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DATORIKAS FAKULTĀTES 

Domes sēdes protokols Nr.10 2016. gada 12. septembrī 

Sēdi vada: DF Domes priekšsēdētājs profesors Jānis Bičevskis 

Protokolē: Domes sekretāre R. Ekmane 

Sēdē piedalās: 21 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, pētn. Jānis Iraids, prof. L. Niedrīte, 

prof. J. Smotrovs, asoc. Prof. U.Straujums, prof. J. Vīksna, prof. M.Vītiņš, asoc. prof. 

J. Zuters; vecākā studiju metodiķe Ā. Sproģe; sadarbības partneri R. Balodis – Bolužs, 

J. Treijs; studentu pārstāvji E. Sjundjukovs, A. Bogdanovs, A. Cīrulnieks, J. Puriņš. 

Dekāns J.Borzovs 

Darba kārtība: 

1.DF aktualitātes 

2.Vēlēšanas zinātnisko asistentu amata vietās  

3.Par Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas nolikuma izmaiņām 

4.Par konkursa izsludināšanu uz Kvantu datorzinātnes centra un Uztveres un 

kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītāju amatiem 

5.Par konkursa izsludināšanu uz divām docenta vietām 

6.Par konkursa izsludināšanu uz vienu profesora un divām asociētā profesora vietām 

7.Par izmaiņām Datorzinātņu bakalaura studiju programmā 

 

1.DF aktualitātes 

Dekāns prof. J.Borzovs: LR1 raidījuma "Zināmais nezināmajā" 31. augusta diskusijā 

par tehnoloģijām cilvēkiem ar runas un kustību traucējumiem piedalījās DF 

maģistrants, Elektronikas un datorzinātņu institūta zinātniskais asistents Emīls 

Sjundjukovs.  



Latvijas Universitātes Fonds sadarbībā ar Latvijas vadošajiem IT uzņēmumiem 

Accenture Latvia un Exigen Services Latvia apbalvoja šī gada Latvijas augstskolu 

labāko bakalaura un maģistra darbu autorus IT jomā. 1. vietu bakalauru kategorijā 

konkursā ieguva DF bakalaura programmas absolvents Krists Magons par darbu 

“Eliptisko līkņu kriptosistēmu pielietojumi” (darba vadītājs prof. Andris Ambainis), 

savukārt maģistru kategorijā 2. vietu guva DF maģistra programmas absolvents Artūrs 

Znotiņš par darbu “Jēdzientelpas un to pielietojumi” (darba vadītajs prof. Guntis 

Bārzdiņš). Promocijas darbu datorzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai 

aizstāvēja Ivo Odītis. 

DF pētnieks  Mārtiņš Kokainis FLINS 2016 konferencē Francijā iegūst apbalvojumu 

Best Student Paper Award. 

Prof. Andris Ambainis ir izvēlēts par Programmas komitejas priekšsēdētāju 

konferencē "Quantum Information Processing" (QIP 2017). QIP ir galvenā 

konference kvantu skaitļošanas teorijā pasaulē. Tā notiek jau 20. reizi un parasti 

piesaista 200-400 dalībniekus. 

Ir noslēgusies studentu uzņemšana pamatstudijās. Šī gada uzņemšanā datorzinātne 

bija iekārotākais studiju virziens Latvijas Universitātē, apsteidzot ārstniecības, tiesību 

zinātnes un komunikācijas zinātnes programmas. Datorikas fakultātē uz 

izsludinātajām 260 pamatstudiju budžeta vietām (220 vietas bakalaura studiju 

programmā "Datorzinātnes" un 40 vietas bakalaura programmā pilnībā integrētajā 1. 

līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programmā "Programmēšana un 

datortīklu administrēšana") ar pirmo prioritāti bija pieteikušies 372 reflektanti 

(pagājušogad – 328; visu laiku rekords ir 410). Šobrīd ir noslēgti 258 līgumi.  

Maģistrantūrā noslēgts 121 līgums (visu laiku rekords ir 124). 

