
DATORIKAS FAKULTĀTES 

Domes sēdes protokols Nr. 16 2012.gada 17.decembrī  

Sēdē piedalās: prof.A.Ambainis, prof.G.Arnicāns, prof. J. Bārzdiņš, prof.G.Bārzdiņš, 

prof. J. Bičevskis, asoc.prof. E.Celms, prof.K.Čerāns, doc. K.Freivalds, prof. R.M. 

Freivalds, asoc.prof. Ģ. Karnītis, prof. K.Podnieks, asoc.prof. Uldis Straujums, 

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

sadarbības partneris R.Balodis; studentu pārstāvji E.Ķemers,V. Saulespurēns,  

J.Peisenieks, A.Škuškovniks. 

Sēdi vada prof. J.Bičevskis 

Protokolē R.Ekmane 

 

Darba kārtība: 

 

1. DF aktualitātes. 

Ziņo:  DF dekāns prof. J.Borzovs 

1. Kaut valsts budžetu Saeima ir apstiprinājusi, t.s. valsts dotācija Latvijas 

Universitātei nav vēl zināma. Norisinās sarunas ar IZM. Tā kā ministrs 

Roberts Ķīlis šogad darbā neatgriezīsies un valsts sekretāra ministrijai 

joprojām nav, sarunas notiek departamentu līmenī. Ja ticēt mutiskiem vai 

tviterī paustiem apgalvojumiem, IZM vēlas noslēgt sarunas šogad. Augstskolu 

budžeti palikšot šīgada līmenī. 

2. Esmu vienojies ar Viļņas Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti 

un LU Matemātikas un informātikas institūtu par žurnāla „Baltic Journal of 

Computing” līdzizdošanu. Viļņas Universitāte apmaksās elektroniskas 

redakcijas sistēmas nomu, pārējie iemaksās EUR 2000 gadā. Protams, 

vajadzētu plest plašumā līdzizdevēju loku. Par izpildredaktoru jau strādā 

Ēvalds Ikaunieks. Ir gandrīz pabeigta žurnāla iekārtošana internetā, vietne jau 

ir pieejama, tikai vēl nav izsludināta. Aicinu iesūtīt kvalitatīvus rakstus, jo 

tikai tā varēsim panākt žurnāla indeksēšanu Scopus un ISI.  

3. Uzņēmums "Certes" bez atlīdzības uzstāda mūsu fakultātes 12. auditorijā 

jaunu augstas kvalitātes telpu apskaņošanas sistēmu Cetacea Sound. 

Inovatīvā apskaņošanas sistēma nodrošina vienmērīgu skaņu visā auditorijā, 

īpaši izceļot cilvēka balss nianses. Sistēma tiks lietota dažādu audio un video 

materiālu demonstrēšanai, tomēr vislielākais ieguvums no tās būs 

svešvalodu nodarbībās. Apskaņošanas sistēmā ietilpst arī bezvadu mikrofons 

un pastiprinātājs, kas ļaus pasniedzējam nekliegt, tomēr būt sadzirdētam arī 

pēdējās rindās. Aparatūra ļaus arī ierakstīt lekcijas un publicēt tās e-studiju 

vidē. 

4. Esmu ticies ar jaunievēlētās fakultātes studējošo pašpārvaldes valdi. Runājām 

par plāniem nākamajam gadam. Iespaids, ka būs laba sadarbība. 



5. Pašlaik notiek pieteikšanās pētnieciskiem kopprojektiem Informācijas 

tehnoloģiju Kompetenču centra ietvaros. Ja paveiksies, būs divi kopprojekti – 

ar SIA DPA un SIA Datorikas institūts DIVI. 

6. Pēdējā laikā esmu ticies ar Tieto, Datakom, RubyLight vadītājiem, lai vienotos 

par atbalstu. Ir izteikti manāma arvien lielāka darba devēju vēlēšanās piedāvāt 

prakses vietas. 

7. Pildot attiecīgu LU rīkojumu, esmu sācis apzināt iespējamos t.s. fakultātes 

projekta vai projektu dalībniekus. Tie ir projekti bez tieša finansējuma, kuros 

formāli apvienoti docētāji, kuriem pārskatāmā nākotnē nav paredzami 

finansēti projekti. 

8. Latvijas Programmētāju dienas priekšlasījumos bija pamaz klausītāju, taču 

izrādījās, ka 130 bija pieslēgušies pārraidei internetā. 

 

DF Dome nolemj:  

Pieņemt zināšanai DF dekāna prof. J.Borzova sniegto informāciju.  

 

2. Vēlēšanas akadēmiskos amatos. 

Ziņo:  DF Domes pr-js prof. J.Bičevskis 

Personāla departaments ir izsludinājis konkursu uz 5 docentu vietām un ir saņemti 

5 iesniegumi ievēlēšanai docenta amatā:  

 Datorzinātņu matemātisko pamatu katedrā Datorzinātnes nozares 

Datorzinātnes matemātisko pamatu apakšnozarē Kārlis Freivalds; 

 Datorzinātņu katedras Datorzinātnes nozares Programmēšanas valodu un 

sistēmu apakšnozarē Alīna Vasiļjeva, Elīna Kalniņa, Edgars Rencis; 

 Programmēšanas katedrā Datorzinātnes nozares Datu apstrādes sistēmu un 

datortīklu apakšnozarē Kaspars Sudars. 

