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DATORIKAS FAKULTĀTES NOLIKUMS
PAR FAKULTĀTES PAŠPĀRVALDI
1. Domes uzdevumi
1.1. Datorikas fakultātes Dome izlemj vai nodod izlemšanai katedrām fakultātes
akadēmiskā darba jautājumus, kā arī saimnieciskās, finansiālās un citas darbības
jautājumus, kas atbilst fakultātes kompetencei.
Domes kompetencē saskaĦā ar LU Satversmi ir:
•

noteikt fakultātes akadēmiskās darbības pamatvirzienus, tās attīstības stratēăiju un
perspektīvas, tās nosaukuma un atribūtikas izmantošanu;

•

ievēlēt akadēmiskajos amatos (izĦemot profesorus un asociētos profesorus);

•

izskatīt un virzīt uz Senātu struktūrvienību priekšlikumus par profesoru un
asociēto profesoru ievēlēšanu, bet rektoram – par iecelšanu akadēmiskajos
amatos;

•

pieĦemt lēmumus par fakultātes akadēmisko struktūrvienību izveidošanu,
reorganizāciju vai likvidēšanu;

•

ievēlēt dekānu, fakultātes struktūrvienību vadītājus;

•

vajadzības gadījumā apstiprināt pēc dekāna priekšlikuma prodekānu;

•

apstiprināt fakultātes struktūrvienību nolikumus un citus darbu reglamentējošus
dokumentus, kur tos nav izstrādājušas Universitātes vadības institūcijas, dot
izskaidrojumus par fakultātes nolikuma normu piemērošanu;

•

akceptēt un LU noteiktajā kārtībā nodot apstiprināšanai Senātā akadēmisko un
profesionālo studiju un papildizglītības programmas un to direktoru kandidatūras,

apstiprināt programmu padomju sastāvu un pārbaudījumu komisiju sastāvu un
vadītājus bakalaura un maăistra grādu un profesionālās kvalifikācijas piešėiršanai;
•

apstiprināt pārbaudījumu komisiju lēmumus par bakalaura un maăistra grādu un
profesionālās
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piešėiršanu

vai

akadēmiskās

sagatavotības

pielīdzināšanu noteiktam akadēmiskajam grādam, ierosināt lēmumus par studiju
beigšanu apstiprinošu dokumentu izsniegšanu.
1.2. Domes kompetencē ir pieĦemt lēmumus par fakultātes sadarbību ar LU
zinātniskajiem institūtiem.

2. Domes veidošana
2.1. Domi veido atbilstoši LU Satversmei un fakultātes Nolikumam. Domes sastāvā
uz trim gadiem ievēlē akadēmiskā personāla pārstāvjus un vispārējā personāla, kā arī
sadarbības partneru pārstāvjus un studentus. Akadēmiskā personāla pārstāvjiem jābūt
vismaz 2/3 no Domes sastāva. Studentiem jābūt vismaz 1/5 no Domes sastāva.
Fakultātes Domē kopā ir 25 domnieki.
2.2. Domes sastāvā ir 17 akadēmiskā personāla pārstāvji un viens vispārējā personāla
pārstāvis.
2.3. Domes sastāvā ir 5 fakultātes studējošo pašpārvaldes izvirzīti fakultātē studējošie.
Jābūt pārstāvētām pamatstudijām, maăistra studijām un doktora studijām, kā arī
iespējami daudz studiju programmām. Studējošo pārstāvim uz deleăēšanas brīdi un uz
studiju gada sākumu nedrīkst būt akadēmisku parādu.
2.4. Domes sastāvā ir divi sadarbības partneru pārstāvji.

3. Domes vēlēšanas
3.1. Domes vēlēšanas organizē fakultātes vēlēšanu komisija, tās priekšsēdētājs ir
dekāns un locekĜi – fakultātes katedru vadītāji.
3.2. Vēlēšanas notiek fakultātes personāla kopsapulcē.
3.3. Domes vēlēšanās piedalās Datorikas fakultātes akadēmiskajos amatos ievēlētais
akadēmiskais personāls, kā arī fakultātes vispārējā personāla locekĜi, kam darba
līgumi ar LU noslēgti uz nenoteiktu laiku.
3.4. Vēlēšanas ir aizklātas.

