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DATORIKAS FAKULTĀTES 

Domes sēdes protokols Nr.12 2017. gada 25. septembrī 

Sēdi vada: DF Domes priekšsēdētājs profesors Jānis Bičevskis 

Protokolē: Domes sekretāre R. Ekmane 

Sēdē piedalās:15 no 25 Domes locekļiem – akadēmiskā personāla pārstāvji vad.pētn. 

V. Arnicāne, prof. G. Arnicāns, prof. J. Bičevskis, doc. U. Bojārs, asoc.prof. E. 

Celms, pētn. J. Iraids, prof. Ģ. Karnītis, prof. L. Niedrīte, pētn. A. Rivošs, prof. U. 

Straujums, prof. M. Vītiņš, prof. J. Zuters; stud. metodiķe Ā. Sproģe; studentu 

pārstāvji E. Sjundjukovs, A. Cīrulnieks. 

Prodekāns J. Borzovs 

 

Darba kārtība: 

1. Dekāna G. Arnicāna pārskats par DF aktualitātēm 

2. Bakalaura studiju programmas “Datorzinātnes” direktora apstiprināšana 

3. Par konkursa izsludināšanu uz viena vadošā pētnieka un četru pētnieku amata 

vietām Datorikas fakultātē 

4. Par konkursa izsludināšanu uz vienu docenta amata vietu 

5.  Noslēguma pārbaudījumu komisiju sastāvu apstiprināšana 

                                                    1. 

Dekāns Guntis Arnicāns: 

1. Īsi par uzņemšanu: bakalauru un programmētāju programmās uzņēmām dažus 

studentus vairāk; maģistros – mazāk kā iepriekšējos gados; doktorantūrā – arī mazāk; 

izsludinājām papilduzņemšanu. 

2. Vasarā notika prof. A. Ambaiņa konference CCC; norisinājās Lingvistikas skola, 

Kognitīvo zinātņu skola. 

3. Studiju attīstības projektu konkursā piedalāmies ar diviem projektiem – tos 

iesniedza prof. Ģ. Karnītis un prof. L. Niedrīte. 



4. Mūsu fakultātei ir kopīgs projekts ar mediķiem par medicīnas statistikas datiem.  

5. Īsi par darba normēšanu un algām – viss, ko ievadām LUISā, ir prognoze; 

maksājam reāli pēc fakta. LU tarifikācijas tabulu, ja ir līdzekļi, dekāns drīkst mainīt, 

saskaņojot ar prorektoru. Jaunums – par zinātni maksājam pat līdz 200 stundām (ar 

koeficientiem); projektu publikācijas šajā gadījumā neskaita.  

6. LU tagad popularizē kaskadēšanu – mērķu sasniegšanai rīkojumus, norādījumus, 

ieteikumus utt. “laižot uz leju”. Tur daudz kas vēl var mainīties. Līdz katram 

darbiniekam to nevar izdarīt. 

7. Jāpiestrādā pie fakultātes sadarbības ar industriju. 

8. Par akreditācijas papīriem – saņēmām dažus iebildumus un precizējamus punktus, 

labojumi ātri jāizdara un jāaizsūta. 

9.  Tā kā tagad esmu dekāns, gribu atteikties no DF Domes locekļa statusa; 

Programmēšanas katedrai jāizvirza jauns Domes loceklis. 

Dome nolemj: pieņemt zināšanai. 

                                                               2. 

Par bakalaura studiju programmas “Datorzinātnes” direktora apstiprināšanu 

 

 

Dome, iepazinusies ar sekretāres Rudītes Ekmanes ziņojumu, ka sakarā ar iepriekšējā  

bakalaura studiju programmas “Datorzinātnes” direktora Gunta Arnicāna ievēlēšanu 

par dekānu Datorikas fakultātē, dekāns G. Arnicāns ir izteicis vēlmi pārtraukt 

darboties bakalaura studiju programmas “Datorzinātnes” direktora amatā un izteicis 

priekšlikumu par bakalaura studiju programmas “Datorzinātnes” direktoru apstiprināt 

profesori Lailu Niedrīti. Dome, atklāti balsojot (Domes sastāvā – 25 locekļi, balsošanā 

piedalās 15 Domes locekļi, par – 14; pret – 0, atturas - 1), 

 

NOLEMJ (Domes sēdes 25.09.2017. protokols Nr.12, lēmums Nr. DF-A46/ 171): 

lūgt LU Senātu apstiprināt profesori Lailu Niedrīti par bakalaura studiju 

programmas “Datorzinātnes” direktori. 

