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DATORIKAS FAKULTĀTES 

Domes sēdes protokols Nr.6 2017. gada 9.maijā 

Sēdi vada: DF Domes priekšsēdētājs Jānis Bičevskis 

Protokolē: Domes sekretāre R. Ekmane 

Sēdē piedalās: 21 no 25 Domes locekļiem – akadēmiskā personāla pārstāvji prof. 

Andris Ambainis, prof. Guntis Arnicāns, vad. pētn. Vineta Arnicāne,  prof. Jānis 

Bičevskis, doc. Uldis Bojārs, asoc. prof. Edgars Celms, prof. Kārlis Čerāns, pētn. 

Jānis Iraids,  prof. Ģirts Karnītis, prof. Laila Niedrīte, pētn. Aleksandrs Rivošs, prof. 

Juris Smotrovs, prof. Uldis Straujums, prof. Juris Vīksna, prof. Māris Vītiņš, 

asoc.prof. Jānis Zuters; vispārējā personāla pārstāve Ārija Sproģe; sadarbības partneri 

Rihards Balodis-Bolužs, Jānis Treijs; studentu pārstāvji Artūrs Znotiņš, Emīls 

Sjudjukovs.   

Dekāns J.Borzovs 

Darba kārtība: 

1.DF aktualitātes 

2.Izmaiņas DF Domes sastāvā 

3.Vēlēšanas docenta amatā Datorikas fakultātē 

4.Datu analītiķa sertifikāta nolikuma apstiprināšana - anulēts 

5.Datorzinātņu maģistra studiju programmas izmaiņu apstiprināšana 

6.Vadošā pētnieka vietas ierīkošana un konkursa izsludināšana uz šo vietu 

7.Datorzinātņu katedras vadītāja amata vietas LU iekšējā konkursa izsludināšana 

8.DF publicēšanās politikas atjauninājumu apstiprināšana 

9.Diskusija par DF darbības stratēģiju dekāna pārvēlēšanas kontekstā 

 

                                                                 1. 

 

Dekāns profesors J.Borzovs īsi par aktualitātēm: 

1.Iesniegta dokumentu pakete akreditācijai. 24. un 25. maijā ieradīsies eksperti, 

jāsagatavojas viņu uzņemšanai un jāsagatavo statistika iespējamiem jautājumiem. 

2.Vēl neesmu iesniedzis kandidātu no DF komisijai, kas nodarbosies ar Rakstu mājas 

būvēšanu Torņakalnā, uz kuru teorētiski mums ieplānots pārvākties no Raiņa bulvāra. 

3.G.Arnicāns un J.Vihrovs vedīs mūsu programmētāju komandu uz pasaules 

programmēšanas sacensību finālu ASV. 

Dome NOLEMJ: pieņemt zināšanai. 

 

 

                                                               2. 



                                                               2. 

Par studentu pārstāvja maiņu Datorikas fakultātes Domē 

 

Dome, iepazinusies ar LU Datorikas fakultātes Studentu pašpārvaldes 09.03.2017. 

iesniegumu par studentu domnieku sastāva izmaiņām ( Jāņa Puriņa vietā izvirzīts 

Deniss Celuiko), balsojot (Domē 25 locekļi, balsošanā piedalās 21 loceklis; par 

apstiprināšanu – 2, pret apstiprināšanu – 3, par jautājuma atlikšanu uz laiku - 16) 

 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.6 2017. gada 9. maijā, lēmums Nr.DF-A46/60): 

Atlikt uz laiku Denisa Celuiko (kamēr students nokārtos iekavētos eksāmenus) 

apstiprināšanu par DF Domes locekli. 

 

Pamatojums: DF Domes nolikumā noteikts, ka Domes locekļiem – studentiem uz 

deleģēšanas brīdi nedrīkst būt akadēmisku parādu. 

 

                                                                3. 

