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DATORIKAS FAKULTĀTES 

Domes sēdes protokols Nr.9 2016. gada 13. jūnijā 

Sēdi vada: DF Domes priekšsēdētājs profesors Jānis Bičevskis 

Protokolē: Domes sekretāre R. Ekmane 

Sēdē piedalās: 18 no 25 Domes locekļiem – akadēmiskā personāla pārstāvji prof. A. 

Ambainis, vad. pētn. V. Arnicāne, prof. G. Arnicāns,  prof. J. Bičevskis, doc. U. 

Bojārs, asoc. Prof. E.Celms, pētn. Jānis Iraids,  prof. Ģ. Karnītis, prof. L. Niedrīte, 

pētn. A. Rivošs, prof. J. Smotrovs, asoc. Prof. U.Straujums, prof. M.Vītiņš, asoc. prof. 

J. Zuters;  studentu pārstāvji J.Peisenieks, E. Sjundjukovs, A. Bogdanovs, A. 

Cīrulnieks. 

Dekāns J.Borzovs 

Darba kārtība: 

1.DF aktualitātes 

2.Par DF Bakalaura gala pārbaudījuma komisijas 2016.gada 9. jūnija sēdes protokola 

un Maģistra gala pārbaudījuma komisijas 2016.gada 3.jūnija sēdes protokola 

apstiprināšanu 

3.Par Datorikas fakultātes pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas „Programmēšana un datortīklu administrēšana”(22301) Valsts 

noslēguma pārbaudījuma komisijas 2016. gada 10. jūnija sēdes protokolu 

apstiprināšanu 

4. Par Dabaszinātņu maģistra grāda datorzinātnēs ar izcilību piešķiršanu 

5.Par Datorikas fakultātes dekāna deleģēšanu budžeta vietu sadalījuma pa studiju     

gadiem apstiprināšanai nākošajam akadēmiskajam gadam 

 

6. Par programmētāja kvalifikācijas ar izcilību piešķiršanu 

 

7.Par Datorikas fakultātes izcilības sertifikāta piešķiršanu Datorzinātņu maģistra 

programmas studentiem 

 

8. Par Datorikas fakultātes studentu darbu virzīšanu uz studentu zinātnisko darbu 

konkursiem 



9. Par konkursa neizsludināšanu uz divām vakantām profesora un vienu asociētā 

profesora amata vietu divu viesprofesoru un viena asociētā viesprofesora piesaistei 

 

10. Par Datorikas fakultātes studentu apbalvošanu 

 

11. Par grozījumiem Datorikas fakultātes nolikumā 

 

 

 

1.DF aktualitātes 

Dekāns prof. J.Borzovs: 

Izpilddirektors apliecināja, ka šīgada valsts budžeta finansējuma daļa, kas nonāk  

fakultātes rīcībā, ir tāda pati kā 2015.gadā. Optometristiem gan nepaveicās: ministrija 

viņiem piešķīrusi kā veselības aprūpētājiem, bet rektors – kā fiziķiem. Starpība – 

nieka 70 tūkstoši. 

Senāta komisijās pašlaik izskata LU Nekustamo īpašumu attīstības plānu. Solīja, ka 

šodien būšot jauna versija, taču vēl nav. 

Grozījumi LU budžeta veidošanas principos Senātā joprojām nav ienākuši.  

Zinātnes bāzes un snieguma valsts finansējuma sadales principi nekad LU nav 

apstiprināti, un šķiet, ka neviens negrasās tādus izstrādāt un apstiprināt. 

Esmu sazinājies ar EQANIE un ar AIKA par iespējamu kopīgu mūsu studiju 

programmu pārakreditāciju ap 2017.g. maiju. Abas principā piekrita. 

 

Dome nolemj: pieņemt zināšanai. 

 

2. Par Datorikas fakultātes Bakalaura gala pārbaudījuma komisijas 2016. gada 9. 

jūnija sēdes protokola un Maģistra gala pārbaudījuma komisijas 2016. gada 3. 

jūnija sēdes protokola 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 – 18 , par – 

18 , pret – 0, atturas – 0), 

 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.9 2016. gada 13. jūnijā, lēmums Nr.2231-V10/94 ): 

 apstiprināt bakalaura studiju programmas „Datorzinātnes” (22302) Bakalaura 

gala pārbaudījuma komisijas 2016. gada 9. jūnija sēdes protokolu un maģistra 

studiju programmas „Datorzinātnes” (22303) Maģistra gala pārbaudījuma 

komisijas 2016. gada 3. jūnija sēdes protokolu. 

 

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu domes lēmuma pielikumā nav 

pievienoti gala pārbaudījumu komisiju protokoli. 

