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DATORIKAS FAKULTĀTES 

Domes sēdes protokols Nr.6 2016. gada 2. maijā 

Sēdi vada: DF Domes priekšsēdētājs profesors Jānis Bičevskis 

Protokolē: Domes sekretāre R. Ekmane 

Sēdē piedalās: 20 no 25 Domes locekļiem – akadēmiskā personāla pārstāvji A. 

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

Bičevskis, doc. U. Bojārs, asoc.prof. E. Celms, pētnieks J. Iraids, prof. Ģ. Karnītis, 

prof. L. Niedrīte, pētn. A. Rivošs, prof. J. Smotrovs, asoc. prof. U. Straujums, prof. J. 

Vīksna, prof. M. Vītiņš, asoc. prof. J. Zuters; vecākā studiju metodiķe Ā. Sproģe; 

sadarbības partneris J. Treijs; studentu pārstāvji A. Cīrulnieks, J. Peisenieks. 

Dekāns J.Borzovs 

Darba kārtība: 

1.Atkārtotas vēlēšanas docenta amatā – 2 lēmumi. 

2.Atkārtotas vēlēšanas vadošā pētnieka amatā - 2 lēmumi. 

3.Par zinātnes bāzes un snieguma finansējuma izlietošanu. 

4.Par izmaiņām datorzinātņu maģistra studiju programmā. 

5.Izmaiņas DF Domes sastāvā. 

                                                           1. 

 Dome, iepazinusies ar Domes priekšsēdētāja Jāņa Bičevska ziņojumu, ka 11.04.2016. 

notikušās akadēmiskā personāla vēlēšanās uz 4 docenta amata vietām un 5 vadošā 

pētnieka amata vietām nav norisinājušās atbilstoši Augstskolu likuma 32. panta 

trešajai daļai un 38. panta pirmajai daļai, LU Satversmes 6.15.punktam, balsojot 

(Domes sastāvā – 25 locekļi, balsošanā piedalās – 20, par – 20, pret – 0, atturas – 0) 

 

NOLEMJ ( Domes protokols Nr. 6 2016. gada 2. maijā, lēmums 2231-V10/ 72 ): 

1) Atcelt 11.04.2016. domes lēmumus Nr. 42., 43., 44. un 45.; 

2) Atkārtoti organizēt balsojumu uz  

- trim vakantām docenta amata vietām Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģiju nozares Datu apstrādes sistēmu un datortīklu apakšnozarē; 

- vienu vakantu docenta amata vietu Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģiju nozares Programmēšanas valodu un sistēmu apakšnozarē; 



- trim vakantām vadošā pētnieka amata vietām Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģiju nozares Datu apstrādes sistēmu un datortīklu 

apakšnozarē; 

- divām vakantām vadošā pētnieka amata vietām Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģiju nozares Datorzinātnes matemātisko pamatu 

apakšnozarē. 

                                                   1a 

 

Dome, iepazinusies ar sekretāres Rudītes Ekmanes ziņojumu, ka uz docenta amata 

vietu Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares Programmēšanas valodu un 

sistēmu apakšnozarē Datorikas fakultātē ir pieteicies viens pretendents, un 

noklausījusies informāciju par pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, ekspertu 

atzinumiem un Datorzinātņu katedras priekšlikumu par pretendentu, aizklāti balsojot 

(DF Domes 2.05.2016. sēdes protokols Nr.6; Domes sastāvā – 25 locekļi, no tiem 13 

LZP eksperti; sēdē piedalās 20 Domes locekļi, no tiem – 11 LZP eksperti; balso 

Domes locekļi: ievēlēt – 19; neievēlēt – 0, nederīgs biļetens – 1), 

 

 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.6 2016. gada 2. maijā, lēmums Nr. 2231-V10/ 65): 

 NORMUNDS GRŪZĪTIS ir ievēlēts docenta amatā Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģiju nozares Programmēšanas valodu un sistēmu 

apakšnozarē Datorikas fakultātē uz sešiem gadiem 

 

                                                 1b 

                                       

 

Dome, iepazinusies ar sekretāres Rudītes Ekmanes ziņojumu, ka uz katru no trim 

docenta amata vietām Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares Datu 

apstrādes sistēmu un datortīklu apakšnozarē Datorikas fakultātē ir pieteicies viens 

pretendents, un uzklausījusi informāciju par pretendentu iesniegtajiem dokumentiem, 

ekspertu atzinumiem un Programmēšanas katedras priekšlikumu par katru 

pretendentu, aizklāti balsojot 

1) Par pretendenti Vinetu Arnicāni uz izsludināto docenta amata vietu Datu 

apstrādes sistēmu un datortīklu apakšnozarē (DF Domes 02.05.2016. sēdes 

protokols Nr.6; Domes sastāvā 25 domnieki, no tiem 13 LZP eksperti; sēdē 

piedalās 20 domnieki, no tiem 11 LZP eksperti; balso Domes locekļi: 

