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DATORIKAS FAKULTĀTES 

Domes sēdes protokols Nr.8 2015. gada 15. jūnijā 

Sēdi vada: DF Domes priekšsēdētājs profesors Jānis Bičevskis 

Protokolē: Domes sekretāre R. Ekmane 

Sēdē piedalās: 22 no 25 Domes locekļiem – akadēmiskā personāla pārstāvji prof. A. 

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

Bičevskis, doc. U. Bojārs, asoc. Prof. E.Celms, prof. K. Čerāns, doc. D. Dosbergs,   

prof. R. M. Freivalds, prof. Ģ. Karnītis, pētn. A. Rivošs, prof. J. Smotrovs, asoc. Prof. 

U.Straujums, prof. M.Vītiņš, asoc. Prof. J. Zuters; vecākā studiju metodiķe Ā.Sproģe; 

sadarbības partneri R. Balodis-Bolužs, J. Treijs; studentu pārstāvji J.Peisenieks, A. 

Smišļajevs,  A. Lavrenovs. 

Dekāns J.Borzovs, prodekāne L.Niedrīte 

Darba kārtība: 

1.DF aktualitātes 

Ziņo prof. J.Borzovs:  

Vēlos teikt dažus vārdus par Datorikas nodaļas vadītāju no 1998. līdz 1999. g. 

 profesoru Māri Treimani. 

2010.gada 10.jūnijā bija mūsu labā kolēģa profesora Māra Treimaņa oficiāli pēdējā 

darba diena Latvijas Universitātē.  

Māris ir mans kursa biedrs, tātad esam pazīstami vairāk nekā četrdesmit gadus. Daudz 

notikumu paskrējis šajā laikā, un allaž kontekstā ar Māri tie ir bijuši gan profesionāli, 

gan tīri cilvēciski patīkami.  

Joprojām spožā atmiņā mūsu kopīgie braucieni pa toreizējo plašo valsti, ieviešot Māra 

izstrādāto daudzuzdevumu uzskaites un norēķinu sistēmu MAUS: Taškenta, kur 

Māris izpelnījās vietējo apbrīnas skatienus, uzkraujot šķīvī milzīgu aso garšaugu 

kalnu; Irkutska un dzidrais un ledusaukstais Baikāla ūdens, kurā gan pat Māris spēja 

iebrist knapi pāri ceļiem. Vai arī basketbola mači Skaitļošanas centra Bārzdiņa 

nodaļas komandā, kad Māris centra uzbrucēja postenī cīnījās kaut kur trešajā stāvā, 

bet izcīnītās bumbas krita man rokās pirmajā stāvā. Protams, daudzi paturēs prātā to 

nosvērtību un labvēlību, ko pieredzējuši, Mārim vadot Datorikas nodaļu, LIIS un e-

Universitātes projektus. Varētu turpināt vēl un vēl.  



Šī gada aprīlī pienāca Māra Treimaņa pēdējā diena šaisaulē. Ne visiem, tostarp arī 

man, bija iespēja pateikt profesoram Mārim Treimanim atvadu vārdus, tāpēc to darīju 

tagad. Godināsim Māra Treimaņa piemiņu ar klusuma brīdi. 

 

 

U-Multirank reitingā LU Datorikas fakultāte uzrāda labus rezultātus gan kopējā 

izvērtējumā, gan studentu aptaujas apkopojumā. U-Multirank ir jauns globāls 

universitāšu reitings, kurš pirmo reizi tika publicēts 2014. gadā. Šogad reitinga 

rezultāti publiskoti otro reizi, Latvijas Universitāte tajā piedalījās arī pagājušajā gadā, 

taču datorzinātņu virziens tika vērtēts pirmo reizi. 

 

Ceturtdienas, 21. maija vakarā uz mūzikas kluba NABAKLAB skatuves kāpa sešas 

jaunās studentu mūzikas grupas, lai Latvijas radio 6 – LU Radio NABA un LU 

Studentu padomes rīkotajā Jauno mūzikas grupu konkursa “Hadrons’15” finālā 

publiku iepazīstinātu ar savu skanējumu. Par šī gada konkursa uzvarētājiem kļuva 

muzikālā apvienība “Chomsky Chess Club”, kas pārstāvēja Latvijas Universitātes 

Datorikas fakultāti. 