 

3. Par Datorikas fakultātes pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas „Programmēšana un datortīklu administrēšana”(22301) Valsts 

noslēguma pārbaudījuma komisijas 2016. gada 10. jūnija sēdes protokolu 

apstiprināšanu 

 

Dome, iepazinusies ar pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas „Programmēšana un datortīklu administrēšana” apakšprogrammas 



“Programmēšana” Valsts noslēguma pārbaudījuma komisijas priekšsēdētāja Pētera 

Krastiņa un apakšprogrammas „Datortīklu administrēšana” Valsts noslēguma 

pārbaudījuma komisijas priekšsēdētāja Irvina Gustsona priekšlikumiem, balsojot 

(Domes sastāvā – 25 locekļi, balsošanā piedalās – 18 , par – 18 , pret – 0, atturas – 0), 

 

 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.9 2016. gada 13. jūnijā, lēmums Nr.2231-V10/95): 

 apstiprināt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

„Programmēšana un datortīklu administrēšana”(22301) Valsts noslēguma 

pārbaudījuma komisijas 2016. gada 10. jūnija sēdes protokolu apakšprogrammā 

„Programmēšana” un 2016. gada 10. jūnija sēdes protokolu apakšprogrammā 

„Datortīklu administrēšana”. 

 

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 diviem 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 – 18, 

par – 18, pret – 0, atturas – 0), 

 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.9, lēmums Nr. 2231-V/96): 

Piešķirt Dabaszinātņu maģistra grādu datorzinātnēs ar izcilību diviem 

studentiem: 

 

Sabīnei Trēdei  st08009, 

Artūram Znotiņam az10096. 

 

5. Par Datorikas fakultātes dekāna deleģēšanu budžeta vietu sadalījuma pa studiju 

gadiem apstiprināšanai nākošajam akadēmiskajam gadam 

 

Dome, iepazinusies ar Domes priekšsēdētāja Jāņa Bičevska priekšlikumu ( LU 

nolikums nosaka, ka budžeta vietu sadalījums jāapstiprina Domei laikā no 6.-10. 

jūlijam, kad domnieku vairākumam jau ir atvaļinājums; tāpēc, kā katru gadu, 

apstiprināšanu deleģējam dekānam), balsojot (Domes sastāvā – 25 locekļi, balsošanā 

piedalās – 18, par – 18, pret – 0, atturas – 0), 

 

 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.9 2016. gada 13. jūnijā, lēmums Nr.2231-V10/97): 

deleģēt dekānu Juri Borzovu apstiprināt un iesniegt budžeta vietu sadalījumu pa 

studiju gadiem (rotācijas skaitļi) nākošajam akadēmiskajam gadam. 

 

6. Par programmētāja 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 – 18, 

par – 18 , pret – 0, atturas – 0), 

 

 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.9 2016. gada 13. jūnijā, lēmums Nr.2231-V10/98): 

 

piešķirt programmētāja kvalifikāciju ar izcilību studentam Kārlim Mārtiņam 

Briedim kb14032. 

 

7.Par Datorikas fakultātes izcilības sertifikāta piešķiršanu Datorzinātņu maģistra 

programmas studentiem 
 

Dome, iepazinusies ar Datorikas fakultātes Datorzinātņu maģistra studiju programmas 

direktora, Maģistra gala pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja profesora Kārļa 

Podnieka priekšlikumu par Datorikas fakultātes izcilības sertifikāta piešķiršanu 

studentiem, kas izpildījuši sertifikāta piešķiršanas nosacījumus, balsojot (Domes 

sastāvā 25 locekļi, balsošanā piedalās – 18, pret – 0, atturas – 0), 

 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.9 2016. gada 13. jūnijā, lēmums Nr.2231-V10/99): 

piešķirt Datorikas fakultātes izcilības sertifikātu sekojošiem Datorzinātņu 

maģistra programmas studentiem: 

1.Gintai Bērziņai                 gs10022 

2.Rihardam Krišlaukam    rk09006 

3.Robertam Niedram          rn10002 

4.Jānim Peiseniekam           jp10076 

5.Artūram Znotiņam           az10096 

 

8. Par Datorikas fakultātes studentu darbu virzīšanu uz studentu zinātnisko darbu 

konkursiem 

 

Dome, iepazinusies ar Datorikas fakultātes Datorzinātņu bakalaura studiju 

programmas direktora, Bakalaura gala pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja 

profesora Gunta Arnicāna un Datorzinātņu maģistra studiju programmas direktora, 

Maģistra gala pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja profesora Kārļa Podnieka 

priekšlikumu par Datorikas fakultātes studentu noslēguma darbu virzīšanu uz studentu 

zinātnisko darbu konkursiem, balsojot (Domes sastāvā – 25 locekļi, balsošanā 

piedalās – 18, par – 18, pret – 0, atturas – 0), 

 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.9 2016. gada 13. jūnijā, lēmums Nr.2231-V10/100): 

no bakalauru programmas virzīt uz studentu zinātnisko darbu konkursiem 

noslēguma darbus studentiem 

1.Anrijam Jarganam      aj12079 

2.Kristam Magonam       km10054 

3.Marisam Tūbelim        mt12018 

4.Kristapam Znotiņam   kz11113; 

 



no maģistru programmas virzīt uz studentu zinātnisko darbu konkursiem 

darbus studentiem 

pirmajā prioritātē: 

1.Artūram Znotiņam       az10096 

2.Romanam Grišinam      rg10019 

3.Robertam Darģim         rd10007; 

otrajā prioritātē: 

1.Rihardam Krišlaukam  rk09006 

2.Robertam Niedram        rn10002 

3.Aleksandram Rilinam   ar10073. 

