
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

DATORIKAS FAKULTĀTES 

Domes e-sēdes protokols Nr.3 2014.gada 28.janvārī 

Sēdi vada: DF Domes priekšsēdētājs profesors Jānis Bičevskis 

Protokolē: Domes sekretāre R. Ekmane 

Sēdē piedalās: 19 no 25 Domes locekļiem - akadēmiskā personāla pārstāvji prof. A. 

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

doc. K. Freivalds, prof. R.M. Freivalds, prof. K.Čerāns, 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 

partnere Lilita Sparāne; studentu pārstāvji  A. Smišļajevs, J. Peisenieks. 

Dekāns J. Borzovs 

Darba kārtība: 

 1.LU projekta 2013ZP- 333 gada pārskata izskatīšana. 

 

2. Gala pārbaudījumu komisiju protokolu apstiprināšana. 

 

                                                                     1. 

 Prof.Borzovs: tas ir tas projekts, kas formāli apvieno to mācībspēku un pētnieku 

pētniecības darbu, kuriem nav ārēja projekta :  
 

LU PĒTNIECĪBAS PROJEKTA PĀRSKATS 

Projekta Nr. un pārskata iesniegšanas datums _2013/ZP- 333, 12.01.2014.________________________ 

Kārtējā gada pārskats X     Noslēguma pārskats □    (atzīmēt 

atbilstošo) 

Pētniecības virziens un apakšvirziens 

Ar studiju procesu saistīti pētījumi 

Zinātnes nozare 

Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas 

Projekta nosaukums latviešu valodā 

Ar studiju procesu saistīti pētījumi datorikā un saskardisciplīnās 

Projekta nosaukums angļu valodā 

Study process related research in computing and related disciplines 

Izpildes termiņš no 01.03.2013. līdz 31.12.2018. 

Projekta vadītājs (zin. grāds, vārds, uzvārds, amats, struktūrvienība, adrese, kontakttālrunis, e-pasts) 

Dr.habil.sc.comp. Juris Borzovs, profesors, Raiņa bulvāris 19-327, 67034490, : juris.borzovs@lu.lv 



Projekts tiek finansēts no citiem valsts budžetā zinātniskajai darbībai piešķirtajiem līdzekļiem: 

 Jā X Nē 
 

Saņemtais finansējums (latos, kopā un pa gadiem) 

0 

 

1. Informācija par sasniegto rezultātu nozīmību izglītībā, zinātnē un 

tautsaimniecībā 

 

REZULTĀTI 

Projekta ietvaros sasniegto rezultātu nozīmība izglītībā, zinātnē, tautsaimniecībā, 

vides un veselības aizsardzībā (apraksts). Raksturot darba gaitā radušās problēmas 

un novērtēt, kādā mērā projektā ir sasniegti plānotie mērķi un uzdevumi. 

 

Projekta galvenā nozīme ir balstīt studiju procesu, kas arī ir daļēji sasniegts. 

Pētniecības finansējums ir nožēlojams. 

 

Nr.p.k. Rezultatīvie rādītāji / detalizēts pamatojums 

Tiešais 

iznākums 

(skaits) 

Sadarbība 

1. Projekta ietvaros noslēgtie starpinstitūciju līgumi 0 

2. 
Projekta īstenošanā iesaistītās augstākās izglītības iestādes 

struktūrvienības 
1 

2.1. Datorikas fakultāte 

3. 
Projekta īstenošanā iesaistītie studējošie, izņemot 

doktorantus (norādīt skaitu pa studiju līmeņiem, 

programmām, kvalifikāciju un statusu) 

0 

 

 

 



Nr.p.k. Rezultatīvie rādītāji / detalizēts pamatojums 

Tiešais 

iznākums 

(skaits) 

3.1.  

3.2.  

4 
Projekta īstenošanā iesaistītie doktoranti un jaunie 

zinātnieki (norādīt personas vārdu, uzvārdu, kvalifikāciju 

un statusu) 

6 

4.1 Ivans Kuļešovs, Maģ.dat., doktorants 

4.2. Vineta Arnicāne, Maģ.dat., doktora grāda pretendente 

4.3. Rūdolfs Bundulis, Maģ.dat., doktorants 

4.4. Jana Ceriņa-Bērziņa, Maģ.dat., doktorante 

4.5. Aivars Niedrītis, Maģ.dat., doktorants 

4.6. Maksims Golubs, B.dat., maģistrants 

  

Mērāmie rezultāti 

4. 
Iegūtie akadēmiskie un profesionālie grādi (norādīt grādu 

skaitu pa programmu grupām un studiju līmeņiem) 
 

4.1.  

4.2.  

5. 
Iegūtie zinātniskie grādi (norādīt grādu ieguvēju vārdu un 

uzvārdu, zinātnes nozari un apakšnozari) 
2 

5.1. 
Vineta Arnicāne, Dr.dat., Datorzinātne un informācijas 

tehnoloģijas 

5.2. 
Aivars Niedrītis, Dr.dat., Datorzinātne un informācijas 

tehnoloģijas 

  

6. 
Saņemtie un pieteiktie patenti vai šķirnes apliecības 

(norādīt nosaukumu, Nr., valsti, kur pieteikts) 
0 

7. Izstrādātās un pieteiktās tehnoloģijas (norādīt nosaukumu, 

Nr., institūciju, kur pieteikts) 
0 

8. 
Izveidotās datubāzes, katalogi (nosaukumi, skaits, 

pieejamība)  
0 

9. 
Izstrādātās un aprobētās analītiskās pētniecības un datu 

apstrādes metodes (sortiments, skaits, pieejamība) 
0 

Ieguldījums LU infrastruktūras attīstībā 



Nr.p.k. Rezultatīvie rādītāji / detalizēts pamatojums 

Tiešais 

iznākums 

(skaits) 

10. Iegādātie bibliotēku fondi (veids, skaits) 0 

11. 

Iegādātie pamatlīdzekļi: datortehnika, iekārtas, 

mēraparatūra, regulēšanas ierīces, laboratoriju un 

medicīnas iekārtas (norādīt tehnisko specifikāciju, 

lietojumu) 

0 

Citi rezultatīvie rādītāji 

12.1. Zinātniskās publikācijas 

  

  

 

DF Dome nolemj pieņemt zināšanai projekta pārskatu. 

                                                                         2.  

 

Prof. J.Bičevskis: Domei iesniegti divi gala pārbaudījumu protokoli : 2014.gada 

janvārī maģistra darbus aizstāvēja trīs studenti, bakalaura darbus aizstāvēja 4 studenti. 

Protokoli pielikumā. 

Priekšlikums apstiprināt abus gala pārbaudījumu protokolus. 

 

DF Dome nolemj apstiprināt maģistra gala pārbaudījumu komisijas sēdes 2014. gada 

24.janvārī protokolu un bakalaura gala pārbaudījuma komisijas sēdes 2014.gada 23. 

janvāra sēdes protokolu. 

 

 

Sēdi vadīja                                                                                                      J.Bičevskis                                                                                                     

Protokolēja                                                                                                       R.Ekmane 

 