 

25. maijā Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile pasniedza 

Ministru kabineta Atzinības rakstus LU Datorikas fakultātes pasniedzējiem – prof. 

Guntim Arnicānam un asoc.prof. Uldim Straujumam. 

 

7.aprīlī IZM nosūtītā vēstulē, ko parakstījis prorektors Indriķis Muižnieks, ir rakstīts: 

„5.2.2. reorganizējamo struktūrvienību nodošana LU Matemātikas un informātikas 

institūtam (LU MMI), tai skaitā: 1) LU Astronomijas institūta struktūrvienība; 2) LU 

Datorikas fakultātes Programmēšanas katedra un LINUX centrs, 3) LU LValI 

lingvistisko materiālu digitalizēšanas grupa.” 

un 

„19.4. atbilstoši lēmuma 7.10.apakšpunktam 2.11.sadaļa papildināta ar rezultātu 

„reorganizētas LU struktūrvienības”. Precizējumi veikti, ņemot vērā LU 2014.gada 

29.decembra vēstulē Nr.Z34-IM-4015/124 „Par iesniedzamo informāciju darbības 

programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 

2.1.1.3.3.apakšakativitātes „Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība” 

ietvaros” sniegto informāciju par Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes un 

Latvijas Universitātes Astronomijas institūta iekļaušanu Latvijas Universitātes 

Matemātikas un informātikas institūta jaunajā konsolidējamajā funkcionālajā 

vienībā;” 

Ko tas nozīmē, man nav zināms. 

NOLEMJ: pieņemt zināšanai dekāna prof. J. Borzova informāciju. 

2.Par četru pretendentu vēlēšanām pētnieku amatā uz četrām vakantām vietām 

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares Datorzinātnes matemātisko 

pamatu apakšnozarē Datorikas fakultātē 
 

Dome, iepazinusies ar sekretāres Rudītes Ekmanes ziņojumu, ka uz četrām pētnieka 

amata vietām Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares Datorzinātnes 



matemātisko pamatu apakšnozarē Datorikas fakultātē ir pieteikušies četri pretendenti, 

un informāciju par pretendentu iesniegtajiem dokumentiem, aizklāti balsojot 

1) Par pretendentu Agni Āriņu uz izsludināto pētnieka amata vietu Datorzinātnes 

matemātisko pamatu apakšnozarē (DF Domes 15.06.2015. sēdes protokols 

Nr.8; Domes sastāvā 25 domnieki, balsojumā piedalās 22 domnieki, „ievēlēt”- 

22, „neievēlēt”—0, nederīgu biļetenu nav), 

2) Par pretendentu Mārtiņu Kokaini uz izsludināto pētnieka amata vietu 

Datorzinātnes matemātisko pamatu apakšnozarē (DF Domes 15.06.2015. 

sēdes protokols Nr.8; Domes sastāvā 25 domnieki, balsojumā piedalās 22 

domnieki, „ievēlēt”- 22, „neievēlēt”—0, nederīgu biļetenu nav), 

3) Par pretendentu Krišjāni Prūsi uz izsludināto pētnieka amata vietu 

Datorzinātnes matemātisko pamatu apakšnozarē (DF Domes 15.06.2015. 

sēdes protokols Nr.8; Domes sastāvā 25 domnieki, balsojumā piedalās 22 

domnieki, „ievēlēt”- 22, „neievēlēt”—0, nederīgu biļetenu nav), 

4) Par pretendentu Jevgēniju Vihrovu uz izsludināto pētnieka amata vietu 

Datorzinātnes matemātisko pamatu apakšnozarē (DF Domes 15.06.2015. 

sēdes protokols Nr.8; Domes sastāvā 25 domnieki, balsojumā piedalās 22 

domnieki, „ievēlēt”- 22, „neievēlēt”—0, nederīgu biļetenu nav), 

NOLEMJ ( Domes protokols Nr. 8 2015. gada 15. jūnijā, lēmums 2231-V10/ 725 ): 

1) Agnis Āriņš ir ievēlēts pētnieka amatā Datorzinātnes matemātisko 

pamatu apakšnozarē uz 6 gadiem; 

2) Mārtiņš Kokainis ir ievēlēts pētnieka amatā Datorzinātnes matemātisko 

pamatu apakšnozarē uz 6 gadiem; 

3) Krišjānis Prūsis ir ievēlēts pētnieka amatā Datorzinātnes matemātisko 

pamatu apakšnozarē uz 6 gadiem;  

4) Jevgēnijs Vihrovs ir ievēlēts pētnieka amatā Datorzinātnes matemātisko 

pamatu apakšnozarē uz 6 gadiem. 

