
Specsemināru saraksts, 2017.-2018. akadēmiskā 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 23.februārim. 

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

3) Studenti no 9.marta 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 Advanced topics in computer 

science 

Dr. dat. A.Yakaryilmaz ceturtdienās 15:00 Raiņa 19 433. telpa http://home.lu.lv/~abuzer/seminar.pdf 

Kontaktēties: abuzer@lu.lv 

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

Krūmiņš 

ceturtdienās 16:30 Raiņa 19 315. telpa  

3 Eksperimentālās metodes Prof. J. Šķilters trešdienās 18:15 Raiņa 19 16. auditorija Kontaktēties: jurgis.skilters@lu.lv 

(šajā semestrī īpaša uzmanība tiks pievērsta saskarņu 

lietotāju testēšanai; tāpēc arī tie, kas eksperimentālo metožu 

specsemināru ir apguvuši, var pieteikties, jo praktiskajā daļa 

veiksim saskarņu lietotāju testēšanu) 

4 Informācijas sabiedrības attīstības 

aktualitātes 

Prof. M. Vītiņš ceturtdienās 16:30 Raiņa 19 16. auditorija Kontaktēties: maris.vitins@lu.lv 

5 Informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas nozares 

terminoloģija 

Prof. J. Borzovs katru otro piektdienu 

14.00–16.00, sākot ar 

16.02.18 

Raiņa 19 432. telpa Kontaktēties: juris.borzovs@lu.lv; vietu skaits ierobežots 

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

pieteicies 

6 Kvantu algoritmi Prof. A. Ambainis, 

prof. J. Smotrovs, doc. 

A. Belovs 

ceturtdienās 16:30 Raiņa 19 317. telpa Kontaktēties: 

Juris.Smotrovs@lu.lv 

7 No modernās līdz laikmetīgajai 

mākslai /no dizaina līdz tīmekļa 

dizainam 

Asoc. prof. S. Zariņa trešdienās 18:15-

19.45 

Raiņa 19 021. telpa Kontaktēties: solvita.zarina@lu.lv 

8 Praktiskā dziļā mašīnmācīšanās P.Paikens trešdienās 16:30 Raiņa 29 414. telpa Kontaktēties: peteris@ailab.lv 

9 Produktu komercializācija Mg. dat. E. 

Syundyukov, S. 

Jakimovs 

trešdienās 16:30 

(sākot ar 14. februāri) 

Raiņa 19 303. telpa 

(projektu studija 

DF LAB) 

Nodarbības angļu valodā, http://www.df.lu.lv/zinas/t/48063/ 

iepriekš pieteikties: e.syundyukov@gmail.com 

10 Sporta programmēšana Prof. G. Arnicāns dažāds (jākontaktējas 

ar pasniedzēju) 

dažāds dažāds Kontaktēties: guntis.arnicans@lu.lv 

11 Kvantu programmēšanas vides DF pētnieks A.Rivošs Laiks vēl tiek precizēts, 

bet varētu būt: 

Pirmdiena, 18:30 

Raiņa 19 Programmēšanas 

katedras telpās 

Kontaktēties: alexander.rivosh@lu.lv 

Kvantu datori un kvantu skaitļošana pārstāj būt par teorētisko 

abstrakciju. Gaidot veiksmīgu kvantu datoru realizāciju, 

vairākas jaunas kompānijas, kas specializējas datoru izveidē, 

un  gandrīz visi IT giganti ir iesaistījušies sacensībās par 

labākiem kvantu datoru simulātoriem, programmēšanas 

rīkiem, valodām un vidēm. 

Dotā semināra mērķis ir apzināt tekošo situāciju, izmēģināt 

pieejamās kvantu programmēšanas vides un salīdzināt tās 

savā starpā. 

Semināra valodas: latviešu, angļu (atkarībā no dalībniekiem). 

12 Vizuāli rīki datu analīzei Prof. K. Čerāns 

 

Pirmā reize ceturtdien  

08.02.2018 16:30 

 

Raiņa 29 

 

210. telpa 

 

Pieteikties pa epastu. Kontaktēties:  

karlis.cerans@lumii.lv 
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