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DATORIKAS FAKULTĀTES 

Domes sēdes protokols Nr.1 2016. gada 18. janvārī 

Sēdi vada: DF Domes priekšsēdētājs profesors Jānis Bičevskis 

Protokolē: Domes sekretāre R. Ekmane 

Sēdē piedalās: 17 no 25 Domes locekļiem – akadēmiskā personāla pārstāvji prof. A. 

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

Bičevskis, doc. U. Bojārs, asoc. prof. E. Celms, pētn. A. Rivošs, prof. J. Smotrovs, 

asoc. prof. U. Straujums, prof. M.Vītiņš, prof. J. Vīksna, asoc. prof. J. Zuters; 

sadarbības partneri R. Balodis, J. Treijs; vecākā studiju metodiķe Ā.Sproģe; studentu 

pārstāvis A. Cīrulnieks. 

Dekāns J.Borzovs 

Darba kārtība: 

1. Par piecu docenta amata vietu izveidi, darba uzdevumu apstiprināšanu un 

konkursa izsludināšanu uz šīm  amatu vietām. 

2. Par divu pētnieka amata vietu izveidi, darba uzdevumu apstiprināšanu un 

konkursa izsludināšanu uz šīm pētnieku amata vietām. 

3. Par grozījumiem Adas Lavleisas stipendijas nolikumā un Čārlza Bebidža 

stipendijas nolikuma apstiprināšana. 

4. Par DF Domes sastāva grozījumiem. 

5. Par LU Datorzinātnes nozares promocijas padomes, LU Datorzinātnes nozares 

doktorantūras padomes, Datorzinātņu studiju programmu padomes, 

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas profesoru padomes sastāvu maiņu. 

 

 

                                                  1. 

 

Par piecu docenta amata vietu izveidošanu un konkursa izsludināšanu uz piecām 

docenta amata vietām Datorikas fakultātē 

Potenciālie pretendenti N.Grūzītis, I.Murāne, V.Arnicāne, N.Kozmina, R.Zviedris 

 

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

25 locekļi, balsošanā piedalās – 17, par – 15, pret – 2, atturas – 0), 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.1 2016. gada 18. janvārī, lēmums Nr. 2231-V10/ 

10): 

1.  izveidot trīs jaunas docenta amata vietas Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģiju nozares Datu apstrādes sistēmu un datortīklu apakšnozarē un 



vienu jaunu docenta amata vietu Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģiju nozares Informācijas sistēmu apakšnozarē Programmēšanas 

katedrā, vienu jaunu docenta amata vietu Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģiju nozares Programmēšanas valodu un sistēmu apakšnozarē 

Datorzinātņu katedrā; 

2. apstiprināt priekšlikumu par konkursa izsludināšanu uz trim docenta 

vietām Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares Datu apstrādes 

sistēmu un datortīklu apakšnozarē Programmēšanas katedrā un 

apstiprināt darba uzdevumus (sk. pielikumā); 

3. apstiprināt priekšlikumu par konkursa izsludināšanu uz vienu docenta 

vietu Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares Informācijas 

sistēmu apakšnozarē Programmēšanas katedrā un apstiprināt darba 

uzdevumus (sk. pielikumā); 

4. apstiprināt priekšlikumu par konkursa izsludināšanu uz vienu docenta 

vietu Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares 

Programmēšanas valodu un sistēmu apakšnozarē Datorzinātņu katedrā 

un apstiprināt darba uzdevumus (sk. pielikumā); 

5. lūgt prorektoru eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā un kancleru 

apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minēto docentu vietu izveidi; 

6. lūgt LU Personāla departamentu, saņemot prorektora eksakto, dzīvības 

un medicīnas zinātņu jomā apstiprinājumu, izsludināt konkursu uz šī 

lēmuma 2.- 4.punktā minētajām docentu amatu vietām. 

 

Pielikumā: LU Datorikas fakultātes piecu docentu darba uzdevumi. 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.pielikums 

APSTIPRINĀTS 

_____________  

Datorikas fakultātes 

Domē 

2016. g. 18. janvārī 

protokola Nr. 1 

 

Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes docenta 

darba uzdevumi 

 

Akadēmiskajam amatam atbilstošās zinātnes nozares, apakšnozares nosaukums: 

Nozare: Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas 
Apakšnozare: Programmēšanas valodas un sistēmas 

 

1. Veikt pētījumus šādās jomās: dabiskās valodas modelēšanas un apstrādes metodes 

un rīki 

2. Izglītības programmu grupā1 Datorzinātnes(481) plānotais darbs bakalaura, 

maģistra, doktora studiju programmā2: 

2.1. Vadīt vidēji vismaz 2 bakalaura vai maģistra darbus katrā akadēmiskajā 

gadā 

2.2. Recenzēt vidēji vismaz 2 bakalaura vai maģistra darbus katrā 

akadēmiskajā gadā 

2.3. Vadīt vidēji vismaz 2 kursa vai kvalifikācijas darbus katrā 

akadēmiskajā gadā 

2.4. Izstrādāt jaunus lekciju kursus vai uzlabot esošos kursus atbilstoši 

jomām, kas atbilst pētījumu virzieniem un docētajiem kursiem, ja tas ir 

nepieciešams studiju programmas vai studiju procesa uzlabošanai. 

