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Ievads 

Latvijā trūkst speciālistu, kas spētu kompetenti un 

kvalitatīvi darboties statistikas jomā. Šī problēma 

aktualizējās sakarā ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā 

2004. gadā: tās likumdošana prasa sistemātiski veikt dziļu, 

matemātiski pamatotu statistisko analīzi dažādās 

tautsaimniecības, izglītības u.c. jomās. Šādi speciālisti ir 

nepieciešami gan valsts iestādēm visos līmeņos, gan arī visu 

īpašuma formu organizācijām (ministrijām, pašvaldībām, 

kredītiestādēm, auditorfirmām, apdrošināšanas sabiedrībām 

utt.). Šī problēma ir aktuāla arī 10 gadus pēc iestāšanās ES, 

jo radījusi ir jaunu problēmu – ko iesākt ar uzkrāto milzīgo 

datu apjomu? 

Vienīgā akreditētā profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programma Latvijā, kas paredz sagatavot 

speciālistus ar dziļām zināšanām gan matemātikā, gan 

matemātiskajā statistikā un vienlaicīgi ar labām iemaņām 

praktiskajā darbā, ir LU profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programma „Matemātiķis statistiķis”. 

Šis informatīvais buklets satur informāciju par 

profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmu „Matemātiķis statistiķis” un tās absolventu 

karjeras perspektīvām. Tas izstrādāts kā profesionālās 

orientācijas uzskates līdzeklis vidusskolēniem. 
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1. FIZMATI 

 

1.1. Latvijas Universitāte 
 

 

Latvijas Universitātes sekmīga darbība ir garants Latvijas 

attīstībai. LU apvieno daudzveidīgu pētniecību, studijas un 

inovatīvo darbību, lai sniegtu starptautiski atzītu augstāko 

izglītību, attīstītu zinātni, koptu latviešu valodu un kultūru, 

stiprinātu dažādu kultūru sakaru tradīcijas. 

 

 

• Baltijas lielākā augstākās izglītības iestāde pēc studentu 

skaita – aptuveni   17 000 studentu (2012.gadā) 

• Latvijas akadēmiskās un zinātnes dzīves centrs 

• Universitāte ar zinošiem un profesionāliem 

pasniedzējiem 

• Augstskola, kas piedāvā plašākās studiju iespējas 

• Studentiem draudzīgākā augstskola. 

http://foto.lu.lv/HI-RES/arhiivs/2004/23.ned._31.05.-06.06.2004/IMG_4899.JPG
http://foto.lu.lv/HI-RES/arhiivs/2004/23.ned._31.05.-06.06.2004/IMG_4899.JPG
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1.2. Fizikas un matemātikas fakultāte 

 

Adrese: Zeļļu iela 8, Rīga, LV - 1002 

Telefons: 67033706 

Dekāns: asoc.prof. Leonids Buligins 

E-pasts: fmf@lu.lv  
 

Fakultāte sadarbībā ar LU zinātniskajiem institūtiem sniedz 

augstāko akadēmisko, kā arī profesionālo izglītību un veic 

pētījumus fizikā, matemātikā un optometrijā. 

 

Fakultātes struktūrvienības 
 

FIZIKAS NODAĻA  

Adrese: Zeļļu iela 8, Rīga, LV - 1002 

Telefons: 67033757 

Vadītājs: doc. S. Lācis 

 

 

Nodaļas sastāvā ietilpst 4 katedras: Eksperimentālās fizikas 

katedra, Teorētiskās fizikas katedra, Elektrodinamikas un 

nepārtrauktas vides mehānikas katedra, Cietvielu un materiālu 

fizikas katedra.  

Ir izveidotas divas pētnieciskas laboratorijas: Datortehnoloģijas 

mācību centrs un Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās 

modelēšanas laboratorija.  

 

 

mailto:fmf@lu.lv
http://home.lanet.lv/~hl
http://home.lanet.lv/~hl
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2007.gadā Fizikas un matemātikas fakultātes 

struktūrvienība bija arī Datorikas nodaļa, bet 

kopš 2009.gada marta tā ir atsevišķa LU 

fakultāte: Datorikas fakultāte, kura atrodas Raiņa 

bulv. 19 un tās dekāns ir prof. J. Borzovs  

 

 

 

OPTOMETRIJAS UN REDZES ZINĀTNES NODAĻA  
Adrese: Ķengaraga iela 8,  

Rīga, LV - 1063 

Telefons: 67260585 

Vadītājs: prof. I. Lācis 

 

 

 

A.LIEPAS NEKLĀTIENES 

MATEMĀTIKAS SKOLA  
Adrese: Zeļļu iela 8, Rīga, LV - 1002 

Telefons: 67033738 

Vadītāja v.i.: M.Avotiņa 

 

 LĀZERU CENTRS 
Adrese: Zeļļu iela 8, Rīga, LV - 

1002 

Telefons: 67033754 

 

 

http://www.lu.lv/dn/
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MATEMĀTIKAS NODAĻA  
Adrese: Zeļļu iela 8, Rīga, LV - 1002 

Telefons: 67033705 

Vadītājs: prof. I.Bula 

Nodaļas sastāvā ietilpst 3 katedras: Diferenciālvienādojumu un 

tuvināto metožu katedra, Matemātiskās analīzes katedra, 

Vispārīgās matemātikas katedra. 