Pirmkursniekus aicina pieteikties Mentoru programmai  

 

Studiju departaments īsteno kuratoru programmu 

 

Pirms dažām stundām vienojāmies ar komercsabiedrību VISMA par 3000 eiru 

ziedošanu studentu programmēšanas komandu sacensībām. Tas papildinās Exigen 

Services Latvia 12 tūkstošus un DATAKOM 3000 eiru.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. 

 

2.1. Par vēlēšanām zinātniskā asistenta amatā Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģiju nozares Datorzinātnes matemātisko pamatu apakšnozarē Datorikas 

fakultātē  

 

 

Dome, iepazinusies ar sekretāres Rudītes Ekmanes ziņojumu, ka uz zinātniskā 

asistenta amata vietu Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares Datorzinātnes 

matemātisko pamatu  apakšnozarē Datorikas fakultātē ir pieteicies viens pretendents – 

http://www.lu.lv/zinas/t/41688/
http://www.lu.lv/zinas/t/41688/
http://datoriki.lv/pirmkursniek-tiec-pie-sava-mentora-lidz-31-augustam/


Maksims Dimitrijevs, un iepazinusies ar informāciju par pretendenta iesniegtajiem 

dokumentiem, fakultātes priekšlikumu par pretendentu, aizklāti balsojot (Domes 

sastāvā – 25 locekļi, sēdē piedalās 21 Domes loceklis, balso:  “ievēlēt”– 21; 

“neievēlēt” – 0, nederīgu biļetenu nav – 0), 

 

 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.10 2016. gada 12. septembrī, lēmums Nr. 2231-

V10/ 117): 

 Maksims Dimitrijevs ir ievēlēts zinātniskā asistenta amatā Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģiju nozares Datorzinātnes matemātisko pamatu 

apakšnozarē Datorikas fakultātē uz sešiem gadiem. 

 

2.2.Par trīs pretendentu vēlēšanām zinātnisko asistentu amatā uz trim vakantām 

vietām Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares Sistēmu analīzes, 

modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē Datorikas fakultātē 

 

Dome, iepazinusies ar sekretāres Rudītes Ekmanes ziņojumu, ka uz trim zinātniskā 

asistenta amata vietām Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares Sistēmu 

analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē Datorikas fakultātē ir 

pieteikušies trīs pretendenti, un ar informāciju par pretendentu iesniegtajiem 

dokumentiem un fakultātes priekšlikumu par pretendentiem, aizklāti balsojot 

1) Par pretendenti Viju Vagali uz izsludināto zinātniskā asistenta amata vietu 

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares Sistēmu analīzes, 

modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē (DF Domes 12.09.2016. sēdes 

protokols Nr.10; Domes sastāvā 25 domnieki, sēdē piedalās 21 domnieks, 

balso: „ievēlēt”- 21, „neievēlēt”—0, nederīgu biļetenu nav), 

2) Par pretendentu Ivanu Kuļešovu uz izsludināto zinātniskā asistenta amata vietu 

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares Sistēmu analīzes, 

modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē (DF Domes 12.09.2016. sēdes 

protokols Nr.10; Domes sastāvā 25 domnieki, sēdē piedalās 21 domnieks, 

balso: „ievēlēt”- 21, „neievēlēt”—0, nederīgu biļetenu nav), 

3) Par pretendentu Ivo Odīti uz izsludināto zinātniskā asistenta amata vietu 

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares Sistēmu analīzes, 

modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē (DF Domes 12.09.2016. sēdes 

protokols Nr.10; Domes sastāvā 25 domnieki, sēdē piedalās 21 domnieks, 

balso: „ievēlēt”- 21, „neievēlēt”—0, nederīgu biļetenu nav), 

 

NOLEMJ ( Domes protokols Nr.10 2016. gada 12. septembrī, lēmums Nr.2231-

V10/ 118 ): 

1) Vija Vagale ir ievēlēta zinātniskā asistenta amatā Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģiju nozares Sistēmu analīzes, modelēšanas un 

projektēšanas apakšnozarē Datorikas fakultātē uz 6 gadiem; 

2) Ivans Kuļešovs ir ievēlēts zinātniskā asistenta amatā Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģiju nozares Sistēmu analīzes, modelēšanas un 

projektēšanas apakšnozarē Datorikas fakultātē uz 6 gadiem; 

3) Ivo Odītis ir ievēlēts zinātniskā asistenta amatā Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģiju nozares Sistēmu analīzes, modelēšanas un 

projektēšanas apakšnozarē Datorikas fakultātē uz 6 gadiem. 