 

3.Par Datorikas fakultātes Bakalaura gala pārbaudījuma komisijas sēdes protokola  

2015. gada 11.jūnijā un Maģistra gala pārbaudījuma komisijas sēdes protokola 

2015.gada 5. jūnijā apstiprināšanu 

 

Dome, iepazinusies ar bakalaura gala pārbaudījuma komisijas priekšsēdētāja Gunta 

Arnicāna un maģistra gala pārbaudījuma komisijas priekšsēdētāja Kārļa Podnieka  

priekšlikumiem, balsojot (Domes sastāvā – 25 locekļi, balsošanā piedalās – 22 , par –    

22 , pret – 0, atturas – 0), 

 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.8 2015. gada 15. jūnijā, lēmums Nr.2231-V10/723): 

 apstiprināt bakalaura studiju programmas „Datorzinātnes” (22302)  Bakalaura 

gala pārbaudījuma komisijas sēdes protokolu 2015. gada 11. jūnijā un maģistra 

studiju programmas „Datorzinātnes” (22303) Maģistra gala pārbaudījuma 

komisijas sēdes protokolu 2015.gada 5. jūnijā. 

 

4. Par Dabaszinātņu maģistra grāda datorzinātnēs ar izcilību piešķiršanu 

 

Dome, iepazinusies ar Datorikas fakultātes Datorzinātņu maģistra studiju programmas 

direktora, Maģistra gala pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja profesora Kārļa 

Podnieka  priekšlikumu par Dabaszinātņu maģistra grāda datorzinātnēs ar izcilību 

piešķiršanu pieciem studentiem, kas apguvuši maģistrantūras studiju programmu ar 

akadēmiskajiem rādītājiem, kas atbilst LU izvirzītajām prasībām maģistra grāda ar 



izcilību piešķiršanai , balsojot (Domes sastāvā – 25 locekļi, balsošanā piedalās – 22, 

par – 22, pret – 0, atturas – 0), 

 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.8, lēmums Nr. 2231-V/726): 

Piešķirt Dabaszinātņu maģistra grādu datorzinātnēs ar izcilību pieciem 

studentiem: 

Jevgēnijam Cibankovam, jc09076 

Kristīnei Cīpolai, kc09056 

Maksimam Dimitrijevam, md09032 

Tomam Feldmanim, tf09001 

Jevgēnijam Vihrovam, jv09187 

 

5.Par izcilības sertifikātu piešķiršanu, rektora atzinību, rektora pateicību 

izteikšanas priekšlikumu, noslēguma darbu virzīšanu konkursam  

 

 Profesora Gunta Arnicāna kopsavilkums par noslēguma rezultātiem bakalauriem 

un programmētājiem:  

Bakalaura studiju programma 

Kopējais studentu skaits: 92 

Pārbaudījumus nokārtojošo skaits: 85 

Bakalaura diplomu skaits: 77 

Ar izcilību nav vērtējams neviens darbs. 

 

Lūgt izteikt rektora atzinību par gala pārbaudījumu darbu 

N.p.k. Uzvārds, vārds Stud. apl. Nr. 

1. Dzilna Uldis ud11001 

2. Dziļuma Anete ad11080 

3. Girgždis Valdis vg10041 

4. Gopaks Ēriks eg11041 

5. Krilatiha Ksenija kk11101 

6. Kudiņa Monta mk11204 

7. Ķemere Maija mk11250 

8. Laizāns Mārtiņš ml11053 

9. Rājevs Dzintars dr07021 

10. Zīmecs Kristers kz11041 

11. Glagoļevs Jans  jg11053 

12. Indāns Mareks mi11015 

13. Ņikiforovs Pēteris pc09002 

14. Pakulis Andris  ap11148 

15. Sjundjukovs/Syundyukov Emils/Emil es11072 

 

Lūgt izteikt rektora pateicību par izcilu LU pārstāvēšanu starptautiskās 

programmēšanas sacensībās 

N.p.k. Uzvārds, vārds Stud. apl. Nr. 