Matemātikas nodaļa nodrošina Matemātiķa statistiķa studiju 

programmu ar pasniedzējiem, atbild par programmas veiksmīgu 

eksistenci. 

 
Fizmati uz Daugavas ledus 

 

 
2009.gada Aristoteļa svētkos 
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1.3. Matemātikas nodaļa 

 

Matemātikas nodaļas sastāvā ir 3 katedras. 

Diferenciālvienādojumu un tuvināto metožu katedra 

Katedras vadītājs: prof. A.Reinfelds 

Telefons: 67033722 

Katedra nodrošina matemātikas bakalaura studiju programmas 

moduļa Tehnomatemātika realizāciju, kas atbilst Eiropas 

Industriālās matemātikas konsorcija ECMI standartiem. 

Vispārīgās matemātikas katedra 

Katedras vadītājs: v.i. as.prof. J. Mencis 

Telefons: 67033704 

Katedra pamatā atbild par vidusskolas matemātikas skolotāju 

sagatavošanu un sadarbību ar Latvijas skolām. 

Matemātiskās analīzes katedra  
Katedras vadītāja: prof. S.Asmuss 

Telefons: 67033725 

Katedra atbild par Matemātiķa - statistiķa profesionālās 

bakalaura studiju programmas realizāciju un nodrošina šīs 

programmas speciālās daļas - statistikas - izpildi. 

http://foto.lu.lv/HI-RES/arhiivs/2004/21.ned._17.05.-23.05.2004/IMG_4200.jpg
http://foto.lu.lv/HI-RES/arhiivs/2004/21.ned._17.05.-23.05.2004/IMG_4200.jpg
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Matemātikas nodaļa sadarbojas ar LU integrētajiem 

institūtiem, īpaši LU Matemātikas un Informātikas institūtu. 

Nodaļas starptautiskā sadarbība visaktīvāk notiek Eiropas 

industriālās matemātikas konsorcija (ECMI) veicinātu projektu 

ietvaros ar Kaizerslauternas universitāti un Minhenes 

Bundesvēra universitāti Vācijā, kā arī SOCRATES 

programmas ietvaros ar Brēmenes universitāti Vācijā. 

Atsevišķiem akadēmiskā personāla locekļiem ir sadarbības 

partneri Kārļa universitātē Čehijā, Sauthemptonas un 

Bredfordas universitātēs Anglijā, Helsinku universitātē Somijā, 

Umeo universitātē Zviedrijā, Ostravas universitātē Čehijā, 

Ročesteras tehnoloģiju institūtā ASV, Tartu universitātē 

Igaunijā, Viļņas universitātē un Viļņas Gedimina tehniskajā 

universitātē Lietuvā  

Statistiskās izglītības jomā turpinās sadarbība ar Umea 

universitāti Zviedrijā, Kaizerslauternas universitāti Vācijā, 

Tartu universitāti Igaunijā. 

Regulāri notiek Latvijas, Lietuvas un Igaunijas augstskolu 

kopīgas zinātniski metodiskas konferences par matemātikas 

pedagogu gatavošanas jautājumiem. 
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1.4. Studenti 

Kas ir fizmati? Fizmati ir LU Fizikas un matemātikas fakultātē 

studējošie studenti: 

 profesionāli 

 zinoši 

 atbildīgi 

 jautri 

Fizikas un matemātikas fakultātes Studentu pašpārvaldes mājas 

lapa: www.fizmati.lv  
 

 
 

Universitāte piedāvā visplašākās iespējas ne tikai studēt, bet arī 

radoši izpausties un sportot. 

 

http://foto.lu.lv/HI-RES/arhiivs/2004/19.ned._03.05.-09.05.2004/IMG_3655.JPG
http://www.lu.lv/piedava/index.html
http://www.lu.lv/sports/
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Baldone 2013 – ievads dzīvei Fizmatos 

 
Fizmatu orientēšanās sacensības 2013 
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Fizmatu koris „Aura” 2013.gada Dziesmu un deju svētku 

gājienā 

 
LU mūzikas grupu konkursa noslēgums klubā NABAKLAB, 

uzstājas Fizmatu grupa Oghre, 2013 
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2. STUDIJU PROGRAMMA  

„MATEMĀTIĶIS STATISTIĶIS” 

2.1. Programmas vispārējais raksturojums 

Kam domāta programma? 

Jums, ja Jūs vēlaties apgūt, kā ar matemātiski precīzu metožu 

palīdzību iespējams aprakstīt un analizēt «neprecīzus», riska un 

nenoteiktības elementus saturošus dabaszinātniskos un sociālos 

(tai skaitā ekonomiskos, finanšu) procesus vai ar daudziem 

skaitļiem (lasi: datiem) izteiktus dabaszinātniskos un sociālos 

(tai skaitā ekonomiskos, finanšu) procesus. 