2.5. Docēt šādus studiju kursus:  

Datorzinātņu maģistra studiju programmā „Operētājsistēma UNIX” 

(DatZ6007, B daļa, 4KP) 

Citi kursi datorzinātņu bakalaura un maģistra programmā 4-8 KP 

kopapjomā. 

3. Ievēlēšanas laikā publicēt vismaz 3 publikācijas vispāratzītos Web of 

Science/SCOPUS izdevumos vai izdevumos, ko Latvijas Zinātnes padome ir 

pielīdzinājusi Web of Science/SCOPUS izdevuma līmenim, publikācijās un 

ziņojumos norādīt piederību Latvijas Universitātes Datorikas fakultātei. 

4. Amata pienākumu (lekcijām un pētniecībai) veikšanai nepieciešamās valodas 

zināšanas saskaņā ar studiju programmu /kursiem / pētniecības tēmu: 

4.1.  valsts valodā: vismaz C1 līmenis; 

4.2.  pārējās ES valstu oficiālajās valodās: angļu valoda vismaz B1 līmenis. 

                                                 
1 Izglītības programmu grupu nosaka atbilstoši Ministru kabineta 02.12.2008. noteikumiem Nr. 990 

„Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” 
2 Vienojoties ar studiju programmu direktoriem un dekānu, darba plānojums var tikt grozīts. 



 

Datorikas fakultātes dekāns :_________________________ prof. Juris Borzovs 

Datums 

Iepazinos __________________________  personas paraksts, atšifrējums    

Datums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         2.pielikums 

                                                                                                                          APSTIPRINĀTS 

_____________  

Datorikas fakultātes 

Domē 

2016. g.  18. janvārī 

protokola Nr. 1 

 

Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes docenta 

darba uzdevumi 

 

Akadēmiskajam amatam atbilstošās zinātnes nozares, apakšnozares nosaukums: 
Nozare: Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas 
Apakšnozare: Informācijas sistēmas 
 

1. Plānotais pētniecības darbs un spēja piesaistīt resursus projektu veikšanai: 

Veikt pētījumus šādās jomās: informācijas sistēmu drošība, drošības novērtēšanas 

rīki. 

2. Izglītības programmu grupā3 Datorzinātnes (481) plānotais darbs bakalaura, 

maģistra, doktora studiju programmā4: 

2.1. Vadīt vidēji vismaz 2 bakalaura vai maģistra darbus katrā akadēmiskajā 

gadā 

2.2. Recenzēt vidēji vismaz 2 bakalaura vai maģistra darbus katrā 

akadēmiskajā gadā 

2.3. Vadīt vidēji vismaz 2 kursa vai kvalifikācijas darbus katrā 

akadēmiskajā gadā 

2.4. Izstrādāt jaunus lekciju kursus vai uzlabot esošos kursus atbilstoši 

jomām, kas atbilst pētījumu virzieniem un docētajiem kursiem, ja tas ir 

nepieciešams studiju programmas vai studiju procesa uzlabošanai. 

2.5. Docēt vismaz šādus kursus:  

Datorzinātņu bakalaura studiju programmā (43481) kursu 
„Informācijas sistēmu drošība” (DatZ3037, 2KP, A daļa), 

Datorzinātņu bakalaura studiju programmā (43481) kursus 
„Specseminārs I” (DatZ2035, 2KP, A daļa) un „Specseminārs II” 

(DatZ2036, 2KP, B daļa). 

3. Ievēlēšanas laikā publicēt vismaz 3 publikācijas vispāratzītos Web of 

Science/SCOPUS izdevumos vai izdevumos, ko Latvijas Zinātnes padome ir 

pielīdzinājusi Web of Science/SCOPUS izdevuma līmenim, publikācijās un 

ziņojumos norādīt piederību Latvijas Universitātes Datorikas fakultātei. 

4. Amata pienākumu (lekcijām un pētniecībai) veikšanai nepieciešamās valodas 

zināšanas saskaņā ar studiju programmu /kursiem / pētniecības tēmu: 

                                                 
3 Izglītības programmu grupu nosaka atbilstoši Ministru kabineta 02.12.2008. noteikumiem Nr. 990 

„Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” 
4 Vienojoties ar studiju programmu direktoriem un dekānu, darba plānojums var tikt grozīts. 



4.1.  valsts valodā: vismaz C1 līmenis; 

4.2.  pārējās ES valstu oficiālajās valodās: angļu valoda vismaz B1 līmenis. 