 

 

9. Par konkursa neizsludināšanu uz divām vakantām profesora un vienu asociētā 

profesora amata vietu divu viesprofesoru un viena asociētā viesprofesora piesaistei 

 

Dome, iepazinusies ar Datorikas fakultātes dekāna profesora Jura Borzova 

priekšlikumu par konkursa neizsludināšanu uz divām vakantām profesora un vienu 

asociētā profesora amata vietu divu viesprofesoru un viena asociētā viesprofesora 

piesaistei, balsojot (Domes sastāvā – 25 locekļi, balsošanā piedalās – 18, par – 18, 

pret – 0, atturas – 0), 

 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.9 2016. gada 13. jūnijā, lēmums Nr.2231-V10/101): 

Lūgt LU Senātu neizsludināt konkursu uz divām vakantām profesora un vienu 

asociētā profesora amata vietu divu viesprofesoru un viena asociētā 

viesprofesora piesaistei. 

 

10. Par Datorikas fakultātes studentu apbalvošanu 

 

Dome, iepazinusies ar bakalaura gala pārbaudījuma komisijas priekšsēdētāja Gunta 

Arnicāna un maģistra gala pārbaudījuma komisijas priekšsēdētāja Kārļa Podnieka 

priekšlikumiem par veiksmīgu zinātnisko darbu izstrādājušo studentu apbalvošanu, 

balsojot (Domes sastāvā - 25 locekļi, balsošanā piedalās – 18 locekļi, par – 18, pret – 

0, atturas – 0), 

 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.9 2016. gada 13. jūnijā, lēmums Nr.2231-V10/102): 

Par veiksmīgu zinātnisko darbu izstrādi lūgt izteikt rektora atzinību 28 

bakalaura studiju programmas studentiem un 11 maģistra studiju programmas 

studentiem. 

 

Studentu saraksts pielikumā uz 4 lapām. 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                         Pielikums 

 

 

Par veiksmīgu zinātnisko darbu izstrādi izteikt rektora atzinību šādiem Datorikas 

fakultātes studentiem: 

 

1.bakalaura studiju programmas studentiem: 

 

1.1.  Ilzei Dzenei-Vanagai – (st. apl. id09101) par bakalaura darbu 

datorikas zinātņu nozarē „ Atmiņas objektu attēlošana programmas atkļūdošanas 

laikā”, zinātniskais vadītājs – profesors Guntis Arnicāns 

1.2. Viesturam Gribulim – (st. apl. vg11061) par bakalaura darbu datorikas 

zinātņu nozarē „Reālā laika ēnu simulācija datorgrafikā”, zinātniskais vadītājs – 

docents Kārlis Freivalds 

1.3. Aleksandram Gusevam – (st. apl. ag12098) par bakalaura darbu 

datorikas zinātņu nozarē „ Oracle PL/SQL vienībtestēšana”, zinātniskā vadītāja – 

profesore Laila Niedrīte 

1.4. Sergejam Ivanovam – (st. apl. si11020) par bakalaura darbu datorikas 

zinātņu nozarē „Objektu atpazīšana attēlos ar mākslīgajiem neironu tīkliem, 

izmantojot vāji pārraudzīto mācīšanās metodi”, zinātniskais vadītājs – pasniedzējs 

