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1. Pamatinformācija
1.1. Juridiskais statuss
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts (turpmāk – LU MII) ir
dibināts 1959. gada 11. novembrī ar Ministru Padomes lēmumu kā LU Skaitļošanas centrs.
1987. gadā institūts ieguva juridisku pastāvību un tika nosaukts par LU Matemātikas un
informātikas institūtu.
Ar institūtu saistītas vairākas juridiskā statusa maiņas. 1992. gadā LU MII tika
reģistrēts kā valsts bezpeļņas uzņēmums. 2006. gada 1. aprīlī tika veikta reorganizācija, un
LU MII tika pārveidots no valsts bezpeļņas zinātniskā uzņēmuma, bezpeļņas organizācijas
par Latvijas Universitātes aģentūru “Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas
institūts” (MK 17.03.2006 rīkojums Nr. 182 un LU Senāta 31.10.2005 Nr. 124 un
27.03.2006 Nr. 171 lēmumi). Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka
LU MII ir visu iepriekšējā uzņēmuma saistību pārņēmējs, LU MII ir reģistrēts Latvijas
Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā (apliecība Nr.
351013, 20.04.2006.). Institūta nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs ir 90002111761,
bet PVN reģistrā LU MII reģistrēts kopš 2006. gada 20. aprīļa ar numuru LV90002111761.
Kopš 2008. gada LU MII reģistrēts Eiropas Savienības (ES) zinātnisko institūciju
reģistrā – PIC numurs 999645723.
2015. gada 24. novembrī ar MK rīkojumu Nr. 738 Latvijas Universitātes aģentūra
“Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts” pārveidots par Latvijas
Universitātes zinātnisko institūtu “Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas
institūts”. Šajā datumā MK apstiprina LU MII nolikumu (Rīkojums Nr. 739 Protokola Nr.
62 12 §). Pēc pārveides LU MII PVN numurs tiek saglabāts, bet zinātnisko institūciju
reģistrā tiek piešķirta jauna reģistrācijas apliecība ar numuru Nr. 381013.

1.2. Vispārīgā informācija
LU MII šobrīd vada direktore Ināra Opmane (kopš 28.06.2016.), attīstības direktora
amatu ieņem ilggadējais institūta direktors Rihards Balodis-Bolužs, zinātnes direktors ir
Kārlis Čerāns.
Institūta darbības konsekventi realizētais pamatprincips ir modernās elektroniskās
tehnikas pielietojumi. Tas vairumā gadījumu prasa rūpīgus iepriekšējus zinātniskus
pētījumus daudzās lietišķās un teorētiskās matemātikas un datorzinātņu nozarēs. Tāpēc
institūta ikdienas darbs jau pašā sākumā ir ieguvis izteiktu zinātniskās pētniecības raksturu,
bet tā rezultāti – arvien biežāk fundamentālu raksturu vairākās matemātikas jomās un no
80.-to gadu sākuma – arī datorzinātņu jomā.
LU MII zinātniskā pētniecības darba tehnisko bāzi arvien veidojuši institūtā
uzstādītie, kvalitatīvi tehniski apkoptie un efektīvi izmantotie datori, kas materiālo iespēju
un pieejamā piedāvājuma robežās tika laikus un mērķtiecīgi papildināti un atjaunoti. Tādēļ
institūtam izdevās operatīvi sekot pasaules progresam datoru izmantošanas tehnoloģijās.
Zinātniskās pētniecības darbi matemātikas virzienos tika aizsākti jau 60.-to gadu sākumā
un ilgu laiku bija dominējošie gan tēmu skaita, gan finansējuma ziņā. Tikai 1989. gadā
pārsvaru sāka gūt datorikas darbības virziens.
LU MII veic pētniecību, zināšanu pārnesi, kā arī savā darbībā ir savienojis
pētniecību ar augstāko izglītību. Tā LU MII ar savu līdzekļu piesaisti LU MII telpās
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1994. gadā izveidoja pirmo datorzinātņu maģistratūru Latvijā, kura LU MII de facto
darbojas arī tagad. 1997. gadā tika parakstīts LU MII un LU, IZM apstiprināts, darbības
integrācijas līgums, bet 2015. gada 15. decembrī starp LU un LU MII tika parakstīts
partnerības līgums par mērķsadarbības pasākumu īstenošanu.
Īpaša loma valstī ir matemātikai. Tā ir nepieciešama daudzām citām (gandrīz
visām) pētniecības jomām, bet nekad nav bijusi valstī prioritāra pati par sevi. Matemātika
ir visas zinātnes infrastruktūras elements (common science).
LU MII ar Latvijas Matemātikas biedrību ir centies vienot matemātiķus kopējos
projektos, radīt visiem izmantojamu aprēķinu vidi (e-spiets).
Lai LU MII varētu piedalīties NATO projektos, institūtam ir piešķirts NATO
Komerciālā un valsts uzņēmuma kods (NATO Commercial and Governmental Entity Code
- NCAGE): A0NHD.
LU MII ir arī savs D-U-N-S numurs: 506084897.

1.3. Institūta funkcijas un uzdevumi
Saskaņā ar LU MII Nolikumu, kas apstiprināts 2015. gada 24. novembrī ar MK
rīkojumu Nr. 739, institūts realizē vairākas funkcijas:











zinātniskās darbības īstenošana, zinātniskās kvalifikācijas iegūšana un
pilnveidošana matemātikas, datorzinātnes, informāciju tehnoloģiju,
elektronisko sakaru jomā, kā arī pētījumu un inovatīvu darbību starpnozaru
jomā;
pētījumu projektu sagatavošana, pieteikšana un īstenošana matemātikas,
datorzinātnes, informāciju tehnoloģiju, elektronisko sakaru jomā, kā arī
pētījumu un inovatīvu darbību starpnozaru jomā;
savstarpēja sadarbība ar Latvijas Universitātes atbilstīgo studiju programmu
padomēm kvalitatīva studiju procesa īstenošanā matemātikas, datorzinātnes,
informāciju tehnoloģiju un elektronisko sakaru jomā;
publisku pakalpojumu sniegšana Latvijas un ārvalstu pasūtītājiem
matemātikas, datorzinātnes, informāciju tehnoloģiju, elektronisko sakaru
jomā, kā arī pētījumu un inovatīvu darbību starpnozaru jomā;
zinātnisko konferenču organizēšana, izdevējdarbība, reklāma, zinātnisko
sasniegumu popularizēšana un sabiedrības izglītošana matemātikas,
datorzinātnes, informāciju tehnoloģiju, elektronisko sakaru jomā, kā arī
pētījumu un inovatīvu darbību starpnozaru jomā;
priekšlikumu sagatavošana un sniegšana valsts prioritāšu veidošanā zinātnē,
augstākajā izglītībā un inovācijās matemātikas, datorzinātnes, informāciju
tehnoloģiju, elektronisko sakaru jomā, kā arī pētījumu un inovatīvu darbību
starpnozaru jomā;
sadarbojoties ar citām publiskām personām un privātpersonām, institūts
mērķtiecīgi īsteno informācijas tehnoloģiju un elektronisko sakaru politikas
īstenošanu valstī.

LU MII minētās funkcijas veic atbilstoši vidēja termiņa darbības un ilgtermiņa
attīstības stratēģijai un ikgadējam darbības plānam, un paredzētajam budžetam.
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1.4. Darbības ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķi
Institūta darbības mērķis ir zinātniskā darbība, fundamentālie pētījumi, rūpnieciskie
pētījumi, eksperimentālās izstrādes, līdzdalība studiju programmu īstenošanā, starpnozaru
pētījumi un to inovatīvi pielietojumi, kā arī publiskie pakalpojumi inženierzinātnēs un
dabas zinātnēs: matemātikā, datorzinātnē, informāciju tehnoloģijās, elektroniskajos
sakaros.
Saskaņā ar LU MII Zinātniskās padomes sēdes apstiprināto „Latvijas Universitātes
Matemātikas un informātikas institūta darbības stratēģiju 2016.–2020. gadam” ir izvirzīts
ilgtermiņa mērķis: saglabāt līderpozīcijas valstī datorzinātnē un matemātikā. Lai tas būtu
īstenojams, ir nepieciešams nodrošināt vairāku vidēja termiņa mērķu sasniegšanu.
LU MII ir izvirzījis šādus vidējā termiņa mērķus:
Matemātika. Latvijā saglabāt pētniecību matemātikā, atjaunināt pētniecības grupas
un attīstīt zinātnes virzienus tādā apjomā un struktūrā, lai nodrošinātu augstākās izglītības
pienācīgu kvalitāti Latvijas augstskolās un nepieciešamo matemātikas kā kodola zinātnes
(common science) kompetenci citu jomu pētniecībai Latvijā. LU MII vidējā termiņa mērķis
ir apliecināt pētniecības kvalitāti ne tik daudz ar augstskolu mācību programmu
matemātikas kursu starptautisku atestāciju, cik ar konkrētu pētnieku zinātnisko darbu
publicitāti, matemātiķu starptautisku atpazīstamību, LU MII darbinieku iesaistīšanos
starptautisku konferenču programmās. LU MII kopā ar Latvijas Matemātikas biedrību
jāuzņemas Latvijas matemātiķu koordinējošā loma, tai skaitā, organizējot zinātniskas
konferences un publicējot izdevumus Latvijā.
Datorzinātne. Latvijā saglabāt fundamentālos pētījumus datorzinātnē, nodrošināt
starptautisku atpazīstamību tradicionālajās pētījumu tematikās. Zinātniskajā darbā iesaistīt
studentus un jaunus darbiniekus. Paplašināt starptautisku sadarbību, veidojot kopprojektus.
Informātikas starpnozaru pētījumi letonikā, bioinformātikā (medicīnā), mākslā un
humanitārajās zinātnēs. Informātikas izmantošana citās pētniecības jomās aizsākās
letonikā. Stratēģija paredz arī nākotnē attīstīt latviešu valodas darboties spēju
elektroniskajās informācijas sistēmās. Jebkurai valodai, kas vēlas izdzīvot nākotnes
pasaulē, ir jārada sava infrastruktūra datorlingvistikai, jāveic zinātniskie pētījumi un
jāuzkrāj valodas digitālie korpusi.
Kopš 2005. gada LU MII sāka starptautiski nodarboties ar informātikas
pielietojumiem biomedicīnā, realizēti vairāki ES ietvarprogrammu projekti, piemēram,
Molpage, Engage, Cagekid. Vidējā termiņa mērķis ir attīstīt šo sadarbību ar citām Latvijas
bioinformātikas (medicīnas) jomā strādājošām institūcijām, slimnīcām un veselības
pārvaldības institūcijām.
Kā nākamās starpnozaru pētījumu jomas LU MII veidojas IKT sadarbībā ar
lauksaimniecību, mūziku, mākslu un jurisprudenci, tādējādi nosakot vidēja termiņa
stratēģijā šo un citu starpnozaru pētniecības virzienu izveidošanos LU MII.
Sadarbība ar industriju. Kā pēdējais vidēja termiņa mērķis tiek nosprausts sadarbībai
ar industriju visdažādākajās formās:
 tieši pētnieciski līgumi;
 sadarbība kopīgu publisko pakalpojumu sniegšanā;
 mazo biznesa firmu inkubators;
 kompetences centri;
 firmu darbinieku iesaiste projektos „uz laiku” apmācības un pieredzes iegūšanas
nolūkā.
Tāpat šajā mērķī tiek iekļauts LU MII praktiskais devums valsts pārvaldei.
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2. Zinātniskās darbības rezultāti 2017. gadā
2.1. Vispārīgs pārskats
2017. gadā īpaša uzmanība tika pievērsta darbam dažādos projektos, publisko
pakalpojumu sniegšanai, integrācijai augstākās izglītības procesā, kā arī sadarbībai ar
industriju, kas kalpo kā pamats izvirzīto mērķu sasniegšanai.
LU MII 2017. gada zinātniskās darbības kvalitātes rādītāji atbilstoši 2013. gada
12. novembra MK Noteikumiem Nr. 1316 ir šādi:
 īstenoto Eiropas Savienības projektu skaits: 3 (ES ARTEMIS kopīgās tehnoloģiskās
ierosmes projekts R5-COP; DEWI; NFI/R-PV/2014/053);
 realizēto valsts pētījumu programmu projektu skaits: 5 projekti valsts programmās,
1 sadarbības projekta vadība;
 LU MII pēdējo 5 gadu laikā Web of Science vai SCOPUS datubāzēs iekļautajos
izdevumos publicēto oriģinālo zinātnisko rakstu skaits – 273, no kuriem 2017. gadā
– 14.
 LU MII 2017. gada citās starptautiskajās datubāzēs iekļautajos izdevumos publicēto
oriģinālo zinātnisko rakstu skaits: 26;
 LU MII 2017. gadā vadīts 31 promocijas darbs, aizstāvēti 3 promocijas darbi (autors
vai vadītājs, vai abi ir no LU MII);
 LU MII 2017. gadā izstrādāti un aizstāvēti 29 maģistra darbi, 37 bakalaura un
diplomdarbi.
 reģistrēto un uzturēto patentu skaits: uzturēti reģistrācijai – 3 patenti, uzturēti – 6
patenti;
 pārdotas 2 licences pēdējo 5 gadu laikā;
 Latvijas vai ārvalstu komersantu finansēto pētniecības (zinātnisko izstrāžu)
līgumdarbu skaits: 6;
 īstenoto valsts pārvaldes iestāžu finansēto projektu skaits: 8;
 ES struktūrfondu finansēto projektu skaits: 10 (1 no tiem ir sadarbības projekts ar
komersantiem, 4 – pēcdoktorantūras pētniecības projekti);
 nodrošināja skaitļošanas resursu un datu glabātuves resursu izmantošanu pārējām
zinātniskām institūcijām.
Dati par darbinieku skaitu pilnā laika ekvivalenta izteiksmē (PLE) par 2017. gadu ir šādi:
 Kopējais darbinieku PLE – 126 PLE
 Zinātniskais personāls – 46,5 PLE
 Zinātniski tehniskais personāls – 54,5 PLE
 Zinātni apkalpojošais personāls – 25 PLE
Būtiskākais saistībā ar projektiem 2017. gadā:



LU MII pētnieki 2017. gadā turpināja darboties Valsts pētījumu programmu un ES
projektos.
2017. gadā turpināta vai sākta projektu īstenošana darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko
institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu,
ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākumā “Praktiskas ievirzes
pētījumi”. (Projektus sk. pielikumā.)
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Četri LU MII pēcdoktoranti izturējuši 1. kārtu ERAF darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas
zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo
finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma
“Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projektā. (Projektus sk. 1. pielikumā.)

