
 

Specsemināru saraksts, 2021. gada pavasara semestris (Papildināts 05.02.2021.) 
Reģistrācijas kārtība: 
1) Nosacījums – visos specsemināros līdz max 15 studentiem 
2) Studenti piesakās pie pasniedzēja  un pasniedzējs nosūta studentu sarakstus (vārds, uzvārds, studentu apliecības numurs) Ārijai Sproģei līdz 19. 
februārim 
3) Studenti no 26. februāra var paskatīties, vai reģistrācija ir veikta arī LUIS (ja nav reģistrācijas, tad students sazinās ar specsemināra vadītāju) 

Nosaukums Vadītāji Laiks Ē

ka 

Telpa WWW, piezīmes 

Informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas nozares terminoloģija 

Prof. J. Borzovs katru otro piektdienu 14.00– 

16.00, kārtējā sanāksme 12. 

februārī 14.00-16:00,  

 Attālināti Kontaktēties: juris.borzovs@lu.lv; vietu skaits 

ierobežots (max 15);  prioritāte tam studentam, kas 

agrāk epastiski pieteicies 

http://termini.lza.lv/   Vairāk informācijas par 

specsemināru  DF lapā specsemināru sadaļā 
Atvērtie dati un datu kvalitāte PhD Anastasija 

Ņikiforova 

tiks saskaņoti ar studentiem 11.02. 

plkst. 9:30 (informācija par 

pieslēgšanos nodarbībai tiks 

izsūtīta visiem, kas ir pieteikušies 

Specsemināram vai pēc 

pieprasījuma) 

  Attālināti 

 
Pieteikšanās: rakstot anastasija.nikiforova@lu.lv, 

norādot savu vārdu, uzvārdu un stud. apl. nr. 

 

Vairāk informācijas par specsemināru  DF lapā 

specsemināru sadaļā. 

 

vietu skaits seminārā - max 15. 

Blokķēdes Prof. Ģirts Karnītis, 

Pēteris Kokovkins 
(BTG) 

Otrdienās 16:30-18:00  Attālināti 
 

Kontaktēties:  Girts.Karnitis@lu.lv 

Vairāk informācijas par specsemināru  DF lapā 

specsemināru sadaļā. 

vietu skaits seminārā - max 15. 

Eksperimentālās metodes Prof. J. Šķilters,  

doc. L.Zariņa 

 

Trešdienās, 18:00,   

 
Attālināti 
 

Kontaktēties: jurgis.skilters@lu.lv un Liga.Zarina@lu.lv 

Vairāk  informācijas par specsemināru  DF lapā 

specsemināru sadaļā.  

vietu skaits seminārā - max (15*2 ) (Katram 

vadītājam pa 15) 

Informācijas sabiedrības attīstības 

aktualitātes 
Prof. Māris Vītiņš ceturtdienas, plkst. 16:30   Attālināti kontaktēties: maris.vitins@lu.lv . Vietu skaits 

ierobežots (max 12); visas divpadsmit vietas jau ir 

aizņemtas, dalībnieki uz 2020/2021 pavasara semestri jau 

ir pieteikušies un reģistrēti.  

Pieteikšanās līdz ar to ir slēgta. 

 
"Mākoņdatošanas tehnoloģijas" L.Trukšāns Ceturtdienas 17:00-18:40.  Attālināti Kontaktēties: Leo.Truksans@lu.lv 

eduMEET platformā, ar Estudijās norādītu info. 

vietu skaits seminārā - max 15. 
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"Mākslīgais intelekts un 
sabiedrība: iespējas, riski un 
izaicinājumi" 

Maksims Ivanovs Tiks precizēts pēc 

ievadnodarbības. 

Ievadnodarbība notiks 

trešdien, 10. februārī, plkst. 

18:00 

 Attālināti Veids, kā kontaktēties studentiem ar semināra 
vadītāju: sūtot e-pastu uz maksims.ivanovs@edi.lv 

Vairāk informācijas par specsemināru  DF lapā 

specsemināru sadaļā. 

vietu skaits seminārā - max 15. 

"Lietu Internets" ar fokusu 

uz  

"Lokalizācijas sistēmas un 

lietu internets medicīnā." 
 

Prof. Leo Seļāvo Par laiku vienosimies 

 

 Attālināti Interesentiem jāsūta e-pasts: 

leo.selavo@gmail.com 

Apraksts un portāls: 

http://andromeda.df.lu.lv/wiki/index.php/IOT-s 

vietu skaits seminārā - max 15. 
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