 



3. Par grozījumiem Datorikas fakultātes Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas 

nolikumā 

 

Dome, iepazinusies ar dekāna Jura Borzova priekšlikumu par grozījumiem Uztveres 

un kognitīvo sistēmu laboratorijas nolikumā ( apstiprināts DF Domes sēdē Nr.9 2016. 

gada 13. jūnijā, lēmums Nr. 2231-V10/92),  balsojot (Domes sastāvā – 25 locekļi, 

balsošanā piedalās – 21, par – 21, pret – 0, atturas – 0), 

 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.10 2016. gada 12. septembrī, lēmums Nr. 2231-

V10/122): 

1.Apstiprināt nolikuma punktus Nr.11 un Nr.12 šādā redakcijā: 

11.Laboratorijas vadītājs sagatavo Konsultatīvās padomes sastāva priekšlikumu 

un iesniedz to Dekānam. DF Dome pēc DF Dekāna priekšlikuma apstiprina 

Konsultatīvo padomi uz četriem gadiem. 

12.Laboratoriju vada Laboratorijas vadītājs, kuru ievēlē DF Dome uz sešiem 

gadiem, un bez vadošā pētnieka nosaukuma – ne vairāk kā divas reizes pēc 

kārtas. 

Pielikumā Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas nolikums un arī Kvantu 

datorzinātnes centra nolikums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
7. Laboratorijas darbības mērķi. 

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

skaitļojamu)  kognitīvu sistēmu starpdisciplināra izpēte.  

7.2. 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. 

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

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

pētnieciskajiem partneriem. 
 

8. Laboratorijas darbības virzieni. 

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

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

Laboratorijas darbības mērķiem. 

8.2. Veidot pētnieciskās darba grupas atbilstoši Laboratorijas darbības mērķiem. 

8.3.  Piesaistīt finansējumu pētījumu un akadēmisku projektu īstenošanai atbilstoši 

Laboratorijas darbības mērķiem. 

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

atbilstoši laboratorijas darbības mērķiem.. 

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

izplatīšanu. 

8.6. 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 
9. Laboratorijas struktūras pamatvienība ir darba (projekta) grupa. 



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

11. Laboratorijas vadītājs sagatavo Konsultatīvās padomes sastāva priekšlikumu un iesniedz 

to Dekānam . DF Dome pēc DF Dekāna priekšlikuma apstiprina Konsultatīvo padomi uz 

četriem gadiem. 

11.1. Konsultatīvās padome patstāvīgi izlemj tos akadēmiskās un pētnieciskās darbības 

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

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

balsojums. 

11.3. 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).  

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

nevar būt vienlaikus Laboratorijas vadītājs.  

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

Konsultatīvās padomes priekšsēdētājs vai Laboratorijas vadītājs. 

12. Laboratoriju vada Laboratorijas vadītājs, kuru ievēlē DF Dome uz sešiem gadiem, un bez 

vadošā pētnieka nosaukuma  ne vairāk kā 2 reizes pēc kārtas. 

13. Laboratorijas vadītājs plāno, organizē un pārrauga Laboratorijas darbu, tai skaitā: 

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

13.2. kontrolē Laboratorijas personāla darbu; 

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

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

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

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

iestādēs, kā arī citās organizācijās, uzņēmumos un iestādēs; 

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

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

15.1. LU noteiktā kārtībā Laboratorijai piešķirtais finansējums;  

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

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

personām; 

15.4. citi normatīvajos aktos paredzētie finansējuma avoti. 

16. 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 
17. DF Dome pieņem lēmumu par Laboratorijas reorganizāciju vai likvidāciju. 

18. Laboratorijas reorganizācija vai likvidācija notiek Latvijas Republikas un LU 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

 

 

\ 



 

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 
7.Centra darbības mērķi. 

7.1.Veikt pētījumus kvantu skaitļošanā un teorētiskajā datorzinātnē starpdisciplinārā 

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

matemātiķiem).  