 

 

                                                                 3. 

 

 

3.1.Par četru pētnieka amata vietu izveidošanu un konkursa izsludināšanu uz 

četrām pētnieka amata vietām Datorikas fakultātē 

 

Dome, iepazinusies ar dekāna profesora Gunta Arnicāna priekšlikumu, balsojot 

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

 

NOLEMJ (Domes prot. Nr.12 2017. gada25.septembrī, lēmums: Nr. DF- A46/173: 



1.izveidot divas jaunas pētnieka amata vietas Datorzinātnes un informācijas    

tehnoloģiju nozares Datorzinātnes matemātisko pamatu apakšnozarē un divas 

jaunas pētnieka amata vietas Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares 

sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē; 

 

 2.apstiprināt priekšlikumu par konkursa uz divām pētnieka amata vietām      

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares Datorzinātnes matemātisko 

pamatu apakšnozarē un divām pētnieka amata vietām Datorzinātnes un 

informācijas tehnoloģiju nozares Sistēmu analīzes, modelēšanas un 

projektēšanas 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 četru pētnieka vietu izveidi; 

 

4.lūgt LU Personālvadības departamentu, saņemot prorektora eksakto, dzīvības 

un medicīnas zinātņu jomā un kanclera apstiprinājumu, izsludināt konkursu uz 

šī lēmuma 2.punktā minētajām četrām pētnieka amatu vietām. 
 

Pielikumā: Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes četru pētnieku darba uzdevumi 

( katrs uz vienas lapas).                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APSTIPRINĀTS 

Datorikas fakultātes 

Domes sēdē 

2017.gada  25.septembrī  

prot.Nr.12 

                               

J.Bičevskis 

 

 

Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes pētnieka  

darba uzdevumi 
 

 
 Akadēmiskajam amatam atbilstošās zinātnes nozares, apakšnozares nosaukums: 

 Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozare, 

 Datorzinātnes matemātisko pamatu apakšnozare 
 

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

pētniecība kvantu skaitļošanā un ar to saistītās tēmās datorzinātnes 

matemātiskajos pamatos, līdzdalība projektu pieteikumu rakstīšanā. 

2. Izglītības programmu grupā1 481 „Datorzinātnes” plānotais darbs bakalaura, 

maģistra, doktora studiju programmā: lekciju un semināru vadīšana angļu 

valodā; studentu darbu pārbaude, noslēguma darbu vadīšana ārzemju 

studentiem. 

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. Citi uzdevumi: līdzdalība konferenču un semināru organizēšanā, zinātnes 

popularizēšana. 

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

zināšanas saskaņā ar studiju programmu kursiem / pētniecības tēmu: 

5.1.  Valsts valodā A līmeņa 1.pakāpe; 

5.2.  Angļu valodā B līmeņa 2.pakāpe. 

Fakultātes dekāns:                                                                                    G. Arnicāns 

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” 



APSTIPRINĀTS 

Datorikas fakultātes 

Domes sēdē 

2017.gada  25.septembrī  

protokols Nr.12 

                               

J.Bičevskis 

 

 

Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes pētnieka  

darba uzdevumi 
 

 
 Akadēmiskajam amatam atbilstošās zinātnes nozares, apakšnozares nosaukums: 

 Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozare, 

 Datorzinātnes matemātisko pamatu apakšnozare 
 

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

pētniecība kvantu skaitļošanā un ar to saistītās tēmās datorzinātnes 

matemātiskajos pamatos, līdzdalība projektu pieteikumu rakstīšanā. 

2. Izglītības programmu grupā2 481 „Datorzinātnes” plānotais darbs bakalaura, 

maģistra, doktora studiju programmā: lekciju un semināru vadīšana angļu 

valodā; studentu darbu pārbaude, noslēguma darbu vadīšana ārzemju 

studentiem. 

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. Citi uzdevumi: līdzdalība konferenču un semināru organizēšanā, zinātnes 

popularizēšana. 