Ko programmā studē? 

Studējot šajā programmā, papildus tīri matemātiskiem 

priekšmetiem (algebrai, ģeometrijai, matemātiskajai analīzei, 

diferenciālvienādojumu teorijai, optimizācijas metodēm) un 

«fizmatiski» tradicionālajiem dabaszinātņu un datorzinātņu 

kursiem Jūs iegūsiet labas zināšanas tādos tieši šai programmai 

aktuālos kursos kā varbūtību teorija, matemātiskā statistika, 

izlases apsekojumi, laikrindu analīze un regresiju analīze. Būs 

iespēja apgūt vispārizglītojošus kursus (ekonomika, filozofija, 

psiholoģija, tiesības), kā arī iespēja iegūt labas iemaņas šo 

zināšanu izmantošanai praktisku problēmu risināšanā. 

Ar ko programma atšķiras no citām? 

Ar to, ka tajā «ar vienu šāvienu varēsiet nošaut divus zaķus» – 

iegūt gan bakalaura grādam atbilstošu akadēmisko izglītību, 

gan arī statistikas matemātiķa profesionālo kvalifikāciju, kas 

jums dos tiesības strādāt matemātiķu, statistiķu un darījumu 

operāciju analītiķu amatos. 

Cik ilgi programmā jāstudē? 

Programma, kura tika pārakreditēta 2013.gada 18.decembrī 

(tātad programma, pēc kuras studēsiet Jūs), paredz 4 gadu ilgu 

mācību procesu, no kura pusgads tiks veltīts praksei.
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2.2. Programmas mērķi un uzdevumi 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmas „Matemātiķis statistiķis” mērķis ir sagatavot 

kvalificētus matemātiķus un statistiķus valsts un privātām 

tautsaimnieciskām struktūrvienībām, vadoties no tā, lai viņu 

zināšanas un prasmes atbilstu Latvijas Republikas profesiju 

klasifikatorā minētai profesijai: 

 Statistikas MATEMĀTIĶIS (2121 02). 

Studiju programmas galvenais uzdevums ir dot studentiem 

dziļas zināšanas matemātikā un statistikā un praktiskas 

iemaņas, kas nepieciešamas, lai varētu strādāt valsts iestādēs un 

dažādu īpašuma formu uzņēmumos: ministrijās, pašvaldībās, 

Centrālajā Statistikas pārvaldē, bankās, apdrošināšanas 

kompānijās, auditorfirmās utt. par matemātiķiem, lietišķās 

matemātikas speciālistiem, statistiķiem, analītiķiem un 

aktuāriem. Labākie no programmas absolventiem tiks aicināti 

turpināt mācības maģistrantūrā un pēc tās beigšanās - 

doktorantūrā ar mērķi piesaistīt šos absolventus zinātniskajam 

darbam un/vai mācību procesam LU vai citās Latvijas 

augstskolās. 

2.3. Programmas aktualitāte 

Matemātiķa statistiķa studiju programma Latvijas 

Universitātē tika izveidota 1997. gadā ar mērķi, lai, 

nepazeminot tos akadēmiskos standartus, kuriem atbilst LU 

realizētā Matemātikas bakalaura studiju programma, ļautu daļai 

matemātikas studiju programmu absolventu jau studiju laikā 

adaptēties tām prasībām, kuras matemātikas un statistikas 

lietojumu jomā izvirza tautsaimniecība. Galvenokārt tas attiecas 

uz statistisko datu vākšanu, apstrādi un analīzi, kā arī uz 

iemaņu apgūšanu ekonomisko, finansiālo un citu sociālo 

procesu matemātiskajā analīzē. 
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 Speciālisti, kas spētu kvalitatīvi un kompetenti darboties 

aprakstītajās sfērās, Latvijā bija nepieciešami jau 1997. gadā, 

kad šī programma sāka funkcionēt, un vēl jo vairāk ir vajadzīgi 

tagad. Mūsu 15 gadu ilgā pieredze ļauj apgalvot, ka šīs 

programmas absolventi iegūst tādas profesionālas iemaņas un 

prasmes, lai viņi spētu sekmīgi strādāt par matemātiķiem, 

statistiķiem, darījumu operāciju analītiķiem, aktuāriem, utt. No 

otras puses, absolventu akadēmisko zināšanu bagāža ir 

pietiekama, lai viņi varētu turpināt akadēmiskās studijas 

Matemātikas maģistrantūrā. 

Par programmas aktualitāti liecina arī fakts, ka 2006. un 

2007. gadā Profesionālās izglītības un attīstības aģentūrā 

(PIAA) tika apstiprināti un realizēti trīs Eiropas Savienības 

līdzfinansētie projekti, kuri ir tieši virzīti uz šīs programmas 

nostiprināšanu: 

 Matemātiķa - statistiķa studiju programmas 

modernizēšana Latvijas Universitātē, 

 LU augstākā profesionālā Matemātiķa - statistiķa 

programma: vidusskolēnu un studentu profesionālā 

orientācija, 

 Otrā līmeņa augstākās profesionālās programmas 

matemātiķis - statistiķis studentu prakse. 

