
Latvijas Universitātes 
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fakultāte



Kāpēc fizmati?

Mārcis Auziņš, 

LU bijušais rektors

“Dažus gadus atpakaļ kādas lielas vācu ražošanas 

kompānijas vadītājs man teica - mums vienmēr trūkst 

fiziķu. Nonākot kompānijas laboratorijās, viņi ir tik izcili, 

tik strauji virzās augšup pa karjeras kāpnēm un kļūst par 

vadītājiem, ka fiziķu vakances laboratorijās atkal un atkal ir 

brīvas.”



Kāpēc fizmati?

Jānis Spīgulis, LU profesors 

un pētnieks, saņēmis firmas

“Minox” balvu par ievērojamiem 

izgudrojumiem

“Fizikas studiju beidzējiem nedraud bezdarbs - eksaktā 

domāšana kombinācijā ar labām datorprasmēm ir galvenie 

trumpji darba tirgū!”



Ko dara fizmati?

• Vada paši savus uzņēmumus: 

- Ģirts Rungainis 

(“Swedbank”)

- Aivars Gribusts

(“Lielvārds”)



Ko dara fizmati?

• Strādā augstskolās un skolās:

- Mārcis Auziņš 

LU bijušais rektors, 

viesprofesors ASV, Ķīnā un Lielbritānijā

- Gita Rēvalde 

Ventspils augstskolas rektore

- Vjačeslavs Kaščejevs 

LU profesors, Ķīnā ieguvis vienu no prestižākajiem   

apbalvojumiem zinātnē 

- Skolotāji

-Valdis Zuters



Ko dara fizmati?

• Ir premjerministri, ministri un diplomāti:

- Valdis Dombrovskis

- Einars Repše

- Ivars Godmanis

- Laimdota Straujuma 

- Mārīte Seile

- Andris Piebalgs



Studiju programmas

•Fizikas bakalaura studijas

•Matemātikas bakalaura studijas

•Matemātikas – statistikas profesionālā bakalaura 

studijas

•Optometrijas bakalaura studijas



Fizikas studijas

•Iegūstamais grāds: dabaszinātņu bakalaura 

grāds fizikā

•Studiju programmas veids: pilna laika klātiene, 

3 gadi

•60 budžeta vietas



Ko dara fiziķi?

• Strādā uzņēmumos un institūtos, kas rada 

inovācijas un jaunās tehnoloģijas: 

- SAF Tehnika

- Sidrabe

- GroGlass

- Z-Light u.c.







Matemātikas bakalaura 
studijas

•Iegūstamais grāds: dabaszinātņu bakalaura 

grāds matemātikā

•Studiju programmas veids: pilna laika klātiene, 

4 gadi

•30 budžeta vietas



Matemātikas-statistikas 
studijas

•Iegūstamais grāds: profesionālais bakalaura 

grāds statistikas matemātikā

•Studiju programmas veids: pilna laika klātiene, 

4 gadi

•60 budžeta vietas



Ko dara matemātiķi?

Veic ekonomisko, finansu un citu sociālo procesu 

matemātisko modelēšanu un analīzi:

•bankās;

•apdrošināšanas sabiedrībās; 

• ministrijās;

• pašvaldībās.





Optometrijas studijas

•Iegūstamais grāds: dabaszinātņu bakalaura 

grāds optometrijā

•Studiju programmas veids: pilna laika klātiene, 

3 gadi

•40 budžeta vietas



Ko dara optometristi?

•Strādā optikas salonos un klīnikās

•Sadarbojas ar sportistiem un acu ārstiem, pētot 

redzes problēmas

•Veic pētījumus medicīniskajā fizikā, pamatā 

saistīti ar redzi, tās problēmām un dažādām 

optiskām atpazīšanas iekārtām





Papildus iespējas

•Iespēja studiju laikā iesaistīties zinātnisko institūtu 

laboratoriju darbā

• Erasmus



• Aktīva Studentu padome



• „Aura” – iespējams, labākais koris pasaulē!



•Dienesta viesnīca tieši blakus fakultātei





JFS

• Skolēniem – interesanti pasniegta fizika



JFS

• Studentiem – iespēja iegūt kontaktus un 

iejusties pedagogu lomā





Kas mums ir apkārt?



Tradīcijas

•Fizmati – Stresa nav!

- Fizmatdienas un Laivu brauciens

















Tradīcijas

•Fizmati – Stresa nav!

- oranžā rīta rosme







Tradīcijas

•Fizmati – Stresa nav!

- Fizmati uz ledus









Tradīcijas

•Fizmati – Stresa nav!

- „Baldone” – ikgadēja fizmatu pirmkursnieku 

iepazīšanās nometne



















Tradīcijas

•Fizmati – Stresa nav!

- iesvētības









Tradīcijas

•Fizmati – Stresa nav!

- spēļu vakari





Tradīcijas

•Fizmati – Stresa nav!

- balles (iesvētību, Ziemassvētku, Valentīndienas, 

Pavasara...)









Sports

•Fizmati – aktīvi un atraktīvi sportotāji - komandas 

futbolā, basketbolā, volejbolā, sporta dienas.







Fizmati prot atpūsties!



Fizmati prot atpūsties!



Fizmati prot atpūsties!



Fizmati prot atpūsties!



Fizmati prot atpūsties!

Roņu diena



Fizmati prot atpūsties!



Seko informācijai!

lu.lv/fizika

fizmati.lv

facebook.com/fizika.lu 

twitter.com/Fizika_LU

draugiem.lv/fizika.lu/

facebook.com/fizmati/

Par uzņemšanas prasībām un kārtību vari uzzināt: 

www.gribustudet.lv/pamatstudijas