„ievēlēt”- 20, „neievēlēt”—0, nederīgu biļetenu nav), 

2) Par pretendenti Natāliju Kozminu uz izsludināto docenta amata vietu Datu 

apstrādes sistēmu un datortīklu apakšnozarē (DF Domes 02.05.2016. sēdes 

protokols Nr.6; Domes sastāvā 25 domnieki, no tiem 13 LZP eksperti; sēdē 

piedalās 20 domnieki, no tiem 11 LZP eksperti; balso Domes locekļi: 

„ievēlēt”- 20, „neievēlēt”—0, nederīgu biļetenu nav), 

3) Par pretendentu Reinholdu Zviedri uz izsludināto docenta amata vietu Datu 

apstrādes sistēmu un datortīklu apakšnozarē (DF Domes 02.05.2016. sēdes 

protokols Nr.6; Domes sastāvā 25 domnieki, no tiem 13 LZP eksperti; sēdē 

piedalās 20 domnieki, no tiem 11 LZP eksperti; balso Domes locekļi: 

„ievēlēt”- 17, „neievēlēt”—3, nederīgu biļetenu nav), 

 

NOLEMJ ( Domes protokols Nr.6 2016. gada 2. maijā, lēmums Nr.2231-V10/ 66 ): 



3) Vineta Arnicāne ir ievēlēta docenta amatā Datu apstrādes sistēmu un 

datortīklu apakšnozarē uz 6 gadiem; 

4) Natālija Kozmina ir ievēlēta docenta amatā Datu apstrādes sistēmu un 

datortīklu apakšnozarē uz 6 gadiem; 

5) Reinholds Zviedris ir ievēlēts docenta amatā Datu apstrādes sistēmu un 

datortīklu apakšnozarē uz 6 gadiem. 
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Dome, iepazinusies ar sekretāres Rudītes Ekmanes ziņojumu, ka uz katru no trim 

vadošā pētnieka amata vietām Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares Datu 

apstrādes sistēmu un datortīklu apakšnozarē Datorikas fakultātē ir pieteicies viens 

pretendents, un informāciju par pretendentu iesniegtajiem dokumentiem, aizklāti 

balsojot 

4) Par pretendentu Gunti Arnicānu uz izsludināto vadošā pētnieka amata vietu 

Datu apstrādes sistēmu un datortīklu apakšnozarē (DF Domes 02.05.2016. 

sēdes protokols Nr.6; Domes sastāvā 25 domnieki, no tiem 13 LZP eksperti; 

sēdē piedalās 20 domnieki, no tiem 11 LZP eksperti; balso Domes locekļi: 

„ievēlēt”- 20, „neievēlēt”—0, nederīgu biļetenu nav), 

5) Par pretendentu Jāni Bičevski uz izsludināto vadošā pētnieka amata vietu Datu 

apstrādes sistēmu un datortīklu apakšnozarē (DF Domes 02.05.2016. sēdes 

protokols Nr.6; Domes sastāvā 25 domnieki, no tiem 13 LZP eksperti; sēdē 

piedalās 20 domnieki, no tiem 11 LZP eksperti; balso Domes locekļi: 

„ievēlēt”- 20, „neievēlēt”—0, nederīgu biļetenu nav), 

6) Par pretendentu Ģirtu Karnīti uz izsludināto vadošā pētnieka amata vietu Datu 

apstrādes sistēmu un datortīklu apakšnozarē (DF Domes 02.05.2016. sēdes 

protokols Nr.6; Domes sastāvā 25 domnieki, no tiem 13 LZP eksperti; sēdē 

piedalās 20 domnieki, no tiem 11 LZP eksperti; balso Domes locekļi: 

„ievēlēt”- 20, „neievēlēt”—0, nederīgu biļetenu nav), 

 

NOLEMJ ( Domes protokols Nr. 6 2016. gada 2. maijā, lēmums 2231-V10/ 64 ): 

6) Guntis Arnicāns ir ievēlēts vadošā pētnieka amatā Datu apstrādes sistēmu 

un datortīklu apakšnozarē Datorikas fakultātē uz 6 gadiem; 

7) Jānis Bičevskis ir ievēlēts vadošā pētnieka amatā Datu apstrādes sistēmu 

un datortīklu apakšnozarē Datorikas fakultātē uz 6 gadiem; 

8) Ģirts Karnītis ir ievēlēts vadošā pētnieka amatā Datu apstrādes sistēmu 

un datortīklu apakšnozarē Datorikas fakultātē uz 6 gadiem.  