 

Datorikas fakultātes dekāns:_________________________ prof. Juris Borzovs 

Datums 

       Iepazinos __________________________  personas paraksts, atšifrējums    

Datums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             3.pielikums 

APSTIPRINĀTS 

_____________  

Datorikas fakultātes 

Domē 

2016. g. 18. janvārī 

protokola Nr. 1 

 

Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes docenta 

darba uzdevumi 

 

Akadēmiskajam amatam atbilstošās zinātnes nozares, apakšnozares nosaukums: 
Nozare: Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas 
Apakšnozare: Datu apstrādes sistēmas un datortīkli 
 

1. Plānotais pētniecības darbs un spēja piesaistīt resursus projektu veikšanai: 

Veikt pētījumus šādās jomās: programmatūras testēšana, programminženierija. 

2. Izglītības programmu grupā5 Datorzinātnes (481) plānotais darbs bakalaura, 

maģistra, doktora studiju programmā6: 

2.1. Vadīt vidēji vismaz 2 bakalaura vai maģistra darbus katrā akadēmiskajā 

gadā 

2.2. Recenzēt vidēji vismaz 2 bakalaura vai maģistra darbus katrā 

akadēmiskajā gadā 

2.3. Vadīt vidēji vismaz 2 kursa vai kvalifikācijas darbus katrā 

akadēmiskajā gadā 

2.4. Izstrādāt jaunus lekciju kursus vai uzlabot esošos kursus atbilstoši 

jomām, kas atbilst pētījumu virzieniem un docētajiem kursiem, ja tas ir 

nepieciešams studiju programmas vai studiju procesa uzlabošanai. 

2.5. Docēt vismaz šādus kursus:  

Datorzinātņu bakalaura studiju programmā (43481) kursu par 

programminženieriju  (DatZ2072, 6KP, A daļa)  

Datorzinātņu bakalaura studiju programmā (43481) kursus 
„Specseminārs I” (DatZ2035, 2KP, A daļa) un „Specseminārs II” 

(DatZ2036, 2KP, B daļa). 

3. Ievēlēšanas laikā publicēt vismaz 3 publikācijas vispāratzītos Web of 

Science/SCOPUS izdevumos vai izdevumos, ko Latvijas Zinātnes padome ir 

pielīdzinājusi Web of Science/SCOPUS izdevuma līmenim, publikācijās un 

ziņojumos norādīt piederību Latvijas Universitātes Datorikas fakultātei. 

4. Amata pienākumu (lekcijām un pētniecībai) veikšanai nepieciešamās valodas 

zināšanas saskaņā ar studiju programmu /kursiem / pētniecības tēmu: 

4.1.  valsts valodā: vismaz C1 līmenis; 

                                                 
5 Izglītības programmu grupu nosaka atbilstoši Ministru kabineta 02.12.2008. noteikumiem Nr. 990 

„Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” 
6 Vienojoties ar studiju programmu direktoriem un dekānu, darba plānojums var tikt grozīts. 



4.2.  pārējās ES valstu oficiālajās valodās: angļu valoda vismaz B1 līmenis. 

 

Datorikas fakultātes dekāns:_________________________ prof. Juris Borzovs 

Datums 

       Iepazinos __________________________  personas paraksts, atšifrējums    

Datums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          4.pielikums 

                                                                                                                          APSTIPRINĀTS 

_____________  

Datorikas fakultātes 

Domē 

2016. g. 18. janvārī 

protokola Nr. 1 

 

Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes docenta 

darba uzdevumi 

 

Akadēmiskajam amatam atbilstošās zinātnes nozares, apakšnozares nosaukums: 
Nozare: Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas 
Apakšnozare: Datu apstrādes sistēmas un datortīkli 
 

1. Plānotais pētniecības darbs un spēja piesaistīt resursus projektu veikšanai: 

Veikt pētījumus šādās jomās: datu noliktavas, datu noliktavu personalizācijas 

modeļi. 

2. Izglītības programmu grupā7 Datorzinātnes (481) plānotais darbs bakalaura, 

maģistra, doktora studiju programmā8: 

2.1. Vadīt vidēji vismaz 2 bakalaura vai maģistra darbus katrā akadēmiskajā 

gadā 

2.2. Recenzēt vidēji vismaz 2 bakalaura vai maģistra darbus katrā 

akadēmiskajā gadā 

2.3. Vadīt vidēji vismaz 2 kursa vai kvalifikācijas darbus katrā 

akadēmiskajā gadā 

2.4. Izstrādāt jaunus lekciju kursus vai uzlabot esošos kursus atbilstoši 

jomām, kas atbilst pētījumu virzieniem un docētajiem kursiem, ja tas ir 

nepieciešams studiju programmas vai studiju procesa uzlabošanai. 

2.5. Docēt vismaz šādus kursus:  

Datorzinātņu bakalaura studiju programmā (43481) kursu „Datu 

noliktavas” (DatZ3047, 4KP, A daļa),  

Datorzinātņu bakalaura studiju programmā (43481) kursus 
„Specseminārs I” (DatZ2035, 2KP, A daļa) un „Specseminārs II” 

(DatZ2036, 2KP, B daļa). 