2017. gadā ar LU MII saistāmi šādi būtiski notikumi:
 Latvijas Republikas Ministru kabinets 2017. gada 5. janvārī izdeva rīkojumu Nr. 12
“Par valsts nekustamā īpašuma Raiņa bulvārī 29, Rīgā, nodošanu Latvijas
Universitātes Matemātikas un informātikas institūta īpašumā”.
 LU MII vadošais pētnieks, LZA īstenais loceklis Dr.habil.math. Aleksandrs Šostaks
ieguva LZA Pīrsa Bola balvu matemātikā par darbu kopu “Daudzvērtīgas
topoloģiskas struktūras un aproksimatīvas sistēmas: teorētiskie pamati un
lietojumi”.
 Čārlza Bebidža balvu par aktīvu iesaistīšanos zinātniskajā darbā un tā
popularizēšanā saņēma Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes maģistra studiju
programmas “Datorzinātnes” 2. kursa students, LU MII darbinieks Jans Glagoļevs.
 Par praktisku ieguldījumu datorikā LU MII vadošais pētnieks, profesors Guntis
Bārzdiņš tika apbalvots ar Eižena Āriņa balvu datorikā.
 2017. gadā LU MII vadošais pētnieks un ilggadējais direktors, LZA īstenais
loceklis, LU Datorikas fakultātes profesors Jānis Visvaldis Bārzdiņš saņēma LZA
Lielo medaļu par fundamentāliem pētījumiem algoritmu teorijā un datorzinātnes
skolas izveidi Latvijā.
 AiLab pētnieki sekmīgi piedalījušies starptautiskās NLP un ML sacensībās.
Prestižajās SemEval sacensībās 2017. gadā AiLab komandai bija labākais rezultāts
tekstrades uzdevumā.
 16. februārī notika LU MII Mākslīgā intelekta laboratorijas (AiLab) 25 gadu
jubilejai veltīta LU 75. konferences Datorlingvistikas sekcija, kur starp aktuāliem
pētījumiem datorlingvistikā tika sniegts atskats uz laboratorijas nozīmīgākajiem
pētījumiem 25 gadu laikā. Konferencē tika stāstīts par jaunākajiem pētījumiem
semantiskajā analīzē, mašīntulkošanā, valodas digitālo resursu veidošanā un
izmantošanā.
 2017. gada martā Latvijā notika Eiropas augstākā līmeņa domēna vārdu padomes
CENTR ģenerālā asambleja, kur par kiberdrošības situāciju mūsu valstī un Eiropā
stāstīja CERT.LV vadība, savukārt par nacionālā domēna “.lv” drošību un attīstību
NIC vadītāja un ccNSO priekšsēdētāja Katrīna Sataki.
 No 14. līdz 25. augustam LU Datorikas fakultātē norisinājās LU, LU MII un
Gēteborgas Universitātes kopīgi rīkotā starptautiskā vasaras skola “Fifth GF
Summer School 2017”, kas bija veltīta datorlingvistikas un valodas tehnoloģiju
jomai, īpašu uzsvaru liekot uz multilingvāliem lietojumiem. Vasaras skolu
organizēja LU Datorikas fakultāte sadarbībā ar LU MII Mākslīgā intelekta
laboratoriju un pētniekiem no Gēteborgas Universitātes. Vasaras skolu finansiāli
atbalstīja Valsts izglītības attīstības aģentūra, Latvijas Universitāte, LU MII, Digital
Grammars AB, Mercury.ai un LETA.
 2017. gadā aktīvi savu darbu turpināja LU MII struktūrvienība CERT.LV, veicinot
atpazīstamību ar dažādiem sabiedrības izglītojošiem pasākumiem – lekcijām,
semināriem un konferencēm. Martā notika “Digitālās drošības diena”, kur tika
diskutēts par digitālo un mobilo drošību, par lietu internetu u. c. ar kiberdrošību
saistītām tēmām. Oktobrī notika gada lielākais IT drošībai veltītais pasākums
Latvijā – CERT.LV un ISACA Latvijas nodaļas ikgadējā konference “Kiberšahs
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2017”. Galvenā uzmanība konferencē tika pievērsta lietu interneta drošībai. Citas
konferences tēmas bija saistītas ar CERT.LV veiktajiem pētījumiem
kibernoziedzībā, ļaunatūras izplatībā un programmatūras drošībā. 2017. gadā LU
MII telpās divas reizes notika akcija “Datorologs”, kuras laikā iedzīvotājiem bez
maksas tika veikta datoru un citu viedierīču pārbaude, kā arī tika sniegtas
konsultācijas par interneta lietošanu un datu drošību.
2017. gadā LU MII dažādās struktūrvienībās nodrošināja prakses vietu 5
praktikantiem, no kuriem 4 praktikanti ir no LU Datorikas fakultātes un 1
praktikants no Banku augstskolas.

Zinātniski pētniecības darbs 2017. gadā LU MII ir noritējis 12 virzienos:
 Sarežģītu sistēmu projektēšanas metodes un rīki;
 Grafu teorijas un vizuālās informācijas apstrāde;
 Ontoloģijas un semantiskās tehnoloģijas;
 Datorlingvistika;
 Bioinformātika;
 Reālā laika sistēmas;
 Datoru tīkli;
 Matemātiskā modelēšana tehnikā un dabas zinātnēs;
 Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršana;
 Interneta tehnoloģijas un zināšanu infrastruktūra;
 Skolēnu mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšana un vadīšana;
 Reģistra .lv pilnveidošana atbilstoši starptautiskajām prasībām un labai praksei.

2.1.1. Sarežģītu sistēmu projektēšanas metodes un rīki (virziena vadītāji: J. Bārzdiņš,
A. Kalniņš, E. Celms)
Pētījumi sarežģītu sistēmu projektēšanas metožu un rīku virzienā turpinājušies valsts
programmas un citu projektu ietvaros. Vadošie zinātnieki šajā virzienā: LZA akadēmiķis
Dr.habil.sc.comp. Jānis Bārzdiņš, LZA korespondētājloceklis Dr.habil.sc.comp. Audris
Kalniņš.
Šajā zinātnes virzienā tiek veidotas programmatūras izstrādes rīku būves metodes,
kas balstītas uz metamodeļiem un modeļu transformācijām, ieskaitot arī vienkāršotas
ontoloģijas kā metamodeļu paveidu. Tiek izstrādātas arī metodes, kas ļauj izstrādāt
ģenēriskus (t. i., viegli adaptējamus konkrētiem mērķiem) biznesa sistēmu (banku,
apdrošināšanas sabiedrību, telekomunikācijas pakalpojumu u. tml.) modelēšanas un
analīzes rīkus. Ļoti svarīga pētījumu joma ir uz vienkāršotām ontoloģijām un kontrolētu
dabīgo valodu balstītas vaicājumu valodas, kas ļauj arī ne-IT speciālistiem veikt vajadzīgos
vaicājumus sarežģītas struktūras datu bāzēs. Virziena ietvaros pēdējos gados ir aizstāvētas
8 doktora disertācijas, izstrādāti virkne rīku, kuri tiek izmantoti Latvijas tautsaimniecībā.
2017. gadā tika veikts darbs valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas,
ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai (SOPHIS)” projekta Nr. 2
“Uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas zināšanu inženierijas tehnoloģijas”
ceturtajā posmā, un 2017. gada decembrī šī programma tika sekmīgi pabeigta ar plašu
zinātnisku semināru Elektronikas un datortehnikas institūtā (EDI). Šī projekta ietvaros tika
turpināti pētījumi, kā vislabāk sasaistīt relatīvi vienkāršas ontoloģijas ar iepriekš pētītajām
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metamodelēšanas un modeļu transformāciju tehnoloģijām, kā arī kontrolētas dabīgās
valodas lietošanu. Jau iepriekš izveidotā praktiski ērti lietojamā ātro vaicājumu valoda, kas
balstīta uz puszvaigžņu datu ontoloģijām tika būtiski papildināta un uzlabota. Puszvaigžņu
datu ontoloģijas ir hierarhiskas vēdekļveidīgas datu struktūras, piemēram, visi dati, kas
saistīti ar vienu pacientu slimnīcā. Tieši medicīnas jomā, kur gan slimnīcās, gan dažādās
pārvaldes iestādēs tiek uzkrāts ļoti daudz savā starpā saistītu datu, puszvaigžņu datu
ontoloģijas ļauj adekvāti un tajā pašā laikā relatīvi saprotami aprakstīt šo datu struktūru.
No otras puses, puszvaigžņu datu ontoloģijas ļauj veidot uz kontrolētu dabīgo valodu
balstītu vaicājumu valodu, kas ir saprotama medicīnas speciālistiem, bet ļauj arī pierakstīt
sarežģītus vaicājumus, kas satur nosacījumus, datu agregāciju, iekļautos vaicājumus un
citus elementus. Tieši šo iekļauto vaicājumu aprakstīšanas līdzekļi tika ievērojami uzlaboti,
papildināti un padarīti ērtāki lietošanai. Izveidoti 7 vaicājumu šabloni kontrolētajā dabīgajā
valodā, kas praktiski visus tipiskos vaicājumus medicīnas datu jomā ļauj medicīnas
speciālistiem pašiem relatīvi viegli izveidot. Uzlabota un padarīta vēl ātrdarbīgāka ir arī šīs
valodas realizācija. Uz šīs bāzes uzlabota vaicājumu sistēma Bērnu Klīniskās Universitātes
Slimnīcas (BKUS) datu bāzei. Jau otro gadu šī sistēma tiek sekmīgi lietota BKUS gada
atskaišu veidošanai un reālie lietotāji – vadošie ārsti un nodaļu vadītāji – ir spējīgi
patstāvīgi lietot šo vaicājumu valodu. Par šo sistēmu LU MII ir saņēmis ļoti pozitīvu
atsauksmi no BKUS administrācijas. Izpētīts arī, kā šādai vaicājumu valodai ar
vienkāršiem līdzekļiem nodrošināt lietotāju pieejas tiesību pārbaudi. Izveidota arī
vaicājumu sistēmas demonstrācijas versija uz anonimizētiem datiem.
Otrs ļoti svarīgs pētījumu virziens šajā projektā ir jaunas pieejas domēnspecifisku
grafisku valodu un atbalsta rīku būvei.
Pirmkārt, izveidota LU MII rīku būves platformas TDA tīmekļa versija, kas
nodrošina gan rīka lietošanu, gan jaunu rīku definēšanu tīmekļa vidē daudzlietotāju režīmā.
Visas šīs darbības var veikt no lietotāja datora parastā tīmekļa pārlūkā, notiek automātiska
datu sinhronizācija starp lietotājiem. Izmantojot šo jauno platformu, jau izveidotas plaši
pazīstamo LU MII rīku OWLGrEd un ViziQuer tīmekļa versijas.
Otrkārt, turpināti iepriekš iesāktie pētījumi jaunajai grafisku valodu un atbalsta rīku
būves pieejai, izmantojot metamodeļu specializācijas metodi. Izpētītas daudzas praktiski
lietojamas domēnspecifiskas grafiskas valodas un tām vajadzīgie rīki. Uz šo pētījumu
bāzes papildināts un uzlabots universālais metamodelis (UMM), no kura konkrētas valodas
specializēto metamodeli iegūst ar standarta UML līdzekļiem. Papildināts un precizēts arī
atbilstošais universālais redaktors (UE). Rezultātā sagatavota pilna informācija šādas
platformas praktiskai realizācijai, ko paredzēts veikt jau cita projekta ietvaros. Uz šo
pētījumu bāzes sagatavota, papildināta un izvērsta publikācija izdevniecības Springer
žurnālā SoSyM, kas pieņemta publicēšanai 2018. gadā.
Šajā zinātnes virzienā tapušās zinātniskās publikācijas apskatāmas 2. pielikumā.

2.1.2. Grafu teorija un vizuālas informācijas apstrāde (virziena vadītājs K. Freivalds)
Šajā zinātnes virzienā pētnieki veic matemātiski sarežģītu programmatūras moduļu
izstrādi zinātņu ietilpīgām un inovatīvām ierīcēm. Galvenās darbības sfēras ir attēlu
apstrādes un tehniskās redzes sistēmas, dziļā mašīnmācīšanās, kā arī grafu teorija un grafu
zīmēšana.
2017. gadā LU MII zinātniski pētnieciskais darbs turpinājies trijos galvenajos grafu
teorijas un vizuālās informācijas apstrādes apakšvirzienos:
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 grafu teorija;
 grafveida struktūru vizualizācija;
 attēlu apstrāde un analīze.
Vadošie LU MII zinātnieki virzienā: vadošais pētnieks Dr.math. Paulis Ķikusts,
vadošais pētnieks Dr.sc.comp. Kārlis Freivalds. Virzienu nodrošina Sistēmu modelēšanas
un programmatūras tehnoloģiju laboratorija.
Sadarbībā ar SIA „LETA” veiksmīgi pabeigts ITKC projekts “Automatizēta vizuālo
materiālu atpazīšanas un anotēšanas sistēma LETA arhīva vajadzībām” (Sadarbības līgums
Nr. 3-27-31-2016). Projekta laikā ir izstrādātas tehnoloģijas, kas attēlos atpazīst redzamās
personas vai uzņēmumu logo. Projekta rezultātus atzinīgi novērtēja Latvijas atvērto
tehnoloģiju asociācija, un par tiem piešķīra LU MII balvu “izcilākais risinājums biznesā”.
2017. gadā turpināta valsts pētījumu programmas (VPP) realizācija. Attēlu apstrādes
jomā kopā ar partneriem tiek realizēts VPP programmā NexIT projekts Nr. 2. „Biometrija,
biosignāli un neinvazīvās bezkontakta diagnostikas tehnoloģijas”. VPP ietvaros notiek
darbs pie bioloģiska rakstura objektu (piem., asins šūnu) identificēšanas un saskaitīšanas.
Veikta izstrāde tīmeklī darbināmai programmatūrai lielu strukturētu datu grafiskai
vizualizācijai. Tā izmanto grupas iepriekšējo gadu izstrādes grafu vizualizācijā un dc.js
javasript bibliotēku ātrai datu filtrēšanai ar crossfilter tehnoloģiju. Sadarbībā ar Eiropas
Bioinformātikas institūtu ir veikti pētījumi, kā ar šo tehnoloģiju var vizualizēt proteīnu
līdzības grafus.
2017. gadā grafu teorijas un vizuālās informācijas apstrādes virziena zinātnieki
tradicionāli atbalstīja LU Datorikas fakultātes mācību procesu:
 uzturēti un papildināti mācību kursi „Analītiskā ģeometrija”, „Grafu teorija”,
“Attēlu apstrāde un analīze” un „Datoru grafikas un attēlu apstrādes pamati”;
 uzturēts specseminārs „Attēlu sintēze un analīze”;
 vadīti kursa darbi un diplomdarbi.
Šajā zinātnes virzienā tapušās zinātniskās publikācijas apskatāmas 2. pielikumā.

2.1.3. Ontoloģijas un semantiskās tehnoloģijas (virziena vadītāji: K. Čerāns un
G. Bārzdiņš)
2017. gadā papildināta ViziQuer valoda vizuālo vaicājumu veidošanai pār
semantiskajām datubāzēm, iekļaujot tajā atbalstu apakšvaicājumiem, kā arī ieviešot
abstraktas vaicājumu virsotnes, kas nav atbilstošas datu elementiem. Rezultāti ziņoti
konferencē VOILA!2017 (publikācija [1]).
Nozīmīgs rezultāts ir tīmekļa vidē darbināmas ViziQuer rīka versijas izstrāde (sk.
http://viziquer.lumii.lv), kas atbalsta izveidoto vizuālo vaicājumu notāciju.
Sadarbības ar LR Uzņēmumu Reģistru ietvaros ontoloģiju redaktorā OWLGrEd
izstrādāta Uzņēmumu reģistra ontoloģijas vizuāla prezentācija, kā arī uz šīs prezentācijas
bāzes sagatavoti priekšlikumi ontoloģijas optimizācijai un jaunas UR relāciju datu bāzes
shēmas izveidei.
Turpināta arī tīmekļa vidē strādājoša TDA platformas varianta izstrāde un
OWLGrEd redaktora versijas izveide uz tās bāzes. Sagatavots sākotnējs tīmekļa vidē
strādājošs OWLGrEd rīka prototips.
[1] K.Cerans, J.Barzdins, A.Sostaks, J.Ovcinnikova, L.Lace, M.Grasmanis and
A.Sprogis. Extended UML Class Diagram Constructs for Visual SPARQL Queries in
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ViziQuer/web In Voila!2017, CEUR Workshop Proceedings, Vol.1947, (2017) pp.87-98,
http://ceur-ws.org/Vol-1947/paper08.pdf (SCOPUS)
Šajā zinātnes virzienā citas tapušās zinātniskās publikācijas apskatāmas 2. pielikumā.