3.5. Vēlēšanas skaitās notikušas, ja tajās ir piedalījusies vairāk nekā puse no punktā
3.3. minētajiem personāla locekĜiem. Domē ievēlēti ir tie kandidāti, kuri saĦēmuši
vairāk balsu.
3.6. Ja vienāda balsu skaita gadījumā nav iespējams noteikt visus Domes locekĜus,
notiek atkārtotas vēlēšanas, kurās piedalās tikai vienādu balsu skaitu saĦēmušie
kandidāti.
4. Domes vadība
4.1. Domes darbu vada un Domi pārstāv ārpus tās Domes priekšsēdētājs.
4.2. Priekšsēdētāju no Domes profesoru, asociēto profesoru un docentu vidus ievēl
Dome. Domes priekšsēdētājs nevar būt fakultātes dekāns, katedras vadītājs vai
fakultātes izpilddirektors.
4.3. No Domes profesoru, asociēto profesoru un docentu vidus Dome ievēl Domes
priekšsēdētāja vietnieku. Priekšsēdētāja vietnieks nevar būt dekāns, katedras vadītājs
vai fakultātes izpilddirektors.
4.4. Domes sēdes protokolē dekāna nozīmēts Domes sekretārs, kuram ir atbilstoša
kvalifikācija.

5. Domes sēdes
5.1. Kārtējās Domes sēdes notiek ne retāk kā reizi divos mēnešos. Ārkārtas Domes
sēdes sasauc Domes priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai vismaz 3 domnieku
pieprasījuma. Domes sēdes un to darba kārtība tiek izziĦotas visiem domniekiem
vismaz nedēĜu pirms sēdes.
5.2. Dome ir tiesīga pieĦemt lēmumus, ja sēdē piedalās vismaz puse no domniekiem,
ja atbilstošs LU nolikums nepieprasa citādu lēmuma pieĦemšanas kārtību. Lēmums
skaitās pieĦemts, ja par to nobalsojuši vairāk nekā puse no klātesošajiem domniekiem.
5.3. Balsošana Domē notiek atklāti, ja aizklātu balsošanu kādā jautājumā neparedz
attiecīgs nolikums vai nepieprasa vismaz 3 klātesoši domnieki. Akadēmiskā un
administratīvā personāla locekĜu vēlēšanas Domē notiek tikai aizklāti.
5.4. Docentu ievēlē uz sešiem gadiem fakultātes Dome, ja tās akadēmiskā personāla
zinātniskais potenciāls atbilst promocijas padomes prasībām. Pretējā gadījumā
vēlēšanās ar balss tiesībām pieaicina atbilstošās promocijas padomes locekĜus.

5.5. Atsevišėu steidzamu jautājumu izlemšanai Dome var pieĦemt lēmumus e-pasta
režīmā.
5.5.1. Lēmuma projektus Domes priekšsēdētāja (vai viĦa prombūtnes laikā
Domes priekšsēdētāja vietnieka vai dekāna) vārdā izsūta Domes sekretārs (e).
5.5.2. Domes locekĜu atbildes vēstules ar viĦu viedokli elektroniskā formā tiek
nosūtītas Domes sekretāram (ei) divu darba dienu laikā pēc priekšlikuma
izsūtīšanas.
5.6. Lēmumu elektroniskā formā var pieĦemt, ja:
5.6.1.neviens domnieks neiebilst pret šādu lēmuma pieĦemšanas kārtību
attiecīgajā jautājumā;
5.6.2. elektroniskās atbildes ir iesūtījuši vairāk nekā 50% domnieku;
5.6.3. vairāk nekā puse no atbildējušiem domniekiem ir izteikuši viedokli „par”.
5.7. Studentu pārstāvniecībai ir atliekošā veto tiesības jautājumos, kas skar studentu
būtiskas intereses. Studējošo veto ir spēkā, ja par to nobalso ne mazāk kā divas
trešdaĜas studējošo pārstāvju - domnieku skaita. Par veto piemērošanu paziĦo uz
vietas Domes sēdes laikā. Rakstiski iesniedz vienas diennakts laikā.
5.8. Pēc veto piemērošanas jautājumu izskata saskaĦošanas komisija, ko izveido
Domes priekšsēdētājs pēc paritātes principa. SaskaĦošanas komisijas lēmumu Dome
apstiprina ar 2/3 balsu vairākumu.
5.9. Domē neievēlētam fakultātes izpilddirektoram ir padomdevēja tiesības.

