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Par desmit zinātniskā asistenta amata vietu izveidošanu un konkursa izsludināšanu uz 

desmit zinātniskā asistenta amata vietām Datorikas fakultātē 

 

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

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

 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.8 2016. gada 24. maijā, lēmums Nr. 2231-V10/ 80): 

1. Izveidot astoņas jaunas zinātniskā asistenta amata vietas Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģiju nozares Sistēmu analīzes, modelēšanas un 

projektēšanas apakšnozarē; 

2. Izveidot divas jaunas zinātniskā asistenta amata vietas Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģiju nozares Datorzinātnes matemātisko pamatu 

apakšnozarē; 

3. apstiprināt priekšlikumu par konkursa uz astoņām zinātniskā asistenta amata 

vietām Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares Sistēmu analīzes, 

modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē izsludināšanu un apstiprināt darba 

uzdevumus (sk. 1.pielikumā); 

4. apstiprināt priekšlikumu par konkursa uz divām zinātniskā asistenta amata 

vietām Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares Datorzinātnes 

matemātisko pamatu apakšnozarē izsludināšanu un apstiprināt darba 

uzdevumus (sk. 2.pielikumā); 

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

apstiprināt šī lēmuma 1. un 2. punktā minēto zinātniskā asistenta vietu izveidi; 

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

medicīnas zinātņu jomā un kanclera apstiprinājumu, izsludināt konkursu uz šī 

lēmuma 3. un 4. punktā minētajām zinātniskā asistenta amatu vietām. 

 

Pielikumā: Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes zinātnisko asistentu darba uzdevumi uz 

divām lapām.                                        

                                           

Domes priekšsēdētāja vietnieks                                                             Edgars Celms                                                                                                     

Sekretāre:                                                                                               Rudīte Ekmane 

Sagatavotājs R.Ekmane 

telefons 67034488 



 

 

                                                                                                                                         Pielikums Nr1 

APSTIPRINĀTS 

Datorikas fakultātes Domē  

2016. g. 24. maijā 

protokola Nr. 8 

 

Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes zinātniskā asistenta 

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 grupā1 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 B1; 

4.3.  citās valodās - nav. 

 

Fakultātes dekāns:_________________________                  J.Borzovs 

Datums 

 

       Iepazinos __________________________    personas paraksts, atšifrējums    

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

par Latvijas izglītības klasifikāciju” 



 

 

Pielikums Nr2 

APSTIPRINĀTS 

Datorikas fakultātes Domē  

2016. g. 24. maijā 

protokola Nr. 8 

 

Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes zinātniskā asistenta 

darba uzdevumi 

 

 
 Akadēmiskajam amatam atbilstošās zinātnes nozares, apakšnozares nosaukums  

Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas: Datorzinātnes matemātiskie pamati 
 

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

Pētnieciskais darbs plānots Datorzinātnes matemātisko pamatu virzienā.  

 

2. Izglītības programmu grupā2 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 Datorzinātnes matemātiskie 

pamati: 

4.1. valsts valodā C1; 

4.2. pārējās ES valstu oficiālajās valodās: angļu valodā B1; 

                  4.3. citās valodās - nav. 

 

Fakultātes dekāns:_________________________                  J.Borzovs 

Datums 

 

       Iepazinos __________________________    personas paraksts, atšifrējums   

 

 

 

 

        

                                                 
2 Izglītības programmu grupu nosaka atbilstoši Ministru kabineta 02.12.2008. noteikumiem Nr. 990 „Noteikumi 

par Latvijas izglītības klasifikāciju” 