Par vēlēšanām docenta amatā Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares 

Datorzinātnes matemātisko pamatu apakšnozarē Datorikas fakultātes 

Datorzinātnes matemātisko pamatu katedrā 

 

 

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

vietu Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares Datorzinātnes matemātisko 

pamatu  apakšnozarē Datorikas fakultātē ir pieteicies viens pretendents, un 

noklausījusies informāciju par pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, ekspertu 

atzinumiem un Datorzinātnes matemātisko pamatu katedras priekšlikumu par 

pretendentu, aizklāti balsojot (DF Domes 9.05.2017. sēdes protokols Nr.6; Domes 

sastāvā – 25 locekļi, no tiem 15 LZP eksperti; sēdē piedalās 21 Domes loceklis, no 

tiem – 14 LZP eksperti; balso Domes locekļi: ievēlēt – 21; neievēlēt– 0, nederīgi 

biļeteni – 0), 

 

 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.6 2017. gada 9. maijā, lēmums Nr.DF-A46/54): 

 KASPARS BALODIS ir ievēlēts docenta amatā Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģiju nozares Datorzinātnes matemātisko pamatu apakšnozarē Datorikas 

fakultātes Datorzinātnes matemātisko pamatu katedrā uz sešiem gadiem. 

 

 

                                                            4. 

 

Šis lēmums ir anulēts, neder LU juristiem. 
 

 

Par Datu analītiķa sertifikāta nolikuma apstiprināšanu 

 

Dome, iepazinusies ar Datorzinātņu maģistra studiju programmas direktora prof. 

Kārļa Podnieka priekšlikumu par Datu analītiķa sertifikāta izveidošanu, balsojot  

(Domes sastāvā – 25 locekļi, balsošanā piedalās 21 Domes loceklis; par – 21; pret – 0, 

atturas – 0), 

 



NOLEMJ (Domes protokols Nr.6 2017. gada 9. maijā, lēmums Nr.DF-A46/56): 

apstiprināt Datu analītiķa sertifikāta nolikumu un formu. 

 

Pielikumā: Datu analītiķa sertifikāta nolikums  

 

                                                                     Apstiprinājusi Datorikas fakultātes Dome 

                                                                                2017.gada 9.maijā, protokols  Nr.6 

 

                                                                              DF Domes priekšsēdētājs J.Bičevskis 

                                                              Nolikums  

          par datu analītiķa sertifikātu Latvijas Universitātes Datorikas fakultātē 
 

 

1. Vispārīgie principi 
 

Iespēju iegūt datu analītiķa sertifikātu LU Datorikas fakultāte piedāvā jebkuriem 

interesentiem, kuri spēj tikt galā ar paredzēto studiju saturu un apjomu.  

Studijas notiek Datorzinātņu maģistra programmas un tās nodarbību saraksta ietvaros. 

Personas, kuras nav šīs programmas studenti, sertifikāta studiju kursus apgūst kā LU 

klausītāji, maksājot par to LU noteikto cenu, vai arī apgūst kursus patstāvīgi, 

nokārtojot tos atbilstoši kursu aprakstos paredzētajām prasībām kredītpunktu 

iegūšanai. 

 

2. Studiju saturs 

Datu analītiķa sertifikāta iegūšanai pretendentam ir sekmīgi jānokārto šādi studiju 

kursi (katrs 4 krp apjomā): 

“Datu apstrādes sistēmas” (kursa apraksts, neobligāts ievadkurss); 

"Datu noliktavu izvēlētas nodaļas" (kursa apraksts); 

"Matemātiskās statistikas izvēlētas nodaļas" (kursa apraksts); 

“Datizrace” (kursa apraksts); 

“Lielie dati” (kursa apraksts); 

“Dziļā mašīnmācīšanās” (kursa apraksts). 

 

3. Datu analītiķa sertifikāts 

Pēc Datorzinātņu maģistra programmas direktora priekšlikuma datu analītiķa 

sertifikātu piešķir Datorikas fakultātes Dome. 

Sertifikātā tiek norādīti visi kursi, ko pretendents ir sekmīgi nokārtojis. 

Sertifikāts tiek izsniegts latviešu un angļu valodā. 

 

 

https://luis.lu.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2DAT5130
https://luis.lu.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2DAT6050
https://luis.lu.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2DAT6057
https://luis.lu.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2DAT6066
https://luis.lu.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2DAT5130
https://luis.lu.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2DAT6067


 

                                                                                           

 

 

                                                          5. 

Par izmaiņu apstiprināšanu Datorzinātņu maģistra studiju programmā 

 

Dome, iepazinusies ar Datorzinātņu maģistra studiju programmas direktora prof. 