2.1.4. Datorlingvistika (virziena vadītāji: N. Grūzītis, G. Bārzdiņš, I. Auziņa,
I. Skadiņa, A. Spektors)
2017. gadā tika sekmīgi izpildīti ar datorlingvistiku saistītie darba uzdevumi Valsts
pētījumu programmās (VPP) Letonika, SOPHIS un NexIT.
VPP “Letonika: Latvijas vēsture, valoda, kultūra, vērtības” projekts “Latviešu
valodas pētījumi 21. gadsimta zinātnes kontekstā” projektā “Latviešu valodas pētījumi
21. gadsimta zinātnes kontekstā” tika papildināta latviešu valodas mašīnlasāmā vārdnīca
Tēzaurs.lv. VPP finansējumu papildinot ar LU MII bāzes finansējumu, tika sagatavoti 17
936 jauni šķirkļi (kopumā 293 320 šķirkļu). Sadarbībā ar LU Latviešu valodas institūtu
tika izstrādāta Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcas mašīnlasāmā versija un ir uzsākta tās
integrēšana Tēzaurs.lv platformā.
VPP “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un
sabiedrībai” (SOPHIS) projektā “Uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas
zināšanu inženierijas tehnoloģijas” tika pētītas semantiskās parsēšanas metodes un to
mijiedarbība ar datorredzes un robotikas sistēmu apmācību. Semantiskās parsēšanas
pētījumi balstīti FrameNet mikrorelāciju ontoloģijas un AMR pieejās, taču galvenokārt
orientējoties uz angļu valodu, jo latviešu valodai nav pieejami nepieciešamie valodas
resursi. (Nepieciešamie latviešu valodas resursi tiek izstrādāti 1.1.1.1/16/A/219 projektā.)
Izveidots rīku kopas prototips latviešu valodas daļējai semantiskajai analīzei, un par šo
tēmu 2017. gadā tika aizstāvēts promocijas darbs datorzinātnē.
VPP “Nākamās paaudzes informācijas un komunikācijas tehnoloģijas” (NexIT)
projektā “Ontoloģiju, semantiskā tīmekļa un drošības tehnoloģijas” attīstīti kontrolētas
(ierobežotas) dabiskās valodas, t.sk. latviešu valodas, līdzekļi zināšanu formalizēšanai un
attēlošanai, kombinējot kontrolētu valodu un grafisku notāciju. Pilnveidota latviešu
valodas skaitļojamā gramatika, izmantojot GF ietvaru. Sadarbībā ar pētniekiem no
Gēteborgas universitātes pētītas leksiski sintaktisku konstrukciju realizēšanas iespējas GF
ietvarā; izstrādāts eksperimentāls prototips un sagatavota kopīga zinātniskā publikācija.
ERAF praktiskas ievirzes pētījumu projektā “Daudzslāņu valodas resursu kopa
teksta semantiskai analīzei un sintēzei latviešu valodā” (1.1.1.1/16/A/219) tika papildināts
latviešu valodas līdzsvarotais tekstu korpuss (LVK) un latviešu valodas sintaktiski
marķētie tekstu korpusi (LVTB un LVUD), kā arī tika uzsākta latviešu valodas semantiski
marķēto FrameNet un PropBank korpusu izstrāde un latviešu valodas nosaukto entitāšu
korpusa izstrāde. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar SIA LETA.
Sinerģijā ar 1.1.1.1/16/A/219 projektu uzsākta pēcdoktorantūras projekta “No
abstraktās nozīmes reprezentācijas līdz dabiskam teikumam un saistītam tekstam”
īstenošana. Sadarbība ar Prāgas Kārļa universitātes Formālās un lietišķās valodniecības
institūtu.
Pabeigta Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gadam finansētā projekta
“Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas un lietojums”
īstenošana. Morfoloģiski marķētais specializētais bērnu runas korpuss ievietots CHILDES
datubāzē. Veikta kvalitatīva un kvantitatīva bērnu runas korpusa analīze. Projekts tika
īstenots sadarbībā ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolu, LU Humanitāro
zinātņu fakultāti, UiT Norvēģijas Arktisko universitāti un Oslo universitāti.
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Ar Latviešu valodas aģentūras un Valsts izglītības satura centra atbalstu izveidota
valsts valodas prasmes pārbaudes darbu datubāzes pilotversija – t.s. latviešu valodas
apguvēju korpuss, kurā marķētas kļūdas atbilstoši iepriekš izstrādātai metodoloģijai.
Izstrādāta programmatūra, kas ļauj meklēt pēc dažādām pazīmēm, piemēram, pēc noteikta
kļūdu tipa.
Kopā ar LU sagatavots ERAF darbības programmas 1.1.1.5. projekta pieteikums.
Plānotā projekta ietvaros paredzēts daļēji segt CLARIN-Latvija centra izveides izdevumus.
LU MII pētnieki aktīvi piedalījušies CLARIN ERIC un Eiropas Valodas resursu
padomes organizētajās konferencēs un darba semināros.
Izmantojot LU MII bāzes finansējumu, tika turpināta latviešu valodas runas
atpazīšanas un transkribēšanas sistēmu attīstīšana. Savukārt Saeimas debašu korpuss tika
papildināts ar Latvijas Republikas 4. Saeimas sēžu stenogrammām.
Sadarbībā ar LU Datorikas fakultāti tika noorganizēta starptautiska vasaras skola (45
dalībnieki no dažādām valstīm) par daudzvalodu tehnoloģijām: Fifth Grammatical
Framework Summer School (http://school.grammaticalframework.org/2017/).
Šajā zinātnes virzienā tapušās zinātniskās publikācijas apskatāmas 2. pielikumā.

2.1.5. Bioinformātika (virziena vadītājs J. Vīksna)
2017. gadā LU MII tika veikti gan teorētiskie, gan praktiskas ievirzes pētījumi
bioinformātikas jomā. Vadošie LU MII zinātnieki šajā virzienā: vadošais pētnieks
Dr.sc.comp. Juris Vīksna, vadošais pētnieks Dr.sc.comp. Edgars Celms, vadošais pētnieks
Dr.sc.comp. Kārlis Čerāns, vadošais pētnieks Dr.sc.comp. Kārlis Freivalds, vadošais
pētnieks Dr.math. Paulis Ķikusts, vadošā pētniece Dr.sc.comp. Lelde Lāce, pētnieks
Mārtiņš Opmanis, pētnieks Pēteris Ručevskis. Virzienu nodrošina Sistēmu modelēšanas un
programmatūras tehnoloģiju laboratorija.
Teorētiskie pētījumi pamatā tika veikti ERAF projekta Nr.1.1.1.1/16/A/135 “Uz
grafiem balstītas sistēmbioloģijas datu modelēšanas un analīzes metodes” ietvaros.
Pētījumi koncentrēti uz trim konkrētām bioinformātikas problēmām ar augstu zinātnisko
un praktisko nozīmību:
1) proteoma kvantitatīva raksturošana no gēnu ekspresijas datiem;
2) hromatīna interakcijas tīklu analīze;
3) gēnu regulācijas tīklu dinamikas un evolūcijas analīze.
Projekta ietvaros izstrādāta jauna, uz dziļo mašīnmācīšanos balstīta metode proteīnu
koncentrāciju prognozēšanai, balstoties uz transkriptomikas un gēnu ontoloģijas datiem.
Pašlaik tiek aktīvi analizēta iespēja gēnu regulācijas rekonstrukcijai no apvienotām
transkriptomikas un proteīnu koncentrācijas datu kopām. Rezultāti prezentēti vienā no
vadošajām bioinformātikas konferencēm RECOMB (Research in Computational
Molecular Biology), sagatvota un iesniegta arī publikācija.
Praktiskas ievirzes pētījumi tika veikti VPP NexIT 4. projekta “Jaunas paaudzes liela
apjoma datu apstrādes sistēmas” ietvaros.
Šajā pētījumu virzienā tika veikta KIDREP un AIMS datubāžu un programmatūras
tālāka attīstība un uzturēšana, tajā skaitā tika nodrošināta nepārtraukta repozitorija
pieejamība citiem 7. ietvara programmas konsorciju CAGEKID un ENGAGE partneriem.
Projekta ietvaros tika izstrādāts šim nolūkam nepieciešamo funkcionalitāti nodrošinošs
programmatūras rīku komplekts. Kopā ar CAGEKID projekta partneriem sagatavots un
publicēts raksts.
Balstoties uz uzkrāto pieredzi, projektā iesaistītie LU MII pētnieki guva iespēju
piedalīties praktiskas ievirzes projektā (līgumdarbā), kurā tika izstrādāta personas datu
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šifrēšanas sistēma vairāku Latvijas biomedicīnas datu bāžu (Slimību profilakses un
kontroles centra slimību reģistri un Nacionālā veselības dienesta datubāzes par sniegtajiem
medicīnas pakalpojumiem) integrācijai, nodrošinot datu anonimitāti integrētajās datu
kopās.
Praktiski pabeigts darbs pie lokālo biomedicīnas datu resursu un datubāzu sasaistes
ar centralizētiem Eiropas Savienības un citiem starptautiskajiem datu repozitorijiem, tajā
skaitā pabeigta KIDREP datu analīze un iesniegšana ICGC datu repozitorijā. Kopā ar
ICGC partneriem sagatavots un iesniegts raksts publicēšanai žurnālā “Nature”.
Balstoties uz projekta laikā iegūto pieredzi, projekta dalībnieki (J. Vīksna) ir tikuši
uzaicināti piedalīties H2020 programmas COST akcijās CA15120 Open Multiscale
Systems Medicine (OpenMultiMed) un CA15205 Gene Regulation Ensemble Effort for the
Knowledge Commons (GREEKC) un darbojas šo akciju vadības komitejās.
Pabeigta maģistra studiju programmas bioinformātikā izveide un akreditācija. Studiju
programma tiks realizēta kā starpfakultāšu apakšprogramma, sadarbojoties LU Datorikas
un LU Bioloģijas fakultātei, un tā būs pieejama studentiem sākot ar
2018./2019. akadēmisko mācību gadu.
Bioinformātikas pētījumu veikšanas ietvaros ir norisinājusies zinātniskā sadarbība ar
šādām zinātniskajām institūcijām:
• Eiropas Bioinformātikas Institūts (Lielbritānija) – proteoma kvantitatīva
raksturošana no gēnu ekspresijas datiem; lokālo biomedicīnas datu resursu un datubāzu
sasaiste ar centralizētiem EBI datu repozitorijiem.
• Bergenas Universitāte (Norvēģija) – proteoma kvantitatīva raksturošana no gēnu
ekspresijas datiem.
• Starptautiskā vēža pētījumu aģentūra (IARC) (Francija) – biomedicīnas datu kopu
sagatavošana un deponēšana ICGC datu repozitorijā.
Šajā zinātnes virzienā tapušās zinātniskās publikācijas apskatāmas 2. pielikumā.

2.1.6. Reālā laika sistēmas (virziena vadītāji: M. Alberts, G. Līnis)
Balstoties uz vairāk nekā pēdējo 20 gadu laikā gūto pieredzi dažādu līgumdarbu
izpildē (Bezvadu telefona piekļuves sistēma, Radio apraides studijas vadības sistēma,
Videonovērošanas, signalizācijas un telekomunikāciju aparatūras integrācija u. c.),
Reālā laika sistēmu laboratorija (RLSL) veic reālā laika sistēmu pētījumus un izstrādi.
RLSL stratēģija nosaka 2 ekskluzīvus principus:
 iesaistīties projektos ar ne augstāku birokrātiski administratīvā sloga kā HORIZON
2020 (H2020) līmenī, kas pēc pieredzes laika periodā no 2010.-2013. gadam
pilnībā izslēdz struktūrfondu finansēto projektu pieteikumu gatavošanu pēc
2010. gada. Vienīgais pieļaujamais izņēmums ir starpdisciplinārie pētījumi
sadarbībā ar Latvijas partneriem ar mērķi radīt potenciālu Latvijas eksporta
produktu.
 starptautiskos pētniecības sadarbības projektos sadarboties tikai un vienīgi ar ASV
un Eiropas Savienības vadošo tehnoloģiju izstrādātājiem, laboratorijas pastāvēšanas
ilgstpējas vārdā priekšroku dodot partneriem no industrijas, neskatoties uz to, ka tas
stipri ierobežo publicēšanās iespējas, reizēm izslēdzot tās pilnībā.
2017. gadā turpinājās ilggadējā RLSL sadarbība reālā laika sistēmu un augstas
kvalitātes skaņas pārraides Ethernet tīklā pētījumos ar ASV uzņēmumu TELOS
ALLIANCE, kas šo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu rezultātus izmanto radio apraides
studiju un audio tīklu izstrādē.
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2017. gadā tika sekmīgi pabeigti Eiropas Savienības ARTEMIS kopuzņēmuma
projekti, kas tika apstiprināti finansējumam 2013. gadā: R5-COP (Reconfigurable ROSbased Resilient Reasoning Robotic Cooperating Systems) un DEWI (Dependable
Embedded Wireless Infrastructure).
2017. gadā RLSL sekmīgi turpināja institūta iepriekšējos gados izstrādātās
Uzturlīdzekļu garantijas fonda informācijas sistēmas uzturēšanu.
2017. gadā tika apstiprināts iesniegums finansējuma saņemšanai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020. gadam 16. pasākuma “Sadarbība” 16.2. apakšpasākuma
“Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” 5 partneru projektam
“Bioloģiski aktīvu produktu ar dabīgiem konservantiem ražošana zemnieku saimniecībā
“uz vietas” – PEMMIKS”, kurā LU MII ir koordinators.
2017. gadā tika apstiprināts isniegums H2020 finansējuma saņemšanai Eiropas
Savienības ECSEL kopuzņēmuma 59 partneru projektam “Aggregate Farming in the
Cloud” (AfarCloud), kurā LU MII ir partneris.
2017. gadā RLSL zinātnieki turpināja darboties vairākās Audio Engineering Society
standartu izstrādes komitejas darba grupās.

2.1.7. Datoru tīkli (virziena vadītāja Z. Šulte)
LU MII Akadēmiskā tīkla laboratorija SigmaNet 2017. gadā sekmīgi ir turpinājusi
iesāktos darbus datoru tīklu attīstībā, pilnveidošanā un uzturēšanā Latvijā.
Viens no nozīmīgākajiem SigmaNet darbības virzieniem ir turpināt uzturēt GÉANT
(angļu val. Gigabit European Academic Network) pieslēguma nodrošināšanu Latvijā. Kopš
2015. gada maija GÉANT virzību Latvijā pārņēma LR Izglītības un zinātnes ministrija
(IZM), deleģējot Latvijas Universitāti (LU MII - SigmaNet) to uzturēt. Starp LU MII un
Latvijas Akadēmiskā tīkla datu centru ir izveidots atsevišķs ātrgaitas starpsavienojums tieši
GÉANT pieslēguma nodrošināšanai, līdz ar to akadēmiskajiem lietotājiem vairs nav
pašiem jānodrošina datu pārraides līnijas līdz Raiņa bulvārim 29, Rīgā (LU MII).
SigmaNet aktīvi turpina monitorēt pieslēguma darbību un nodrošināt atbalstu klientiem, ar
kuriem par pieslēguma nodrošināšanu ir noslēgti atsevišķi pakalpojumu sniegšanas līgumi.
2017. gadā GÉANT tīklam pieslēgto klientu skaits, kuriem ir noslēgts līgums ar LU MII, ir
9 iestādes (2 zinātniskie institūti, 3 universitātes, 1 augstskola, 2 skolas, 1 valsts iestāde).
2017. gada laikā LUMII datu plūsma uz/no GEANT savienojumu ar sadarbības partneriem
(direct peering): Inbound 1170 TB, Outbound 1558 TB. Kopējā datu plūsma LU MII
savienojumā ar GÉANT Ipv4: Inbound 462 TB, Outbound 685 TB, savukārt savienojumā
ar GEANT Ipv6: Inbound 17 TB, Outbound 298 TB.
2017. gada laikā SigmaNet pārstāvji ir piedalījušies konferencēs, semināros, projektu
sanāksmēs Latvijā, apmainoties pieredzē ar vietējiem IT nozares ekspertiem, kā arī
GÉANT projekta tehniskajās sanāksmēs “GÉANT Services and Technology forums”,
uzstājoties un stāstot par SigmaNet paveikto.
Galvenās sadarbības organizācijas ir GÉANT Asociācija (angļu val. GÉANT
Association) un RIPE NCC (The Réseaux IP Européens Network Coordination Centre), ar
kurām SigmaNet izveidojusies cieša un ilggadīga sadarbība.
SigmaNet 2017. gadā īpaši aktīvi turpina uzturēt sociālo tīklu kontus Twitter,
Instagram un Facebook, popularizējot tīkla sniegtos pakalpojumus un aktivitātes, kā arī ar
IT nozari saistītus notikumus, jaunumus un pasākumus.
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2.1.8. Matemātiskā modelēšana tehnikā un dabas zinātnēs
(virziena vadītāji: A. Buiķis, H. Kalis)