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

zināšanas saskaņā ar studiju programmu kursiem / pētniecības tēmu: 

5.1.  Valsts valodā A līmeņa 1.pakāpe; 

5.2.  Angļu valodā B līmeņa 2.pakāpe. 

 

Fakultātes dekāns:                                                                                         G. Arnicāns 

      Datums 

 

Iepazinos                                                                             personas paraksts, atšifrējums    

Datums        

                                                                                                                          

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

„Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” 



                                                                                                                           APSTIPRINĀTS 

Datorikas fakultātes 

domes  sēdē  

                                                                                                                           2017. g. 25. septembrī  

protokols Nr.12  

J.Bičevskis 

 

                       Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes pētnieka 

darba uzdevumi 

 

Akadēmiskajam amatam atbilstošās zinātņu nozares un apakšnozares nosaukums: 
 

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozare, 

 Sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas  apakšnozare 

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

Pētnieciskais darbs sistēmu analīzē, modelēšanā un projektēšanā 

2.Izglītības programmu grupā3 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.Citi uzdevumi. 

Piedalīties zinātnisko darbu recenzēšanā un apspriešanā, savas kompetences 

ietvaros sniegt konsultācijas un ekspertu atzinumus. 

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

zināšanas saskaņā ar studiju programmu /kursiem / pētniecības tēmām: 

             5.1.  valsts valodā C1; 

 5.2. pārējās ES valstu oficiālajās valodās: angļu valodā B1. 

 

Fakultātes dekāns:________________________                             G. Arnicāns 

Datums 

 

Iepazinos __________________________  personas paraksts, atšifrējums  

  

 

 

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

„Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” 



 

APSTIPRINĀTS 

Datorikas fakultātes 

domē  

2017. g. 25. septembrī 

protokols Nr. 12 

J.Bičevskis 

 

Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes pētnieka 

darba uzdevumi 

 

Akadēmiskajam amatam atbilstošās zinātņu nozares un apakšnozares nosaukums: 

 Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozare, 

Sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozare 

 

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

pētnieciskais darbs plānots sistēmu analīzē, modelēšanā un projektēšanā 

2. Izglītības programmu grupā4 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 tēmām: 

4.1.  valsts valodā C1; 

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

4.3.  citās valodās - nav. 

 

Fakultātes dekāns:________________________               G. Arnicāns 

Datums 

 

       Iepazinos __________________________  personas paraksts, atšifrējums   

 

       Datums 

 

 

 

 

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

„Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” 



                                                                 

3.2.Par vienas vadošā pētnieka amata vietas izveidošanu un konkursa 

izsludināšanu uz šo vietu Datorikas fakultātē 

 

Dome, iepazinusies ar dekāna profesora Gunta Arnicāna priekšlikumu, balsojot  

(Domes sastāvā – 25 locekļi, balsošanā piedalās 15 Domes locekļi; par – 15; pret – 0, 

atturas – 0), 

 

NOLEMJ (Domes prot. Nr.12 2017. gada 25. septembrī, lēmums Nr.DF-A46/175): 

 

1.izveidot vienu jaunu vadošā pētnieka amata vietu apakšnozarē;  

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

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares Sistēmu analīzes, 

modelēšanas un projektēšanas 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 Personālvadības 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. gada 25.septembrī  

protokols Nr. 12 

 

              Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes vadošā pētnieka 

darba uzdevumi 

 
Akadēmiskajam amatam atbilstošās zinātnes nozares, apakšnozares nosaukums:  

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozare, 

Sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozare 

 

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

pētnieciskais darbs plānots sistēmu analīzē, modelēšanā un projektēšanā. 

7. Izglītības programmu grupā5 481 Datorzinātnes plānotais darbs bakalaura, 

maģistra, doktora studiju programmā. 

Speckursi maģistriem un doktorantiem. 

     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. Citi uzdevumi. 

Piedalīties zinātnisko darbu recenzēšanā un apspriešanā, savas kompetences 

ietvaros sniegt konsultācijas un ekspertu atzinumus. 

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

zināšanas saskaņā ar studiju programmu /kursiem / pētniecības tēmu: 

a.  valsts valodā C1; 

b.  pārējās ES valstu oficiālajās valodās: angļu valodā B1 

 

 

Fakultātes dekāns:________________________                                G. Arnicāns  

Datums 

 

 Iepazinos __________________________  personas paraksts, atšifrējums   

       Datums 

 

 

 

 

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

„Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” 



                                                                  4. 