Kārļa Podnieka priekšlikumu un 2017.gada 28.aprīļa Datorzinātņu studiju programmu 

padomes sēdes protokolu Nr.2 par izmaiņu veikšanu Datorzinātņu maģistra studiju 

programmā (kods 22303), balsojot ( Domes sastāvā – 25 locekļi, balsošanā piedalās 

21 Domes loceklis; par – 21; pret – 0, atturas – 0), 

 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.6 2017. gada 9. maijā, lēmums Nr.DF-A46/55): 

 

a) Iekļaut programmas A daļā (t.i., noteikt kā obligātus visās piecās 

apakšprogrammās) kursus DatZ5009: Datoru tīkli I (4 krp), DatZ6111: IT 

projektu pārvaldība (4 krp). 

Pamatojums: tā ir paredzēts programmas jaunajā versijā. 

 

b) Izņemt no programmas A daļas kursu DatZ5021: Sistēmu modelēšana (4 

krp).  

Pamatojums: kurss tiek likvidēts. 

 

c) Izņemt no apakšprogrammas “Datorzinātne” (DZ) obligātās daļas kursu 

DatZ6013: Specifikāciju valodas (4 krp). 

 Pamatojums: punkta a) dēļ DZ apakšprogrammai sanāk par DAUDZ obligāto 

kursu. 

 

d) Iekļaut apakšprogrammas “Informācijas tehnoloģijas” (IT) obligātajā daļā 

kursu DatZ5007: Tīmekļa programmēšana (4 krp). 

Pamatojums: punkta a) dēļ IT apakšprogrammai sanāk par MAZ obligāto kursu. 

 

 

                                                             6. 

Par vienas vadošā pētnieka amata vietas izveidošanu un konkursa izsludināšanu uz 

šo vietu Datorikas fakultātē 

 

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

sastāvā – 25 locekļi, balsošanā piedalās 21 Domes loceklis; par – 21; pret – 0, atturas 

– 0), 

 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.6 2017. gada 9. maijā, lēmums Nr.DF-A46/57): 

1.Izveidot vienu jaunu vadošā pētnieka amata vietu Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģiju nozares e-studiju tehnoloģiju un pārvaldības 

apakšnozarē;  

2.apstiprināt priekšlikumu par konkursa uz vienu vadošā pētnieka amata vietu 

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares e-studiju tehnoloģiju un 



pārvaldības 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 vadošā pētnieka vietas izveidi; 

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

medicīnas zinātņu jomā un kanclera apstiprinājumu, izsludināt konkursu uz šī 

lēmuma 2. punktā minēto vadošā pētnieka vietu. 

 

Pielikumā: Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes vadošā pētnieka darba 

uzdevumi uz vienas lapas. 



         APSTIPRINĀTS 
Datorikas fakultātes  

domē            

2017. g. 9. maijā 

protokols Nr. 6 

 

Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes vadošā pētnieka 

darba uzdevumi 

 

 

 Akadēmiskajam amatam atbilstošās zinātnes nozares, apakšnozares nosaukums:  

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas nozare; 

 e-studiju tehnoloģiju un pārvaldības apakšnozare 

 

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

pētnieciskais darbs plānots e-studiju tehnoloģiju un pārvaldības 

virzienā. 

2. Izglītības programmu grupā
1
 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 

e-studiju tehnoloģijas un pārvaldība : 

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   

       Datums 

                                                                                                       

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

„Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” 



 

                                                   7. 

 

Par LU iekšējā konkursa izsludināšanu uz Datorikas fakultātes Datorzinātņu 

katedras vadītāja amata vietu 

 

Dome, iepazinusies ar DF dekāna Jura Borzova priekšlikumu par LU iekšējā konkursa 

izsludināšanu uz Datorzinātņu katedras vadītāja amata vietu sakarā ar katedras 

vadītāja profesora Kārļa Čerāna ievēlēšanas termiņa beigšanos 2017. gada jūnijā, 

balsojot (Domes sastāvā – 25 locekļi, balsošanā piedalās – 21 , par – 21 , pret – 0 , 

atturas – 0 ), 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.6 2017. gada 9. maijā, lēmums Nr. DF-A46/58): 

 

1.  Apstiprināt priekšlikumu par LU iekšējā konkursa izsludināšanu uz 

Datorikas fakultātes Datorzinātņu katedras vadītāja amata vietu; 

 

2.  Lūgt LU Personālvadības departamentu izsludināt LU iekšējo konkursu 

uz Datorzinātņu katedras vadītāja amata vietu Datorikas fakultātē. 

 

                                                           8. 