3. Ievēlēšanas laikā publicēt vismaz 3 publikācijas vispāratzītos Web of 

Science/SCOPUS izdevumos vai izdevumos, ko Latvijas Zinātnes padome ir 

pielīdzinājusi Web of Science/SCOPUS izdevuma līmenim, publikācijās un 

ziņojumos norādīt piederību Latvijas Universitātes Datorikas fakultātei. 

4. Amata pienākumu (lekcijām un pētniecībai) veikšanai nepieciešamās valodas 

zināšanas saskaņā ar studiju programmu /kursiem / pētniecības tēmu: 

                                                 
7 Izglītības programmu grupu nosaka atbilstoši Ministru kabineta 02.12.2008. noteikumiem Nr. 990 

„Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” 
8 Vienojoties ar studiju programmu direktoriem un dekānu, darba plānojums var tikt grozīts. 



4.1.  valsts valodā: vismaz C1 līmenis; 

4.2.  pārējās ES valstu oficiālajās valodās: angļu valoda vismaz B1 līmenis. 

 

Datorikas fakultātes dekāns:_________________________ prof. Juris Borzovs 

Datums 

       Iepazinos __________________________  personas paraksts, atšifrējums    

Datums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.pielikums 

APSTIPRINĀTS 

_____________  

Datorikas fakultātes 

Domē 

2016. g. 18. janvārī 

protokola Nr.1 

 

Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes docenta 

darba uzdevumi 

 

Akadēmiskajam amatam atbilstošās zinātnes nozares, apakšnozares nosaukums: 
Nozare: Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas 
Apakšnozare: Datu apstrādes sistēmas un datortīkli 
 

1. Plānotais pētniecības darbs un spēja piesaistīt resursus projektu veikšanai: 

Veikt pētījumus šādās jomās: bezvadu sensoru tīkli, zema enerģijas patēriņa 

iegultās iekārtas. 

2. Izglītības programmu grupā9 Datorzinātnes (481) plānotais darbs bakalaura, 

maģistra, doktora studiju programmā10: 

2.1. Vadīt vidēji vismaz 2 bakalaura vai maģistra darbus katrā akadēmiskajā 

gadā 

2.2. Recenzēt vidēji vismaz 2 bakalaura vai maģistra darbus katrā 

akadēmiskajā gadā 

2.3. Vadīt vidēji vismaz 2 kursa vai kvalifikācijas darbus katrā 

akadēmiskajā gadā 

2.4. Izstrādāt jaunus lekciju kursus vai uzlabot esošos kursus atbilstoši 

jomām, kas atbilst pētījumu virzieniem un docētajiem kursiem, ja tas ir 

nepieciešams studiju programmas vai studiju procesa uzlabošanai. 

2.5. Docēt vismaz šādus kursus:  

Datorzinātņu bakalaura studiju programmā (43481) kursu 
„Bezvadu sensoru tīkli” (DatZ3070, 4KP, A daļa), 

Datorzinātņu bakalaura studiju programmā (43481) kursus 
„Specseminārs I” (DatZ2035, 2KP, A daļa) un „Specseminārs II” 

(DatZ2036, 2KP, B daļa). 

3. Ievēlēšanas laikā publicēt vismaz 3 publikācijas vispāratzītos Web of 

Science/SCOPUS izdevumos vai izdevumos, ko Latvijas Zinātnes padome ir 

pielīdzinājusi Web of Science/SCOPUS izdevuma līmenim, publikācijās un 

ziņojumos norādīt piederību Latvijas Universitātes Datorikas fakultātei. 

4. Amata pienākumu (lekcijām un pētniecībai) veikšanai nepieciešamās valodas 

zināšanas saskaņā ar studiju programmu /kursiem / pētniecības tēmu: 

                                                 
9 Izglītības programmu grupu nosaka atbilstoši Ministru kabineta 02.12.2008. noteikumiem Nr. 990 

„Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” 
10 Vienojoties ar studiju programmu direktoriem un dekānu, darba plānojums var tikt grozīts. 



4.1.  valsts valodā: vismaz C1 līmenis; 

4.2.  pārējās ES valstu oficiālajās valodās: angļu valoda vismaz B1 līmenis. 

 

Datorikas fakultātes dekāns:_________________________ prof. Juris Borzovs 

Datums 

       Iepazinos __________________________  personas paraksts, atšifrējums    

Datums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                             2. 

 

 

Par divu pētnieka amata vietu izveidošanu un konkursa izsludināšanu uz divām 

pētnieka amata vietām Datorikas fakultātē 

Potenciālās pretendentes I.Murāne, N.Kozmina 

 

 

Dome, iepazinusies ar dekāna profesora Jura Borzova priekšlikumu, balsojot (Domes 

sastāvā – 25 locekļi, balsošanā piedalās – 17, par – 17, pret – 0, atturas – 0), 

 

 

 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.1 2016. gada 18.janvārī, lēmums Nr. 2231-V10/ 9): 

1. Izveidot divas jaunas pētnieka amata vietas Datorzinātnes un informācijas    

tehnoloģiju nozares Sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas 

apakšnozarē; 

2. apstiprināt priekšlikumu par konkursa uz divām pētnieka amata vietām 

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares Sistēmu analīzes, 

modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē izsludināšanu un apstiprināt darba 

uzdevumus (sk. pielikumā); 

3. lūgt prorektoru eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā un kancleru 

apstiprināt šī lēmuma 1. punktā minēto pētnieka vietu izveidi; 

4. lūgt LU Personāla departamentu, saņemot prorektora eksakto, dzīvības un 

medicīnas zinātņu jomā un kanclera apstiprinājumu, izsludināt konkursu uz šī 

lēmuma 2.punktā minētajām pētnieka amatu vietām. 
 