 

2.4. Programmas struktūra 

Matemātiķa statistiķa profesionālā bakalaura programma 

paredz sekojošu nosacītu bloku apgūšanu (programmas plānā 

tas sadalīts savādak): 

1. teorētiskās matemātikas kursu bloks; 

2. varbūtību teorijas un matemātiskas statistikas bloks; 

3. sociālo un ekonomisko procesu matemātiskās 

modelēšanas un analīzes kursu bloks; 

4. speciālo datorprogrammu un skaitlisko metožu bloks; 
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5. vispārizglītojošu kursu bloks;  

6. prakse; 

7. bakalaura darbs. 

Teorētiskas matemātikas kursu bloks  

Šeit studentam ir jāapgūst tādus nopietnus matemātikas 

kursus kā matemātiskā loģika, matemātiskā analīze, algebra, 

ģeometrija, diferenciālvienādojumi, u.c.  

Bieži tiek uzdots jautājums – gan no jaunāko kursu 

studentiem, gan no darba devējiem – kāpēc tik daudz abstraktas 

zināšanas studentam ir jāapgūst, ja viņš plāno strādāt konkrētajā 

uzņēmumā? Nedaudz pārspīlējot formulēsim šo jautājumu tā: 

Vai veiksmīgam darbam par statistiķi pietiek ar vidusskolas 

matemātikas kursu? Mēģināsim īsi  atbildēt uz šo jautājumu.  

Mūsu programmas mērķis ir gatavot speciālistus, kuri ne 

tikai prot izmantot zināmas statistikas metodes, lai risinātu 

mazāk vai vairāk standartus uzdevumus, bet kuri prot modificēt 

zināmās un paši izstrādāt jaunas metodes, lai efektīvi risinātu 

arī nestandarta problēmas. Un šeit bez labas matemātiskas 

sagatavotības, kuru nodrošina mūsu programma, neiztikt. 

Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas bloks 

Matemātiķa statistiķa programmas varbūtību teorijas un 

matemātiskās statistikas blokā mērķis ir sagatavot augstas 

kvalifikācijas matemātiskās statistikas speciālistus, kas spētu 

veikt statistisko analīzi visās tautsaimniecības jomās. Šī bloka 

uzdevums ir nodrošināt teorētiskās zināšanas un praktiskās 

iemaņas varbūtību teorijā, matemātiskajā statistikā un 

matemātiskajā ekonomikā un dot prasmi lietot iegūtās 

zināšanas, brīvi izmantojot datorus. 

Kursu „Varbūtību teorija”, „Matemātiskā statistika”, 

„Gadījuma procesi”, „Laikrindu analīze”, „Ekonometriskās 
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analīzes matemātiskie pamati”, „Izlases apsekojumi” sekmīgu 

studiju rezultātā studenti var ne tikai izmantot šajos kursos 

izklāstītās metodes konkrētajās situācijās, bet var radoši 

modificēt šīs metodes un izstrādāt jaunas, tieši to konkrētu 

problēmu optimālai risināšanai, ar kurām viņi sastapsies savā 

profesionālajā darbībā.  

Sociālo un ekonomisko procesu matemātiskās 

modelēšanas un analīzes kursu bloks 

Studentiem tiek piedāvāti sekojoši kursi „Ekonomikas 

teorijas pamati”, „Mikroekonomika (matemātiskie pamati)”, 

„Vērtspapīru portfeļi un to vadīšana”, „Operāciju pētīšana”, 

„Stratēģisko spēļu teorija”, „Masu apkalpošanas matemātiskie 

modeļi”, „Uzņēmējdarbības pamati”. 

Pēc kursu materiāla sekmīgas apguves studenti prot risināt 

praktiskas dabas uzdevumus, pielietojot matemātikas līdzekļus. 

Un atkal, liela uzmanība šeit ir pievērsta gan modeļu 

matemātiskam aparātam, kas ir ļoti svarīgs matemātiķa-

statistiķa profesionālajā darbība, gan aprakstīto shēmu un 

metožu lietojumiem. 
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Speciālo datorprogrammu un skaitlisko metožu bloks 

Mūsdienās speciālists nevar veiksmīgi strādāt gandrīz 

nevienā profesijā, neapgūstot labas iemaņas darbam ar 

datoriem. Vēl jo vairāk tas attiecas uz speciālistiem, kas strādā 

matemātikas, statistikas un ekonomikas jomās. Tāpēc liela loma 

mūsu programmā ir studentu apmācībai darbam ar datoriem.  

Mācību kursos studenti tiek apmācīti strādāt ar datoru, apgūt 

programmēšanas valodas un skaitliskās metodes, lietot 

datorprogrammu paketes "Mathematica", "Maple", MATLAB, 

SPSS, MINITAB, R, kā arī dažas citas paketes. Tiek dots 

pārskats par atbilstošo programmproduktu pielietošanas sfērām 

un to standartiespējām. 