7.2. 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). 

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

7.4. 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. 
8.Centra darbības virzieni. 

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

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

Centra darbības mērķiem. 

8.2. Veidot pētnieciskās darba grupas atbilstoši Centra darbības mērķiem. 

8.3.  Piesaistīt finansējumu pētījumu un akadēmisku projektu īstenošanai atbilstoši Centra 

darbības mērķiem. 

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

atbilstoši centra darbības mērķiem.. 

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

izplatīšanu). 

8.6. 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 
9. Centra struktūras pamatvienība ir darba (projekta) grupa . 

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

reizes pēc kārtas. 

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

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

11.2. kontrolē Centra personāla darbu; 

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

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

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

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

kā arī citās organizācijās, uzņēmumos un iestādēs; 

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

 
IV Centra finansēšanas avoti un to izlietojuma kārtība 
13. 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. 

14.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 
15. DF Domes pieņem lēmumu par Centra reorganizāciju vai likvidāciju. 

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

noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Par konkursa izsludināšanu Datorikas fakultātes Kvantu datorzinātnes centra 

vadītāja un Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītāja amata vietām  

 

Dome, iepazinusies ar Domes priekšsēdētāja Jāņa Bičevska priekšlikumu par 

konkursa izsludināšanu Datorikas fakultātes jauno struktūrvienību – Kvantu 

datorzinātnes centra un Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas ( 15.08.2016. 

Rīk.Nr.1/327) – vadītāju amata vietām, balsojot (Domes sastāvā – 25 locekļi, 

balsošanā piedalās – 21, par – 21, pret – 0, atturas – 0), 

 

 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.10 2016. gada 12. septembrī, lēmums Nr.2231-

V10/121): 

lūgt Personāla departamentu izsludināt konkursu uz Datorikas fakultātes 

Kvantu datorzinātnes centra un Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas 

vadītāju amata vietām. 

  

 

 

5. Par vienas jaunas docenta amata vietas izveidošanu un konkursa izsludināšanu 

uz divām docenta amata vietām Datorikas fakultātē 

 

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

25 locekļi, balsošanā piedalās – 21, par – 21, pret – 2, atturas – 0), 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.10 2016. gada 12. septembrī, lēmums Nr. 2231-

V10/120): 

 

1.  izveidot vienu jaunu docenta amata vietu Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģiju nozares Datorzinātnes matemātisko pamatu apakšnozarē;  

 

2. apstiprināt priekšlikumu par konkursa izsludināšanu uz vienu docenta 

vietu Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares Datorzinātnes 

matemātisko pamatu apakšnozarē Datorzinātnes matemātisko pamatu 

katedrā un apstiprināt darba uzdevumus (sk. pielikumā); 

 

3. 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); 

 

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

apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minēto docenta vietas izveidi; 

 

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

un medicīnas zinātņu jomā apstiprinājumu, izsludināt konkursu uz šī 

lēmuma 2.- 3.punktā minētajām docentu amatu vietām. 

 

     Pielikumā: Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes divi docenta darba 

uzdevumi uz trim lapām. 

 

 



                                                                                                      APSTIPRINĀTS 

_____________  

                                                                                     Datorikas Fakultātes Domē 

2016.g.12.septembrī 

protokola Nr.10 

                 Latvijas Universitātes Datorzinātņu katedras docenta 

darba uzdevumi 

Nozare: 6. Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas 

Apakšnozare: 6.3. Programmēšanas valodas un sistēmas 

1.Veikt pētījumus šādā jomā: sistēmu modelēšana 

2.Izglītības programmu grupā1 Datorzinātnes plānotais darbs bakalaura, maģistra, 

doktora studiju programmās2: 

                  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 bakalaura studiju programmā „Automātu teorija” 

(DatZ1037, A daļa, 2KP) 

Datorzinātņu bakalaura studiju programmā „Formālās gramatikas” 

(DatZ2029, A daļa, 2KP) 

Citi kursi datorzinātņu bakalaura un maģistra programmā 4-8 KP 

kopapjomā. 

3.Ievēlēšanas laikā sagatavot un publicēt vismaz 3 publikācijas vispāratzītos Web of 

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

pielīdzinājusi Web of Science/SCOPUS izdevuma līmenim. 