Andrejs Zujevs 

1.5. Anrijam Jarganam – (st. apl. aj12079) par bakalaura darbu datorikas 

zinātņu nozarē „Globālās navigācijas satelītu sistēmu signālu izmantošana 

automatizētas amatieru autosacīkšu vērtēšanas sistēmas izveidē”, zinātniskais 

vadītājs – pasniedzējs Artis Mednis 

1.6. Andrejam Jurčenokam – (st. apl. aj05044) par bakalaura darbu 

datorikas zinātņu nozarē “F# programmēšanas valodas tipu sniegšanas 

funkcionalitāte”, zinātniskais vadītājs – profesors Kārlis Čerāns 

1.7. Andrejam Kuzņecovam – (st. apl. ak11525) par bakalaura darbu 

datorikas zinātņu nozarē „Kvantu algoritmi bumbu meklēšanas modelī”, 

zinātniskais vadītājs – profesors Andris Ambainis 

1.8. Laurai Ķirsonei – (st. apl. lk11239) par bakalaura darbu datorikas 

zinātņu nozarē „Skārienjūtīgu monitoru izmantošana augstas izšķirtspējas 

monitoru sienā”, zinātniskais vadītājs – profesors Guntis Arnicāns 



1.9. Uldim Lasmanim – (st. apl. ul12012) par bakalaura darbu datorikas 

zinātņu nozarē „Dinamiska  statistikas attēlošana tīmekļa vidē”, zinātniskais 

vadītājs – docents Agris Šostaks 

1.10. Pāvelam Lazučonokam– (st. apl. pl12005) par bakalaura darbu 

datorikas zinātņu nozarē „ Android mobilo lietotņu testēšanas automatizācija”, 

zinātniskā vadītāja – docente Zane Bičevska 

1.11. Arnim Lipartam – (st. apl. al12079) par bakalaura darbu datorikas 

zinātņu nozarē „ OpenFlow komponenšu risinājumi”, zinātniskais vadītājs – 

docents Leo Trukšāns 

1.12. Mihailam Ļevenčikam – (st.apl. ml12059) par bakalaura darbu 

datorikas zinātņu nozarē „ Blockchain tehnoloģijā balstītu sistēmu izveide ar 

Ethereum”, zinātniskais vadītājs – profesors Guntis Arnicāns 

1.13. Kristam Magonam – (st. apl.  km10054) par bakalaura darbu datorikas 

zinātņu nozarē „ Eliptisko līkņu kriptosistēmu pielietojumi”, zinātniskais vadītājs 

– profesors Andris Ambainis 

1.14. Mārcim Māliņam  – (st. apl. mm11411) par bakalaura darbu datorikas 

zinātņu nozarē „Twitter troļļi – statistikas metodes automātiski ģenerēta satura 

noteikšanai”, zinātniskais vadītājs – pasniedzējs Kārlis Podiņš 

1.15. Bogdanam Ozerkinam – (st. apl. bo12001) par bakalaura darbu 

datorikas zinātņu nozarē „Datu noliktavas realizācijas un integrācijas ar 

MapReduce iespēju izpēte”, zinātniskā vadītāja – profesore Laila Niedrīte 

1.16. Edmundam Ozoliņam – (st. apl. eo12018) par bakalaura darbu 

datorikas zinātņu nozarē „Ģenētisko algoritmu papildināšana ceļojošā tirgoņa 

problēmas risināšanai”, zinātniskais vadītājs – asociētais profesors Jānis Zuters 

1.17. Dāvim Rocēnam – (st. apl. dr11064) par bakalaura darbu datorikas 

zinātņu nozarē „Datu transformāciju iespējas Oracle vidē”, zinātniskais vadītājs – 

docents Aivars Niedrītis  

1.18. Arnim Salmiņam – (st. apl. as11254) par bakalaura darbu datorikas 

zinātņu nozarē „Bezvadu sensoru tīklu testēšanas vides programmatūra”, 

zinātniskais vadītājs – pasniedzējs Jānis Judvaitis 

1.19. Janai Smelēnai – (st. apl. js10303) par bakalaura darbu datorikas 

zinātņu nozarē „Oracle datubāzes, formu un atskaišu piegādes automatizācija”, 

zinātniskā vadītāja – profesore Laila Niedrīte 



1.20. Ivaram Stinkevičam – (st. apl. is12105) par bakalaura darbu datorikas 

zinātņu nozarē „IT projektu vadības metodes sfēras un komunikācijas aspektu 

uzlabošanai”, zinātniskā vadītāja – docente Zane Bičevska 

1.21. Kristīnei Tannei – (st. apl. kt12022) par bakalaura darbu datorikas 

zinātņu nozarē „Drošības risinājumi RVS G-VEDIS algu aprēķina moduļa 

izstrādē”, zinātniskais vadītājs – docents Dainis Dosbergs 

1.22. Santi Tomsonei – (st. apl. st12042) par bakalaura darbu datorikas 

zinātņu nozarē „IBM Storwize V7000 mērogojamība”, zinātniskais vadītājs – 

docents Leo Trukšāns 

1.23. Marisam Tūbelim – (st. apl. mt12018) par bakalaura darbu datorikas 

zinātņu nozarē „Uzņēmumu tīmekļa vietņu izstrādes projektu vadības vadlīnijas”, 

zinātniskā vadītāja – docente Zane Bičevska 

1.24. Francim Zariņam – (st. apl. fz11002) par bakalaura darbu datorikas 

zinātņu nozarē „Java valodas konkurētspēja spēļu izstrādē”, zinātniskais vadītājs – 