Pielikumā: Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes pētnieku darba uzdevumi uz 

vienas lapas.                                        

 

 

                                           

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

  



APSTIPRINĀTS 

Datorikas fakultātes 

domē  

2016. g. 18. janvārī 

protokola Nr. 1 

 

Latvijas Universitātes Datorikas fakultāte pētnieka 

darba uzdevumi 

 

 

 Akadēmiskajam amatam atbilstošās zinātnes nozares, apakšnozares nosaukums  

Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas: Sistēmu analīze, modelēšana un 

projektēšana 
 

1. Plānotais pētniecības darbs un spēja piesaistīt resursus projektu veikšanai. 

Pētnieciskais darbs plānots Sistēmu analīzes, modelēšanas un 

projektēšanas virzienā. 

2. Izglītības programmu grupā11 481 Datorzinātnes plānotais darbs bakalaura, 

maģistra, doktora studiju programmā. 

Nav plānots. 

3. Zinātniskās publikācijas. 

Ievēlēšanas laikā publicēt vismaz 3 publikācijas vispāratzītos Web of 

Science/SCOPUS izdevumos vai izdevumos, ko Latvijas Zinātnes padome ir 

pielīdzinājusi Web of Science/SCOPUS izdevuma līmenim, publikācijās un 

ziņojumos norādīt piederību Latvijas Universitātes Datorikas fakultātei. 

4. Amata pienākumu (lekcijām un pētniecībai) veikšanai nepieciešamās valodas 

zināšanas saskaņā ar studiju programmu /kursiem / pētniecības tēmu  Sistēmu 

analīze, modelēšana un projektēšana: 

4.1.  valsts valodā C1; 

4.2.  pārējās ES valstu oficiālajās valodās: angļu valodā B2; 

4.3.  citās valodās - nav. 

 

Fakultātes dekāns:_________________________                  J.Borzovs 

Datums 

 

       Iepazinos __________________________    personas paraksts, atšifrējums   

       Datums 

 

 

                                                                       

                                                 
11 Izglītības programmu grupu nosaka atbilstoši Ministru kabineta 02.12.2008. noteikumiem Nr. 990 

„Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” 



                                                                3. 

 

1.Par priekšlikumu grozījumiem LU 03.12.2009. rīkojumā Nr. 1/324 

 “Lēdijas ADAS LAVLEISAS stipendijas nolikums” 

 

Dome, iepazinusies ar dekāna Jura Borzova priekšlikumu, balsojot (Domes sastāvā 25 

locekļi, balsošanā piedalās 17, par 17, pret 0, atturas 0), 

 

NOLEMJ: (Domes protokols Nr.1 2016. gada 18. janvārī, lēmums Nr. 2231-10/12): 

Ierosināt rektoram izdarīt LU 03.12.2009. rīkojumā 1/324 “Lēdijas ADAS 

LAVLEISAS stipendijas nolikums” šādus grozījumus: 

1. 

izteikt 1. punktu šādā redakcijā: 

“Lēdijas ADAS LAVLEISAS stipendiju ( prēmiju) kopš 1986. gada piešķir 

Latvijas Universitāte, atzīmējot pasaulē pirmās programmētājas un angļu 

matemātiķes ADAS LAVLEISAS ( dzimušas Baironas) dzimšanas dienu.” 

2. 

izteikt 4.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“Pieteikšanos Stipendijas konkursam izsludina Datorikas fakultāte, izliekot 

attiecīgu paziņojumu uz fakultātes ziņojumu dēļiem un fakultātes tīmekļa vietnē, 

kā arī nosūtot paziņojumu citām augstskolām.” 

3. 

izteikt 5.5. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“Punktā 5.1., 5.2., 5.3. un 5.4.  minētie dokumenti ir iesniedzami paziņojumā 

noteiktā kārtībā.” 

4. 

izteikt 6.11. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“Informācijas par Stipendijas piešķiršanu publiskošanu nodrošina Datorikas 

fakultāte.” 

 

2.Par LU Matemātikas un Informātikas institūta un Datorikas fakultātes Čārlza 

Bebidža stipendijas nolikumu 

 

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

25  locekļi, balsošanā piedalās – 17 , par – 17 , pret – 0, atturas – 0), 

 

  

NOLEMJ (Domes protokols Nr.1 2016. gada 18. janvārī, lēmums Nr. 2231-10/13): 

 

1.Apstiprināt Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta un 

Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes Čārlza Bebidža stipendijas nolikumu 

(skat. pielikumā). 