 

Par Datorikas fakultātes publicēšanās politikas atjauninājumu apstiprināšanu 

 

Dome, iepazinusies ar dekāna Jura Borzova priekšlikumu par Datorikas fakultātes 

zinātniskās publicēšanās politikas (2015) atjaunināšanu, balsojot (Domes sastāvā – 25 

locekļi, balsošanā piedalās 21 Domes loceklis; par – 21, pret – 0, atturas – 0), 

 

NOLEMJ (Domes protokols Nr.6 2017. gada 9. maijā, lēmums Nr.DF-A46/59) 

apstiprināt Datorikas fakultātes zinātniskās publicēšanās politikas 

atjauninājumus. 

 

Pielikumā: Datorikas fakultātes zinātniskās publicēšanās politikas atjaunotais variants. 

 



 

 

APSTIPRINĀTS 
LU Datorikas fakultātes Domē 
9.05.2017. 
Protokols Nr. 6  

  

Datorikas fakultātes zinātniskās publicēšanās 
politika  

(papildina “Latvijas Universitātes zinātniskās 

publicēšanās un izdevējdarbības vadlīnijas”, ko 

apstiprinājis LU Senāts 09.01.2017. ar lēmumu Nr. 68) 

 

1. Uz kuriem tā attiecas?   

Uz visiem DF darbiniekiem un studentiem.  

 

2. Vispārīgi apsvērumi  

Universitāšu misija ir iegūt, uzkrāt un iespējami plaši izplatīt zināšanas.  

Zinātniska darba rezultāts parasti ir publikācija zinātniskā izdevumā (vai patents).  

Datorikas fakultāte atbalsta fakultātes darbinieku un studentu publikācijas.  

 

3. Publicēšanas vietas izvēle  

Ieteicams izvēlēties pēc iespējas augstāka līmeņa publicēšanās vietu (konferences 
rakstu krājumu, žurnālu): 

a) izdevumus ar iespējami augstu ietekmes faktoru – pirmo (Q1) vai otro (Q2) kvartili 
(impact factor, parasti to var uzzināt izdevuma portālā, sk. piemēram, Information 
and Computation);  

b) izdevumus, kuri tiek indeksēti SCOPUS un/vai Thomson Reuters Web of Science 
(vēlams – abos), piemēram, žurnāls Baltic Journal of Modern Computing - 
http://www.bjmc.lu.lv/ -, ko kopīgi izdod Latvijas Universitāte, Viļņas Universitāte, 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte un LU Matemātikas un informātikas institūts;  

http://www.journals.elsevier.com/information-and-computation/
http://www.journals.elsevier.com/information-and-computation/


c)  vai prestižu tematiskai jomai atbilstošu konferenču rakstus ar starptautisku 
programmas komiteju. 

 

4. Ietekmes faktori 

Salīdzinot ietekmes faktorus žurnāliem no dažādām zinātnes nozarēm vai dažādām 
datorzinātnes apakšnozarēm, iesakāms lietot normalizētu ietekmes faktoru, kurā tiek 
ņemtas vērā atšķirības starp citēšanas biežumu dažādās nozarēs/apakšnozarēs, 
piemēram SCOPUS lietoto Source Normalized Impact per Paper (SNIP).  

 

5. Izdevumi ar apšaubāmu reputāciju 

Iesakāms izvairīties no publicēšanās izdevumos, kuru reputācija tiek nopietni 
apšaubīta. Piemēram, ļoti piesardzīgi jāizturas pret izdevumiem, kas ietverti „Beall’s 
List: Potential, possible, or probable predatory scholarly open-access publishers” 
http://beallslist.weebly.com/ . 

 

6. Open Access prioritāte  

Priekšroka dodama Open Access izdevumiem, jo tie neierobežo informācijas 
izplatīšanu. Daudzos gadījumos tas var nozīmēt publicēšanas medija prasību 
samaksāt lappušu maksu. Šai maksai ir jābūt savlaicīgi ieplānotai projekta vai DF 
budžeta izdevumos.  

 

7. Līdzautorība  

Universitāšu reitingos papildus punktus dod publikācijas līdzautorībā ar citu valstu 
pētniekiem un ar tautsaimniecības pārstāvjiem.  

Kur tas ir pamatoti, pirmā autora statuss jādod doktorantūras studentiem un jauniem 
pētniekiem.  