asociētais profesors Uldis Straujums 

1.25. Matīsam Zērvēnam – (st. apl. mz12038) par bakalaura darbu datorikas 

zinātņu nozarē „3D modeļa iegūšana no attēliem”, zinātniskais vadītājs – docents 

Kārlis Freivalds 

1.26. Kristapam Znotiņam – (st. apl.  kz11113) par bakalaura darbu 

datorikas zinātņu nozarē „Automatizēta uzņēmumu tīmekļa vietņu meklēšana”, 

zinātniskais vadītājs – profesors Guntis Arnicāns 

1.27. Jānim Edgara Zusānam – (st. apl.  jz12026) par bakalaura darbu 

datorikas zinātņu nozarē „Zināšanu inženierijas pielietojums personīgo zināšanu 

pārvaldībā”, zinātniskais vadītājs – asociētais profesors Uldis Straujums 

1.28. Uvim Zviedrim – (st. apl.  uz11003) par bakalaura darbu datorikas 

zinātņu nozarē „Datorspēļu līmeņu ar adaptīvu sarežģītības pakāpi procedurāla 

ģenerēšana”, zinātniskais vadītājs – docents Agris Šostaks 

 

 

2.maģistra studiju programmas studentiem: 

 

2.1. Gintai Bērziņai – ( st.apl. gs10022) par maģistra darbu datorzinātņu 

nozarē „Rēķināšanas sarežģītības samazināšana ar nejaušību lietošanu”, 

zinātniskais vadītājs – profesors Juris Vīksna; 



               2.2. Robertam Darģim – (st.apl. rd10007) par maģistra darbu datorzinātņu 

nozarē  

                  „Liela apjoma datu kopu klasterēšanas algoritmi”, zinātniskais vadītājs – 

                   profesors Guntis Bārzdiņš; 

2.3. Romanam Grišinam (st.apl. rg10019) par maģistra darbu 

datorzinātņu nozarē „Programmatūras pirmkoda kvalitāte ģeogrāfiski 

sadalīta programmatūras produkta izstrādē: situācijas izpēte”, zinātniskais 

vadītājs – profesors Darja Šmite; 

2.4. Artūram Ivanovam – (st.apl. ai10040) par maģistra darbu 

datorzinātņu nozarē „Testu automātiska ģenerēšana”, zinātniskais vadītājs 

– profesors Jānis Bičevskis; 

2.5. Rihardam Krišlaukam – (st.apl. rk09006) par maģistra darbu 

datorzinātņu nozarē „Paredzošā stimulētā mācīšanās”, zinātniskais 

vadītājs – asociētais profesors Jānis Zuters; 

2.6.Robertam Niedram – (st.apl. rn10002) par maģistra darbu 

datorzinātņu nozarē „IEEE 802.1ah realizācija”, zinātniskais vadītājs – 

docents Leo Trukšāns; 

2.7.Jānim Peiseniekam – (st.apl. jp10076) par maģistra darbu 

datorzinātņu nozarē „Rīgas pilsētas dzīvojamības novērtēšana, izmantojot 

atvērtus datu avotus”, zinātniskais vadītājs – profesors Ģirts Karnītis; 

2.8.Aleksandram Rilinam – (st.apl. ar10073) par maģistra darbu 

datorzinātņu nozarē „Efektīva tīmekļa lietotņu izstrāde augstas 

izšķirtspējas monitoru sienām”, zinātniskais vadītājs – profesors Guntis 

Arnicāns; 

2.9.Sabīnei Trēdei – (st.apl. st08009) par maģistra darbu datorzinātņu 

nozarē „Planāra grafa dualitātes īpašības”, zinātniskais vadītājs – docents 

Sergejs Kozlovičs; 

2.10.Jānim Zemnickim – (st.apl. jz10024) par maģistra darbu 

datorzinātņu nozarē „Prasību vadīta metode datu noliktavas modeļa 

izveidei”, zinātniskā vadītāja – profesore Laila Niedrīte; 

2.11.Artūram Znotiņam – ( st.apl. az10096) par maģistra darbu 

datorzinātņu nozarē „Jēdzientelpas un to pielietojumi”, zinātniskais 

vadītājs – profesors Guntis Bārzdiņš. 

 



11. Par grozījumiem Datorikas fakultātes nolikumā 

 

Dome, iepazinusies ar dekāna profesora Jura Borzova priekšlikumu par grozījumiem 

Datorikas fakultātes nolikumā sakarā ar Kvantu skaitļošanas centra un Uztveres un 

kognitīvo sistēmu laboratorijas izveidi fakultātē un centra un laboratorijas nolikumu 

apstiprināšanu, balsojot (Domes sastāvā – 25 locekļi, balsošanā piedalās – 18, par – 

18, pret – 0, atturas – 0), 

 

 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.9 2016. gada 13. jūnijā, lēmums Nr. 2231-V10/ 92): 

1. Apstiprināt Kvantu skaitļošanas centra nolikumu (pielikumā). 

2. Apstiprināt Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas nolikumu (pielikumā). 

3. Rosināt LU Senātam papildināt Datorikas fakultātes nolikuma ( apstiprināts 

ar LU Senāta 27.04.2009. lēmumu Nr. 238, ar grozījumiem 29.06.2009., LU 

Senāta lēmums Nr. 277) 3.2.punktu  ar diviem jauniem apakšpunktiem: 

 

3.2.7.Kvantu datorzinātnes centrs 

3.2.8.Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorija 

 

Pielikumā: 1. Kvantu datorzinātnes centra nolikums uz 2 lapām, 

                  2. Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas nolikums uz 3 lapām. 