Vispārizglītojošo kursu bloks  

2013.gadā reorganizētajā programmā vispārizglītojošie 

kursi kopumā ir 6: „Angļu valodas mutvārdu un rakstveida 

saziņa”, „Filozofijas pamati”, „Saskarsmes psiholoģija”, 

„Ekonomikas teorijas pamati”, „Ievads Latvijas tiesību 

sistēmā”, „Uzņēmējdarbības pamati”. Tā kā programmā ir 

paredzēti brīvās izvēles kursi 6 kredītpunktu apjomā, tad ir 

iespēja brīvi no LU piedāvātā klāsta izvēlēties kursus, kas nav 

saistīti ar matemātiku un statistiku. 

 

Prakse 

Prakse ir obligāta profesionālo studiju programmu 

sastāvdaļa. Matemātiķa statistiķa programmas prakse tiek 

organizēta LR valsts iestādēs vai privātuzņēmumos, kuru 

darbība ir saistīta ar statistisko datu vākšanu, pētīšanu, 

izmantošanu un/vai ar matemātiski-ekonomisku modeļu 

izstrādāšanu (piemēram, statistikas pārvaldē, apdrošināšanas 

kompānijās, bankās un citur). 
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Prakse tiek organizēta divās daļās: Matemātiķa statistiķa 

zinātniski-pētnieciskā prakse un Matemātiķa statistiķa 

pamatprakse. Zinātniski-pētnieciskā prakses laikā paredzēts gūt 

iemaņas pētniecības jautājumos par matemātiskajiem un 

statistiskajiem modeļiem. Pamatprakses laikā students 

iepazīstas ar konkrētās iestādes struktūru, darba organizāciju un 

ar šai iestādei aktuālu statistiska un matemātiska rakstura 

problemātiku. Students tiek iesaistīts reālu statistisku datu 

vākšanā un ar datu apstrādi saistītā darbā. Prakses galvenais 

mērķis ir izveidot profesionālu kompetenču sistēmu, kā veikt 

teorētiski pamatotu datu apstrādi un analīzi, kā veidot 

atbilstošus matemātiskus, statistiskus, ekonomiskus, sociālus, 

u.c. modeļus, kuri atspoguļo prakses laikā savāktos datus un 

iestādes problemātiku. 

Bakalaura darbs 

Bakalaura darbs ir svarīga programmas sastāvdaļa, kuru 

aizstāvot, students demonstrē, ka viņš ir gatavs profesionālai 

darbībai. Matemātiķa statistiķa programmas bakalaura darba 

tēmas parasti ir saistītas ar varbūtību teoriju, matemātisko 

statistiku, lietišķo statistiku, aktuārzinātnēm un sociālo procesu 

matemātisko modeļu izstrādāšanu, bet neizslēdz arī tēmu no 

„tīrās” matemātikas. 
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3. Studijas 

3.1. Studiju uzsākšana 

Pieteikties studijām varēs gan elektroniski, gan arī 

ierodoties uz vietas augstskolās. Pieteikties elektroniski varēs 

noteiktos datumos jūlijā, izmantojot e-pakalpojumu Latvijas 

valsts portālā www.latvija.lv/studijas  

Elektroniski reflektants varēs pieteikties pats, kā arī 

pieteikumu varēs aizpildīt cita persona. Pēc pieteikuma 

iesniegšanas elektroniski, jebkurā no norādītajiem augstskolu 

uzņemšanas punktiem jāuzrāda nepieciešamie dokumenti un 

jāapstiprina pieteikums. 

Kā autentificēties (pieslēgties) pakalpojumam?  

E-pakalpojums ir pieejams ar šādiem autentifikācijas 

līdzekļiem:  

 Internetbankām (Swedbank, SEB banka,Citadele banka, 

Norvikbanka, Nordea banka, DNB banka)  

 drošu elektronisko parakstu  

 Personas apliecību (eID) 

 Mobilo ID  

 Ja tev neviens no iepriekš minētajiem piekļuves 

līdzekļiem nav pieejams, tad izmanto Portāla 

lietotājvārdu un paroli. 

Apstiprināt elektronisko pieteikumu vai pieteikties klātienē 

augstskolu uzņemšanas punktos varēs noteiktos datumos jūlijā! 

Svarīgi !!! Elektroniskā pieteikšanās nenozīmē, ka esi 

pilnībā iesniedzis pieteikumu studijām. Tev noteikti ir jāierodas 

personiski apstiprināt pieteikumu un uzrādīt nepieciešamos 

dokumentus. Lai apstiprinātu elektronisko pieteikumu, 

reflektantam:  

1) Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;  

http://www.latvija.lv/studijas
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2) Jāuzrāda dokumenti un to pielikumi (ja tādi ir) vai arī šo 

dokumentu notariāli apstiprinātas kopijas, kas apliecina 

iegūto vidējo izglītību;  

3) Jāuzrāda attiecīgās studiju programmas uzsākšanai 

nepieciešamo centralizēto eksāmenu sertifikāti, ja 

uzņemšana notiek, pamatojoties uz centralizēto 

eksāmenu rezultātiem;  

4) Jāuzrāda dokumenti, kuri pamato reflektanta tiesības uz 

priekšrocībām (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi, 

u.tml.).  