 

8. Autora vārda un uzvārda rakstība  

Autoram pašam jāizvēlas sava vārda un uzvārda rakstība.  

Ja publicēšanas medija tehniskās iespējas to pieļauj, vēlama rakstība ar 
diakritizētiem burtiem (piemēram, Jānis Bērziņš). Ja tādas iespējas nav, diakritizēto 
burtu vietā liekami attiecīgie „pamata burti” (piemēram, Janis Berzins).  

 

9. Kā jānorāda autora piederība LU (affiliation) 



Faculty of Computing, University of Latvia  

Latvijas Universitātes Datorikas fakultāte  

Autors drīkst norādīt piederību vienlaikus vairākām institūcijām.  

Piemēram, 

Faculty of Computing, University of Latvia, and Institute of Mathematics and 
Informatics at University of Latvia 

 

10. Kā jānorāda piederība projektam?  

Ja izdevuma noteikumi neparedz citādu kārtību, tad raksta sadaļā Acknowledgments 
var ierakstīt, piemēram,  

This work has been [partially] supported by the European Regional Development 
Fund (ERDF) project Nr. 201X/0020/2DP/2.1.1.1.0/14/ APIA/VIAA/000 at the Faculty 
of Computing, University of Latvia; 

vai (ja nav cita projekta vai ārējas institūcijas ierobežojuma) -  

This work has been [partially] supported by University of Latvia project 

AAP2016/B032 “Innovative information technologies". 

 

11. Preprinti  

Lai pēc iespējas agrāk aizsargātu rakstā izklāstīto rezultātu prioritāti un veicinātu to 
izplatīšanu, publicēšanai sagatavotais materiāla pirms iesniegšanas izdevumam ir 
jāievieto LU e-resursu repozitorijā (LU Dspace), ResearchGate un/vai arxiv.org .  

To nedrīkst darīt, ja iecerētais publicēšanas izdevums to nepārprotami aizliedz (kā, 
piemēram, Association for Computing Machinery jeb ACM).  

Repozitorijā ievietotā raksta sākumā var norādīt, kuram žurnālam/konferencei tas 
iesniegts. Ieteicams repozitorijā ievietotā un publicēšanai iesniegtā raksta 
virsrakstiem atšķirties. Piemēram, repozitorija raksta virsrakstā ieliekot ‘(preprint)’.  

 

12.  Publikācijas reģistrēšana LUIS  

Atbilstoši PUBLIKĀCIJU KLASIFIKĀCIJAS UN ZINĀTNISKĀS NOZĪMĪBAS LĪMEŅA 

NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBAI (apstiprināta ar LU 09.10.2013. rīkojumu Nr.1/278) 

 

https://dspace.lu.lv/dspace/
http://www.researchgate.net/
http://arxiv.org/


13.  ORCID  

Tā kā cilvēka vārds un uzvārds nav pietiekami droši personas identifikatori, tad daži 
žurnāli prasa autoriem uzrādīt savu ORCID (unikāls globāls pētnieka identifikators). 
To var iegūt portālā orcid.org .  

Detalizēta informācija:  

https://en.wikipedia.org/wiki/ORCID  

Ten things you need to know about ORCID right now  

Līdzīgu iespēju piedāvā http://www.isni.org . Savus pētnieku identifikatorus piešķir arī 
SCOPUS. Bet iegūt ORCID ir ieteicams jebkurā gadījumā.  

 

14.  DOI  

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier  

Daži izdevumi piešķir publicētajiem rakstiem unikālus globālus identifikatorus (DOI), 
ko var izmantot kā papildus informāciju literatūras un publikāciju sarakstos. Google 
pēc DOI publikāciju viegli atrod.  

ResearchGate ļauj iegūt DOI arī nepublicētiem darbiem (preprintiem u.tml.). 

http://orcid.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/ORCID
http://blog.impactstory.org/ten-things-you-need-to-know-about-orcid-right-now/
http://www.isni.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier


 

                                                      9. 

 Diskusija par DF darbības stratēģiju dekāna pārvēlēšanas kontekstā 

 

Prof. Juris Borzovs: 

Pēdējo LU stratēģiju sagatavoja steigā, lai iegūtu ERAF naudu. Tagad šo stratēģiju 

kaskadē uz fakultātēm proporcionāli to lielumam – plānu “nolaiž” no augšas, tad 

saliek to kopā ar dekāna darba uzdevumiem. Šajos uzdevumos ir redzams, ka daudzi 

punkti jau no paša sākuma nav izpildāmi; daži ir jau izpildīti. Salīdzināt izpildi sola ar 

2016. gada rādītājiem; tie nekur nav piefiksēti. Šie uzdevumi ar fakultāti nav 

saskaņoti. 