Par vienas jaunas docenta amata vietas izveidošanu un konkursa izsludināšanu uz 

šo docenta amata vietu Datorikas fakultātē 

 

Dome, iepazinusies ar dekāna Gunta Arnicāna priekšlikumu, balsojot (Domes sastāvā 

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

NOLEMJ (Domes prot. Nr.12 2017. gada 25. septembrī, lēmums Nr. DF-A46/174): 

 

1.  izveidot vienu jaunu docenta amata vietu Datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģiju nozares Sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas 

apakšnozarē;  

 

2. apstiprināt priekšlikumu par konkursa izsludināšanu uz vienu docenta 

vietu Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozares Sistēmu analīzes, 

modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē Programmēšanas katedrā un 

apstiprināt darba uzdevumus (sk. pielikumā); 

 

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

apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minēto docenta vietas izveidi; 

 

4. lūgt LU Personālvadības departamentu, saņemot prorektora eksakto, 

dzīvības un medicīnas zinātņu jomā apstiprinājumu, izsludināt konkursu 

uz šī lēmuma 2. punktā minēto docenta amata vietu. 

 

     Pielikumā: Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes docenta darba uzdevumi uz 

vienas lapas.  

 

                                      
 
 

 

                                

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 



                                                                                                                                   APSTIPRINĀTS 

                                                   Datorikas fakultātes Domē 2017. gada25.septembrī , protokols Nr. 12 

 

                                        Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes docenta 

darba uzdevumi 
Akadēmiskajam amatam atbilstošās zinātnes nozares, apakšnozares nosaukums: 
Nozare: Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas 

Apakšnozare: Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana 

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

Veikt pētījumus šādās jomās: programmatūras prasību analīze, 

programmatūras kvalitāte. 

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

maģistra, doktora studiju programmā7: 

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:  

Datorzinātņu bakalaura studiju programmā (43481) kursu 
par programmatūras prasību analīzi,  

Datorzinātņu bakalaura studiju programmā (43481) kursus 
„Specseminārs I” (DatZ2035, 2KP, A daļa) un „Specseminārs II” 

(DatZ2036, 2KP, B daļa). 

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: 

4.1. valsts valodā: vismaz C1 līmenis; 

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

Datorikas fakultātes dekāns:_________________________ prof. Guntis Arnicāns 

Datums 

       Iepazinos __________________________  personas paraksts, atšifrējums 

       Datums 

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

„Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” 
7 Vienojoties ar studiju programmu direktoriem un dekānu, darba plānojums var tikt grozīts. 



                                                                                5. 

 

Par Datorikas fakultātes Noslēguma pārbaudījuma komisiju sastāva apstiprināšanu 

2017./2018. akadēmiskajam gadam 

 

 

Dome, iepazinusies ar Datorikas fakultātes datorzinātņu bakalaura studiju 

programmas direktora Gunta Arnicāna, datorzinātņu maģistra studiju programmas 

direktora Kārļa Podnieka, programmētāju profesionālās studiju programmas direktora 

Jāņa Zutera  priekšlikumiem, balsojot ( Domes sastāvā – 25 locekļi, balsošanā 

piedalās – 15, par – 15, pret – 0, atturas – 0), 

 

 

NOLEMJ (Domes sēdes 25.09.2012. protokols Nr. 12, lēmums Nr. DF-A46/172): 

Apstiprināt Datorikas fakultātes noslēguma pārbaudījuma komisijas 2017./2018. 

akadēmiskajam gadam. 