Apstiprināt elektronisko pieteikumu var: 

1. Personīgi ierodoties un ar dokumentiem apliecinot savu 

personību un studiju uzsākšanai nepieciešamo 

iepriekšējo izglītību. Ja kādos no uzņemšanā 

iesniegtajiem vai uzrādītajiem dokumentiem ir cits 

personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē, tad 

jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) 

maiņu, piemēram, laulības apliecība; 

2. Pilnvarota persona, uzrādot pilnvaru, piesakāmās 

personas personību apliecinošo dokumentu kopijas un 

dokumentus, kas apliecina piesakāmās personas studiju 

uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību. 

Septembra sākumā piesakies uz atsevišķiem studiju kursiem 

pirmajam semestrim. Sīkāku informāciju par pieteikšanos uz 

studiju kursiem var iegūt pie savas studiju programmas 

lietvedes. 

Studenta apliecības tradicionāli tiek izsniegtas studentu 

sveikšanas – „Aristoteļa” svētkos, kas notiek katru gadu pirms 

studiju sākuma. Ja šajos svētkos nepiedalīsies, apliecību varēsi 

saņemt arī fakultātē, uzsākot studijas. 

Lai saņemtu budžeta stipendiju, ir jāaizpilda anketa un tā 

jāiesniedz fakultātes sekretārei. Stipendiju konkursā tiks ņemti 

vērā uzņemšanas konkursa rezultāti. 

Jaunākā un precīzākā informācija par studijām LU ir 

atrodama www.lu.lv/gribustudet 

http://www.lu.lv/studijas/koordinatori.html
http://www.lu.lv/studijas/studiju-kartiba/stipendijas.html
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3.2. Studiju gaita 

Studijas LU notiek valsts valodā. Studiju procesā atļauts lietot 

Eiropas Savienības valstu oficiālās valodas, nepārsniedzot 

vienu piektdaļu no programmas apjoma. Akadēmiskais gads - 

40 nedēļu studiju posms, kas dalās rudens un pavasara 

semestros. Akadēmiskā gada plānojumu katram akadēmiskajam 

gadam apstiprina rektors. Nodarbību sarakstu sagatavošanas un 

publiskošanas kārtību nosaka LU Rīkojums. Katra semestra 

sākumā studentam jāreģistrējas studiju semestrim un konkrētu 

studiju kursu apguvei. 

Studijas ir organizētas pa semestriem atbilstoši studiju 

plānam. Studiju plāns – studiju programmas sastāvdaļu (studiju 

moduļu, studiju kursu) izkārtojums loģiskā secībā un laikā 

atbilstoši studiju programmas mērķiem. 

1 semestris = 16 studiju nedēļas + 4 sesijas nedēļas.     

Katra semestra apjoms vienāds 20 kredītpunktiem. 

Kredītpunkts ir studējošā darba apjoms 40 akadēmisko stundu 

apjomā, kontaktstundām nepārsniedzot pusi no darba apjoma. 1 

kredītpunkts atbilst 1,5 ECTS kredītpunktiem. Kontaktstunda ir 

akadēmiskā personāla un studējošā tieša saskarsme, kura tiek 

īstenota studiju programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanai 

atbilstoši studiju programmas plānam un kuras ilgums ir 1 

akadēmiskā stunda. 

Studiju programmu veido A, B un C daļas, kurās studenti 

apgūst studiju kursus atbilstoši izvēlētajai studiju programmai: 

A daļas priekšmeti – obligāti apgūstamie priekšmeti, 

B daļas priekšmeti – nozares izvēles priekšmeti, 

C daļas priekšmeti – brīvas izvēles priekšmeti, students pats 

izvēlas, kādu studiju kursu apgūt (nematemātisku) 

Studiju kurss – studiju priekšmeta, zinātnes, tehnikas, 

mākslas nozares vai apakšnozares pamatsatura vai tā daļas īpaši 

organizēts sistēmisks izklāsts konkrētu mērķu sasniegšanai, 



 23 

zināšanu un prasmju apguvei noteiktā līmenī, apjomā un laika 

periodā, viena vai vairāku semestru ietvaros.  

 

Studiju priekšmets –  atbilstoši bakalaura, maģistra vai 

profesionālo studiju programmai izstrādāta didaktiski pamatota 

zināšanu, prasmju un attieksmju sistēma, kas atbilst konkrētai 

zinātnes nozarei vai apakšnozarei. 

Prakse – prasmju un iemaņu apguve programmas noteiktā 

kartībā un pēc noteikta plāna, Universitātes pasniedzēja 

pārraudzībā, ārpus Universitātes - profesijā pieredzējuša 

speciālista vadībā. 
 