Priekšlikums: veikt vēlēšanu procedūru. 

Atklāti balsojot, Dome ievēl balsu skaitīšanas komisiju: 

Ā.Sproģe, Ģ. Karnītis, J.Peisenieks. 

Balsu skaitīšanas komisija veic vēlēšanu procedūru. Vēlēšanu rezultāti tiek fiksēti 

balsu skaitīšanas protokolos Nr. 1., 2., 3., 4. 

Vēlēšanu rezultāti: DF Domes sēdē Nr.16 2012.gada 17.decembrī par docentiem 

ar maksimālo balsu skaitu ievēlēti: 

1.Datorzinātņu matemātisko pamatu katedrā Datorzinātnes nozares Datorzinātnes 

matemātisko pamatu apakšnozarē Kārlis Freivalds; 

2.Datorzinātņu katedras Datorzinātnes nozares Programmēšanas valodu un 

sistēmu apakšnozarē Alīna Vasiļjeva, Elīna Kalniņa, Edgars Rencis; 

http://www.df.lu.lv/par/programmetaju-dienas/2012/
http://www.df.lu.lv/par/programmetaju-dienas/2012/


3.Programmēšanas katedrā Datorzinātnes nozares Datu apstrādes sistēmu un 

datortīklu apakšnozarē Kaspars Sudars. 

DF Dome nolemj: apstiprināt balsu skaitīšanas protokolus un ziņot par 

rezultātiem Personāla departamentam. 

3. Par konkursu izsludināšanu uz pētnieku amatiem Datorikas fakultātē. 

Ziņo:  DF Domes pr-js prof. J.Bičevskis  

2013.gada maijā beigsies ievēlēšanas termiņš 

Golovkinam Maratam, pētniekam, ievēlētam līdz 09.05.2013 

Pēc debatēm, kurās piedalījās A.Ambainis, J.Bičevskis, 

DF Dome nolemj:  

Lūgt Personāla departamentu izsludināt konkursu vadošā pētnieka amata vietai. 

Potenciālais pretendents ir Marats Golovkins, kas līdz šim ieņēma pētnieka amata 

vietu. 

4. Par konkursu izsludināšanu uz katedru vadītāju amatiem Datorikas 

fakultātē 

Ziņo:  DF Domes pr-js prof. J.Bičevskis  

2013.gada jūnijā beigsies ievēlēšanas termiņi katedru vadītājiem: 

Prof.  Māris Vītiņš   Informātikas mūžizglītības katedras vadītājs, 

ievēlēts līdz 30.06.2013 

As.prof. Juris Smotrovs  Datorzinātnes matemātisko pamatu katedras 

vadītājs, ievēlēts līdz 09.05.201 

Pēc īsām debatēm, kurās piedalījās prof.J.Bičevskis un prof. J.Borzovs,  

DF Dome nolemj: 

Lūgt Personāla departamentu izsludināt konkursu divām katedru vadītāju amata 

vietām. 

5. Par Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas profesoru padomes sastāva 

apstiprināšanu. 

Ziņo:  DF Domes pr-js prof. J.Bičevskis  

No Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas profesoru padomes priekšsēdētāja 

prof. Rūsiņš Mārtiņš Freivalda 2012.gada 27.novembrī ir saņemts iesniegums: 



Sakarā ar to, ka 2013.gada 30.janvārī izbeidzas Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģijas profesoru padomes pilnvaras (LU Senāta lēmums Nr.185 no 

30.01.2012.), lūdzu Domi atbalstīt manu priekšlikumu par Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģijas profesoru padomes sastāvu 2013.gadam. 

DF Dome nolemj:  

Apstiprināt Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas profesoru padomes jauno 

sastāvu 2013.gadam: 

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas profesoru padome: 

prof. Freivalds Rūsiņš Mārtiņš, LU – padomes priekšsēdētājs 

prof. Ambainis Andris, LU 

prof. Arnicāns Guntis, LU 

prof. Bārzdiņš Jānis, LU 

prof. Bārzdiņš Guntis, LU 

prof. Bičevskis Jānis, LU 

prof. Borzovs Juris, LU 

prof. Freibergs Imants Fridrihs, Latvijas Informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas asociācija 

prof. Grundspeņķis Jānis, RTU 

prof. Kalniņš Audris, LU 

prof. Merkurjevs Jurijs, RTU 

prof. Novickis Leonīds, RTU 

prof. Podnieks Kārlis, LU 

prof. Rivža Pēteris, LLU 

prof. Sukovskis Uldis, RTU 

prof. Vītiņš Māris, LU 

 

6. Datorzinātņu studiju programmu padomes sastāva izmaiņas.  

Ziņo:  DZSPP pr-js prof. M.Vītiņš  

Esam saņēmuši Datorikas fakultātes Studentu padomes priekšlikumu DZSPP 

sastāvā Reinholda Zviedra vietā iekļaut Andri Pakuli.  