6. Domes komisijas
6.1. Dome var veidot komisijas, ievēlot šo komisiju vadītājus un nosakot šo komisiju
darba uzdevumus un termiĦu.
6.2. Komisijas vadītājs iesaka komisijas sastāvu, ko apstiprina Dome.

7. Domes sastāva grozīšana
7.1. Ja domnieks miris vai pārtraucis attiecīgi darba vai studiju attiecības ar fakultāti,
Domes priekšsēdētājs uzaicina šā domnieka vietā iestāties Domes sastāvā nākamo
kandidātu, kurš ir saĦēmis lielāko fakultātes darbinieku kopsapulces dalībnieku balsu
skaitu uzreiz pēc attiecīgajā kategorijā ievēlētajiem domniekiem, un paziĦo par to

nākamajā Domes sēdē. Dome lemj par minētā kandidāta domnieka pilnvaru
apstiprināšanu.
7.2. Domniekam uz grūtniecības un/vai dzemdību atvaĜinājuma, atvaĜinājuma
adoptētājam vai bērna kopšanas atvaĜinājuma laiku ir tiesības nolikt domnieka
mandātu. SaĦēmis iesniegumu par mandāta nolikšanu, Domes priekšsēdētājs uzaicina
šā domnieka vietā iestāties Domes sastāvā nākamo kandidātu, kurš ir saĦēmis lielāko
fakultātes darbinieku kopsapulces dalībnieku balsu skaitu uzreiz pēc attiecīgās
kategorijas ievēlētajiem domniekiem.
7.3. Grūtniecības un/vai dzemdību atvaĜinājumā, atvaĜinājumā adoptētājam, kā arī
bērna kopšanas atvaĜinājumā esošs domnieks, kurš šajā nolikumā noteiktajā kārtībā
nolicis domnieka mandātu, var to atjaunot, ja ir nolēmis pārtraukt grūtniecības un/vai
dzemdību
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atvaĜinājumu. Iesniegums par domnieka pilnvaru atjaunošanu iesniedzams Domes
priekšsēdētājam ne vēlāk kā septiĦas dienas pirms kārtējās Domes sēdes. Dome lemj
par domnieka mandāta atjaunošanu. Domnieka mandāta atjaunošanas brīdī domnieka
mandātu zaudē domnieks, kurš par tādu tika apstiprināts uz domnieka grūtniecības
un/vai dzemdību atvaĜinājuma, atvaĜinājuma adoptētājam, kā arī bērna kopšanas
atvaĜinājuma laiku.
7.4. Domniekam ir tiesības nolikt domnieka mandātu bez motivācijas. SaĦēmis
iesniegumu par mandāta nolikšanu, Domes priekšsēdētājs uzaicina šā domnieka vietā
iestāties Domes sastāvā nākamo kandidātu, kurš ir saĦēmis lielāko fakultātes
darbinieku kopsapulces dalībnieku balsu skaitu uzreiz pēc attiecīgās kategorijas
ievēlētajiem domniekiem. Šādi nolikts mandāts nav atjaunojams dotās Domes
pilnvaru laikā.
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