
Specsemināru saraksts, 2019. gada pavasaris 
 

Pirmā nodarbība  notiek  1. semestra nedēļā (ja konkrētajam specsemināram nav norādīts citādi), iepriekš kontaktēties ar pasniedzēju pa sarakstā redzamajiem e-pastiem. 

Reģistrācijas kārtība:  

1) Studenti reģistrējas pie pasniedzēja, pēdējo izmaiņu termiņš - līdz 22.februārim. 

2) Pasniedzējs nosūta studentu sarakstus (vārds, uzvārds, studentu apliecības numurs) Ārijai Sproģei līdz 1. martam.  

3) Studenti no 9.marta (tiks precizēts)  nokontrolē, vai reģistrācija ir veikta arī LUIS (ja nav reģistrācijas, tad students sazinās ar specsemināra vadītāju) 
 

N Nosaukums Vadītāji Laiks Ēka Telpa WWW, piezīmes 

1 Datorikas didaktika Asoc. prof. V.Vēzis, O. 

Krūmiņš 

Otrdien, 18.15 Raiņa 19 315. telpa Piezīme: varētu būt cits laiks, pēc savstarpējas vienošanās ar 

studentiem 

2 Eksperimentālās metodes Prof. J. Šķilters Tiks precizēts Raiņa 19 Tiks precizēts Intereses gadījumā sazināties ar kursa pasniedzēju  

jurgis.skilters@lu.lv līdz 4.02.2019.  

(Uz specsemināru iespējams pieteikties arī, ja iepriekšējos 

semestros šis specseminārs apgūts, jo praktisko darbu tēmas 

būs atšķirīgas.) 

3 Informācijas sabiedrības attīstības 

aktualitātes 

Prof. M. Vītiņš ceturtdienās 16:30 

Pirmā tikšanās 

ceturtdiena, 7. 

februāris. 

Raiņa 19 16. auditorija Kontaktēšanās/ pieteikšanās: maris.vitins@lu.lv (uz 

semināru reģistrēti tiek pirmie divdesmit pieci (25) 

pieteikumi" 

4 Informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas nozares 

terminoloģija 

Prof. J. Borzovs katru otro piektdienu 

14.00–16.00, kārtējā 

sanāksme 1.februārī 

14.00-16:00, pēc tam 

– 15.februārī. 

Raiņa 19 432. telpa  

(Programmēšanas 

katedra) 

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

(max 7); prioritāte tam studentam, kas ātrāk epastiski 

pieteicies 

5 Kvantu algoritmi Prof. A. Ambainis, 

prof. J. Smotrovs, doc. 

A. Belovs 

ceturtdienās 16:30 Raiņa 19 317. telpa Kontaktēties: 

Juris.Smotrovs@lu.lv 

6 No modernās līdz laikmetīgajai 

mākslai, no dizaina līdz tīmekļa 

dizainam 

Asoc. prof. S. Zariņa otrdienās 18:15-19.45 Raiņa 19 021. telpa Kontaktēties: solvita.zarina@lu.lv 

7 Drošība un ievainojamības Doc. P.Paikens Pirmā nodarbība 

ceturtdien, 7. februārī 

16:30, tālāk pēc 

vienošanās 

Raiņa 29 

(LUMII 

nevis 

LU)  

414. telpa Kontaktēties: peteris@ailab.lv 

8 Sporta programmēšana Prof. G. Arnicāns dažāds (jākontaktējas 

ar pasniedzēju) 

dažāds dažāds Kontaktēties: guntis.arnicans@lu.lv 

9 Vieslekcijas Datorikas fakultātē Uzskaiti par  dalību  

apkopo  prof. Laila 

Niedrīte 

dažāds dažāds dažāds Nosacījumus   skat.  aprakstā DF lapā, specsemināru sadaļā. 

Kontaktēties: Laila.Niedrite@lu.lv 
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