DF Dome nolemj:  

Apstiprināt Datorzinātņu studiju programmu padomes sastāva izmaiņas, 

Reinholda Zviedra vietā padomē iekļaujot Andri Pakuli. 

7. Izmaiņas Datorzinātņu bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās.  

Ziņo:  DZSPP pr-js prof. M.Vītiņš  

Saņemta vēstule no prof. Kārļa Podnieka: 

 

Lūgums ar Domes lēmumu: 

 

1)Iekļaut Datorzinātņu maģistra programmā [Darjas Šmites jauno] kursu 



Kursa nosaukums:  Pētnieciskās metodes datorikā 

Kursa kods:  DatZ7000 

Kursa apraksts: https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2DAT7000 

 

2) Iekļaut Datorzinātņu doktora programmā [Darjas Šmites jauno] kursu 

Kursa nosaukums: Pētnieciskās metodes datorikā 

Kursa kods:  DatZ7000 

Kursa apraksts: https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2DAT7000 

 

Saņemta vēstule no st. metodiķes Ārijas Sproģes: 

 

Lūgums Domei apstiprināt kursa - DatZ1082 „Datorlingvistikas pamati” 4 krp. – 

iekļaušanu bakalaura studiju programmas „Datorzinātnes” 6. semestra studiju plānā B 

daļā (brīvā B daļa) no 2012./2013. akad. gada pavasara semestra. 

 

Pēc debatēm, kurās piedalījās asoc.prof.V.Vēzis, prof.J.Bičevskis, studiju metodiķe 

Ā.Sproģe, prof.K.Podnieks, 

 

DF Dome nolemj:  

 Iekļaut Datorzinātņu maģistra programmā kursu: DatZ7000 

 Iekļaut Datorzinātņu doktora programmā kursu: DatZ7000 

 Iekļaut Datorzinātņu bakalaura programmā kursu: DatZ1082 

8. Dažādi  

8.1. saņemts priekšlikums no profesora R.M.Freivalda: 

 

Izsaku  priekšlikumu piešķirt 

Latvijas Universitātes goda doktora nosaukumu diviem 

cilvēkiem. 

 

2013. gada 8.-12. jūlijā Rīgā, Latvijas Universitātē notiks 

lielākā datorzinātnes konference, kāda jebkad bijušās 

Padomju Savienības teritorijā ir notikusi, ICALP 2013. 

Šīs konferences tradīcijām atbilst (kaut arī nav obligāta 

prasība) goda doktoru grādu piešķiršana starptautiski 

pazīstamiem zinātniekiem, kas saistīti ar šo konferenču sēriju. 

 

Eiropas Teorētiskās Datorzinātnes asociācija, kas vada 

šīs konferences atbalsta ideju, ka šoreiz tie varētu būt: 

 

1) Kornela Universitātes profesors Juris Hartmanis 

(kuram 2013. gadā ir 85. dzimšanas diena) 

 

2) Masarika Universitātes (Brno, Čehija) profesors 

Jozef Gruska (kurš ir kontaktu dibināšanā starp Rietumu 

un Austrumu valstīm darījis vairāk nekā jebkurš no 

šobrīd aktīvajiem zinātniekiem) 

https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2DAT7000
https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2DAT7000


 

Prof.R.M.Freivalds  Domes sēdē par šiem cilvēkiem un viņu 

līdzšinējo sadarbību ar mūsu Universitāti pastāsta vairāk. 

 

DF Dome nolemj:  

 izteikt priekšlikumu piešķirt Latvijas Universitātes goda doktora nosaukumu diviem 

pasaulē plaši pazīstamiem zinātniekiem: 

 1) Kornela Universitātes profesoram Jurim Hartmanim 

 2) Masarika Universitātes (Brno, Čehija) profesoram 

 Jozefam Gruskam 

 

8.2. Par darba grupas LU DF un LU DF Domes nolikumu grozījumu plāniem. 

 

Ziņo prof.K.Čerāns: 

Priekšlikums atļaut darba grupai, kas strādā pie LU DF un LU DF Domes nolikumu 

grozījumu priekšlikumu izstrādes, virzīt atsevišķi priekšlikumus, kas neattiecas uz 

studentu pārstāvju atsaukšanu no Domes. 

 

DF Dome nolemj: atļaut darba grupai, kas strādā pie LU DF un LU DF Domes 

nolikumu grozījumu priekšlikumu izstrādes, virzīt atsevišķi priekšlikumus, kas 

neattiecas uz studentu pārstāvju atsaukšanu no Domes. 

 

Sēdi vadīja:                                                                                                     J.Bičevskis 

Protokolēja                                                                                                       R.Ekmane 