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

zināšanas saskaņā ar studiju programmu /kursiem / pētniecības tēmu: 

4.1. valsts valodā - C1  

4.2. pārējās ES valstu oficiālajās valodās: angļu - B2 

Datorikas fakultātes dekāns :_________________________ prof. Juris Borzovs 

Iepazinos __________________________             personas paraksts, atšifrējums    

Datums 

                                                 
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. 



APSTIPRINĀTS 

_____________  

Datorikas fakultātes 

Domē 

2016 .g. 12.septembrī  

protokola Nr.10 

 

Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes  

Datorzinātnes matemātisko pamatu katedras docenta 

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: 

Veikt pētījumus šādās jomās: kvantu skaitļošana, algoritmu sarežģītība. 

2. Izglītības programmu grupā3 Datorzinātnes 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:  

Datorz. pamatstudiju programmās “Algoritmu sarežģītība” 

(DatZ4026, B daļa, 2KP). 

Datorz. maģistra studiju programmā “Kvantu datori” (DatZ5034, 

B daļa, 2KP), “Kriptogrāfijas matemātiskās metodes” (DatZ5037, 

B daļa, 2KP). 

3. Zinātniskās publikācijas. 

Ievēlēšanas laikā publicēt vismaz 3 publikācijas vispāratzītos ISI/SCOPUS 

izdevumos vai izdevumos, ko Latvijas Zinātnes padome ir pielīdzinājusi 

ISI/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; 

                                                 
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. 



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

Datorikas fakultātes dekāns :_________________________ prof. Juris Borzovs 

Datums 

 

Iepazinos __________________________  personas paraksts, atšifrējums    

Datums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 



6. Par vienas profesora amata vietas un divu asociētā profesora amatu vietu izveidi 

un konkursa izsludināšanu uz vienu profesora un divu asociētā profesora amatu 

vietām 
 

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

25 locekļi, balsošanā piedalās – 21, par – 21, pret – 0, atturas – 0), 

 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.10 2016. gada 12. septembrī,  lēmums Nr. 2231-

V10/ 119): 

 

1.apstiprināt priekšlikumu par konkursa izsludināšanu Programmēšanas 

katedrā uz  vienu profesora amata vietu Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģiju nozares Datu apstrādes sistēmu un datortīklu apakšnozarē un 

apstiprināt darba uzdevumus (sk. pielikumu Nr.1); 

 

2.apstiprināt priekšlikumu par konkursa izsludināšanu Programmēšanas 

katedrā uz divām asociētā profesora amata vietām Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģiju nozares Datu apstrādes sistēmu un datortīklu 

apakšnozarē un apstiprināt darba uzdevumus (sk. pielikumus Nr.2, 3); 

 

3. lūgt LU Senātu izveidot vienu jaunu profesora amata vietu Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģiju nozares Datu apstrādes sistēmu un datortīklu 

apakšnozarē un divas jaunas asociētā profesora amata vietas Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģiju nozares Datu apstrādes sistēmu un datortīklu 

apakšnozarē LU normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un pozitīva lēmuma 

rezultātā pieņemt lēmumu par konkursa izsludināšanu uz šīm vietām. 

 

Pielikumā: Datorikas fakultātes profesora un divu asociēto profesoru darba uzdevumi 

uz sešām lapām.                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APSTIPRINĀTS 

_____________  

Datorikas fakultātes Domē 

2016.g. 12.septembrī 

protokola Nr.10 

Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes asociētā profesora 

darba uzdevumi 

 

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

5. Plānotais pētniecības darbs un spēja piesaistīt resursus projektu veikšanai. Veikt 

pētījumus šādās jomās: datu noliktavu modeļi, procesi un pielietojumi, konceptuālie 

modeļi, prasību analīze, evolūcija. 