 

Pielikumā: komisiju sastāvs uz 3 lapām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           Pielikums                                                                                                               

1. Bakalaura studiju programmas „Datorzinātnes” Bakalaura gala pārbaudījuma 

komisija: 

komisijas priekšsēdētājs –  Juris Borzovs, Dr. habil. sc. comp., profesors  

priekšsēdētāja vietnieki –  Guntis Arnicāns, Dr. sc. comp., profesors 

Jānis Bičevskis, Dr. sc. comp., profesors 

Laila Niedrīte, Dr. sc. comp., profesore 

Uldis Straujums, Dr. sc. comp., profesors 

 Māris Vītiņš, Dr. sc. comp., profesors 

komisijas sekretāri –  Aivars Niedrītis, Dr. sc. comp., docents 

 Sergejs Kozlovičs, Dr. sc. comp., docents 

                                             Natālija Kozmina, Dr. sc. comp., docente 

komisijas locekļi – Andris Ambainis, Dr. sc. comp., profesors 

                                             Vineta Arnicāne, Dr. sc. comp., docente 

Guntis Bārzdiņš, Dr. sc. comp., profesors 

Jānis Bārzdiņš, Dr. habil. sc. comp., profesors 

Aleksandrs Belovs, Dr. sc. comp., docents 

Zane Bičevska, Dr. sc. comp., asociētā profesore 

Uldis Bojārs, Dr. sc. comp., docents 

Edgars Celms, Dr. sc. comp., asociētais profesors 

Kārlis Čerāns, Dr. sc. comp., profesors 

Kārlis Freivalds, Dr. sc. comp., docents 

Imants Gorbāns, Dr. sc. admin., docents 

Normunds Grūzītis, Dr. sc. comp., docents 

Elīna Kalniņa, Dr. sc. comp., docente 

Audris Kalniņš, Dr. habil. sc. comp., profesors 

Ģirts Karnītis, Dr. sc. comp., profesors 

Maksims Kravcevs, Dr. sc. comp., docents 

Lelde Lāce, Dr. sc. comp., asociētā profesore 

Kārlis Podnieks, Dr. math., profesors 

Inguna Skadiņa, Dr. sc. comp., profesore 

                                           Leo Seļāvo, Dr. sc. comp., profesors 

Juris Smotrovs, Dr. sc. comp., profesors 

Darja Solodovņikova, Dr. sc. comp., asociētā profesore 

                                          Jurģis Šķilters, Dr. phil., profesors 

Agris Šostaks, Dr. sc. comp., docents 

                                           Leo Trukšāns, Dr. sc. comp., docents 

Viesturs Vēzis, Dr. sc. comp., docents 

Juris Vīksna, Dr. sc. comp., profesors 

Solvita Zariņa, Dr. art., asociētā profesore 

 Jānis Zuters, Dr. sc. comp., profesors 

2. Maģistra studiju programmas „Datorzinātnes” Maģistra gala pārbaudījuma 

komisija: 

komisijas priekšsēdētājs –  Kārlis Podnieks, Dr. math., profesors  

priekšsēdētāja vietnieki – Kārlis Čerāns, Dr. sc. comp., profesors 



 Juris Vīksna, Dr. sc. comp., profesors 

 Edgars Celms, Dr. sc. comp., asociētais profesors 

komisijas sekretāri – Agris Šostaks, Dr. sc. comp., docents  

 Elīna Kalniņa, Dr. sc. comp., docente 

 Edgars Rencis, Dr. sc. comp., docents  

komisijas locekļi – Andris Ambainis, Dr. sc. comp., profesors 

Guntis Arnicāns, Dr. sc. comp., profesors 

Guntis Bārzdiņš, Dr. sc. comp., profesors 

Jānis Bārzdiņš, Dr. habil. sc. comp., profesors 

Zane Bičevska, Dr. sc. comp., asociētā profesore 

Jānis Bičevskis, Dr. sc. comp., profesors 

Juris Borzovs, Dr. habil. sc. comp., profesors 

Kārlis Freivalds, Dr. sc. comp., docents 

Audris Kalniņš, Dr. habil. sc. comp., profesors 

Ģirts Karnītis, Dr. sc. comp., profesors 

Sergejs Kozlovičs, Dr. sc. comp., docents 

Maksims Kravcevs, Dr. sc. comp., docents 

Lelde Lāce, Dr. sc. comp., asociētā profesore 

Laila Niedrīte, Dr. sc. comp., profesore 

Leo Seļāvo, Dr. sc. comp., profesors 

Inguna Skadiņa, Dr. sc. comp., profesore 

Juris Smotrovs, Dr. sc. comp., profesors 

Darja Solodovņikova, Dr. sc. comp., asociētā profesore 

Uldis Straujums, Dr. sc. comp., profesors 

Leo Trukšāns, Dr. sc. comp., docents 

Viesturs Vēzis, Dr. sc. comp., docents 

Māris Vītiņš, Dr. sc. comp., profesors 

Jānis Zuters, Dr. sc. comp., profesors 

3.Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

„Programmēšana un datortīklu administrēšana” apakšprogrammas 

„Datortīklu administrēšana” Valsts noslēguma pārbaudījuma komisija: 