 

2.Noteikt, ka stipendija tiek piešķirta, sākot ar 2015./2016. akadēmisko gadu. 

 

 



Pielikumā LU MII un DF Čārlza Bebidža stipendijas nolikums uz 3 lapām. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

LATVIJAS 

UNIVERSITĀTE 

 
Latvijas Universitātes Matemātikas un 

informātikas institūta un Latvijas 

Universitātes Datorikas fakultātes  

Čārlza Bebidža stipendijas 

 

NOLIKUMS 
 

Pielikums 

APSTIPRINĀTS 

ar LU __.__.2016. 
rīkojumu Nr.___ 

 

 

1. Vispārīga informācija 

ČĀRLZA BEBIDŽA stipendiju kopš 1991. gada piešķir Latvijas Universitātē, 

atzīmējot pasaulē pirmās programmētājas un angļu matemātiķes ADAS 

LAVLEISAS (dzimušas BAIRONAS) dzimšanas dienu.  

 

2. Stipendijas mērķis 

ČĀRLZA BEBIDŽA stipendija (turpmāk – Stipendija) ir nodibināta, lai 

atbalstītu spējīgākos un sekmīgākos studentus, kas veiksmīgi veic zinātnisku vai 

praktisku darbu datorikā vai matemātikā. 

 

3. Stipendijas fonda veidošanās un apjoms 

3.1. Stipendijas fonds veidojas no: 

3.1.1. Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) pašu ieņēmumiem; 

3.1.2. fizisko un juridisko personu ziedojumiem; 

3.1.3. citiem likumdošanā paredzētajiem avotiem. 

3.2. Stipendijas fonda lielumu, stipendiju skaitu un lielumu katram studiju 

gadam pēc LU Datorikas fakultātes (turpmāk – DF) dekāna priekšlikuma 

apstiprina DF Domē. 

3.3. Lēmums par Stipendijas fonda lielumu, stipendiju skaitu un lielumu 

tiek noformēts Domes lēmuma veidā. 

 

4. Stipendijas pretendenti un pieteikšanās kārtība 

4.1. Uz Stipendiju var pretendēt jebkuras Latvijas augstskolas pamatstudiju 



vai maģistra programmā studējošais. 

4.2. Pretendentus Stipendijai var izvirzīt Latvijas augstskolās 

akadēmiskā amatā ievēlēti darbinieki vai pretendentu zinātniskā darba vadītāji.  

4.3. Pretendents Stipendijai var pieteikties pats. 

4.4. Pieteikšanos Stipendijas konkursam izsludina Datorikas fakultāte, 

izliekot attiecīgu paziņojumu uz fakultātes ziņojumu dēļiem un fakultātes 

tīmekļa vietnē, kā arī nosūtot paziņojumu citām Latvijas augstskolām. 

 

5.  Par Stipendijas pretendentu iesniedzamie dokumenti 

             5.1. iesniegums; 

             5.2. pretendenta darba pārskats; 

             5.3. rakstiskas atsauksmes par pretendenta darbu;  

             5.4. izziņa par studijām; 

             5.5. punktā 5.1., 5.2., 5.3. un 5.4.minētie dokumenti ir iesniedzami 

paziņojumā noteiktā kārtībā.  

6. Stipendijas piešķiršanas noteikumi 

6.1. Stipendijas piešķiršanai ar DF dekāna norādījumu tiek izveidota 

komisija, kas sastāv no: 

6.1.1. DF dekāna (komisijas priekšsēdētājs); 

6.1.2. LU Matemātikas un informātikas institūta (turpmāk – MII) 

direktora (ar veto tiesībām); 

6.1.3. DF visu katedru vadītājiem; 

6.1.4. Sekretāres. 

6.2. Komisija ar padomdevēja tiesībām var pieaicināt pretendentu 

rakstisko atsauksmju iesniedzējus un zinātniskos konsultantus. 

6.3.  Lēmums par Stipendijas piešķiršanu vai noraidīšanu par katru 

pretendentu atsevišķi tiek pieņemts, atklāti balsojot, ar klātesošo vienkāršu balsu 

vairākumu. Balsīm sadaloties vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja 

balss. Komisija ir lemtspējīga, ja tajā piedalās vismaz 2/3 no komisijas sastāva. 

6.4. Komisija ir tiesīga nepieciešamības gadījumā pieprasīt papildu 

dokumentus, ja tas ir nepieciešams pieteikuma izvērtēšanai. 

6.5. Izvēloties starp vienlīdzīgiem pretendentiem, priekšroka tiek dota tam 

pretendentam, kuram ir sliktāki materiālie vai sociālie apstākļi. 

6.6. Komisijas lēmums ir galīgs un nav apstrīdams. Komisijai nav 



pienākums sniegt atteikuma motivāciju pretendentam. 