 

                                       2b 

Dome, iepazinusies ar sekretāres Rudītes Ekmanes ziņojumu, ka uz katru no divām 

vadošā pētnieka amata vietām Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares 

Datorzinātnes matemātisko pamatu apakšnozarē Datorikas fakultātē ir pieteicies viens 

pretendents, un informāciju par pretendentu iesniegtajiem dokumentiem, aizklāti 

balsojot 

7) Par pretendentu Andri Ambaini uz izsludināto vadošā pētnieka amata vietu 

Datorzinātnes matemātisko pamatu apakšnozarē (DF Domes 02.05.2016. 

sēdes protokols Nr.6; Domes sastāvā 25 domnieki, no tiem 13 LZP eksperti; 

sēdē piedalās 20 domnieki, no tiem 11 LZP eksperti; balso Domes locekļi: 

„ievēlēt”- 20, „neievēlēt”—0, nederīgu biļetenu nav), 



8) Par pretendentu Juri Smotrovu uz izsludināto vadošā pētnieka amata vietu 

Datorzinātņu matemātisko pamatu apakšnozarē (DF Domes 02.05.2016. sēdes 

protokols Nr.6; Domes sastāvā 25 domnieki, no tiem 13 LZP eksperti; sēdē 

piedalās 20 domnieki, no tiem 11 LZP eksperti; balso Domes locekļi: 

„ievēlēt”- 18, „neievēlēt”—1, nederīgs biļetens 1), 

 

NOLEMJ ( Domes protokols Nr. 6 2016. gada 2. maijā, lēmums 2231-V10/ 63 ): 

9) Andris Ambainis ir ievēlēts vadošā pētnieka amatā Datorzinātņu 

matemātisko pamatu apakšnozarē Datorikas fakultātē uz 6 gadiem; 

10) Juris Smotrovs ir ievēlēts vadošā pētnieka amatā Datorzinātņu 

matemātisko pamatu apakšnozarē Datorikas fakultātē uz 6 gadiem. 
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Dome, iepazinusies ar katedru vadītāju, prodekānes, dekāna sanāksmes vienošanos, 

balsojot (Domes sastāvā – 25 locekļi, balsošanā piedalās 20, par – 20, pret – 0, atturas 

- 0), 

 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.6 2016. gada 2. maijā, lēmums Nr.2231-V10/69): 

atbalstīt Datorikas fakultātes zinātnes bāzes un snieguma finansējuma 

izlietojuma principus: 

 

1) no bāzes finansējuma 7700 eiras novirzīt IKT latviešu terminoloģijas izstrādei 

(zinātniskās sekretāres Dr. Ilzes Irēnas Ilziņas atalgojums); 

2) no bāzes finansējuma 11’000 novirzīt žurnāla “Baltic Journal of Modern 

Computing” izdošanai (izpildredaktora vad. pētn. Ēvalda Ikaunieka 

atalgojums); 

3) atlikušo bāzes finansējumu novirzīt daļējam atalgojumam par 2016.g. 

pētniecības darbu Datorikas fakultātē pētnieciskos amatos ievēlētiem 

darbiniekiem proporcionāli 2015.g. pētnieciskā darba rezultātiem – 

zinātniskām publikācijām, proporcionāli  izdevuma “svarīgumam” (skat. 

precizējumu zemāk); 

4) snieguma finansējumu līdzīgās daļās novirzīt profesoriem, kuri ir ievēlēti arī 

pētnieciskos amatos fakultātē un kuru darba līgumos ir paredzēts atalgojums 

par pētnieciskā amata pildīšanu; šo finansējumu profesori katrs atsevišķi vai 

kooperējoties drīkst izmantot tikai “jauno” pētnieku (maģistrants, doktorants 

vai doktors ne vēlāk kā 5 gadus pēc grāda iegūšanas) atalgošanai. 

 

Precizējums 

Vērā ņem tikai tās iepriekšējā gadā iznākušās publikācijas, kuru dati ievadīti LUIS, kā 

arī publikācijā kā autora piesaistes vieta ir norādīta arī Latvijas Universitātes 

Datorikas fakultāte (izņēmuma kārtā 2015. gadā – var arī būt tikai Latvijas 

Universitāte). 