komisijas priekšsēdētājs – Irvins Gustsons, a/s Luminor Bank AS vecākais  

                                           informācijas sistēmu drošības speciālists 

priekšsēdētāja vietnieks –  Māris Puriņš, a/s SEB banka Informācijas tehnoloģiju 

(turpmāk – IT) daļas vadītājs 

komisijas sekretārs –   Leo Trukšāns, Dr. sc. comp., docents 

komisijas locekļi –  Harijs Ausmanis, SIA „DIVI grupa” vecākais sistēmu  

administrators 

  Juris Borzovs, Dr. habil. sc. comp., profesors 

  Ivo Ivanovs, SIA Ernst&Yong Baltic projektu vadītājs 

 Ivo Ķutts, LU Matemātikas un informātikas institūta Tīkla    

risinājuma  daļas vadošais sistēmu analītiķis 

   Guntis Liepiņš, SIA „Lattelecom Technology” IT sistēmu  

administrators 

                                          Inga Medvedis, Datorikas fakultātes laboratorijas vadītājs 



4.Grozījumi ar LU 20.06.2017. rīkojumu Nr. 9/38 „Par Datorikas fakultātes Valsts 

noslēguma pārbaudījuma komisiju 2017./2018. akadēmiskajā gadā” apstiprinātajā 

pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Programmēšana 

un datortīklu administrēšana” apakšprogrammas „Programmēšana” Valsts noslēguma 

pārbaudījuma komisijas sastāvā: 

4.1. papildināt komisijas priekšsēdētāja vietnieku skaitu, apstiprinot par priekšsēdētāja 

vietniekiem līdzšinējos komisijas locekļus 

                                         Andri Bozi, uzņēmuma Accenture apdrošināšanas sistēmu virziena 

izstrādes vadītāju 

 Agni Škuškovniku, medicīnas sabiedrības ARS IT dienesta vadītāju 

 Edžu Žeiri, Dr. sc. ing., SIA „ZZ Dats” direktora vietnieku  

4.2.papildināt komisijas locekļu skaitu, iekļaujot komisijas sastāvā un apstiprinot par 

komisijas locekļiem 

 Gunti Arnicānu, Dr. sc. comp., profesoru 

        Kārli Freivaldu, Dr. sc. comp., docentu 

      Elīnu Kalniņu, Dr. sc. comp., docenti 

 Ģirtu Karnīti, Dr. sc. comp., profesoru 

     Leonīdu Maslovu, SIA „knowledgeprice.com” sistēmu arhitektu 

 Lailu Niedrīti, Dr. sc. comp., profesori 

        Aivaru Niedrīti, Dr. sc. comp., docentu 

               Vladimiru Ņikuļšinu, Dr. sc. ing., uzņ. Accenture SAP tehn. daļas vadītāju                                  

 Edgaru Renci, Dr. sc. comp., docentu 

      Juri Smotrovu, Dr. sc. comp., profesoru 

 Uldi Straujumu, Dr. sc. comp., profesoru    

 Juri Šķesteru, SIA „DIVI grupa” projektu vadītāju   

 Agri Šostaku, Dr. sc. comp., docentu     

  Jāni Upīti, SIA „knowledgeprice.com” tehnisko projektu vadītāju 

  Kalvi Upīti, SIA „knowledgeprice.com” tehnisko projektu vadītāju 

  Robertu Vārtiņu, SIA „knowledgeprice.com”vecāko progr. konsultantu

  Valdi Vizuli, SIA „knowledgeprice.com” vecāko progr. konsultantu 

  Māri Vītiņu, Dr. sc. comp., profesoru 

                  Mārtiņu Zviedri, Dr. sc. comp., SIA „ZZ Dats” sistēmanalītiķi. 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                     J.Bičevskis 

Sekretāre                                                                                                         R.Ekmane 

 

 