Fundamentālie un teorētiskie pētījumi skaitliskās analīzes un matemātiskās
modelēšanas jomā 2017. gadā tika veikti LU MII, izstrādājot un aprobējot matemātiskās
modelēšanas metodes un skaitliskās metodes un ieviešot tās:
1) LZP pētnieciskā 3 zinātnisko institūciju (LU MII, LU FI un RTU LMI) sadarbības
projekta Nr. 623/2014 “Virpuļveida plūsmas: modelēšana un izmantošana enerģijas
pārveidošanas tehnoloģijās, jaunu ierīču projektēšanā, jaunu tehnisku risinājumu iegūšanā
un vides aizsardzībā” LU MII apakšprojekta “Virpuļveida plūsmu matemātiskā modeļa
izstrāde un skaitliskā analīze elektrovadošā šķidrumā, ūdenī, gaisā un siltuma ražošanas
iekārtās” 4. etapa izpildē (apakšprojekta un projekta vadītājs H. Kalis);
2) Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF) projekta Nr.1.1.1.1/16/A/004
“Biomasas kombinēto degšanas procesu pētījumi un elektrodinamiskā vadība ekoloģiski
tīrai un efektīvai enerģijas ražošanai” 2017. g. paredzēto uzdevumu veikšanā (projekta
iesniedzēja un vadītāja Maija Zaķe no LU Fizikas institūta, Uldis Strautiņš projekta
vadītājs no partneru organizācijas LU MII).
Sadarbības projekta izpildē no LU MII iesaistīti 4 vadošie pētnieki: H. Kalis,
A. Buiķis, M. Buiķe, A. Reinfelds, pētnieks R.Viļums un 2 pētnieki (līdz jūnija mēnesim):
M. Marinaki, L. Ozola; ERAF projekta izpildē – U. Strautiņš, H. Kalis un no jūlija mēneša
M. Marinaki, L. Ozola.
Zinātniskā sadarbība ir ar Rēzeknes Tehnoloģijas Akadēmijas Inženieru fakultātes 3.
gada doktorantu Ilmāru Kangro (vadītājs H.Kalis).
2017. gadā LU MII pētnieki ieguvuši šādus galvenos rezultātus:
 Izstrādātās skaitliskās un pilnveidotās konservatīvās viduvēšanas metodes (KVM) ar
hiperboliskā un eliptiskā tipa splainiem tika pielietotas siltuma un masu pārneses
problēmu skaitliskai modelēšanai daudzslāņu porainās vidēs: H.Kalis, A.Buiķis,
M.Buiķe, R.Viļums.
 Izveidotais matemātiskais modelis biomasas degšanas procesa modelēšanai
elektromagnētiskā lauka iespaidā tika realizēts skaitliski, un rezultāti salīdzināti ar
fizikāliem eksperimentiem LU FI: H. Kalis, U. Strautiņš, M. Marinaki, L. Ozola un
sadarbības partneri.
 Kopā ar sadarbības partneriem no LU FI un RTU LMI iznākušas 8 publikācijas un
nolasīti 9 referāti starptautiskās konferencēs par degšanas procesa modelēšanu
(eksperimentāli un skaitliski rezultāti).
 Apgūtie pētījumi par saspiežama šķidruma un gāzes plūsmu matemātisko un skaitlisko
modelēšanu ir realizēti datorprogrammās (Matlab, Ansys u.c.) gāzes plūsmas un
degšanas procesa modelēšanai: H. Kalis, M. Marinaki, L. Ozola.
 Izveidots matemātiskais modelis ģipša veida materiālu karsēšanai, lietojot KVM un
Matlab paketi “pdepe”: H.Kalis.
 Grina funkciju metode vispārināta neregulāriem apgabaliem (diviem cilindriem kā tiešā
un reversā laikā problēma un diviem savienotiem cauriem cilindriem): A. Buiķis,
M. Buiķe, R. Viļums.
Pētījumu rezultāti ir aprobēti starptautiskās konferencēs (WSEAS multidisciplinary
conference (Londonā); VIII International Scientific Colloquium “Modelling for Materials
Processing” (MMP2017, Rīgā); 22. Int. konference “Mathematical Modelling and
Analysis” (MMA2017, Druskininkos, Lietuvā); 16. konference “Engineering for Rural
Development” (ERDev2017, Jelgavā, Latvijā)). Publicēti un sagatavoti zinātniskie raksti
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publicēšanai SCI žurnālos (MMA Lietuvā, Physics of Plasmas, Journal of HydroEnvironment Research, Journal of Scientific and Engineering Research, Chemical
Engineering Transactions, Progress in industrial mathematics at ECMI-2014 (Springer),
WSEAS Transactions on Environment and Development, Proceedings of the Latvian
Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact and Applied Sciences, Latvian journal of
physics and technical sciences).
LU 75. zinātniskās konferences sekcijas “Matemātiskā modelēšana un diferenču
vienādojumi” sēdē 2017. gada 23. februārī LU Fizikas un matemātikas fakultātē Rīgā,
Zeļļu ielā 25, 112. auditorijā, popularizējot iegūtos pētījumu rezultātus, tika nolasīti 3
referāti: H. Kalis, L. Ozola, M. Marinaki.
2017. gadā virziena dalībnieki aktīvi piedalījās reģionālās un starptautiskās
zinātniskās konferencēs (17). A. Buiķis oktobrī nolasīja plenāro referātu starptautiskā
konferencē Londonā par Grina funkciju neregulāros apgabalos un KVM pielietošanu. Tēžu
skaits konferencēs sasniedza 13. Iznākušās zinātniskās publikācijas apskatāmas
2. pielikumā (kopējais rakstu skaits – 19, Scopus datu bāzē – 11, iesniegtās – 5).
2017. gadā pabeigta doktoranta Maksima Marinaki promocijas darba izstrāde
(vadītājs U. Strautiņš).
2017. gadā turpinājās darbs pie H. Kaļa vadītā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas
3. gada doktoranta Ilmāra Kangro promocijas darba “Pārneses procesu matemātiskā
modelēšana inženiertehniskos aprēķinos”.
Šajā zinātnes virzienā tapušās zinātniskās publikācijas apskatāmas 2. pielikumā.

2.1.9. Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršana (virziena vadītāja
B. Kaškina)
CERT.LV misija ir veicināt informācijas tehnoloģiju (IT) drošību Latvijā. Pārskata
periodā CERT.LV darbojās Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas pakļautībā
Informācijas tehnoloģiju drošības likuma ietvaros.
2017. gadu raksturo būtisks pavērsiens šifrējošo izspiedējvīrusu jomā,
kas neizbēgami ietekmēja arī Latviju. Ja līdz šim šifrējošie vīrusi tika
izmantoti finansiāla labuma gūšanai, lai izspiestu no upuriem izpirkuma
maksu par datu atgūšanu, tad pagājušajā gadā tika novērotas vairākas
šifrējošo izspiedējvīrusu kampaņas (piem., WannaCry, NotPetya), kurām,
visticamāk,
tika
nodrošināts
valsts
līmeņa
atbalsts
politisku
mērķu
sasniegšanai.
Straujus
apgriezienus
uzņēma
lietu
interneta
(IoT)
attīstība,
un
paredzams, ka tā nemazinās tempus arī nākamajos piecos gados. Arvien
palielinās internetam pievienojamo lietu klāsts, bet ražotāji ne vienmēr
rūpējas
par
pietiekamu
drošības
līmeni
savos
produktos.
Lai
arī
industrijā
ir
izstrādāti
drošības
standarti,
tie
ne
vienmēr
tiek
ievēroti, un šobrīd trūkst mehānismu, kā cīnīties ar ražotājiem, kas
neseko
noteikumiem.
Rezultātā
pieaug
lietu
interneta
ļaunprātīgas
izmantošanas iespējas. Drošības standartu neievērošana rada bažas arī
kritiskās
infrastruktūras
turētājos,
kuru
objektos
tiek
izmantotas
viedās komponentes.
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Daļa no 2017. gadā globālajā kibertelpā piedzīvotajām datu noplūdēm ir
notikušas lietotāju nepietiekamas informētības dēļ par mākoņpakalpojumu
lietošanu
un
drošības
līmeni.
Minētā
lietotāju
neizpratne
par
pakalpojuma
nosacījumiem
un
neiedziļināšanās
izmantojamā
pakalpojuma
iespējās, t. sk. drošības mehānismos, pēc CERT.LV domām, ir nopietna
un risināma problēma. Līdz ar to ir paredzams, ka 2018. gadā arvien
aktuālāks kļūst mākoņpakalpojumu izmantošanas jautājums gan privātajā,
gan valsts sektorā.
Viens no gada pozitīvajiem notikumiem: ar 2017. gada janvāri spēkā stājās
Ministru kabineta noteikumi Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām
drošības
prasībām”.
Valsts
iestādes
sāk
pielāgot
procedūras
un
informācijas
sistēmas,
kā
arī
sagatavot
iepirkumu
specifikāciju
atbilstoši noteikumu prasībām, kas savukārt paaugstina kopējo drošības
līmeni valstī.
Kopumā pārskata periodā CERT.LV reģistrēja 477 252 apdraudētas unikālās
IP adreses, veica ielaušanās testus 13 valsts un pašvaldību iestāžu
tīmekļa vietnēs, kurās konstatēja 3 kritiskas un 11 augstas bīstamības
ievainojamības,
sniedza
nepieciešamo
atbalstu
gan
publiskajam,
gan
privātajam
sektoram,
gan
arī
tiesībsargājošajām
iestādēm
incidentu
risināšanā, piedalījās 125 dažādos pasākumos un izglītoja gandrīz 8000
cilvēku.
CERT.LV publikācijas apskatāmas 2. pielikumā.
2.1.10. Interneta tehnoloģijas un zināšanu infrastruktūra
(virziena vadītāji: R. Balodis-Bolužs, I. Opmane, L. Trukšāns)
Moderna e-infrastruktūra ir pamats dinamiskai zinātnes attīstībai. LU MII vēsturiski
savā pastāvēšanas laikā apliecinājis spēju attīstīt un uzturēt modernu IT infrastruktūru un
sniegt publiskos pakalpojumus.
E-infrastruktūras trīs galvenie parametri ir datu pārraides tīkla kapacitāte, serveru un
procesoru jaudas un digitālo datu glabājamie apjomi. Kopējo e-infrastruktūras kvalitāti var
iegūt, sabalansējot šos parametrus.
Mūsdienu izaicinājums ir lielapjoma datu apstrādes tehnoloģijas, kas tiek bāzētas uz
e-infrastruktūru. Tendence ir realizēt ceturto zinātniskās darbības paradigmu – datu
intensīvo zinātni (data intensive science).
Kopš 2008. gada LU MII sāka darboties Zinātnisko datu krātuve e-spiets (Zinātnes
mākoņdatošana (cloud Computing), e-spiets). Tas ļāva apgūt virtualizācijas,
mākoņdatošanas tehnoloģijas, paralēlo procesu iespējas un Big Data tehnoloģijas.
2014. gadā tika apstiprināta Valsts pētījumu programma “Nākamās paaudzes
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pētniecības valsts programma (NexIT)”,
kuras ietvaros uzsākts projekts “Jaunas paaudzes liela apjoma datu apstrādes sistēmas”.
2015. gadā tika pabeigts VNPC IKSA-Centrs infrastruktūras izveides projekts un
2016. gadā pabeigta un ieviesta ekspluatācijā augstas veiktspējas skaitļošanas (HPC)
platforma kā daļa no universāla mākoņa kompleksa. HPC platformas vajadzībām izdalīto
serveru skaits var tikt pielāgots, sekojot pieprasījumam pēc HPC aprēķiniem. Mākonī
esošie pakalpojumi (t. sk. lielu datu platforma, koplietošanas datu glabātuves) ir lietojami
HPC aprēķinu programmām gan ieejas datiem, gan rezultātiem. HPC aprēķinu

17

programmām ir pieejams augstas veiktspējas, ar zemu aizturi, redundants 20Gb/s Ethernet
kodola tīkls un 1PB ietilpīga SAN sistēma.
Pabeigta un ieviesta ekspluatācijā lielapjoma datu apstrādes platforma LU MII
mākonī. Tā ir integrējama ar pārējiem mākoņu pakalpojumiem. Infrastruktūras
pakalpojumā izvietotajām virtuālajām mašīnām ir piekļuve lielu datu platformā
izvietotajiem datiem un aprēķinu rezultātiem.

2.1.11. Skolēnu mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšana un vadīšana (virziena
vadītājs M. Opmanis)
Šajā virzienā pētnieki sadarbībā ar studentiem un jaunajiem speciālistiem veic
dažādu līmeņu matemātikas un programmēšanas uzdevumu sagatavošanu Latvijas un
starptautiskām skolēnu sacensībām, veic sacensību organizēšanu, darbu vērtēšanu, vada
komandas starptautiskās sacensībās, uzstājas ar tematiku saistītās konferencēs.
2017. gadā LU MII zinātniski pētnieciskais un organizatoriskais darbs turpinājies
šādos olimpiāžu organizēšanas apakšvirzienos:
• Latvijas informātikas (programmēšanas) olimpiādes visu posmu organizēšana;
• Starptautisko informātikas olimpiāžu organizēšana un darbības nodrošināšana;
• Citu matemātikas un programmēšanas sacensību organizēšana;
• Sadarbība ar LIKTA un industrijas vadošajiem pārstāvjiem olimpiāžu satura
veidošanas un olimpiāžu atbalsta jautājumos;
• Jauno speciālistu iesaistīšana un izglītošana;
• Skolotāju un skolēnu izglītošana.
Virzienu nodrošina Sistēmu modelēšanas un programmatūras tehnoloģiju
laboratorija, vadošais LU MII zinātnieks šajā virzienā ir pētnieks Mārtiņš Opmanis.
Olimpiāžu testēšanas sistēma, oficiālā tīmekļa vietne un uzdevumu izstrādes vide tiek
mitināta uz LU MII serveriem. Izmantojot LU MII infrastruktūru, tiek organizētas Latvijas
informātikas olimpiādes uzdevumu veidotāju un tehniskā nodrošinājuma grupas iknedēļas
tikšanās.
Sadarbībā ar Valsts izglītības un satura centru (VISC) tika organizēta 30. Latvijas
informātikas (programmēšanas) olimpiāde. Tika izveidoti uzdevumi Novada un Valsts
olimpiādei divām vecuma grupām. Sadarbībā ar Liepājas Valsts tehnikumu tika veiksmīgi
organizētas un novadītas 30. Latvijas informātikas (programmēšanas) olimpiādes Valsts
kārtas sacensības. Olimpiādes laikā skolotājiem tika organizēta konference.
Tika izveidoti uzdevumi un sadarbībā ar Rīgas Valsts 1. ģimnāziju organizētas
atlases kārtas sacensības par tiesībām pārstāvēt Latviju starptautiskās (Baltijas un Pasaules)
olimpiādēs.
Tika nodrošināts Latvijas valsts vienības starts Baltijas informātikas olimpiādē
Bergenā (Norvēģija) un Vispasaules olimpiādē Teherānā (Irāna). Latvijas pārstāvis Ingus
Jānis Pretkalniņš izcīnīja bronzas medaļu. Vispasaules olimpiādes vietne ioinformatics.org
tiek mitināta uz LU MII serveriem, un Latvijas speciālisti (E. Kaļiņičenko, M. Opmanis) ir
atbildīgi par IOI statistikas vietnes stats.ioinformatics.org uzturēšanu un informācijas
aktualizēšanu.
Ir sagatavoti uzdevumi Latvijas matemātikas olimpiādei (Novadu un Valsts
olimpiādei), atklātajai olimpiādei un šajās olimpiādēs veikta darbu labošana.
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Ir sagatavoti uzdevumu komplekti komandu sacensību informātikā un matemātikā
“Cēsis-2017” tiešsaistes un fināla posmiem, veikta fināla posma uzdevumu risinājumu
vērtēšana klātienē.
Sniegta metodiska palīdzība IT konkursa “Bebrs” un “Ventspils IT izaicinājums”
organizētājiem uzdevumu veidošanā un risinājumu vērtēšanā.
Nodrošināta valsts vienību veiksmīga piedalīšanās starptautiskās sacensībās ar
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas palīdzību piesaistot
sponsoru līdzekļus.

2.2. Īstenotie pētījumi, projekti un līgumdarbi
2017. gadā LU MII piedalījās 3 starptautiskajos zinātniskajos pētniecības projektos:
R5-COP; DEWI; NFI/R-PV/2014/053.
2017. gadā tika īstenoti 10 ES struktūrfondu finansētie projekti:
 “Daudzslāņu valodas resursu kopa teksta semantiskai analīzei un sintēzei
latviešu valodā”;
 “Uz grafiem balstītas sistēmbioloģijas datu modelēšanas un analīzes
metodes”;
 “Biomasas kombinēto degšanas procesu pētījumi un elektrodinamiskā
vadība ekoloģiski tīrai un efektīvai enerģijas ražošanai”;
 “Latvijas Universitātes pētniecības infrastruktūras modernizācija un resursu
koncentrācija viedās specializācijas jomās”;
 “Ventspils Augstskolas kā zinātniskas institūcijas ekselences un kapacitātes
stiprināšana”;
 “Konkrētā sintaksē balstīta meklēšana specializētā modelēšanas valodā
veidotos modeļos” (pēcdoktorantūras pētniecības projekts);
 “No abstraktās nozīmes reprezentācijas līdz dabiskam teikumam un
saistītam tekstam” (pēcdoktorantūras pētniecības projekts);
 “Modeļu-bāzētā tīmekļa lietotņu infrastruktūra ar mākoņu tehnoloģiju
atbalstu” (pēcdoktorantūras pētniecības projekts);
 “Lietotāja pieredzē balstīta ekspromptvaicājumu ģenerēšana no patvaļīga
atslēgvārdus saturoša teksta” (pēcdoktorantūras pētniecības projekts);
 “Automatizēta vizuālo materiālu atpazīšanas un anotēšanas sistēma LETA
arhīva vajadzībām” (sadarbības projekts ar komersantiem).
2017. gadā tika turpināts darbs valsts pētījumu programmu (NexIT, SOPHIS,
Letonika) projektos:
 NexIT programmas projekts Nr. 1 “Ontoloģiju, semantiskā tīmekļa un
drošības tehnoloģijas”;
 NexIT programmas projekts Nr. 2 “Biometrija, biosignāli un neinvazīvās
bezkontakta diagnostikas tehnoloģijas” (LU MII ir sadarbības partneris);
 NexIT programmas projekts Nr. 4 “Jaunas paaudzes liela apjoma datu (Big
Data) apstrādes sistēmas”;
 SOPHIS projekts Nr. 2 “Uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas
zināšanu inženierijas tehnoloģijas”;
 Letonikas programmas projekts Nr. 3 “Latviešu valodas pētījumi
21. gadsimta zinātnes kontekstā” (LU MII ir sadarbības partneris).
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2017. gadā tika realizēti vairāki līgumdarbi pēc šādu valsts pārvaldes iestāžu
pasūtījuma: LIKTA, Uzturlīdzekļu garantiju fonds, LR Uzņēmumu reģistrs, Latvijas
Nacionālais arhīvs, LR Prokuratūras Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas
dienests, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Izglītības un zinātnes ministrija,
Slimības profilakses un kontroles centrs Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs,
Latviešu valodas aģentūra.
2017. gadā tika veikti vairāki līgumpētījumi, sadarbojoties ar tādiem komersantiem
kā SIA“IT Kompetences centrs”, SIA “LETA”, SIA “Biznesa Internet tehnoloģijas”, SIA
“WIFI”, SIA “Telos”, SIA “Mappost”.
2017. gada 21. septembrī LU MII ir iekļuvis H2020-EC SEL-2017-2-RIA-two-stage
projekta uzsaukuma 2. kārtā (projekta id. numurs: 783221-2).
Detalizēta informācija par galvenajiem 2017. gadā LU MII īstenotajiem pētījumu
projektiem un līgumdarbiem skatāma 1. pielikumā.

