
 

Specsemināru saraksts, 2022. gada PAVASARA semestris  
 
Reģistrācijas kārtība: 
1) Studenti piesakās pie pasniedzēja līdz 18. februārim,   Nosacījums – visos specsemināros vietu skaits ierobežots 
2) Pasniedzējs nosūta studentu sarakstus (vārds, uzvārds, studentu apliecības numurs) Ārijai Sproģei līdz 28.februārim 
3) Studenti no 7. marta nokontrolē LUISā, vai reģistrācija ir veikta arī LUIS (ja nav reģistrācijas, tad students sazinās ar specsemināra pasniedzēju) 
 

Nosaukums Vadītāji Laiks Ēka Telpa WWW, piezīmes 

Informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas 

nozares terminoloģija 

Prof. J. Borzovs katru otro piektdienu 

14.00– 16.00, pirmā 

sanāksme 11. februārī 

14.00-16:00 

 attālināti Skype Kontaktēties: juris.borzovs@lu.lv; 

vietu skaits ierobežots (max 10); 

prioritāte tam studentam, kas agrāk 

epastiski pieteicies 

Info:   http://www.digitalis.lv/ , kā arī 

vairāk informācijas par specsemināru DF 

lapā specsemināru sadaļā 

Experimental methods  
 
(will take place in English but 

Latvian students are welcome as 

well) 

 

Prof. J. Šķilters,  

Asoc.prof. . L.Zariņa 

 

Mondays 18:00 (first 
meeting on February 7, 
2022;  
Specseminars will take 
place in selected 
Mondays that will be 
communicated to the 
students in the first 
meeting) 

  

 
Online via Teams 
(unless there are 
no epidemiological 
constraints and we 
can run a physical 
co-presence event)    

To sign up, please write to  
jurgis.skilters@lu.lv 
and CC  

liga.zarina@lu.lv 
 

Informācijas sabiedrības 
attīstības aktualitātes 

 

Prof. Māris Vītiņš ceturtdienās no plkst. 
16:30 līdz plkst. 18:05,  

 Attālināti Kontaktēties: maris.vitins@lu.lv; vietu 
skaits ierobežots (max 12); prioritāte tam 
studentam, kas agrāk epastiski 
(maris.vitins@lu.lv) pieteicies 

 

“Valodas tehnoloģijas un 
mākslīgais intelekts” 

Prof. Inguna Skadiņa 

(LU MII & Tilde), dr. 

Sc. Comp. Mārcis 

Pinnis (Tilde), dr. Sc. 

Comp. Toms Bergmanis 

(Tilde) 

ceturtdienās 16.30- 18.00  
 

 Attālināti  Attālinātā specsemināra norisei –, 

kontaktēties ar pasniedzēju. 

Pieteikšanās: inguna.skadina@lu.lv 
 
Vairāk  informācijas par specsemināru  DF 

lapā specsemināru sadaļā 
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mailto:maris.vitins@lu.lv


Mākoņdatošanas tehnoloģijas Leo Trukšāns Notiks  

attālināti ar studentiem 

norunātā laikā 

 Attālināti Kontaktēties: leo.truksans@lu.lv 

"Būla funkciju polinomi"  
Prof. Juris Smotrovs 

 

ceturtdienās plkst. 16:30. 
  

Attālināti 

Pieteikties: juris.smotrovs@lu.lv , vēstulē 
norādot savu vārdu, uzvārdu 
un studenta apliecības numuru. 

Mākslīgais intelekts un 
sabiedrība: iespējas, riski un 
izaicinājumi 

lektora p.i. Maksims 

Ivanovs, Mg. sc. cogn 

ceturdienās no plkst. 

16:30 līdz plkst. 18:00 

 Attālināti  Pieteikšanās: rakstot uz 

maksims.ivanovs@edi.lv 

 
Vairāk  informācijas par specsemināru  DF 

lapā specsemināru sadaļā 
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