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

maģistra, doktora studiju programmā: 

6.1. Vadīt vidēji vismaz 3 maģistra un bakalaura darbus katrā akadēmiskajā 

gadā; 

6.2. Recenzēt vidēji vismaz 2 bakalaura vai maģistra darbus katrā 

akadēmiskajā gadā; 

6.3. Uzņemties kursa un kvalifikācijas darbu vadīšanu atbilstoši savas 

slodzes iespējām; 

6.4. 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; 

6.5. Docēt vismaz šādus kursus:  

Datorzinātņu bakalaura studiju programmā (43481) kursu par datu 

bāzēm 2KP,  

Datorzinātņu bakalaura studiju programmā (43481) divus kursus par 

tīmekļa tehnoloģijām – katru 2KP. 

7. Ievēlēšanas laikā publicēt vismaz 3 publikācijas vispāratzītos ISI/SCOPUS 

izdevumos vai izdevumos, ko Latvijas Zinātnes padome ir pielīdzinājusi 

ISI/SCOPUS izdevuma līmenim. 

8. Citi uzdevumi: 

8.1. Vadīt pētnieciskus projektus vai to aktivitātes, vadīt maģistra līmeņa 

pētniecību; 

8.2. Piedalīties starptautiskās konferencēs un to organizēšanā; 

8.3. Piedalīties zinātniskās redkolēģijās vai konferenču programmu 

komitejās; 

8.4. Veikt atbildīgu akadēmiski-organizatorisko darbu, piemēram, 

piedalīties fakultātes un LU koleģiālo lēmējinstitūciju, darba grupu, 

komisiju darbā, dibināt un nostiprināt ārējos sakarus ar ārzemju 

universitātēm. 

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

„Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” 



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

zināšanas saskaņā ar studiju programmu Datorzinātnes: 

9.1. Valsts valodā – C līmeņa 1.pakāpe; 

9.2. Angļu valodā – C līmeņa 1.pakāpe. 

Datorikas fakultātes dekāns:_________________________ prof. Juris Borzovs 

Datums 

Iepazinos __________________________ personas paraksts, atšifrējums  

Datums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APSTIPRINĀTS 

_____________  

Datorikas fakultātes Domē 

2016.g.  12.septembrī 

protokola Nr.10 

Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes asociētā profesora 

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: IT projektu pārvaldība, programminženierija. 

2. Izglītības programmu grupā6 Datorzinātnes (481) plānotais darbs bakalaura, 

maģistra, doktora studiju programmā: 

2.1. Vadīt vidēji vismaz 3 maģistra un bakalaura darbus katrā akadēmiskajā 

gadā; 

2.2. Recenzēt vidēji vismaz 2 bakalaura vai maģistra darbus katrā 

akadēmiskajā gadā; 

2.3. Uzņemties kursa un kvalifikācijas darbu vadīšanu atbilstoši savas 

slodzes iespējām; 

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 IT 

projektu pārvaldību,  

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 ISI/SCOPUS 

izdevumos vai izdevumos, ko Latvijas Zinātnes padome ir pielīdzinājusi 

ISI/SCOPUS izdevuma līmenim. 

4. Citi uzdevumi: 

4.1. Vadīt pētnieciskus projektus vai to aktivitātes, vadīt maģistra līmeņa 

pētniecību; 

4.2. Piedalīties starptautiskās konferencēs un to organizēšanā; 

4.3. Piedalīties zinātniskās redkolēģijās vai konferenču programmu 

komitejās; 

4.4. Veikt atbildīgu akadēmiski-organizatorisko darbu, piemēram, 

piedalīties fakultātes un LU koleģiālo lēmējinstitūciju, darba grupu, 

komisiju darbā, dibināt un nostiprināt ārējos sakarus ar ārzemju 

universitātēm. 

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

„Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” 



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

zināšanas saskaņā ar studiju programmu Datorzinātnes: 

5.1. Valsts valodā – C līmeņa 1.pakāpe; 

5.2. Angļu valodā – C līmeņa 1.pakāpe. 

Datorikas fakultātes dekāns:_________________________ prof. Juris Borzovs 

Datums 

Iepazinos __________________________ personas paraksts, atšifrējums  

Datums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APSTIPRINĀTS 

_____________  

Datorikas fakultātes Domē 

2016.g. 12.septembrī 

protokola Nr.10 

Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes profesora 

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: konceptualizēšana, metodoloģijas, ontoloģijas, zināšanu 

inženierija, e-studiju vides, informatizācija. 