2.3. Zinātniskās publikācijas
2017. gadā tika publicēti 14 zinātniskie raksti, kas indeksēti Web of Science un/vai
SCOPUS datubāzē.
Citās starptautiskajās datubāzēs iekļautajos izdevumos 2017. gadā tika publicēti 26
zinātniskie raksti.
Vairāki raksti ir publicēti konferenču ziņojumu izdevumos (t. sk. SCOPUS).
Salīdzinājums ar iepriekšējiem gadiem apkopots tabulā:
2013

2014

2.3.1. tabula
Zinātniskās publikācijas
2015
2016
2017

162

205

309

273

144

Monogrāfijas

4

-

1

-

2

Publikācijas, kas iekļautas

39

54

48

81

14

Publikācijas anonīmi recenzētos
izdevumos

20

39

30

17

10

Publikācijas citos zinātniskos
izdevumos

8

5

9

5

16

Konferenču referātu tēzes

28

77

63

61

32

Mācību grāmatas

-

1

-

-

-

Mācību metodiskie izdevumi

-

2

1

3

1

Populārzinātniskās publikācijas

24

13

17

8

1

Iesniegtie raksti

14

5

20

6

13

Citas publikācijas

25

9

120

92

55

Rādītāji
Publikāciju skaits kopā:

SCOPUS, Web of Science datubāzē

Publikāciju sarakstu sk. 2. pielikumā.
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2.4. LU MII darbinieku organizētās konferences, semināri, mācības u. c.
pasākumi
Lai prezentētu pētījumu rezultātus un iegūto kompetenci starptautiski, LU MII
darbinieki visa gada garumā aktīvi piedalījās starptautiskās konferencēs, semināros,
mācībās un citos pasākumos Latvijā un ārpus tās. Galvenie pētījumu rezultāti tika
prezentēti prestižās starptautiskās zinātniskās konferencēs.
LU MII 2017. gadā organizēti 15 nozīmīgi pasākumi datorzinātņu un matemātikas
jomās, t. sk. vairāki semināri, mācības un LU 75. zinātniskās konferences Datorlingvistikas
sekcija. LU MII darbinieki ir organizējuši un piedalījušies vairākos pasākumos ārpus
LU MII, piemēram, CERT.LV organizētajā seminārā “Esi drošs”, IT drošības konferencē
“Kiberšahs 2017”.
Sīkāka informācija par 2017. gadā organizētajām konferencēm, semināriem u. c.
pasākumiem aplūkojama 3. pielikumā.
Informācija par konferenču tēzēm apskatāma 2. pielikumā.

2.5. LU MII darbinieku izstrādātie vai vadītie promocijas, maģistra un
bakalaura darbi
LU MII darbinieki cieši sadarbojas ar LU un citu augstskolu atbilstošām fakultātēm
(lekciju lasīšana, individuāls darbs ar maģistriem un doktorantiem, tai skaitā kursa darbu,
noslēguma darbu vadīšana un recenzēšana, studentu iesaistīšana institūta zinātnisko
projektu izpildē u. c.).
2017. gadā aizstāvēts 1 promocijas darbs (gan autors, gan vadītājs ir no LU MII). LU
MII darbinieki ir vadījuši 3 promocijas darbu izstrādi. 2017. gadā LU MII darbinieki ir
vadījuši 29 maģistra darbu izstrādi un 37 bakalaura darbu izstrādi (sīkāka informācija
4. pielikumā).

3. Publiskie pakalpojumi
Svarīga nozīme LU MII darbībā ir sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem valsts
un pašvaldības iestādēm, LU struktūrvienībām, kā arī privātpersonām.
LU MII Tīkla risinājumu daļa (NIC) sniedz sekojošus pakalpojumus:
• uztur drošu un stabilu domēna vārdu sistēmu un nodrošina nepārtrauktu augstākā
līmeņa domēna .lv darbību un pieejamību interneta lietotājiem Latvijā un pasaulē;
• nodrošina informāciju par augstākā līmeņa domēnu .lv globālajos domēna vārdu
sistēmas serveros;
• nodrošina domēna vārdu reģistrāciju 24x7 un uzturēšanu augstākā līmeņa domēnā
.lv;
• nodrošina .lv darbībai nepieciešamos datus un to precizitāti atbilstoši industrijas
standartiem un labajai praksei;
• nodrošina DNSSEC darbībai nepieciešamās funkcijas;
• nodrošina 24x7 iespēju izmantot Whois sistēmu;
• nodrošina elektroniskās numurēšanas sistēmas (ENUM) darbību;
• nodrošina konsultācijas jautājumos par domēna vārdu reģistrāciju, domēna vārdu
sistēmas drošību (t. sk. DNSSEC), ar domēna vārdiem saistītos juridiskos jautājumos utt.
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Statistika par 2017. gadā LU MII sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem attēlota
sekojošā tabulā:
3.1. tabula
Sniegtie pakalpojumi

Darbības
Piešķirto domēnu lietošanas tiesību skaits
Pagarināto domēnu lietošanas tiesību skaits
Anulēto/dzēsto domēnu lietošanas tiesību skaits

Skaits
23 180
92 293
5 543

(tai skaitā līguma par domēna vārda lietošanu izbeigšana un domēna
vārda dzēšana, ja iesniegtie dati ir nepareizi vai nepatiesi, vai ir
pārkāpti līguma noteikumi, kā arī ja lietotājs vairs nepastāv,
piemēram, likvidēts uzņēmums)

Atteikumu piešķirt domēnu lietošanas tiesību skaits

1 395

Publiskos pakalpojumus pārskata gadā sniedza arī LU MII Akadēmiskā tīkla
laboratorija SigmaNet, kas pārskata gadā piedāvāja:
 e-pastu un mājās lapu uzturēšanas pakalpojumus;
 datu centra pakalpojumus;
 datu glabāšanas (FTP) pakalpojumus;
 virtuālo privāto serveru pakalpojumus;
 datu pārraides pakalpojumu nodrošināšana (kanāls un datu plūsma) Latvijas
akadēmiskajām iestādēm, izmantojot Eiropas akadēmisko tīklu GEANT;
 domēna vārdu reģistrācija SigmaNet klientiem;
 sadarbībā ar CERT.LV drošības incidentu risināšana SigmaNet klientiem.

4. Saņemtais finansējums un tā izlietojums
LU MII finansējumam ir vairāki avoti:










Zinātnes bāzes finansējums;
valsts pētījumu programmu līdzekļi;
Eiropas Savienības struktūrfondu projektu līdzekļi;
EEZ un Norvēģijas valdības divpusējie finanšu instrumenti;
ES organizāciju un citu starptautisko organizāciju finansēto projektu līdzekļi;
IZM līdzfinansējumi dalībai ES programmu izpildē;
līdzekļi no līgumdarbiem ar Latvijas un ārzemju uzņēmumiem;
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem;
citi ieņēmumi.

Vispārējais saņemtais finansējums un tā izlietojums parādīts tabulā:
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4.1.tabula
Finansējuma izlietojums
Atlikums
uz gada
sākumu
(euro)
(A)

Plānotā
naudas
plūsma
(euro)
(B)

Plāns 2017,
EUR ar
grozījumiem
(euro)
(A)+(B)

Plāna
2017,
izpilde,
(euro)

2 325 296
1 951 369

4 386 483
4 019 543

6 711 779
5 970 912

7 204 539
6 448 783

0

0

0

0

1 951 369

4 019 543

5 970 912

6 448 783

736 065

3 008 233

3 744 298

4 140 486

Zinātnes bāzes finansējums
Snieguma finansējums par rezultātiem
pētniecībā balstītas augstākās izglītības
nodrošināšanā
SZA finansējums fundamentālo un lietišķo
pētījumu veikšanai

0

719 327

719 327

721 566

0

0

0

0

0

48 601

48 601

48 601

0

282 387

282 387

282 387

75 382

85 058

160 440

163 400

0

1 135 977

1 135 977

1 135 977

2.1.8

Valsts pētījumu programmas
Valsts līdzfinansējums dalībai starptautiskās
sadarbības programmās
Valsts institūciju un citu LR juridisko personu
finansējums zinātnei un kultūrai
Līgumdarbi ar valsts, pašvaldību budžeta
iestādēm un Latvijas, ārzemju uzņēmumiem

594 212

242 987

837 199

911 004

2.1.9

Eiropas Savienības struktūrfondu projekti

66 411

450 000

516 411

830 602

Rādītāji

Nr.

IEŅĒMUMI
PAMATDARBĪBA

I
1

Studiju darbība

2

Zinātniskā darbība

2.1
2.1.1

2.1.2
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7

Darbības, kurām nav saimniecisks raksturs

0

0

0

0

60

16 000

16 060

17 018

2.1.12

Eiropas teritoriālās sadarbības projekti
EEZ un Norvēģijas valdības divpusējie
finanšu instrumenti
ES organizāciju un citu starptautisko
organizāciju finansētie projekti

0

27 896

27 896

29 931

2.1.13

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem

0

0

0

0

2.1.14

Ziedojumi un dāvinājumi

0

0

0

0

1 215 304

1 011 310

2 226 614

2 308 297

17 744

11 310

29 054

29 974

0

40 000

40 000

52 848

1 197 560

960 000

2 157 560

2 225 475

0

0

0

0

373 927

366 940

740 867

755 756

0

0

0

0

2.1.10
2.1.11

2.2.1

Saimnieciskas darbības
Līgumdarbi ar valsts, pašvaldību budžeta
iestādēm un Latvijas, ārzemju uzņēmumiem

2.2.2

Eiropas Savienības struktūrfondu projekti

2.2.3

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem

2.2

3

Sadarbība ar sabiedrību

CITA DARBĪBA

II
1

Darbības, kurām nav saimniecisks raksturs

2

Saimnieciskas darbības

373 927

366 940

740 867

755 756

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem

373 927

366 940

740 867

755 756

Darbības, kurām nav saimniecisks raksturs

736 065

3 008 233

3 744 298

4 140 486

1 589 231

1 378 250

2 967 481

3 064 053

4 901 200

4 901 200

4 580 844

2 700 000

2 700 000

2 633 823

806 000

806 000

710 983

2.1

Saimnieciskas darbības

IZDEVUMI
1
2

Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas,
sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas
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3

Preces un pakalpojumi

4

Pamatkapitāla veidošana

5

Stipendijas
Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām

1 030 200

1 030 200

909 968

365 000

365 000

326 070

0

0

1 810 579

1 810 579

2 623 695

5. Personāls
LU MII misijas izpildi nodrošina augstākās kvalifikācijas akadēmiskais personāls, tā
kodols – vadošie pētnieki, pētnieki un zinātniskie asistenti. Nozīmīgu devumu sniedz
kvalificēti inženieri, it īpaši LU MII lietišķo pētījumu un publisko pakalpojumu jomā.
Faktiskais vidējais darbinieku skaits pārskata gadā bija 185 (aprēķina, summējot
attiecīgo skaitu uz mēneša pirmo datumu (sākot ar 1. janvāri) un dalot iegūto summu ar
mēnešu skaitu).
2017. gadā LU MII strādāja 199 darbinieki, no tiem akadēmiskajos amatos 97
darbinieki: 52 vadošie pētnieki, 38 pētnieki, 7 zinātniskie asistenti. No zinātniskā personāla
64 ir zinātņu doktori, 11 doktoranti.
26%
51%
19%
4%

vadošie pētnieki
pētnieki
zinātniskie asistenti
zinātni apkalpojošais un tehniskais personāls

5.1. attēls
Darbinieku dalījums

2017. gadā LU MII darbinieku vidū bija 64 zinātņu doktori (no tiem 10 habilitētie
doktori).
Pārskata gadā LU MII strādāja 62 darbinieki ar maģistra vai profesionālo maģistra
grādu, 32 darbinieki ar bakalaura vai profesionālo bakalaura grādu, 6 darbinieki ar pirmā
līmeņa profesionālo augstāko izglītību.
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18%

3%

32%

16%
31%

zinātņu doktori
maģistra vai profesionālais maģistra grāds
bakalaura vai profesionālais bakalaura grāds
pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
citi

5.2. attēls
Darbinieku dalījums pēc izglītības

2017. gadā trīs no LU MII strādājošajiem doktoriem bija LZA īstenie locekļi: Jānis
Bārzdiņš, Andris Buiķis, Aleksandrs Šostaks, seši LZA korespondentājlocekļi: Guntis
Bārzdiņš, Kārlis Čerāns, Audris Kalniņš, Andrejs Reinfelds, Felikss Sadirbajevs, Juris
Vīksna, kā arī viens LZA goda doktors – Jānis Bičevskis.
Vairāki institūta darbinieki darbojas arī citās Latvijas un starptautiskajās
organizācijās, piemēram, ARTEMISIA, ECSEL JU, e-IPF, ceFIMSC, FIF, IANA, ICANN,
TF-CSIRT, IOI IC, IC1207 PARSEME, EUROPEAN COMMISSION, ICGC.
Lai risinātu Latvijas zinātnes personāla galveno problēmu – novecošanu, LU MII
pārskata gadā strādāja 33 jaunie zinātnieki (saskaņā ar “Zinātniskās darbības likumu”,
jaunais zinātnieks ir fiziskā persona, kura veic zinātnisko darbību un kura šajā likumā
noteiktajā kārtībā pirmo zinātnisko kvalifikāciju ieguvusi pēdējo 10 gadu laikā).
Sadalījums pēc dzimuma institūtā 2017. gada 31. decembrī bija šāds – 127 vīrieši un
72 sievietes.