 

                                           

 

 

 

 

 

LU Datorikas fakultātes 

Kvantu datorzinātnes centra 

NOLIKUMS 

Izdots saskaņā ar: 

LU Satversmes 6.1. punktu un 6.15. punktu 

 

I Vispārīgie noteikumi 
1. Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) Datorikas fakultātes (turpmāk – DF) Kvantu 

datorzinātnes centrs (turpmāk  – Centrs) ir LU DF zinātniska struktūrvienība, kas piedalās 

zinātniskā, konsultatīvā un studiju darbā. 

2. Centra pilns nosaukums ir “Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes Kvantu 

datorzinātnes centrs”.  

Centra nosaukums angļu valodā: Center for Quantum Computer Science at Faculty of 

Computing, University of Latvia. 

3. Centru izveido ar LU DF Domes lēmumu, kurš stājas spēkā pēc grozījumu izdarīšanas 

fakultātes nolikumā, ko apstiprina LU Senāts, un LU rektora rīkojuma izdošanas. Centra 

nolikuma grozījumus, kurus var ierosināt Centra vadītājs, LU DF dome vai dekāns, apstiprina 



LU DF Dome. 

4. Centram nav juridiskās personas statusa. Savā darbībā Centrs ievēro LU Satversmi, DF 

nolikumu, šo nolikumu u.c. normatīvos aktus. 

5. Centra manta ir LU īpašums. Centra finanšu līdzekļi ietilpst LU budžetā. 

6. Centram ir tiesības lietot savu simboliku un zīmogu LU normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. 

 

II Centra darbības mērķi un galvenie virzieni 
8. Centra darbības mērķi. 

8.1 Veikt pētījumus kvantu skaitļošanā un teorētiskajā datorzinātnē starpdisciplinārā 

kontekstā, sadarbojoties ar citu zinātnes nozaru zinātniekiem (piemēram, ar fiziķiem un 

matemātiķiem).  

8.2. Veidot un realizēt starpdisciplinārus pētniecības projektus kvantu skaitļošanā un ar to 

saistītajās jomās; šo projektu ietvaros iesaistīties LU studiju procesā, kā arī sadarboties ar 

Latvijas Republikas un starptautiskajiem partneriem (augstskolām, pētniecības centriem, 

valsts un nevalstiskajām institūcijām un organizācijām un uzņēmumiem). 

8.3. Popularizēt kvantu skaitļošanu kā zinātnes nozari un ar to saistītās nākotnes tehnoloģijas.  

8.4. Veikt kvantu skaitļošanas un ar to saistīto nozaru pētniecības attīstībai nepieciešamo 

organizatorisko un koordinējošo darbu, sadarbojoties gan ar Latvijas Republikas, gan arī ar 

starptautiskajiem pētnieciskajiem partneriem. 
9. Centra darbības virzieni. 

9.1. Veikt inovatīvu pētniecisko darbību, sniegt konsultatīvu atbalstu, organizēt konferences, 

kursus, lekcijas, seminārus, praktikumus u. tml. juridiskām un fiziskām personām saskaņā ar 

Centra darbības mērķiem. 

9.2. Veidot pētnieciskās darba grupas atbilstoši Centra darbības mērķiem. 

9.3.  Piesaistīt finansējumu pētījumu un akadēmisku projektu īstenošanai atbilstoši Centra 

darbības mērķiem. 

9.4. Vadīt studentu zinātnisko darbu izstrādi un piedalīties studiju programmu realizēšanā 

atbilstoši centra darbības mērķiem.. 

9.5. Izstrādāt zinātniskos, mācību, uzskates līdzekļus u. c. materiālus, rosināt to izdošanu un 

izplatīšanu). 

9.6. Centra pētniecisko un akadēmisko  projektu realizācijas gaitā sadarboties ar citām 

Latvijas Republikas un ārzemju augstskolām un institūcijām un veidot sadarbības tīklus. 

 

 

III Centra struktūra, pārvalde un kontrole 
10. Centra struktūras pamatvienība ir darba (projekta) grupa . 

11. Centru vada Centra vadītājs, kuru ievēlē DF Dome uz četriem gadiem ne vairāk kā 2 

reizes pēc kārtas. 