6.7. Stipendijas piešķiršanas komisijas locekļi, kā arī viņu ģimenes locekļi 

nedrīkst pretendēt uz Stipendiju, kā arī sniegt rekomendācijas pretendentiem, 

izņemot kā zinātniskā un pētnieciskā darba vadītāji. 

6.8. Stipendiju piešķir neatkarīgi no valsts vai citām stipendijām, kuras 

izmaksā studentam.  

6.9. Stipendiātam ir tiesības atteikties no Stipendijas. 

6.10. Stipendiju atkārtoti nepiešķir. 

6.11. Informācijas par Stipendijas piešķiršanu publiskošanu nodrošina DF. 

 

7. Stipendijas izmaksas kārtība 

7.1. Stipendiju izmaksā vienu reizi gadā, pārskaitot uz stipendiāta norādīto 

kontu bankā. 

7.2. Ja stipendiāts pēc lēmuma par Stipendijas piešķiršanu pārtrauc studijas, 

tad Stipendija netiek izmaksāta. 

7.3. Informācija par Stipendijas ieguvējiem ir atklāta. 

 

8. Noslēguma jautājumi 

8.1. Stipendijas nolikumu un tā grozījumus pieņem DF Dome un 

apstiprina ar LU rīkojumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               4. 

Par priekšlikumu grozījumiem LU 17.04.2015. rīkojumā Nr. 1/114  

“Par Datorikas fakultātes Domes sastāva apstiprināšanu” 

 

Dome, iepazinusies ar Programmēšanas katedras docenta Daiņa Dosberga iesniegumu 

ar lūgumu atskaitīt viņu no Domes sastāva uz paša vēlēšanos; Programmēšanas 

katedras vadītāja Ulda Straujuma iesniegto katedras sēdes lēmumu par Lailas 

Niedrītes ievēlēšanu Domes sastāvā un Datorzinātnes matemātisko pamatu katedras 

vadītāja Jura Smotrova katedras sēdes protokola izrakstu par pētnieka Jāņa Iraida 

ievēlēšanu Domes sastāvā, balsojot (Domes sastāvā 25 locekļi, balsošanā piedalās 17, 

par 17, pret 0 , atturas 0),  

 

NOLEMJ:( Domes protokols Nr.1 2016. gada 18. janvārī, lēmums Nr. 2231-

V10/11): 

Lai nodrošinātu Datorikas fakultātes (DF) Domes darbību saskaņā ar LU 

Satversmes 6.16. punktu, ierosināt rektoram izdarīt šādus grozījumus LU 

17.04.2015. rīkojumā Nr. 1/114 “Par Datorikas fakultātes Domes sastāva 

apstiprināšanu”( turpmāk – rīkojums): 

1. Izteikt rīkojuma 1.1.2. punktu šādā redakcijā: 

             “1.1.2. Vineta Arnicāne, vadošā pētniece;” 

      2.   Izteikt rīkojuma 1.1.11. punktu šādā redakcijā: 

            “1.1.11. Ģirts Karnītis, profesors;” 

3. Izslēgt no DF Domes sastāva docentu Daini Dosbergu un Rūsiņu Mārtiņu 

Freivaldu. 

4. Iekļaut DF Domes sastāvā pētnieku Jāni Iraidu un profesori Lailu 

Niedrīti. 

 

 

                                                           5. 

 

Sakarā ar profesora Rūsiņa Mārtiņa Freivalda aiziešanu viņā saulē un citām 

izmaiņām, mums jāmaina četru padomju sastāvi: 

 

1.Par LU Datorzinātnes nozares promocijas padomes sastāva maiņu 

 

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

25  locekļi, balsošanā piedalās – 17, par – 17 , pret – 0, atturas – 0), 

 

 NOLEMJ (Domes protokols Nr.1 2016. gada 18. janvārī, lēmums Nr. 2231-10/15): 

Ierosināt rektoram izdarīt LU 21.05.2012. rīkojumā Nr.1/129 “Par LU 

Datorzinātnes nozares promocijas padomes sastāva apstiprināšanu” šādus 

grozījumus: 

 

1.Izslēgt no LU Datorzinātnes nozares promocijas padomes sastāva profesoru 

Rūsiņu Mārtiņu Freivaldu. 

2.Iekļaut LU Datorzinātnes nozares promocijas padomes sastāvā profesori 

Ingunu Skadiņu.  