Katrai publikācijai vismaz 4 lpp. apjomā, bet katram [līdz]autoram ne vairāk kā divām 

“svarīgākajām”, piešķir svara punktus: 



1 – jebkāda zinātniska publikācija, vai 

2 – zinātniska publikācija starptautiskā izdevumā vai starptautiskas konferences 

rakstos, vai 

3 - zinātniska publikācija starptautiskā izdevumā vai starptautiskas konferences 

rakstos, kas indeksēta Elsevier Scopus vai Thomson Reuters Web of Science Core 

Collection, vai 

5 - zinātniska publikācija starptautiskā izdevumā vai starptautiskas konferences 

rakstos, kas indeksēta Elsevier Scopus vai Thomson Reuters Web of Science Core 

Collection, un izdevuma ietekmes faktors ir augšējos 50%. 

Tā kā indeksēšana mēdz aizņemt no 6 nedēļām līdz pat gadam, par indeksētu 

atzīstama arī publikācija indeksējamā izdevumā vai vismaz pēdējos 3 indeksētos 

konferences rakstos. 

 

Ja kādā no nākamajiem gadiem A. Ambaiņa vadītajam pētījumu virzienam būtiski 

samazinās projektu finansējums, šī vienošanās var tikt pārskatīta (palielinot A. 

Ambaiņa virziena saņemto bāzes un snieguma finansējumu tā, lai tas tuvotos vai 

sasniegtu šī virziena pienesumu finansējuma saņemšanā). 
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Dome, iepazinusies ar dekāna Jura Borzova priekšlikumu un 2016. gada 19. aprīļa 

Datorzinātņu studiju programmu padomes protokolu Nr. 1, balsojot (Domes sastāvā – 

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

 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.6 02.05.2016., lēmums Nr. 2231-V10/67): 

apstiprināt šādus grozījumus Datorzinātņu maģistra studiju programmā (kods 

22303), pievienojot tos struktūrai, kas darbojas no 2014. gada rudens: 

1) Iekļaut apakšprogrammas DZ obligāto kursu sarakstā šādus kursus: 
                                    

DatZ6056 Dziļā mašīnmācīšanās, 4 krp, sākot ar 2016./2017. akad. gadu, 

kursa apraksts: https://luis.lu.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2DAT6056 

Mate5033 Kombinatorika, 2 krp, sākot ar 2016./2017. akad. gadu, 

kursa apraksts: https://luis.lu.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2MAT5370 

 

2) Izslēgt no apakšprogrammas DZ obligāto kursu saraksta šādus kursus: 
 

DatZ5029 Algoritmi, automāti un formālās valodas I (2 krp), sākot ar 2016./2017. 

akad. gadu, 

DatZ5030 Algoritmi, automāti un formālās valodas II (2 krp), sākot ar 2015./2016. 

akad. gadu, 

https://luis.lu.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2DAT6056
https://luis.lu.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2MAT5370


DatZ5059 Spēļu teorija (2 krp), sākot ar 2016./2017. akad. gadu. 

 

3) Iekļaut kā izvēles kursu visās piecās apakšprogrammās: 
 

DatZ5109 Vizuālās komunikācijas dizaina izvēlētas nodaļas, 2 krp, doc. S. Zariņa, 

sākot ar 2016./2017. akad. gadu, kursa apraksts: 

https://luis.lu.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2DAT5109 
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Dome, iepazinusies ar Datorikas fakultātes Studentu pašpārvaldes 

18.04.2016.kopsapulces (S7-2016/KS-8) lēmumu par studentu pārstāvju Datorikas 

fakultātes Domē maiņu, balsojot (Domes sastāvā 25 locekļi, balsošanā piedalās 20, 

par 20, pret 0, atturas 0),  

 

NOLEMJ:( Domes protokols Nr.6 2016. gada 2. maijā, lēmums Nr. 2231-V10/68): 

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. Izslēgt no Domes sastāva studentus Artūru Lavrenovu, Ādamu 

Muzikantu, Alekseju Smišļajevu; 

              

2. Iekļaut Domes sastāvā studentus Arnoldu Bogdanovu (ab14050), Emīlu 

Sjundjukovu (es11073), Jāni Puriņu (jp14028). 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                     J.Bičevskis 

Sekretāre                                                                                                         R.Ekmane 

https://luis.lu.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2DAT5109