12. Centra vadītājs plāno, organizē un pārrauga Centra darbu, tai skaitā: 

12.1. nodrošina LU vadības institūciju, DF dekāna un Domes lēmumu ievērošanu un izpildi; 

12.2. kontrolē Centra personāla darbu; 

12.3. pēc DF dekāna pieprasījuma, sniedz pārskatus un atskaites par Centra darbību; 

12.4. atbild par Centra rīcībā esošo materiālo vērtību lietderīgu, racionālu izmantošanu. 

12.5. vismaz reizi gadā sniedz pārskatu par Centra darbību DF Domei; 

12.6. savas kompetences robežās pārstāv Centra intereses LU, valsts un pašvaldību iestādēs, 

kā arī citās organizācijās, uzņēmumos un iestādēs; 

13. Centrs savā darbībā ir tieši pakļauts LU DF dekānam. 

 
IV Centra finansēšanas avoti un to izlietojuma kārtība 
14. Centra finansēšanas avoti ir: 

14.1. LU noteiktā kārtībā Centram piešķirtais finansējums;  

14.2. ienākumi, kas gūti no projektiem un citiem pasūtījumiem (līgumdarbiem); 



14.3. līdzekļi, kas gūti no fondiem, organizācijām, juridiskām personām un fiziskām 

personām; 

14.4. citi normatīvajos aktos paredzētie finansējuma avoti. 

15.Centra pārvaldījumā esošo finanšu līdzekļu izmantošanu kontrolē DF izpilddirektors un 

attiecīgās LU struktūrvienības un amatpersonas LU normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

V Centra reorganizācijas un likvidācijas kārtība 
16. DF Domes pieņem lēmumu par Centra reorganizāciju vai likvidāciju. 

17. Centra reorganizācija vai likvidācija notiek Latvijas Republikas un LU normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            LU Datorikas fakultātes 

                                                                            Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas 

                                                                            NOLIKUMS 

Izdots saskaņā ar: 

LU Satversmes 6.1. punktu un 6.15. punktu 

 

I Vispārīgie noteikumi 
1. Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) Datorikas fakultātes (turpmāk – DF) Uztveres un 

kognitīvo sistēmu laboratorija (turpmāk  – Laboratorija) ir LU DF zinātniska struktūrvienība, 

kas piedalās zinātniskā, konsultatīvā un studiju darbā. 

2. Laboratorijas pilns nosaukums ir “Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes Uztveres un 

kognitīvo sistēmu laboratorija”.  

Laboratorijas nosaukums angļu valodā: Laboratory for Perceptual and Cognitive Systems at 

Faculty of Computing, University of Latvia. 

3. Laboratoriju izveido ar LU DF domes lēmumu, kurš stājas spēkā pēc grozījumu izdarīšanas 

fakultātes nolikumā, ko apstiprina LU Senāts, un LU rektora rīkojuma izdošanas. 

Laboratorijas nolikuma grozījumus, kurus var ierosināt laboratorijas vadītājs, LU DF dome 

vai dekāns, apstiprina LU DF dome. 

4. Laboratorijai nav juridiskās personas statusa. Savā darbībā Laboratorija ievēro LU 

Satversmi, DF nolikumu, šo nolikumu u.c. normatīvos aktus. 

5. Laboratorijas manta ir LU īpašums. Laboratorijas finanšu līdzekļi ietilpst LU budžetā. 

6. Laboratorijai ir tiesības lietot savu simboliku un zīmogu LU normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. 

II Laboratorijas darbības mērķi un galvenie virzieni 
8. Laboratorijas darbības mērķi. 

8.1. Dabisku (evolūcijas rezultātā izveidojušos), gan mākslīgu (cilvēka izveidotu un tostarp 

skaitļojamu)  kognitīvu sistēmu starpdisciplināra izpēte.  

8.2. Veidot un realizēt starpdisciplinārus fundamentālus un lietišķus uztveres un kognitīvo 

sistēmu izpētes projektus, veicot gan empīrisku (eksperimentālu, korelatīvu un cita veida), 

gan arī loģiski-matemātisku vai datorzinātnisku pētniecību; šo projektu ietvaros iesaistīties 

LU studiju procesā, kā arī sadarboties ar Latvijas Republikas un starptautiskajiem partneriem 

(augstskolām, pētniecības centriem, valsts un nevalstiskajām institūcijām un organizācijām un 

uzņēmumiem. 

8.3. Veikt uztveres un kognitīvo sistēmu izpētes attīstībai nepieciešamo organizatorisko un 

koordinējošo darbu, sadarbojoties gan ar Latvijas Republikas, gan arī ar starptautiskajiem 

pētnieciskajiem partneriem. 
 