 

2.Par LU Datorzinātnes nozares doktorantūras padomes sastāva apstiprināšanu 

 

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

25  locekļi, balsošanā piedalās – 17 , par – 17 , pret – 0, atturas – 0), 

 

 NOLEMJ (Domes protokols Nr.1 2016. gada 18. janvārī, lēmums Nr. 2231-10/17): 

Ierosināt prorektoram eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā apstiprināt 

šādu Datorzinātnes nozares doktorantūras padomes sastāvu: 

 

Guntis Bārzdiņš (Dr.dat.) – padomes priekšsēdētājs; 

Andris Ambainis (Dr.dat.) – padomes priekšsēdētāja vietnieks; 

Guntis Arnicāns (Dr.dat.); 

Jānis Bārzdiņš (Dr.dat.); 

Jānis Bičevskis (Dr.dat.); 

Juris Borzovs (Dr.h.dat.); 

Kārlis Čerāns (Dr.dat.); 

Audris Kalniņš (Dr.h.dat.); 

Inguna Skadiņa (Dr.dat.); 

Leo Seļāvo (Dr.dat.);  

Juris Vīksna (Dr.dat.); 

Māris Vītiņš (Dr.dat.); 

 

Anita Ermuša – padomes sekretāre 

 

3.Par LU Datorzinātņu studiju programmu padomes sastāva apstiprināšanu 

 

Dome, iepazinusies ar LU Datorzinātņu studiju programmu padomes priekšsēdētāja 

Māra Vītiņa priekšlikumu, balsojot (Domes sastāvā – 25 locekļi, balsošanā piedalās – 

17 , par – 17 , pret – 0, atturas – 0), 

 

NOLEMJ:( Domes protokols Nr.1 2016. gada 18. janvārī, lēmums Nr. 2231-V10/14): 

Ierosināt prorektoram eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā (saskaņā ar LU 

Studiju programmu padomes nolikuma (apstiprināts ar Senāta 25.09.2009. lēmumu 

Nr. 248) 2. punktu) izdot jaunu norādījumu par Datorzinātņu studiju programmu 

padomi šādā sastāvā: 

 

Andris Ambainis, Dr.dat. Datorzinātnes matemātisko pamatu katedras profesors 

Datorzinātņu doktora studiju programmas direktors 

Guntis Arnicāns, Dr.dat. Programmēšanas katedras profesors,  

Datorzinātņu bakalaura studiju programmas direktors, 

Datorzinātņu studiju programmu padomes 

priekšsēdētāja vietnieks 

Guntis Bārzdiņš, Dr.dat. Datorzinātņu katedras profesors 

Jānis Bārzdiņš, Dr.h.dat. Datorzinātņu katedras profesors 

Jānis Bičevskis, Dr.dat. Programmēšanas katedras profesors 

Juris Borzovs, Dr.h.dat. Programmēšanas katedras profesors,  

Datorikas fakultātes dekāns 



Audris Kalniņš, Dr.h.dat. Datorzinātņu katedras profesors 

Laila Niedrīte, Dr.dat. Programmēšanas katedras profesore, Datorikas 

fakultātes prodekāne 

Kārlis Podnieks, Dr.mat. Datorzinātņu katedras profesors,  

Datorzinātņu maģistra studiju programmas direktors 

Leo Seļāvo, Dr.dat. Programmēšanas katedras profesors 

Māris Vītiņš, Dr.dat. Informātikas mūžizglītības katedras profesors, 

Informātikas mūžizglītības katedras vadītājs, 

Datorzinātņu studiju programmu padomes 

priekšsēdētājs 

Jānis Zuters, Dr.dat. Programmēšanas katedras asoc. profesors,  

pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas “Programmēšana un datortīklu 

administrēšana” direktors 

Arnolds Bogdanovs 2.kursa pamatstudiju programmas students 

Austris Cīrulnieks 2.kursa pamatstudiju programmas students 

Osvalds Neiders 4.kursa pamatstudiju programmas students 

Emils Sjundjukovs 1.kursa maģistrantūras programmas students 

Zane Bičevska, Dr, dat. DIVI GRUPA direktore 

Mārtiņš Gills, Dr.dat. Norvik Banka, vecākais IS auditors 

Sanda Linde eBIT, vecākā funkcionālā konsultante 

Uldis Smilts Exigen Services Latvia, valdes priekšsēdētāja vietnieks 

Inguna Pede RIX Technologies, izpilddirektors 

Jevģenija Šteinberga IBM Latvija, servisa piegādes pārvaldniece 

Andrejs Vasiļjevs, Dr.dat. Tilde, valdes priekšsēdētājs 

 

Rudīte Ekmane, padomes sekretāre  

 

4.Par Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas profesoru padomes sastāva 

maiņu 

 

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

25  locekļi, balsošanā piedalās – 17 , par – 17 , pret – 0, atturas – 0), 

 

 NOLEMJ (Domes protokols Nr.1 2016. gada 18. janvārī, lēmums Nr. 2231-10/16): 

Ierosināt LU Senātam izdarīt LU Senāta 28.12.2015. lēmumā Nr. 258 “Par 

Latvijas Universitātes profesoru padomēm” šādus grozījumus: 

 

1.Izslēgt no Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas profesoru padomes 

sastāva profesoru Rūsiņu Mārtiņu Freivaldu, LU. 

2.Iekļaut Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas profesoru padomes sastāvā 

profesori Lailu Niedrīti, LU. 

3.Apstiprināt par Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas profesoru padomes 

priekšsēdētāju profesori Lailu Niedrīti, LU. 

Sēdi vadīja                                                                                                   J.Bičevskis 

Protokolēja                                                                                                    R.Ekmane 