1. Seņko Kārlis  ks11077 

2. Gopaks Ēriks eg11041 

 

Izvirzīšana potenciālajiem studentu darbu konkursiem 

N.p.k. Uzvārds, vārds Stud. apl. Darbs tēma 



Nr. 

1. Ņikiforovs Pēteris pc09002 Latviešu valodas 

morfosintaktiskais marķētājs 

2. Pakulis Andris ap11148 Twitter lietotāju tvītu ar 

ģeolokāciju analīze 

3. Sjundjukovs/Syundyukov 

Emils/Emil 

es11072 Iegultās iekārtas un 

programmatūra veselības datu 

pārraudzībai rehabilitācijas laikā 

4. Glagoļevs Jans jg11053 Objektu statistiskā skaitīšana attēlā 

 

Pirmie trīs studenti tiek izvirzīti uz „Latvijas augstskolu datorikas bakalaura un 

maģistra darbu konkurss 2015”, ko organizē Latvijas Universitātes Fonds sadarbībā ar 

uzņēmumiem "Exigen Services Latvia" un "Accenture Latvia". 

 

Izcilības sertifikāta piešķiršana izņēmuma kārtā 

N.p.k. Uzvārds, vārds Stud. apl. 

Nr. 

Kredītpunkti 

(MIN 28) 

Bakalaura 

darbs 

Vidējā 

svērtā 

atzīme 

1. Seņko Kārlis  ks11077 30 

+66 (izcili) 

8 9.333 

2. Gopaks Ēriks eg11041 26 

+40 (izcili) 

9 9.125 

 

 I līmeņa profesionālā augstākā studiju programma 

Kopējais studentu skaits: 120  

Pārbaudījumus nokārtojošo skaits (programmētāji / administratori): 111 (100 / 11) 

Diplomu skaits (programmētāji / administratori): 107 (96 / 11) 

 

Piešķirt programmētāja kvalifikāciju ar izcilību studentam Uldim Lazdiņam, ul 13006. 

 

Asociētais profesors Edgars Celms: 

 

Vērtējot maģistru rezultātus, lieku priekšā izsniegt Datorikas fakultātes izcilības 

sertifikātu šādiem Datorzinātņu maģistra programmas studentiem: 

Kristīne Cīpola, 

Maksims Dimitrijevs, 

Juris Evertovskis, 

Jevgēnijs Vihrovs. 

 

Par Datorikas fakultātes studenta apbalvošanu 
 

Dome, iepazinusies ar datorzinātņu bakalaura studiju programmas direktora Gunta 

Arnicāna priekšlikumu, balsojot (Domes sastāvā – 25 locekļi, balsošanā piedalās – 22, 

par – 22, pret – 0, atturas – 0), 

 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.8, lēmums Nr. 2231-V10/ 728): 

Lūgt rektoru izteikt rektora pateicību Datorikas fakultātes studentam Ērikam 

Gopakam (eg11041) par izcilu LU pārstāvēšanu starptautiskās programmēšanas 

sacensībās. 

 



 

Par kvalifikācijas ar izcilību piešķiršanu 

 

Dome, iepazinusies ar Datorikas fakultātes Pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmas „Programmēšana un datortīklu administrēšana” 

direktora asociētā profesora Jāņa Zutera priekšlikumu par kvalifikācijas ar izcilību 

piešķiršanu vienam studentam, kas apguvis profesionālo studiju programmu ar 

akadēmiskajiem rādītājiem, kas atbilst LU izvirzītajām prasībām kvalifikācijas ar 

izcilību piešķiršanai, balsojot (Domes sastāvā – 25 locekļi, balsošanā piedalās – 22, 

par – 22, pret – 0, atturas – 0), 

 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.8, lēmums Nr. 2231-V/729): 

Piešķirt programmētāja kvalifikāciju ar izcilību studentam Uldim Lazdiņam, ul 

13006. 

 

NOLEMJ:  

apstiprināt visus studiju programmu direktoru priekšlikumus šajā sēdē. 