36%
64%

vīrieši

sievietes

5.3. attēls
Darbinieku dalījums pēc dzimuma
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6. Komunikācija ar sabiedrību
Būtiskākā nozīme komunikācijai ar sabiedrību ir CERT.LV. 2017. gadā tika
organizēti semināri un mācības, kā arī CERT.LV piedalījās citu rīkotos pasākumos, kur par
IT drošības jautājumiem izglītoja IT drošības speciālistus, valsts un pašvaldību iestāžu
darbiniekus, studentus, skolēnus un citus interesentus.
Pārskata periodā CERT.LV piedalījās 125 pasākumos un izglītoja 7957 klausītājus.
Gada lielākais pasākums bija CERT.LV un ISACA Latvijas nodaļās organizētā ikgadējā IT
drošības konference “Kiberšahs 2017”, kas notika 5. oktobrī Radisson Blu Hotel Latvija
(apmeklētāju skaits klātienē bija gandrīz 500, savukārt tiešsaistē bija 3000 unikālu
skatījumu). Ievērojami gada pasākumi bija arī “Esi drošs” semināri, kas ik gadu norisinās
divas reizes gadā un katrā pulcē ap 250 klausītāju.
CERT.LV ļoti aktīvi iesaistās sabiedrības informēšanā, piedaloties televīzijas
intervijās, radio raidījumos. Detalizētu informāciju skatīt 2. pielikumā sadaļā “Citas
publikācijas”. 2017. gadā divas reizes tika rīkota akcija “Datorologs”, kurā iedzīvotājiem
bija iespēja atnest savu datoru uz bezmaksas pārbaudi.
Virtuālajā vidē CERT.LV sabiedrības informēšanai uztur tīmekļa vietni
https://www.cert.lv, kurā tiek publicēta informācija par aktuāliem apdraudējumiem,
ieteikumi IT drošības līmeņa paaugstināšanai, informācija par dažādiem notikumiem un
pasākumu kalendārs (kopā 67,855 unikāli apmeklējumi jeb sesijas), un lietotāju
izglītošanas portālu www.esidross.lv, regulāri publicējot jaunus rakstus un atbildot uz
lietotāju komentāriem (kopā 52,776 unikāli apmeklējumi jeb sesijas).
Gada laikā stabili pieaug arī sekotāju skaits populārajās sociālo tīklu platformās:
Twitter konta sekotāju skaits pārskata perioda beigās bija 1853, bet Facebook profila –
762.
NIC 2017. gada laikā ir organizējis un uzstājies 18 semināros jaunajiem un esošajiem
uzņēmējiem par uzņēmumu digitālās identitātes veidošanu un aizsargāšanu no domēnu
vārda viedokļa, kopumā uzrunājot teju 1000 cilvēku, kā arī par domēna vārdu nolaupīšanas
gadījumiem IT drošības seminārā “Esi drošs”.
Komunikācijai ar sabiedrību NIC izmanto vietnes www.nic.lv un
www.pardomenu.lv, ievietojot svarīgākos jaunumus, noderīgu informāciju gan domēna
vārda kārotājiem, gan tiem, kas jau ir ilggadēji lietotāji. Svarīga loma NIC komunikācijā
tika pievērsta arī sociālo tīklu profilu (Facebook un Twitter) uzturēšanā: Facebook NIC
ievietotās ziņas vidēji mēnesī sasniedz 38 860 lasītāju, taču Twitter – 67,7 tūkstošus
lasītāju.
2017. gada laikā Akadēmiskā tīkla laboratorija SigmaNet aktīvi izmantoja tā sociālo
tīklu profilus Facebook, Twitter un Instagram, lai savus esošos un potenciālos klientus
informētu par nozares un galvenokārt laboratorijas sniegtajiem pakalpojumiem, jaunumiem
un aktivitātēm. Aktīvo sekotāju skaits SigmaNet Facebook profilam 2017. gada laikā ir
pieaudzis līdz 188 sekotājiem, savukārt Twitter 316 un Instagram 52 sekotāju.
Institūta telpās pārskata gada laikā notika dažādu profesionālu organizāciju tikšanās.
Uz kora mēģinājumiem regulāri turpināja pulcēties LU vīru koris “Dziedonis” un jauktais
koris “Domino”.
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7. Plāni 2018. gadam
LU MII 2018. gadā tiks turpināta darbība saskaņā ar institūta Nolikumu un LU MII
attīstības stratēģiju no 2016. gada līdz 2020. gadam.
2018. gadā tiks nodrošināta pētnieciskā darbība un publisko pakalpojumu sniegšana
atbilstoši zinātnieku ētikas kodeksam, starptautiski atzītiem labas prakses paraugiem un
LU MII iekšējiem normatīviem dokumentiem, tādējādi nodrošinot savas darbības
attiecīgos kvalitatīvos rādītājus un ceļot institūta prestižu kopumā.
LU MII stratēģiskie virzieni, lai uzlabotu LU MII darba kvalitāti:
1. Matemātiķu sadarbības koncentrācija LU MII un kā obligāta komponente –
sadarbības devums augstākai izglītībai.
2. Iepriekšējos gados ir notikusi aktīva virzība uz kopsadarbību, proti, LU MII ir trīs
fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti, valsts finansēts sadarbības projekts,
valsts pētījumu programmas projekts “Nākamās paaudzes informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pētniecības valsts programma (NexIT)”, valsts
pētījumu programmas “Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un
cilvēkdrošība)” projektā “Valoda – nacionālās identitātes pamats 3.4”, valsts
pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika
drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” 2. projekts.
3. Plānota Matemātikas biedrības gadskārtējā konference. LU MII projektos darbu
izpilda akadēmiskais personāls no LU MII, LU, RTU, LLU, Daugavpils
Universitātes, Liepājas Universitātes. Šādi tiek nodrošināta sasaiste ar izglītību,
reģionālo izglītību un vienota pētniecības vide un kvalitāte. Akadēmiskais
personāls nodarbojas savā vēsturiskajā tematikā, bet attīstības tendence tiek likta uz
matemātisko modelēšanu (dabas un sociālajās zinātnēs pielietojot tehnoloģijas).
LU MII uzņemas to nodrošināt.
4. Datorikā:
- inovatīva darbība vērsta uz sadarbību ar komersantiem un valsts pārvaldi, IT
kompetences centru;
- valsts deleģētu uzdevumu izpilde (CERT, NIC);
- sadarbība ar mācību procesu, t. sk. ar visām Latvijas augstskolām;
- konkretizēta sadarbība ar citiem VNPC (bioinformātika, valoda, medicīna);
- iegādāto resursu virtualizācija un kopīga izmantošana;
- vide doktorantūrai;
- paplašināta sadarbība “kosmosa” datu glabāšanā un apstrādē;
- ciešāka mijiedarbība ar IKT nozari – sadarbība ar LIKTA, komersantiem;
Kompetenču centru, kopš 2013. gada noslēgti kopā 6 līgumi;
- dalība ES Horizon 2020 projektu pieteikumu sagatavošanā un realizācijā.
LU MII nodrošina institūta darbības nepārtrauktību, balstoties uz iespējamo risku
apzināšanu, bet jo īpašu vērību pievēršot datu drošībai, personāla atjaunošanai un
darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai, kā arī kvalitatīvai publisko pakalpojumu
sniegšanai un ugunsdrošības risku izvērtēšanai. 2018. gadā risku mazināšanai atbilstošās
pozīcijās tiks izvērtēta situācija un pieņemti nepieciešamie lēmumi.
Darba plāna neizpildes riski nav lieli. Nenozīmīgas novirzes var būt saistītas ar
darbības kvantitatīvajiem rādītājiem (dalība konferencēs, publikāciju skaits) un piesaistīto
darbinieku dinamiku.
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1. pielikums
LU MII īstenotie projekti
un līgumdarbi
Nr.p.
k.

Projekta identifikators

1.
Nr.621447

2.
Nr.621353

3.

Nr.1.1.1.1/16/A/219

Nr.1.1.1.1/16/A/135
4.

5.
Nr.1.1.1.1/16/A/004

6.
Nr.NFI/R/2014/053

7.

Nr.1.2.1.1/16/A/007

8.

Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/
180

9.

Nr.
1.1.1.2/VIAA/1/16/188

Nr.

Projekta nosaukums
Reconfigurable ROS-based
Resilient Reasoning Robotic
Cooperating Systems (R5COP)
DEWI (Dependable
Embedded Wireless
Infrastructure)
Daudzslāņu valodas resursu
kopa teksta semantiskai
analīzei un sintēzei latviešu
valodā
Uz grafiem balstītas
sistēmbioloģijas datu
modelēšanas un analīzes
metodes
Biomasas kombinēto
degšanas procesu pētījumi un
elektrodinamiskā vadība
ekoloģiski tīrai un efektīvai
enerģijas ražošanai
Sadarbība Norvēģu finanšu
instrumenta un Latvijas valsts
budžeta līdzfinansētā projekta
īstenošanā
Nr.NFI/R/2014/053
Projekta “Informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju
kompetences centrs”
individuālais pētījums Nr. 2.5
“Automatizēta vizuālo
materiālu atpazīšanas un
anotēšanas sistēma LETA
arhīva vajadzībām”.
Konkrētā sintaksē balstīta
meklēšana specializētā
modelēšanas valodā veidotos
modeļos
No abstraktās nozīmes
reprezentācijas līdz dabiskam
teikumam un saistītam
tekstam
Modeļu-bāzētā tīmekļa

Projekta
izpildes laiks

01.02.2014.31.03.2017.

01.03.2014.28.02.2017.

Projekta
pasūtītājs/finansētājs
Latvijas Zinātņu
akadēmija un
ARTEMIS
kopuzņēmums
Latvijas Zinātņu
akadēmija un
ARTEMIS
kopuzņēmums

01.12.2016.30.11.2019.

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds
(ERAF)

01.01.2017.31.12.2019.

ERAF

01.03.2017.28.02.2020.

01.03.2015.30.04.2017.

03.10.2016.31.12.2017.

ERAF

ERAF, sadarbība ar
Rīgas Pedagoģijas
un izglītības vadības
akadēmiju

ERAF,
sadarbības līgums ar
ITKC un LETA

01.09.2017.31.08.2020.

Līgums ar VIAA
(PostDoc)

01.10.2017.30.09.2020.

Līgums ar VIAA
(PostDoc)
Līgums ar VIAA
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10.

1.1.1.2/VIAA/1/16/214

11.

Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/
218

12.

Nr.1.1.1.4/17/I/015

13.

Nr.623/2014

14.

Nr.10-4/VPP-12/20 1

15.

Nr.10-4/VPP-12/20 2

16.

Nr.10-4/VPP-12/20 4

17.

Nr.10-4/VPP-14/9

18.

Nr.10-4/VPP-14/11

19.

Nr.3-27-07

20.

Nr.3-27-43

21.

Nr.3-27-21-2013

22.

Nr.3-27-22-2013

lietotņu infrastruktūra ar
mākoņu tehnoloģiju atbalstu
Lietotāja pieredzē balstīta
ekspromptvaicājumu
ģenerēšana no patvaļīga
atslēgvārdus saturoša teksta
Latvijas Universitātes
pētniecības infrastruktūras
modernizācija un resursu
koncentrācija viedās
specializācijas jomās
Virpuļveida plūsmas:
modelēšana un izmantošana
enerģijas pārveidošanas
tehnoloģijās, jaunu ierīču
projektēšanā, jaunu tehnisku
risinājumu iegūšanā un vides
aizsardzībā
Nākamās paaudzes
informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju (IKT) pētniecības
valsts programma (NexIT)
(1.projekts)
Nākamās paaudzes
informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju (IKT) pētniecības
valsts programma (NexIT)
(2.projekts)
Nākamās paaudzes
informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju (IKT) pētniecības
valsts programma (NexIT)
(4.projekts)
Letonika – Latvijas vēsture,
valoda, kultūra, vērtības
Kiberfizikālās sistēmas,
ontoloģijas un biofotonika
drošai&viedai pilsētai un
sabiedrībai (SOPHIS)
Sadarbība pētniecībā
mākoņdatošanas jomā
Programmatūras izstrāde reālā
laika sistēmām (Software for
Real Time Application)
VPS pakalpojuma
nodrošināšana
VPS pakalpojuma
nodrošināšana

01.09.2017.31.08.2020.

01.09.2017.31.08.2020.

(PostDoc)
Līgums ar VIAA
(PostDoc)

30.05.2017.30.06.2019.

ERAF,
sadarbības līgums ar
LU

01.02.2014.31.12.2017.

Latvijas zinātnes
padome

01.08.2014.31.03.2018.

Studiju un zinātnes
administrācija

01.08.2014.31.03.2018.

Studiju un zinātnes
administrācija

01.08.2014.31.03.2018.

Studiju un zinātnes
administrācija

01.11.2014.31.12.2017.

Studiju un zinātnes
administrācija

01.06.2014.31.12.2017.

Studiju un zinātnes
administrācija

01.02.2012.31.01.2018.

SIA “Biznesa
Internet
tehnoloģijas”

04.12.2012.31.12.2020.
01.08.2013.31.05.2017.
01.08.2013.31.12.2018.

The Telos Alliance
P.Krišjānis
SIA "CONNECT
IT"
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23.

Nr.3-27-34-2015

24.

Nr.3-27-6-2016

25.

Nr.3-27-39-2016

26.

Nr.3-27-40-2016

27.

Nr.3-27-03-2017

28.

Nr.3-27-05-2017

29.

Nr.3-27-08-2017

30.

Nr.3-27-09-2017

Uzturlīdzekļu garantiju fonda
uzskaites sistēmas
datorprogrammas pavadīšana
Par virtuālā privātā servera
izmantošanu
Par ontoloģijas izveidi LR
Uzņēmumu reģistros
glabājamo datu struktūrai
Deleģēto valsts pārvaldes
uzdevumu izpilde
Nepārtraukta diennakts
pieejamības nodrošināšana
Latvijas teritorijā Eiropas
akadēmiskā tīkla GEANT
kanālam
Bāzes finansējums zinātniskai
darbībai
Par personas kodu šifrēšanas
programmprodukta izstrādi un
tā pirmkoda auditu
Konsultāciju līgums par IKT
inženiertehniskiem
risinājumiem
Prokuratūras Noziedzīgi
iegūto līdzekļu legalizācijas
novēršanas dienesta
informācijas sistēmas
„Neparastu un aizdomīgu
finanšu darījumu reģistrs”
tālāka attīstīšana un
uzlabošana, nepieciešamo
izmaiņu veikšana
Programmatūras "Early
Warning Disunformation
System" izstrāde un atbalsts

01.01.2016.31.12.2018.

08.05.2017.10.05.2017.

31.

Nr.3-27-12-2017

32.

Nr.3-27-15-2017

33.

Nr.3-27-16A-2017

TAIEX atbalsts pētījumiem
par reaģēšanu uz datu
drošības incidentiem

Nr.3-27-17-2017

Efektīvas sadarbības projekts
starp LU, LU MII un SIA
"LMT"

Nr.3-27-20-2017

Pētījuma “Latviešu valodas
prasmes kvalitāte: valsts
valodas prasmes pārbaudes
kārtotāju rezultāti” datubāzes
satura (datu kopas) izveide un
uzturēšana

34.

35.

Uzturlīdzekļu
garantiju fonda
administrācija
SIA “WIFI”

04.01.2016.31.12.2018.
08.12.2016.01.12.2017.

Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistrs

01.01.2017.31.12.2017.

LR Aizsardzības
ministrija

01.01.2017.31.12.2017.

Izglītības un zinātnes
ministrija

01.01.2017.31.12.2017.
14.03.2017.14.05.2018.

LR Izglītības un
zinātnes ministrija

17.03.2017.16.03.2019.

08.06.2017.30.04.2019.

08.05.2017.30.09.2017.

09.05.2017.31.12.2017.

16.06.2017.15.01.2018.

Slimības profilakses
un kontroles centrs
Iekšlietu ministrijas
Informācijas centrs

LR Prokuratūras
Noziedzīgi iegūto
līdzekļu legalizācijas
novēršanas dienests

NATO Strategic
Communications
Centre of Excelence
Technical Assistance
Information
Exchange Instrument
of the Europen
Commission
Latvijas
Universitāte, SIA
“Latvijas Mobilais
telefons”
Latviešu valodas
aģentūra
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36.

Nr.3-27-22-2017

37.

Nr.3-27-29-2017

38.

Nr.3-27-32-2017

39.

Nr.3-27-33-2017

40.

Nr.3-27-37-2017

41.

Nr.3-27-40-2017

42.

Nr.KC-L-2017/3 (327-16-2017)

43.

IOI

44.

IOI

45.

Nr.653998
(H2020)

46.

Domēna vārdi .lv
(domēnu vārdu skaits
123 199)

Maršruta plānošanas un
optimizācijas risinājumu un
algoritmu izpētes un izstrādes
pakalpojumi
Elektroniskajai datu bāzei
“RADURAKSTI”
nepieciešamās
aizmugursistēmas (back-end)
apkopošana, tās API
specifikācijas izveide un
realizācija
CLARIN2017 atbalsts
Par mākoņdatošanas
pakalpojumu nodrošināšanu
Elektroniskajai datu bāzei
“RADURAKSTI”
nepieciešamo datorresursu
nodrošināšana
Par virtuālā privātā servera
izmantošanu zinātnisko
projektu īstenošanai
Dalība Tehnoloģiju pārneses
programmā “Atbalsts
tehnoloģiju pārneses sistēmas
pilnveidošanai” ietvaros
(projekta Nr.
Nr.1.2.1.2/16/I/001).
Zinātniskais atbalsts Baltijas
informātikas un starptautiskās
informātikas olimpiādēm
Starptautiskās informātikas
olimpiādes (IOI) vietnes
uzturēšana
GÉANT Research and
Education Networking –
Framework Partnership
Agreement Proposal
(GEANT2020)
Domēna vārdu .lv
administrēšana, inovatīvu
pakalpojumu ieviešana

27.06.2017.26.06.2019.

SIA Mappost

15.08.2017.30.10.2017.

Latvijas Nacionālais
Arhīvs

10.10.2017.31.12.2017.
01.09.2017.31.08.2018.

CLARIN ERIC
SIA “Euro Trading
Company”

01.11.2017.31.12.2018.

Latvijas Nacionālais
Arhīvs

01.11.2017.30.11.2017.

Latvijas
Biomedicīnas
pētījumu un studiju
centrs

11.05.2017.11.05.2020.

01.01.2017.31.12.2017.

01.01.2017.31.12.2017.

Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūra
Latvijas Informācijas
un komunikācijas
tehnoloģijas
asociācija
International
Olympiad in
informatics
Foundation

23.04.2015.-

European
Commission

01.01.2017.31.12.2017.