9 Laboratorijas darbības virzieni. 

9.1. Veikt inovatīvu pētniecisko darbību, sniegt konsultatīvu atbalstu, organizēt konferences, 

kursus, lekcijas, seminārus, praktikumus u. tml. juridiskām un fiziskām personām saskaņā ar 

Laboratorijas darbības mērķiem. 

9.2. Veidot pētnieciskās darba grupas atbilstoši Laboratorijas darbības mērķiem. 

9.3.  Piesaistīt finansējumu pētījumu un akadēmisku projektu īstenošanai atbilstoši 

Laboratorijas darbības mērķiem. 

9.4. Vadīt studentu zinātnisko darbu izstrādi un piedalīties studiju programmu realizēšanā 

atbilstoši laboratorijas darbības mērķiem.. 

9.5. Izstrādāt zinātniskos, mācību, uzskates līdzekļus u. c. materiālus, rosināt to izdošanu un 

izplatīšanu. 

9.6. Laboratorijas pētniecisko un akadēmisko  projektu realizācijas gaitā sadarboties ar citām 

Latvijas Republikas un ārzemju augstskolām un institūcijām un veidot sadarbības tīklus. 

III Laboratorijas struktūra, pārvalde un kontrole 
10. Laboratorijas struktūras pamatvienība ir darba (projekta) grupa. 



11. Laboratorijas pārvaldes institūcijas ir Laboratorijas Konsultatīvā padome un vadītājs. 

12. DF Dome apstiprina Konsultatīvo padomi uz četriem gadiem. Konsultatīvās padomes 

sastāva kandidātus izvirza Laboratorijas kopsapulce. 

12.1. Konsultatīvās padome patstāvīgi izlemj tos akadēmiskās un pētnieciskās darbības 

jautājumus, kas attiecas uz Laboratorijas mērķu īstenošanu un darbības organizāciju.  

12.2. Konsultatīvā padome pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Atturēšanās nav 

balsojums. 

12.3. Konsultatīvās padomes 10 cilvēku sastāvā var būt Laboratorijas darbības mērķiem un 

galvenajiem virzieniem atbilstoši speciālisti no Latvijas Republikas un ārvalstīm (tostarp LU 

un citu augstskolu darbinieki, citu institūciju darbinieki un speciālisti).  

12.4. Konsultatīvās padomes sēdes vada Konsultatīvās padomes ievēlēts priekšsēdētājs, kurš 

nevar būt vienlaikus Laboratorijas vadītājs.  

12.5. Konsultatīvās padomes sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi pusgadā, tās sasauc 

Konsultatīvās padomes priekšsēdētājs vai Laboratorijas vadītājs. 

13. Laboratoriju vada Laboratorijas vadītājs, kuru ievēlē DF Dome uz četriem gadiem ne 

vairāk kā 2 reizes pēc kārtas. 

14. Laboratorijas vadītājs plāno, organizē un pārrauga Laboratorijas darbu, tai skaitā; 

14.1. nodrošina LU vadības institūciju, DF dekāna un Domes lēmumu ievērošanu un izpildi; 

14.2. kontrolē Laboratorijas personāla darbu; 

14.3. pēc DF dekāna pieprasījuma, sniedz pārskatus un atskaites par Laboratorijas darbību; 

14.4. atbild par Laboratorijas rīcībā esošo materiālo vērtību lietderīgu, racionālu izmantošanu. 

14.6. vismaz reizi gadā sniedz pārskatu par Laboratorijas darbību DF Domei; 

14.7.savas kompetences robežās pārstāv Laboratorijas intereses LU, valsts un pašvaldību 

iestādēs, kā arī citās organizācijās, uzņēmumos un iestādēs; 

15. Laboratorija savā darbībā ir tieši pakļauta LU DF dekānam. 

 
IV Laboratorijas finansēšanas avoti un to izlietojuma kārtība 
16. Laboratorijas finansēšanas avoti ir: 

16.1. LU noteiktā kārtībā Laboratorijai piešķirtais finansējums;  

16.2. ienākumi, kas gūti no projektiem un citiem pasūtījumiem (līgumdarbiem); 

16.3. līdzekļi, kas gūti no fondiem, organizācijām, juridiskām personām un fiziskām 

personām; 

16.4. citi normatīvajos aktos paredzētie finansējuma avoti. 

17. Laboratorijas pārvaldījumā esošo finanšu līdzekļu izmantošanu kontrolē DF 

izpilddirektors un attiecīgās LU struktūrvienības un amatpersonas LU normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

 

V Laboratorijas reorganizācijas un likvidācijas kārtība 
18. DF Dome pieņem lēmumu par Laboratorijas reorganizāciju vai likvidāciju. 

19. Laboratorijas reorganizācija vai likvidācija notiek Latvijas Republikas un LU 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

  

 

 

Sēdi vadīja                                                                                                      J.Bičevskis  

                                                                                                    

Protokolēja                                                                                                       R.Ekmane 