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

maģistra, doktora studiju programmā: 

2.1. Ievēlēšanas laikā nodrošināt vismaz 2 doktorantu sagatavošanu; 

2.2. Vadīt vidēji vismaz 3 maģistra un bakalaura darbus katrā akadēmiskajā 

gadā; 

2.3. Recenzēt vidēji vismaz 2 bakalaura vai maģistra darbus katrā 

akadēmiskajā gadā; 

2.4. Uzņemties kursa un kvalifikācijas darbu vadīšanu atbilstoši savas 

slodzes iespējām; 

2.5. 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; 

2.6. Docēt vismaz šādus kursus:  

Datorzinātņu maģistra studiju programmā (45481) kursu par zināšanu 

inženieriju 4KP; 

Datorzinātņu doktorantu studiju programmā (51481) vadīt semināru 

2KP; 

Datorzinātņu bakalaura (43481) un maģistra studiju programmās vadīt 

citus kursus 4 KP. 

3. Ievēlēšanas laikā publicēt vismaz 5 publikācijas vispāratzītos ISI/SCOPUS 

izdevumos vai izdevumos, ko Latvijas Zinātnes padome ir pielīdzinājusi 

ISI/SCOPUS izdevuma līmenim. 

4. Citi uzdevumi: 

4.1. Vadīt pētnieciskus projektus vai to aktivitātes, vadīt maģistra līmeņa 

pētniecību; 

4.2. Piedalīties starptautiskās konferencēs un to organizēšanā; 

4.3. Piedalīties zinātniskās redkolēģijās vai konferenču programmu 

komitejās; 

4.4. Veikt atbildīgu akadēmiski-organizatorisko darbu, piemēram, 

piedalīties fakultātes un LU koleģiālo lēmējinstitūciju, darba grupu, 

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

„Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” 



komisiju darbā, dibināt un nostiprināt ārējos sakarus ar ārzemju 

universitātēm. 

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

zināšanas saskaņā ar studiju programmu Datorzinātnes: 

5.1. Valsts valodā – C līmeņa 1.pakāpe; 

5.2. Angļu valodā – C līmeņa 1.pakāpe. 

Datorikas fakultātes dekāns:_________________________ prof. Juris Borzovs 

Datums 

Iepazinos __________________________ personas paraksts, atšifrējums    

Datums 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Par viena jauna kursa iekļaušanas un esoša kursa pārkvalificēšanas 

Datorzinātņu bakalaura studiju programmā apstiprināšanu 

 

Dome, iepazinusies ar Datorzinātņu bakalaura studiju programmas direktora Gunta 

Arnicāna priekšlikumu par viena jauna kursa iekļaušanu un esoša kursa 

pārkvalificēšanu Datorzinātņu bakalaura studiju programmā, balsojot (Domes sastāvā 

 – 25 locekļi, balsošanā piedalās – 21, par – 21, pret – 0, atturas – 0), 

 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.10 2016. gada 12. septembrī, lēmums Nr. 2231-

V10/123): 

1.Apstiprināt jauna kursa iekļaušanu Datorzinātņu bakalaura studiju 

programmā (kods 22302), pievienojot tos struktūrai, kas darbojas no 2011. gada 

rudens, kā obligāto kursu apakšprogrammā “Datorzinātnes” un kā izvēles kursu 

visās pārējās četrās apakšprogrammās: 

DatZ3150 : Lietišķā kriptogrāfija, 2 KP, M. Alberts, sākot ar 2016./2017. 

akadēmisko gadu, kursa apraksts 

https://luis.lu.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2DAT3150  

 

2.Pārkvalificēt esošu kursu Datorzinātņu bakalaura programmā (kods 22302), 

no obligātā kursa apakšprogrammā “Datorzinātnes” uz izvēles kursu visās 

piecās apakšprogrammās: 

DatZ3051 : Datu aizsardzība un kriptogrāfija, 2 KP, sākot ar 2016./2017. 

akadēmisko gadu, kursa apraksts 

https://luis.lu.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2DAT3093   

 

 

Sēdi vadīja                                                                                                      J.Bičevskis  

                                                                                                    

Protokolēja                                                                                                       R.Ekmane 

https://luis.lu.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2DAT3150
https://luis.lu.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2DAT3093