Domēna vārdu .lv
lietotāji
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2. pielikums
Zinātniskās publikācijas
1. Publikācijas, kas indeksētas Web of Science un/vai SCOPUS datubāzē
1. N. Grūzītis, D. Dannells. A multilingual FrameNet-based grammar and lexicon for
Controlled Natural Language. Language Resources and Evaluation 51(1), Springer,
2017, pp. 37–66; DOI: 10.1007/s10579-015-9321-8; ISSN: 1574020X (SCOPUS, Web
of Science)
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10579-015-9321-8
2. A. Lepin, L. Lepin, N. Vasilyev. On Boundary Value Problems for φ-Laplacian on the
Semi-Infinite Interval. Mathematical Modelling and Analysis, Volume 22, Issue 1,
2017, pp. 52–59; Print ISSN: 1392-6292; Online ISSN: 1648-3510 (SCOPUS, Web of
Science)
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3846/13926292.2017.1263245
http://dx.doi.org/10.3846/13926292.2017.1263245
3. M. Kokainis, S. Asmuss. Continuous and discrete higher-degree F-transforms based
on B-splines. Soft Computing 21, No. 13, 2017, pp. 3615–3639; DOI:10.1007/s00500017-2655-y; ISSN:14327643 (SCOPUS, Web of Science)
4. M. Kokainis, S. Asmuss. Approximation by multivariate higher degree F-transform
based on B-splines. Soft Computing 21, No. 13, 2017, pp. 3587–3614; DOI:
10.1007/s00500-017-2654-z; ISSN: 14327643 (SCOPUS, Web of Science)
5. H. Kalis, A. Buikis, A. Aboltins, I. Kangro. Special splines of hyperbolic type for the
solutions of heat and mass transfer 3-D problems in porous multi-layered axial
symmetry domain. Mathematical Modelling and Analysis 22, No. 4, 2017, pp. 425–
440; DOI: 10.3846/13926292.2017.1318796; ISSN: 13926292 (SCOPUS, Web of
Science)
6. O. Dumbrajs, H. Kalis. Multimode time-dependent gyrotron equations for different
time scales. Physics of Plasmas 24, No. 9, 2017, Article Number 093111; DOI:
10.1063/1.5000388; ISSN: 1070664X (SCOPUS, Web of Science)
7. A. Šostak, A. Eļkins. LM-valued equalities, LM-rough approximation operators and
ML-graded ditopologies, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics 46, No. 1,
2017, pp. 15–32; DOI: 10.15672/HJMS.2016.400; ISSN: 13035010 (SCOPUS, Web of
Science)
8. A. Šostak, I. Uļjane. Bornological structures on many-valued sets, RAD HAZU
Matematičke Znanosti 21, No. 532, 2017, pp. 145–170; DOI: 10.21857/90836cdw6y;
ISSN: 18454100 (SCOPUS, Web of Science)
9. I. Bula, M. A. Radin, N. Wilkins. Neuron model with a period three internal decay
rate. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2017, pp. 1–
19; DOI: 10.14232/ejqtde.2017.1.46; ISSN: 14173875 (SCOPUS, Web of Science)
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10. S.-E. Han, A. Šostak On the measure of M-rough approximation of L-fuzzy sets. Soft
Computing 25, 2017, pp. 1–13; DOI: 10.1007/s00500-017-2841-y; ISSN: 14327643
(SCOPUS)
11. J. Cīrulis. The diamond partial order for strong Rickart rings. Linear and Multilinear
Algebra Volume 65, Issue 1, January 2, 2017, pp. 192–203; DOI:
10.1080/03081087.2016.1179250; ISSN:03081087 (SCOPUS, Web of Science)
12. S. Smirnov. On the areas under the oscillatory curves. Nonlinear Analysis: Modelling
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2. .LV Reģistratūru avīze #3 (janvāris 2017)
https://www.nic.lv/static/data/NIC_Registraturu%20avize_2017Nr3.pdf
3. .LV Reģistratūru avīze #4 (maijs 2017)
https://www.nic.lv/static/data/NIC_Registraturu_avize2017n4.pdf
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4. .LV Reģistratūru avīze #5 (septembris 2017)
https://www.nic.lv/static/data/nic_avize_nr5.pdf
5. CENTR Ģenerālā asambleja norit Latvijā (01.06.2017.)
http://www.pardomenu.lv/2017/06/01/centr-generala-asambleja-norit-latvija/
6. Jaunie augstākā līmeņa domēni finiša taisnē (05.06.2017.)
http://www.pardomenu.lv/2017/06/05/jaunie-augstaka-limena-domeni-finisa-taisne/
7. Kā top nelietīgi piedāvājumi reģistrēt domēna vārdus? (19.06.2017.)
http://www.pardomenu.lv/2017/06/19/ka-top-nelietigi-piedavajumi-registretdomena-vardus/
8. Tirgus tendences: Jaunie vispārējie TLD Latvijā un Baltijā (27.06.2017.)
http://www.pardomenu.lv/2017/06/27/jaunie-visparejie-tld-latvija-un-baltija/
9. Jauni likuma grozījumi attiecībā uz domēna vārdiem (25.09.2017.)
http://www.pardomenu.lv/2017/09/25/jauni-likuma-grozijumi-attieciba-uz-domenavardiem/
10. Sociālā inženierija (12.01.2017.)
https://www.esidross.lv/2017/01/12/sociala-inzenierija/
11. Drošība ceļojot (21.02.2017.)
https://www.esidross.lv/2017/02/21/drosiba-celojot/
12. Apstājies. Padomā. Pieslēdzies (10.03.2017.)
https://www.esidross.lv/2017/03/10/apstajies-padoma-piesledzies/
13. 29. martā CERT.LV aicina uz bezmaksas datora pārbaudi pie datorologa
(10.03.2017.)
https://www.esidross.lv/2017/03/10/29-marta-cert-lv-aicina-uz-bezmaksas-datoraparbaudi-pie-datorologa/
14. Mobilo aplikāciju droša izmantošana (14.03.2017.)
https://www.esidross.lv/2017/03/14/mobilo-aplikaciju-drosa-izmantosana/
15. Digitālās drošības diena 28. martā (21.03.2017.)
https://www.esidross.lv/2017/03/21/digitalas-drosibas-diena-28-marta/
16. Izspiedējvīrusi jāķer svaigi (B. Martuzāns) (27.03.2017.)
https://www.esidross.lv/2017/03/27/izspiedejvirusi-jaker-svaigi/
17. Paroļu frāzes (18.04.2017.)
https://www.esidross.lv/2017/04/18/parolu-frazes/
18. Mūsdienu tiešsaistes bērnu drošība (22.05.2017.)
https://www.esidross.lv/2017/05/22/musdienu-tiessaistes-bernu-drosiba/
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19. Ko var mācīties no WannaCry (02.06.2017.)
https://www.esidross.lv/2017/06/02/ko-var-macities-no-wannacry/
20. Tiešsaistes spēļu drošība (12.06.2017.)
https://www.esidross.lv/2017/07/12/tiessaistes-spelu-drosiba/
21. Rezerves kopijas un atgūšana (08.08.2017.)
https://www.esidross.lv/2017/08/08/rezerves-kopijas-un-atgusana/
22. Paroļu pārvaldnieki (19.09.2017.)
https://www.esidross.lv/2017/09/19/parolu-parvaldnieki-3/
TV un radio sižeti / intervijas/ziņas interneta portālos
Intervijas un ziņas radio:
1. Diskusija LR1 raidījumā “Kā labāk dzīvot” par maršrutētāju drošību (05.01.2017.)
2. Diskusija LR1 raidījumā “Krustpunktā” par viltus ziņām un to, cik pasargāti esam
no iespējamiem kiberuzbrukumiem (10.01.2017.)
3. Diskusija LR1 raidījumā “Krustpunktā” par jauno banku autentifikāciju un mobilo
iekārtu drošību (13.02.2017.)
4. Komentārs LR1 raidījumā “Krustpunktā” par e-vēlēšanām (16.02.2017.)
5. Diskusija LR4 raidījumā “Открытый вопрос” par jauno banku autentifikāciju un
kiberdrošību (16.02.2017.)
6. Sižets LR6 (NABA): Dienas apskats. Mākslīgā intelekta laboratorijai aprit 25 gadi
(16.02.2017.)
http://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/lr/81920/dienas-apskats.-latvijas-universitates-maksligaintelek/

7. Diskusija LR1 raidījumā “Kā labāk dzīvot” par jauno banku autentifikāciju un
kiberdrošību (24.02.2017.)
8. Sižets LR1: Zinātnieks: Mākslīgajam intelektam nav jāaizstāj, bet jāatslogo cilvēks
(25.02.2017.)
http://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/tehnologijas-un-zinatne/zinatnieks-maksligajamintelektam-nav-jaaizstaj-bet-jaatslogo-cilveks.a225483/

9. Intervija LR4 ziņās par kiberriskiem (03.03.2017.)
10. Sižets LR1 ziņās par to, kā Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
kopā ar atbildīgajām iestādēm plāno pievērsties aktuālajiem jautājumiem
kiberdrošības jomā un kiberdrošības politikas īstenošanā (21.03.2017.)
11. Intervija LR1 raidījumam “Pusdiena” par kiberdrošības situāciju Latvijā
(21.03.2017.)
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12. Komentārs LR1 raidījumam “Pēcpusdiena” par atšķirībām starp kiberuzbrukumiem
un troļļu darbību internetā (27.03.2017.)
Ziņas un intervijas presē un interneta portālos:
1. Teksta analīzes tehnoloģiju izmanto visā pasaulē, Ilustrētā Zinātne, Nr. 2, 2017.
2. Latvijas Universitātes Mākslīgā intelekta laboratorijai aprit 25 gadi, LU ziņas
(15.02.2017.)
https://www.lu.lv/zinas/t/44754/

3. Dators veido kartotēku medijiem, Latvijas Avīze (21.02.2017.)
4. http://www.la.lv/dators-veido-kartoteku-medijiem/
5. Latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca palīdzēs saprast senos tekstus, Latvijas Avīze
(10.03.2017.)
http://www.la.lv/saprast-16-gadsimta-latvieti/

6. Neuzskata vairs par ķertu, Diena (11.06.2017.)
https://www.diena.lv/raksts/sestdiena/intervijas/neuzskata-vairs-par-kertu-14174110

7. Kopēt cilvēku, KLUBS, Nr. 11, 2017
https://www.manizurnali.lv/product/751534/

Sižeti televīzijā, tiešraides:
1. Intervija LTV raidījumam “Panorāma” par vīrusiem mobilajos telefonos
(12.01.2017.)
2. Intervija TV24 par kiberdrošības aktualitātēm (13.01.2017.)
3. Komentārs LNT ziņās par kiberdrošības situāciju valstī (15.01.2017.)
4. Intervija LTV raidījumam “De Facto” par atbildīgu ievainojamību atklāšanu un
politiski motivētiem kiberuzbrukumiem (29.01.2017.)
5. Intervija TV24 par kiberdrošības aktualitātēm (07.02.2017.)
6. Intervija LTV raidījumam “4. studija” par datoru un viedtālruņu drošību
(13.02.2017.)
7. Apbalvo zinātnes izcilniekus, sižets LTV Panorāma (14.02.2017.)
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/14.02.2017-apbalvo-zinatnes-izcilniekus.id90914/,
8. Sižets LTV raidījumā “Aizliegtais paņēmiens” ar praktisku eksperimentu, cik grūti
ir iekļūt svešā datorā, un speciālistu ieteikumiem sevis pasargāšanai (20.02.2017.)
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9. Komentārs LNT ziņās par populāru interaktīvo lelli, kas var kļūt par spiegošanas
rīku (26.02.2017.)
10. Sižets LNT raidījumā “Bez Tabu” par sociālo tīklu viltus laimētavām (28.02.2017.)
11. Dalība MixTV apaļā galda diskusijā “Дети и родители. Заметить друг друга” par
bērnu drošību internetā (22.03.2017.)
12. Intervija LTV7 raidījumā “Zhiznj segodnja” par kiberdrošību un sižets par
Datorologu (23.03.2017.)
13. Intervija studentu KIWI TV par paroļu drošību (29.03.2017.)
14. LTV1 raidījums “Izgudrotāji” (11.05.2017.)
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/11.05.2017-izgudrotaji-4.-serija.id97223/
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3. pielikums
LU MII organizētie pasākumi
(konferences, semināri, mācības, vasaras skolas)
Nr.p.k.

Atbildīgais Nosaukums
organizators

1.

NIC

2.

NIC

3.

Mākslīgā
intelekta
laboratorija

4.

5.

CERT.LV

RIPE NCC

LU 75.
konferences
Datorlingvistikas
sekcija
Bezmaksas datoru
un mobilo iekārtu
pārbaude
“Datorologs”
Seminārs “Esi
drošs”

CERT.LV

6.

CERT.LV

7.

NIC

8.

Mākslīgā
intelekta
laboratorija

9.

Seminārs
“Uzņēmuma
digitālā zīmola
veidošana un
aizsargāšana”
Bezmaksas kursi
RIPE biedriem

Sadarbības
partneri

CERT.LV

10.

CERT.LV

11.

CERT.LV

NATO CCDCOE
mācības “Locked
Shields 2017”
.LV Reģistratūru
tikšanās

Starptautiskā
vasaras skola
“Fifth GF
Summer School
2017”
Seminārs
“Artefaktu analīze
un incidentu
risināšana”
DNSSEC
ieviešanas
apmācības
IT drošības
konference
“Kiberšahs 2017”

LU,
Gēteborgas
Universitāte

ISACA
Latvijas
nodaļa

Dalībnieku
skaits
(plānotais)
100

Norises
vieta

Norises laiks

LU MII,
Rīga,
Latvija

18.01.2017.

LU MII,
Rīga,
Latvija
LU MII,
Rīga,
Latvija

22.24.02.2017.

25

16.02.2017.

90

LU MII,
Rīga,
Latvija

23.03.2017.

Konferenču
centrs
“Citadele”,
Rīga,
Latvija
LU MII,
Rīga,
Latvija
SIA
“Spārnos”,
Rīga,
Latvija
LU
Datorikas
fakultāte,
Rīga,
Latvija
LU MII,
Rīga,
Latvija

06.04.2017.

200

25.28.04.2017.

50

18.05.2017.

35

14.25.08.2017.

40

29.31.08.2017.

28

LU MII,
Rīga,
Latvija
AS
“Viesnīca
Latvija”,

11.12.09.2017.

26

05.10.2017.

500
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12.

CERT.LV

13.

CERT.LV

14.

NIC

15.

CERT.LV

Bezmaksas datoru
un mobilo iekārtu
pārbaude
“Datorologs”
Mācības
“Kibersargs
2017”
Seminārs “DNS
ļaunprātīga
izmantošana:
izmeklēšanas rīki
un metodes”
Sagatavošanās
treniņš mācībām
“Crossed Swords”

Rīga,
Latvija
LU MII,
Rīga,
Latvija

25.10.2017.

LU MII,
Rīga,
Latvija
LU MII,
Rīga,
Latvija

08.11.2017.

50

13.11.2017.

45

LU MII,
Rīga,
Latvija

04.08.12.2017.

45
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4. pielikums
LU MII darbinieku aizstāvētie un vadītie
promocijas darbi, maģistra un bakalaura darbi
LU Datorzinātņu promocijas padomē aizstāvētie promocijas darbi
(Izcelti autori un vadītāji no LU MII)
Nr.p.
k.

Grāds

Datums

Vadītājs

Autors

Nosaukums

1.

03.10.2017.

Dr.sc.comp.

Uldis Locāns

Guntis Bārzdiņš

2.

08.12.2017.

Dr.sc.comp.

Pēteris Paikens

Guntis Bārzdiņš

Nākotnes procesoru
arhitektūru
pielietojums precīzu
daļiņu paātrinātāju
modelēšanā
Rīku kopa latviešu
valodas semantikas
analīzei

LU Matemātikas zinātņu padomē aizstāvētie promocijas darbi
Nr.p.
k.
1.

Datums

27.09.2017

Grāds

Autors

Dr.math.

Nadežda
Aleksejeva (exSveikate)

Vadītājs

Nosaukums

Felikss
Sadirbajevs

Parasto
diferenciālvienādojumu
rezonantas
robežproblēmas

Vadītie un aizstāvētie maģistra darbi
N.p.k.

Uzvārds

Vārds

1.

Bendrups

Alfrēds

Augstskola,
programma
LU dat.mag.

2.

Brujeva

Laura

LU dat.mag.

3.

Buks

Dzintars

LU dat.mag.

4.

Dorbe

Nauris

LU dat.mag.

Guntis
Bārzdiņš

5.

Glagoļevs

Jans

LU dat.mag.

6.

Goško

Emīls

LU dat.mag.

Kārlis
Freivalds
Guntis
Bārzdiņš

Vadītājs

Nosaukums

Kārlis
Freivalds
Sergejs
Kozlovičs
Guntis
Bārzdiņš

3D grafikas atveidošana reālā
laikā ar Vulkan API
Tīmekļa lietotņu lietotāja
saskarnes bibliotēku analīze
Laikapstākļu prognozēšana
izmantojot dziļās mašīnmācīšanās
paņēmienus
Bezpilotu mašīnu apmācība
izmantojot stimulētās mācīšanās
dziļos neirona tīklus
koorporatīvās braukšanas sistēmā
Preču zīmju meklēšana attēlos
Augstas Izšķirtspējas Attēli
Izmantojot Dziļo
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Mašīnmācīšanos
7.

