  

prof. L. Niedrīte, pētn. A. Rivošs, prof. J. Smotrovs, prof. U. Straujums, prof. J. 

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

sadarbības partneris R. Balodis; studentu pārstāvji E. Sjundjukovs, K. Lācis. 

Dekāns J.Borzovs 

Darba kārtība: 

1.Vēlēšanas zinātniskā asistenta amatā – divi lēmumi. 

2.Vēlēšanas vadošā pētnieka amatā - viens lēmums. 

                                                                   1.a 

 

Par četru pretendentu vēlēšanām zinātnisko asistentu amatā uz trim vakantām 

vietām Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares Sistēmu analīzes, 

modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē   

 

Dome, iepazinusies ar sekretāres Rudītes Ekmanes ziņojumu, ka uz trim zinātniskā 

asistenta amata vietām Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares Sistēmu 

analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē Datorikas fakultātē ir 

pieteikušies četri pretendenti, un ar informāciju par pretendentu iesniegtajiem 

dokumentiem un fakultātes priekšlikumu par pretendentiem, aizklāti balsojot 

1) Par pretendentu Bunduli Rūdolfu uz izsludināto zinātniskā asistenta amata 

vietu Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares Sistēmu analīzes, 

modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē (DF Domes 21.07.2017. sēdes 

protokols Nr.9; Domes sastāvā 25 domnieki, sēdē piedalās 20 domnieki, balso: 

„ievēlēt”-20, „neievēlēt”—0, nederīgu biļetenu nav), 

2) Par pretendentu Immeru Kārli uz izsludināto zinātniskā asistenta amata vietu 

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares Sistēmu analīzes, 

modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē (DF Domes 21.07.2017. sēdes 

protokols Nr.9; Domes sastāvā 25 domnieki, sēdē piedalās 20 domnieki, balso: 

„ievēlēt”-15, „neievēlēt”—5, nederīgu biļetenu nav),  



3) Par pretendentu Ņikiforovu Anastasiju uz izsludināto zinātniskā asistenta 

amata vietu Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares Sistēmu 

analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē (DF Domes 21.07.2017. 

sēdes protokols Nr.9; Domes sastāvā 25 domnieki, sēdē piedalās 20 domnieki, 

balso: „ievēlēt”- 19 , „neievēlēt”—1, nederīgu biļetenu nav), 

4) Par pretendentu Ģingulu Robertu uz izsludināto zinātniskā asistenta amata 

vietu Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares Sistēmu analīzes, 

modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē (DF Domes 21.07.2017. sēdes 

protokols Nr.9; Domes sastāvā 25 domnieki, sēdē piedalās 20 domnieki, balso: 

„ievēlēt”- 3, „neievēlēt”- 17, nederīgu biļetenu nav),  

 

 

NOLEMJ ( Domes protokols Nr.9 2017. gada 21. jūlijā, lēmums Nr.DF-A46/163 ): 

1) Bundulis Rūdolfs ir ievēlēts zinātniskā asistenta amatā Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģiju nozares Sistēmu analīzes, modelēšanas un 

projektēšanas apakšnozarē Datorikas fakultātē uz 6 gadiem; 

2) Immers Kārlis ir ievēlēts zinātniskā asistenta amatā Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģiju nozares Sistēmu analīzes, modelēšanas un 

projektēšanas apakšnozarē Datorikas fakultātē uz 6 gadiem; 

3) Ņikiforova Anastasija ir ievēlēta zinātniskā asistenta amatā Datorzinātnes 

un informācijas tehnoloģiju nozares Sistēmu analīzes, modelēšanas un 

projektēšanas apakšnozarē Datorikas fakultātē uz 6 gadiem. 

4) Ģinguls Roberts nav ievēlēts zinātniskā asistenta amatā Datorikas 

fakultātē. 

                                                            1.b 

 

       Par divu pretendentu vēlēšanām zinātnisko asistentu amatā uz divām vakantām 

vietām Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares Datorzinātnes 

matemātisko pamatu apakšnozarē  

 

Dome, iepazinusies ar sekretāres Rudītes Ekmanes ziņojumu, ka uz divām zinātniskā 

asistenta amata vietām Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares 

Datorzinātnes matemātisko pamatu apakšnozarē Datorikas fakultātē ir pieteikušies 

divi pretendenti, un ar informāciju par pretendentu iesniegtajiem dokumentiem un 

fakultātes priekšlikumu par pretendentiem, aizklāti balsojot 

1) Par pretendentu Krūmiņu Ojāru uz izsludināto zinātniskā asistenta amata vietu 

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares Datorzinātnes matemātisko 

pamatu apakšnozarē (DF Domes 21.07.2017. sēdes protokols Nr.9; Domes 

sastāvā 25 domnieki, sēdē piedalās 20 domnieki, balso: „ievēlēt”- 20 , 

„neievēlēt”—0, nederīgu biļetenu nav),  

2) Par pretendentu Strazdu Gunti Vilni uz izsludināto zinātniskā asistenta amata 

vietu Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares Datorzinātnes 

matemātisko pamatu apakšnozarē (DF Domes 21.07.2017. sēdes protokols 

Nr.9; Domes sastāvā 25 domnieki, sēdē piedalās 20 domnieki, balso: 

„ievēlēt”- 20, „neievēlēt”—0, nederīgu biļetenu nav), 

 

NOLEMJ ( Domes protokols Nr.9 2017. gada 21. jūlijā, lēmums Nr. DF-A46/164): 

1)  Krūmiņš Ojārs ir ievēlēts zinātniskā asistenta amatā Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģiju nozares Datorzinātnes matemātisko pamatu 

apakšnozarē Datorikas fakultātē uz 6 gadiem; 



2)Strazds Guntis Vilnis ir ievēlēts zinātniskā asistenta amatā Datorzinātnes 

un informācijas tehnoloģiju nozares Datorzinātnes matemātisko pamatu 

apakšnozarē Datorikas fakultātē uz 6 gadiem. 

 

                                                                 2. 

Par viena pretendenta vēlēšanām vadošā pētnieka amatā uz vienu vakantu vietu 

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares e-studiju tehnoloģiju un 

pārvaldības apakšnozarē Datorikas fakultātē 

 

Dome, iepazinusies ar sekretāres Rudītes Ekmanes ziņojumu, ka uz vienu vadošā 

pētnieka amata vietu Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares e-studiju 

tehnoloģiju un pārvaldības apakšnozarē Datorikas fakultātē ir pieteicies viens 

pretendents, un informāciju par pretendentu iesniegtajiem dokumentiem, aizklāti 

balsojot 

Par pretendenti Zariņu Solvitu uz izsludināto vadošā pētnieka amata vietu e-

studiju tehnoloģiju un pārvaldības apakšnozarē (DF Domes 21.07.2017. sēdes 

protokols Nr.9; Domes sastāvā 25 domnieki, no tiem 14 LZP eksperti; sēdē 

piedalās 20 domnieki, no tiem 14 LZP eksperti; balso Domes locekļi: 

„ievēlēt”- 19, „neievēlēt”—1, nederīgu biļetenu nav), 

 

NOLEMJ ( Domes protokols Nr. 9 2017. gada 21. jūlijā, lēmums Nr. DF-A46/165): 

Zariņa Solvita ir ievēlēta vadošā pētnieka amatā Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģiju nozares e-studiju tehnoloģiju un pārvaldības apakšnozarē Datorikas 

fakultātē uz 6 gadiem. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                     J.Bičevskis 

Sekretāre                                                                                                         R.Ekmane 