Profesors Guntis Arnicāns: 

Darba uzdevumu pozīcijas kā tādas ir sakarīgas. Nav zināms, kā mūs mērīs. 

Jārūpējas pašiem, lai Datorikas fakultāte arī turpmāk iet uz augšu. Nevaram būt 

pašapmierināti. Jāpārveido mūsu stratēģija uz konkrētiem mērķiem; maksimāli 

jāizmanto un jāpilnveido informācijas apstrāde; jāvairo pozitīvisms. 

Finanšu resursiem jāmeklē papildus avoti; cilvēkresursos balansējam – katrs strādā 

vēl kādā darbā, jo algas nepietiekošas. 

Studiju programmas sevišķi nemainīsim, mums ir optimāli saskaņotas. 

Zinātniskajā pētniecībā esam izcilnieki kvantu zinātnē, citur – pavāji. Varbūt jāmeklē 

jaunākas tēmas – piemēram, dzelžu lietas, datorinženierija, lielie dati, lietu internets 

utt. 

Ja vajadzīga sadarbība ar citām fakultātēm – varbūt varam sadarboties ar Fizikas un 

matemātikas fakultāti; ar industriju – sadarbojamies ar prakšu vietām; 

Jautājums par ārzemnieku apmācību – ja ņemam veselu grupu, ļoti jāgatavojas, 

vajadzīgi cilvēki, kas mācīs angļu valodā un citi resursi. 

Pašreiz bakalauru programmas beidzēju skaits rūk. 

Profesors Kārlis Podnieks: 

Varbūt jāpāriet uz apakšprogrammu sistēmu vai daudzprogrammu sistēmu? Ņemt, 

piemēram, datorlingvistiku? Maģistriem nevajag vairākas programmas; varbūt 

turēsimies pie savas iepriekšējās stratēģijas – vienotas programmas. 

Profesors Andris Ambainis: 

Cilvēkresursu ziņā vairākas programmas nevaram nodrošināt. 

Zinātniskās pētniecības ziņā – jāuzlabo starptautiskā dimensija. 

Doktorantūras studentu skaits arī rūk. 

Pētnieks Aleksandrs Rivošs: 

Par ārzemju studentu piesaisti – vajag nodibināt darba grupu par ārzemju studentu 

apmācību; reāli šie studenti jau ir; apmācības veids pašlaik ir bēdīgs. 

Profesors Māris Vītiņš: 

Aicinu skatīties plašāk – programmas vajag samazināt, nevis multiplicēt; jāmeklē 

mums tīkamie stratēģijas punkti un sabiedrotie. 

Profesors Jānis Bičevskis: 

Uz no augšas nolaisto plānu skatāmies, kā mums ir izdevīgi. Mums ir optimāla 

sistēma – pašiem domāt un pašiem atbildēt. Vadību nekaitināt, bet darīsim paši un 

lemsim paši. 

Profesors Juris Borzovs: 

Par apakšprogrammām – mums ir divas – 

bakalauriem didaktika, maģistriem bioinformātika. 



Ārzemju studentiem sava budžeta ietvaros varam sakomplektēt vienu ceļu caur 

bakalaura programmu angļu valodā. 

Par pārvietošanos uz Torņakalnu – mums sola vietu trešajā, Rakstu mājā. Mums nav 

izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis – sadarbība ar LU MII apsīks; studentu dienesta 

viesnīcu tur nav, ir šaurākas telpas, slikta ventilācija utt. 

 Studentiem tur patīk. 

 Profesors Leo Seļāvo: 

Jāapsver visi par un pret, ja jāiet, jau tagad jācīnās par optimāla varianta 

sagatavošanu. 

Profesors Jānis Bičevskis: 

 Uz nākošo sēdi jūnija vidū lūdzu katram sagatavot par šiem jautājumiem īsus, 

pārdomātus, argumentētus priekšlikumus.  

Šodien neko nenolemjam. 

Dome NOLEMJ pieņemt zināšanai un izpildei. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                    J.Bičevskis 

 

Sekretāre                                                                                                        R.Ekmane 

 

 