Lācis

Jānis

LU dat.mag.

Kārlis Čerāns

8.

Milta

Iveta

LU dat.mag.

Juris Vīksna

9.

Ozoliņš

Jānis

LU dat.mag.

Uldis Bojārs

10.

Plass

Haralds

LU dat.mag.

Guntis
Bārzdiņš

11.

Rublāns

Mārcis

LU dat.mag.

Guntis
Bārzdiņš

12.

Rutkis

Jāzeps

LU dat.mag.

13.

Tīrums

Kristaps

LU dat.mag.

Kārlis
Freivalds
Audris Kalniņš

14.

Voitkevičs

Jānis

LU dat.mag.

15.

Zandersons

Oskars

LU dat.mag.

16.

Zīmecs

Kristers

LU dat.mag.

Sergejs
Kozlovičs

17.

Zoldners

Mārcis

LU dat.mag.

Artūrs Sproģis

Opermanis

Bruno

Lapiņa

Marta

21.

Dzalbe
Teters

Kristīne
Kristiāns

Guntis
Bārzdiņš
Normunds
Grūzītis
Normunds
Grūzītis
Māris Ziema

22.

Rājevs

Dzintars

LU FMF
mat. maģ.
LU DF dat.
maģ.
LU FMF
mat. maģ.
RTU DIT
fakultāte
LU dat.mag.

23.

Šauriņa

Eva

24.

Lāma

Agita

Sergejs
Kozlovičs
Edgars Celms

18.

19.
20.

Leo Trukšāns

LU mat.mag. Andrejs Cibulis
LU FMF
mat. maģ.

Svetlana
Asmuss

C# un LINQ iespējas
modelēšanas rīku būvē
Metodes un programmatūra
genoma datu analīzei
Automātiska tīmekļa vietņu stila
ģenerēšana
Raspberry Pi mikrodatora
izmantošana automašīnu numuru
atpazīšanai un plūsmas
reģistrēšanai
Attēla atpazīšanas trokšņa
ietekmes samazināšanas metodes
dziļajos neirona tīklos izmantojot
brīvpieejamos attēla datus
Datorspēles izstrāde mobilajām
platformām “Android” un “iOS”
Modeļbāzēta lietotāja saskarņu
izstrāde
Vienas lappuses tīmekļa lietotņu
drošība
Vairākplatformu spēles izstrādes
process, izmantojot libGDX
ietvaru, un tā salīdzinājums ar
līdzīgiem rīkiem
Angular specifiska TypeScript
pirmkoda ģenerēšana ar Roslyn
.NET kompilatora platformu
E-komercijas risinājumu
integrācija un automatizācija
Attēlu aprakstīšana ar
konvolūciju un rekurentajiem
neironu tīkliem
Hipotēžu virzītas izstrādes izpēte
Atbalsta vektoru metodes
izmantošana teksta klasifikācijai
Apmācību multivides lietojuma
izveide
Infrastruktūras pieejamības
paaugstināšana, izmantojot
attālinātu rezerves datu centru
Ekstremālie polimino un
polimondi
Lēmuma pieņemšanas metodes
pilnveidošana neobjektīvu
ekspertu ietekmes mazināšanai
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25.

Lāma

Reinis

LU FMF
mat. maģ.

Svetlana
Asmuss

26.

Vitkovska

Diāna

LU FMF
mat. maģ.

Svetlana
Asmuss

27.

Petrova

Olga

LU FMF
mat. maģ.

Uldis Strautiņš

28.

Ponti

Christian

Tallinn
University of
Technology

Bernhards
Blumbergs

29.

Prei

Kaspar

Tallinn
University of
Technology

Bernhards
Blumbergs

Lineārās programmēšanas pieja
pseidolineāru optimizācijas
uzdevumu risināšanai
Uz nestriktas loģikas balstītu
lēmumu pieņemšanas sistēma
kredītriska novērtēšanai
Topoloģijas optimizācijas
algoritmi 3D printējamu struktūru
dizainam
Use of ICMPv6 in a Scenariobased Experiment for Computer
Network Exfiltration and
Infiltration Operations
Measuring Personnel Cyber
Security Awareness Level
Through Phishing Assessment

Vadītie bakalaura darbi
Vadītājs

Nosaukums

Natalija

Augstskola,
programma
LU mat.bak.

Andrejs
Cibulis

Polimino salikumu skaita
problēma

Pužulis

Ilmārs

LU DF dat.
bak.

Normunds
Grūzītis

Apjomīga starpvalodu
skaitļojamā leksikona
izstrāde GF ietvarā

Kurzemnieks

Artūrs

LU DF dat.
bak.

Pēteris
Paikens

5.

Nicmanis
Borskoviča

Dāvis
Sintija

LU DF dat.
bak.
LU DF dat.
bak.

Pēteris
Paikens
Uldis Bojārs

6.

Gailis

Miks

LU DF dat.
bak.

Uldis Bojārs

7.

Jevdokimovs

Jans Ivans

LU DF dat.
bak.

Uldis Bojārs

8.

Kajaks

Jānis

LU DF dat.
bak.

Uldis Bojārs

9.

Kļava

Roberts

LU DF dat.
bak.

Kārlis Čerāns

N.p.k.
1.

Uzvārds

Vārds

Volodina

2.

3.
4.

Automatizēta tekstūru
ģenerēšana
Sabiedrības attieksmes
modelēšana, izmantojot
sentimenta analīzi
Lietu interneta drošības
riski saimniecības un
viedajās ierīcēs
Mūzikas datu avotu
integrācija un kvalitātes
analīze
Strukturētu datu
vizualizācija,
pamatojoties uz definīciju
dabīgā valodā
RDF datu validācija,
izmantojot datu formas
Ontoloģiju automātiskas
attēlošanas servisi
OWLGrEd rīkā
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Funkcionālā
programmēšana
mājaslapu izstrādē
L-sistēmu pielietojums
augu 3D modeļu
ģenerēšanai
Mašīnmācīšanās
pielietojums sporta
notikumu prognozēšanā
Procedurāla 3D sfēriska
reljefa ģenerēšana

10.

Ruseckis

Juris

LU DF dat.
bak.

Kārlis Čerāns

11.

Kovaļenko

Inta

LU DF dat.
bak.

Agris Šostaks

12.

Zvaigzne

Madars

LU DF dat.
bak.

Agris Šostaks

13.

Grekovs

Dmitrijs

LU DF dat.
bak.

Kārlis
Freivalds

14.

Jacuks

Pāvels

LU DF dat.
bak.

Kārlis
Freivalds

15.

Lazdiņš

Uldis

LU DF dat.
bak.

Kārlis
Freivalds

16.

Čīma

Anete

LU DF dat.
bak.

Kārlis
Freivalds

17.

Dālbergs

Ģirts

LU DF dat.
bak.

Leo Trukšāns

18.

Pužulis

Guntars

LU DF dat.
bak.

Leo Trukšāns

19.

Cukurs

Druvis

LU DF dat.
bak.

Leo Trukšāns

20.

Gaļinauskis

Toms

LU DF dat.
bak.

Leo Trukšāns

21.

Innuss

Kristaps

LU DF dat.
bak.

Leo Trukšāns

22.

Staškevičs

Braijens

LU DF dat.
bak.

Leo Trukšāns

23.

Freidenfelds

Artis

LU FMF
mat. bak.

Andrejs
Reinfelds

Plazmas vienādojuma
analīze

24.

Frolovs

Sergejs

LU FMF
mat. bak.

Inese Bula

Bevertona-Holta modelis
un tā vispārinājumi

25.

Konstantinovs

Romāns

LU FMF
mat. bak.

Uldis
Strautiņš

Kāda biomasas
gazifikācijas modeļa
skaitliska analīze

Tekstūras koordinātu
ģenerēšanas algoritmi 3D
modeļiem
3D galaktikas kartes
vizualizēšana
Rastra attēlu
pārveidošana vektoru
formā
Uzņēmuma darbiniekus
aizsargājoša ugunsmūra
un papildus drošības
modeļu izstrāde
Tīkla plūsmu monitoringa
sistēmas izstrāde
Mikroservisa
autorizēšanās sistēma
balstīta uz XACML
standartu
Resursu koplietošanas
metodes infrastruktūras
mākoņos
Programmatūras
Definētas Tīklošanas
tehnoloģijas darbības
principi
Monitoringa sistēmas
pilnveidošana
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26.

Mihailovs

Valērijs

LU FMF
mat. bak.

Sergejs
Smirnovs

Otrās kārtas parasto
diferenciālvienādojumu

27.

Ratnieks

Pēteris Kārlis

LU FMF
mat. bak.

Kārlis Podiņš

28.

Alksnis

Artis

LU FMF
mat. bak.

Svetlana
Asmuss

29.

Akmens

Toms

LU. FMF
mat. bak.

Inese Bula

30.

Bērziņa

Signee

LU. FMF
mat. bak.

Ingrīda
Uļjane

31.

Capa

Viktorija

LU FMF
mat. bak.

Svetlana
Asmuss

32.

Kleinberga

Singrīta

LU FMF
mat. bak.

Svetlana
Asmuss

33.

Ķikule

Maija

LU FMF
mat. bak.

Svetlana
Asmuss

34.

Magdaļenoka

Māra

LU FMF
mat. bak.

Svetlana
Asmuss

Blokķēdes izmantošana
kā trešā puse godīgas
apmaiņas problēmā
Izejvielu aprites
optimizācija ražošanas
uzņēmumā lietojot
dažādus krājuma vadības
moduļus
Rikati diferenču
vienādojumu
nepieļaujamās kopas
izpēte
Sakārtotie svārstīgie
nestriktie Hamahera
agregācijas operatori
Nestriktā lineārā
programmēšana preču
optimālās plūsmas
noteikšanai
Intervālu metode kritēroju
salīdzināšanai un tās
lietojumi lēmumu
pieņamšanā
Lingvistikās metodes
pielietojums laikrindu
analīzē
Uz grafiem balstītie darbu
plānošanas algoritmi

35.

Trofimoviča

Sintija

LU FMF
mat. bak.

Svetlana
Asmuss

36.

Zubova

Krista

LU. FMF
mat. bak.

Inese Bula

37.

Būmane

Anna Beāte

LU. FMF
mat. bak.

Inese Bula

Vairāku mērķa funkciju
optimizācijas piegādes
plāna noteikšanai
Rusch Modelis
Ģenētiskais algoritms
optimizācijas metodēs
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5. pielikums
LU MII pieteiktie un/vai reģistrētie
patenti, intelektuālie īpašumi

Nr.
p.k.

Patenta/ preču
zīmes/ licences
nosaukums

Patenta/ preču
zīmes/ licences
autori (Uzvārds
Vārds)

Pieteikts/ reģistrēts

Ja reģistrēts:
Patenta/
Patenta/ preču
preču zīmes/
zīmes/ licences
licences
Nr., reģistrācijas
darbības
datums
termiņš
Latvijas patents
Nr.14784
20.01.2014
31.05.2032.

Paņēmiens un iekārta
maršrutētā sakaru
tīklā pārraidāmā datu
apjoma

G. Bārzdiņš,
A. Heidens

31.05.2012.
Latvijas patenta
pieteikums
Nr.P-12-89

Method and
Apparatus for
Reducing Receiver
Identification
Overhead in IP
Broadcast Networks

G. Bārzdiņš,
J. Klabacka

16.09.2011.
Iesniegts Pasaules
intelektuālā īpašuma
organizācijā
Nr.WO/2012/036566
PCT/NO2011/000258

pieteikums tiek
uzturēts

-

Iekārta un
datorizpildāms
paņēmiens
pārklājošos punktu
klasteru vizualizācijai
uz grafiskās
vizualizācijas ierīces

J. Vihrovs,
K. Prūsis,
K. Freivalds,
P. Ručevskis,
V. Krebs

05.09.2013.
Nr.P-13-126

Nr.LV14797
20.01.2014

05.09.2033.

N. Grūzītis,
K. Čerāns,
R. Liepiņš,
G. Bārzdiņš

16.08.2013.
Nr.P-13-119

Nr.LV14817
20.02.2014.

15.08.2033.

4.

Paņēmiens tīmekļa
ontoloģiju valodas
objekta tipa īpašību
leksiskās formas un
sintaktiskās valences
definēšanai

K. Podnieks,
L. Lāce

24.09.2013.
Nr.P-13-137

Nr.14783
24.09.2013.

23.09.2033.

5.

Paņēmiens un
elektroniskā sistēma
domēnspecifiskas
procesu pārvaldības
programmsistēmas
domēnspecifisko
procesu definīciju
transformēšanai
Method and
Apparatus for
Reducing Receiver
Identification
Overhead in IP
Broadcast Networks

G. Bārzdiņš,
J. Klabacka

17.09.2012.
Norvēģijas patents

Norvēģijas
patents
Nr.332443
17.09.2012.

16.09.2030.

Device and method
for defining the
lexical form and the
syntactic valence of
object type properties
in the Web Ontology
Language

N. Grūzītis,
K. Čerāns,
R. Liepiņš,
G. Bārzdiņš

16.08.2013. Latvijas
patenta pieteikums

Nr. LV 14817
(B),
20.07.2015.

15.08.2033.

1.

2.

3.

6.

7.
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8.

9.

A method and a
system for encoding
and decoding of
suffix tree and
searching within
encoded suffix tree

J. Vīksna,
K. Freivalds,
M. Grasmanis,
E. Celms

26.08.2015. Eiropas
Savienības patenta
pieteikums Nr.
EP15182490.1

Iesniegts
reģistrēšanai

-

A system and method
for instantaneous ad
hoc querying of
hospital information

K. Čerāns,
J. Bārzdiņš,
M. Grasmanis,
E. Rencis.

12.08.2015. Eiropas
Savienības patenta
pieteikums Nr.
EP15180671.8

Iesniegts
reģistrēšanai

-

Citi intelektuālie īpašumi (licences, rīki)
Smart Network
Analysis
1.

2.

3.

4.

Latviešu valodas
datorlingvistikas rīku
komplekts
Statistisks
morfoloģiskās
marķēšanas rīks
Latviešu valodas
runas sintēzes rīks

V. Zariņš,
M. Opmanis,
K. Freivalds,
P. Ručevskis,
V. Krebs
N. Grūzītis

Saņemts
bezatlīdzības
lietošanā

Nr.3-27-24
13.12.2011.

-

LU MII izstrādāts

Nr.425
28.08.2013.

P. Paikens

LU MII izstrādāts

Nr.442
28.08.2013.

Regulāri tiek
uzturēts un
papildināts
Regulāri tiek
uzturēts un
papildināts

LU MII izstrādāts

Nr.430
28.08.2013.

I. Auziņa

Regulāri tiek
uzturēts un
papildināts
Regulāri tiek
uzturēts un
papildināts

L. Pretkalniņa,
L. Rituma

LU MII izstrādāts

5.

Statistisks
sintaktiskais parseris
(prototips)

Nr.444
28.08.2013.

I. Skadiņa

LU MII izstrādāts

6.

Angļu-latviešu
statistiskās
mašīntulkošanas
sistēmas prototips

Nr.432
28.08.2013.

Regulāri tiek
uzturēts un
papildināts

Grafisks ontoloģiju
redaktors OWLGrEd

K. Čerāns

LU MII izstrādāts

Nr.5369
23.05.2013.

Regulāri tiek
uzturēts un
papildināts

ERAF-Modelēšanas
rīku informācijas
glabāšanas līdzekļu
repozitorijs
ERAF-Modeļu
transformāciju
valodas kompilators

K. Čerāns

LU MII izstrādāts

Nr.7301
01.09.2008.

Regulāri tiek
uzturēts un
papildināts

K. Čerāns

LU MII izstrādāts

Nr.7302
01.09.2008.

Regulāri tiek
uzturēts un
papildināts

K. Čerāns

LU MII izstrādāts

10.

ERAF-Modelēšanas
rīku definēšanas
platforma

Nr.7303
01.09.2008.

Regulāri tiek
uzturēta un
papildināta

K. Čerāns

LU MII izstrādāts

11.

ERAF-Modelēšanas
rīku izpildes
platforma

Nr.7304
01.09.2008.

Regulāri tiek
uzturēta un
papildināta

7.

8.

9.
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12.

13.

14.

ERAF-Modeļu
transformāciju
bibliotēka tipiskiem
modelēšanas rīku
lietojumiem
Zinātības licence
“Zinātība granulāro
ontoloģiju datu
analīzei”
Programmatūra
“Mango – drošāka
interneta vietne no
markdown datnēm”

K. Čerāns

LU MII izstrādāts

Nr.7305
01.09.2008.

Regulāri tiek
uzturēta un
papildināta

K. Čerāns

LU MII izstrādāta

Nr.3-27-28-2016
29.08.2016.

-

M. Ruskuls

LU MII izstrādāta

Nr.765
30.12.2016.

Regulāri tiek
uzturēta un
papildināta
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