Diplomdarbs – studenta veikts pētījums, kas apliecina 

teorētisko, praktisko zināšanu un metodisko iemaņu apguvi 

izvēlētās profesijas standarta un studiju programmas 

paredzētajā apjomā, kā arī spēju iegūt rezultātus ar praktiskā 

lietojuma elementiem, patstāvīgi izdarīt secinājumus.  
 

Par profesionālo studiju programmas izpildi tiek izsniegts 

augstākās profesionālās izglītības diploms vai augstākās 

profesionālās kvalifikācijas diploms.  

http://foto.lu.lv/HI-RES/arhiivs/2003/30.ned._21.07.-27.07.2003/iest_ex_latvval_016.jpg
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Katru mācību gadu lekcijas sākas pirmajā septembra nedēļā. 

Lekciju saraksts pieejams katrā fakultātē vienu nedēļu pirms 

studiju sākuma. Lekciju saraksti pieejami arī internetā, 

Universitātes portālā www.lu.lv 

Ienākot www.lu.lv pilnvarotajā daļā, iegūsi informāciju par 

savām sekmēm, varēsi lasīt e-pastu u.c. Tātad, kļūstot par 

studentu, Tev tiek piešķirta arī LU e-pasta adrese. Visiem 

studentiem ir iespēja piekļūt datoriem fakultāšu datorklasēs un 

bibliotēkās. Par jaunumiem, kas attiecas uz datoriem un 

internetu LU, interesējies http://serviss.lanet.lv  

Noteikti iepazīsties ar Studiju kārtību, lai zinātu savus 

pienākumu un tiesības. Visa jaunākā un aktuālākā informācija 

par studijām pieejama www.lu.lv/studijas. Ja ir jautājumi par 

studijām, interesējies Studentu servisā, tur Tev palīdzēs.  

LU Bibliotēkā Tevi gaida ne tikai grāmatas, bet 

arī lasāmatmiņas kompaktdiski, visdažādākās tiešsaistes datu 

bāzes, dažādi izdevumi, žurnāli un avīzes. 

 

Matemātiķa statistiķa programmas studenti apmeklē pasākumu-izstādi par 

matemātiķi E.Grīnbergu Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēkā 

2012.gada 31.oktobrī 

http://www.lu.lv/
http://serviss.lanet.lv/
http://www.lu.lv/studijas
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3.3. Studentu viesnīca 

Ja vēlies dzīvot studentu viesnīcā studiju laikā, tas ir jāsaka 

reģistrējoties studijām. Atbildi par to, vai saņemsi vietu 

studentu viesnīcā, uzzināsi augusta vidū īsziņas veidā mobilajā 

telefonā vai arī personīgi zvanot uz Studentu servisu: 7034408. 

Fizikas un matemātikas fakultātes studenti dzīvo 

Zeļļu ielā 8. 

Atrašanās vieta: Zeļļu ielā 8, Āgenskalnā, blakus Fizikas un 

matemātikas fakultātes ēkai. 

Sabiedriskais transports: 4,4z,7,8,21,25,38a,38b autobusi, 2. 

tramvajs. Lai nokļūtu centrā ar sabiedrisko transportu ir 

nepieciešamas 15 minūtes. 

Bezmaksas internets: 100mb/s pieslēgums caur VPN 

 

 

http://www.lu.lv/piedava/studentu-viesnicas.html
http://foto.lu.lv/HI-RES/arhiivs/2002/36.ned._09.09.-15.09.2002/204_20.jpg
http://foto.lu.lv/HI-RES/arhiivs/2002/36.ned._09.09.-15.09.2002/204_20.jpg
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3.4. Stipendijas 

Stipendijai var pieteikties tikai studenti, kuri studē par valsts 

budžetu. Pieteikšanās notiek reģistrācijas nedēļā un pirmajā 

studiju nedēļā. Stipendiju pretendenti piedalās konkursā. Tas 

pretendentiem tiek veikts, balstoties uz iepriekšējā semestra 

sekmēm, kas tiek izteiktas vidējās svērtās atzīmes veidā. 

Pamatstudiju pirmā semestra studējošie konkursā piedalās ar 

iestājpārbaudījumu rezultātiem, kas tiek izteikti 10 ballu skalā. 

Otrs stipendiju veids ir vienreizējās stipendijas, uz kurām 

pieteikumu var iesniegt studējošie, kam ir radušies apgrūtināti 

sociālie apstākļi. Tie ir: invalīdi, bāreņi un bez vecāku gādības 

palikušie, kā arī tiem, kuru ģimenei, ar ko viņi atrodas nedalītā 

saimniecībā, piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, pamatojoties uz 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegtu izziņu par 

atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam; kuri ir no 

ģimenes, kas audzina trīs un vairāk bērnu; kuru ģimenē ir bērni. 

Studējošie, kuri ir tiesīgi saņemt stipendiju no stipendiju fonda 

stipendijas izmaksām grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 

laikā (turpmāk - Pretendenti), iesniedz pieteikumu stipendijas 

saņemšanai fakultātes atbildīgajai amatpersonai, pievienojot 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegtu darbnespējas lapu. 