 

6. Par profesora un asociētā profesora amatu vietu izveidi un konkursa 

izsludināšanu uz profesora un asociētā profesora amatu vietām 

 

Dome, iepazinusies ar dekāna Jura Borzova priekšlikumu, balsojot (Domes sastāvā – 

25 locekļi, balsošanā piedalās – 22, par – 22, pret – 0, atturas – 0), 

 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.8, lēmums Nr. 2231-V10/ 727): 

1.apstiprināt priekšlikumu par konkursa izsludināšanu Datorzinātņu katedrā uz 

asociētā profesora amata vietu Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju 

nozares Programmēšanas valodu un sistēmu apakšnozarē un apstiprināt darba 

uzdevumus (sk. pielikumā Nr.1); 

 

2.apstiprināt priekšlikumu par konkursa izsludināšanu Programmēšanas 

katedrā uz profesora amata vietu Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju 

nozares Intelektuālo sistēmu teorijas apakšnozarē un apstiprināt darba 

uzdevumus (sk. pielikumā Nr.2); 

3. lūgt LU Senātu izveidot vienu jaunu asociētā profesoru amata vietu 

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares Programmēšanas valodu un 

sistēmu apakšnozarē un vienu jaunu profesora vietu Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģiju nozares Intelektuālo sistēmu teorijas apakšnozarē LU 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un pozitīva lēmuma rezultātā pieņemt 

lēmumu par konkursa izsludināšanu uz šīm vietām. 

 

7. Par konkursa izsludināšanu uz docenta amata vietu  

Datorikas fakultātē 

 

Dome, iepazinusies ar dekāna Jura Borzova priekšlikumu, balsojot (Domes sastāvā – 

25 locekļi, balsošanā piedalās – 22  , par – 22  , pret – 0, atturas – 0), 

 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.8 2015. gada 15. jūnijā,  lēmums Nr. 2231-V10/ 

724): 



1.apstiprināt priekšlikumu par konkursa izsludināšanu uz vienu docenta vietu          

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares Datu apstrādes sistēmu un 

datortīklu apakšnozarē Programmēšanas katedrā  un apstiprināt darba 

uzdevumus (sk. pielikumā); 

 

2.lūgt LU Personāla departamentu izsludināt konkursu uz vienu docenta vietu          

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares Datu apstrādes sistēmu un 

datortīklu apakšnozarē. 

 

8.Par Datorikas fakultātes pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas „Programmēšana un datortīklu administrēšana”(22301) Valsts 

noslēguma pārbaudījuma komisijas 2015. gada 12. jūnija sēdes protokolu 

apstiprināšanu 

 

Dome, iepazinusies ar Valsts noslēguma pārbaudījuma komisijas apakšprogrammas 

„Programmēšana” komisijas priekšsēdētāja Pētera Krastiņa un apakšprogrammas 

„Datortīklu administrēšana” komisijas priekšsēdētāja Irvina Gustsona   

priekšlikumiem, balsojot (Domes sastāvā – 25 locekļi, balsošanā piedalās – 22 , par –    

22 , pret – 0, atturas – 0), 

 

 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.8 2015. gada 15. jūnijā, lēmums Nr.2231-V10/730): 

 apstiprināt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas 

„Programmēšana un datortīklu administrēšana”(22301) Valsts noslēguma 

pārbaudījuma komisijas 2015. gada 12. jūnija sēdes protokolu apakšprogrammā 

„Programmēšana” un 2015. gada 12. jūnija sēdes protokolu apakšprogrammā 

„Datortīklu administrēšana”. 

 

 

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu domes lēmuma pielikumā nav 

pievienoti gala pārbaudījumu komisiju protokoli. 

 

9.Par ārzemju studentu apmācību Datorikas fakultātē 

Profesore Laila Niedrīte: 

Nākošajā akadēmiskajā gadā pie mums divus semestrus mācīsies divi studenti no 

Spānijas ERASMUS studentu apmaiņas programmas ietvaros. Šis pasākums mums 

neienesīs ne centa, jo arī mūsu studenti brauc apmaiņā. Viņi ir izvēlējušies mūsu 

kursus 40 cr apmērā. Tas skar vienpadsmit mūsu pasniedzējus. Mēs esam solījuši 

sagādāt mācību materiālus angļu valodā un pārbaudes darbus, lekcijas nelasīsim. 

Mūsu pasniedzējiem šo darbu varētu slodzē klasificēt kā konsultācijas.  

 

NOLEMJ: pieņemt zināšanai profesores Lailas Niedrītes informāciju. 

 

                                                                                                    

 

Sēdi vadīja                                                                                                      J.Bičevskis  

                                                                                                    

Protokolēja                                                                                                       R.Ekmane 