Ja Pretendenta iesniegtie dokumenti atbilst normatīvajos aktos 

noteiktajam, Pretendentam stipendiju fonda ietvaros tiek 

piešķirta stipendija divu minimālo stipendiju apmērā. 

 

Bez valsts dotētajām stipendijām iespējams pieteikties arī uz 

mecenātu stipendijām. Informācija par mecenātu stipendijām 

atrodama www.lu.lv 

http://www.lu.lv/
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Universitāti atbalsta daudzi mecenāti, kuri ir izveidojuši 

vairākus stipendiju fondus. Varbūt kādu no piedāvātajām 

stipendijām saņemsi arī Tu! 

LU Mecenātu sponsorētās stipendijas  

(var pretendēt LU FMF studenti) 

 

LU fonda „Ceļamaize” Minnas Matildes Vilhelmīnes 

Petkevičs, Annas Justīnes Čakstes Rollins „Kāvuša izglītības 

fonda” un Latvijas korporāciju apvienības – Studenšu prezidiju 

konventa Tēvijas fonda stipendija Artura Vatvara piemiņai. 

SEB stipendija. 

Edgara Andersona piemiņas stipendija.  

Alunānu ģimenes stipendija. 

Kristapa Morberga stipendija. 

Mummert fonds un DAAD stipendija studijām Vācijā.  

LU fonda Jauno vecāku atbalsts. 

Stipendija "OPEN MIND"  

IZK mērķprogrammas stipendija. 

Iespējama studējošo apmaiņa ES izglītības programmas 

SOCRATES/ERASMUS ietvaros. 

http://www.lu.lv/stipendijas/index.html
http://www.lu.lv/stipendijas/index.html
http://foto.lu.lv/arhiivs/2003/39.ned._22.09.-28.09.2003/lu_84_gadadiena/slides/lu84_031.html
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4. Karjeras iespējas 

Zināšanas un prasmes, ko iegūsiet, studējot šajā 

programmā, Jums ļaus veikt darbu, kas saistīts ar statistisko 

datu vākšanu un apstrādi un to izmantošanu dabaszinātnisko, 

ekonomisko, finanšu un citu sociālo procesu matemātiskai 

modelēšanai, kā arī šo modeļu pārstrādei un precizēšanai. Šādi 

speciālisti ir nepieciešami gan valsts iestādēm visos līmeņos, 

gan arī visu īpašuma formu organizācijām (ministrijām, 

pašvaldībām, auditorfirmām, kredītiestādēm, apdrošināšanas 

sabiedrībām, utt.).  

Pēc programmas absolvēšanas: 

• var turpināt augstākā līmeņa studijas Matemātikas 

maģistrantūrā un pēc tās beigšanas – doktorantūrā;  

• var turpināt augstākā līmeņa studijas citās, ar dabas un 

ekonomikas zinātnēm saistītās maģistrantūrās Latvijā un 

ārvalstīs; 

• var strādāt gan valsts iestādēs, gan arī visu īpašuma formu 

uzņēmumos.  

Programmas ietvaros sagatavoto absolventu kvalifikāciju 

augsti vērtē profesionālās sabiedriskās organizācijas – Latvijas 

Statistiķu Asociācija, Latvijas Aktuāru Asociācija un Latvijas 

Matemātikas Biedrība. Arī darba devēju atsauksmes liecina, ka 

viņi ir apmierināti ar Matemātiķa statistiķa programmas 

absolventu profesionālas zināšanas un profesionālās 

sagatavotības līmeni. 

Absolventu potenciālās darba vietas ir ļoti dažādas: 

Centrālā Statistikas pārvalde, TNS, bankas SEB, SWED, 

Nordea, DNB, Citadele; Valsts Zemes dienests, Valsts 

Ieņēmumu dienests, apdrošināšanas kompānijas Balta, BTA, 

SEB; SIA Lattelecom, u.c. 
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5. Kontakti 

 
Visus jautājumus par studiju programmu „Matemātiķis 

statistiķis” var uzdot programmas direktorei prof. Inesei Bulai,  

Fizikas un matemātikas fakultātē, Rīgā, Zeļļu ielā 8, 124. telpā,  

tālrunis: 67033710. 
 

Varat arī sūtīt elektronisko vēstuli. 

E-pasts: inese.bula@lu.lv 
 

 

Papildu informāciju var atrast internetā Latvijas Universitātes 

portālā: www.lu.lv Programma 

 

mailto:inese.bula@lu.lv
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LU FMF MATEMĀTIKAS NODAĻA 

MATEMĀTISKĀS ANALĪZES KATEDRA 

Zeļļu ielā 8, Rīgā, LV-1002 

Tālruņi: 67033710, 7033726 

e-mail: inese.bula@lu.lv 

svetlana.asmuss@lu.lv  

Informācija sagatavota 

ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu 
 

         

mailto:svetlana.asmuss@lu.lv

