
Tēma Apraksts Vadītājs

Vizualizācijas rīka izveide Fučika tipa 
spektriem

Dr.math.Natālija Sergejeva, LLU ITF 
asoc.prof.

Virtuālas platformas prototipa izveide 
matemātikas kapacitātes stiprināšanai

Mg.math. Anna Vintere, LLU ITF lekt., 
pētniece

Mākoņu serveru salīdzinājums un 
praktiskais lietojums dažāda veida 
dokumentu koplietošanai

Mg.math. Anna Vintere, LLU ITF lekt., 
pētniece

Anketešanas iespēju izvērtējums un 
anketu uzturešanas rīka 
prototipa izstrade

Mg.math. Anna Vintere, LLU ITF lekt., 
pētniece

Sabiedriskas 
organizācijas informacijas sistemas 
prototipa  izstrade

Mg.math. Anna Vintere, LLU ITF lekt., 
pētniece

Digitālās naudas tehnoloģijas 
izvērtējums

Darba mērķis: Izvērtēt digitālas naudas tehnoloģijas attīstību 
Latvijā (Baltijas reģionā, ārzemēs) un ieviešanas/attīstības 
iespējas

Dr.sc.ing. Tatjana Rubina, LLU ITF 
doc.

Siltumvadīšanas procesa 
datormodelēšana

Darba mērķis: izstrādāt metodisko materiālu par siltumvadīšanas 
procesa modelēšanu programmā Comsol Multiphusics studiju 
kursam "Procesu matemātiskā modelēšana"

Dr.sc.ing. Tatjana Rubina, LLU ITF 
doc.

Datoranimācijas veidņu/šablonu 
izstrāde skaitlisko metožu grafiskai 
vizualizācijai

Darba mērķis: izstrādāt datoranimācijas šablonus skaitlisko 
metožu grafiskai vizuālizācijas 2D telpā (kustīgie elementi 2D 
grafikā).

Dr.sc.ing. Tatjana Rubina, LLU ITF 
doc.

Bakalaura/Maģistra darbu tēmu piedāvājums 2017./2018. st.g. 



Bezmaksas Internet veikala izstrādes 
platformu apskats un 
novērtējums/salīdzinājums

Darba mērķis: Apskatīt un novērtēt/salīdzināt (pēc izstrādātiem 
kritērijiem) bezmaksas brīvi pieejamas platformas, kas paredzētas 
internet veikala izstrādei.

Dr.sc.ing. Tatjana Rubina, LLU ITF 
doc.

Nokia manipulatora sasaiste ar 
solidworks simulatoru

Lai varētu izjust spēkus kādi jāpieliek konkretei svirai, 
mehānismam

Mg.sc.ing. Aldis Pecka, LLU ITF 
vieslekt.

Kompakta robotizēta noliktavas 
sistēma

Kā piemērām zāļu leduskapaja noliktavām
Mg.sc.ing. Aldis Pecka, LLU ITF 
vieslekt.

Relatīvā orientēšanas mobilai CNC 
iekārtai

Mg.sc.ing. Aldis Pecka, LLU ITF 
vieslekt.

Mobilo lauksaimniecības robotu 
telemetrijas datu monitoringa sistēma

Reālā laikā nosūta datus uz serveri, vai vadības ierīci mobilā 
robota absolūto atrašanās vietu, tā pozīciju pret horizontu, 
bateriju stāvokli u.c. parametrus Lora

Mg.sc.ing. Aldis Pecka, LLU ITF 
vieslekt.

Robotu mērsistēmas datu 
kompensācija iekļaujot mehāniskās 
perturbācijas gadījumus

(Piem.Tankam) Robotam pārvietojoties, dzinēja darbības 
vibrācijas u.c. ietekmes veido un ietekmē dažādu mērīšanas 
sensoru darbību,būtu nepieciešams šīs mehāniskās darbības 
(ietekmes) konstatēt un koriģēt
sensoru mērījumus.

Mg.sc.ing. Aldis Pecka, LLU ITF 
vieslekt.

Mobilo lauksaimniecības robotu 
relatīvās orientēšanās metodes izstrāde

Izmantojot webkameru vai cita veidakameru izstrādāt sistēmu, 
pēc kuras mobilais robots spētu noteikt pārvietojumu neatkarīgi 
no zemes virsmas.Varētu būt arī cita veida risinājumi.

Mg.sc.ing. Aldis Pecka, LLU ITF 
vieslekt.

Šķidro lauksaimniecības ķimikāliju 
(pārtikas šķidrumu) dozēšanas 
sistēmas izstrāde

Dažādu šķidro vielu automātiskā proporciju jaukšanas iekārta)
Mg.sc.ing. Aldis Pecka, LLU ITF 
vieslekt.



Piezīmjdatoru akumulatoru 
diagnostikas iekārtas izstrāde

Algoritmu un iekārtas izstrāde akumulatoru slogošanai, uzlādei 
un monitoringam

Mg.sc.ing. Aldis Pecka, LLU ITF 
vieslekt.

Augstsprieguma elektrotīklu vadu 
stāvokļa analīzes iekārtasizstrāde

Pa vadu braucošs robots kurš fotogrāfē augstsprieguma vaduun 
analīzē vai vads ir bojāts

Mg.sc.ing. Aldis Pecka, LLU ITF 
vieslekt.

Viedtālruņu programmatūru un dzelžu 
veiktspējas stendaizstrāde

Iekārta ar kuras palīdzību var veikt viedtālruņu testēšanuimitējot 
pieskārienus uz ekrāna

Mg.sc.ing. Aldis Pecka, LLU ITF 
vieslekt.

Lietojumu programmēšana viedajām 
ierīcēm

Nepieciešams izvērtēt iespējas lietojumu programmēšanai 
viedajiem pulksteņiem. Nepieciešams izstrādāt 
lietojumuwatchOS un Tizen OS.

Dr.sc.ing. Gatis Vītols, LLU ITF 
asoc.prof.

KANSEI metodes lietošanas 
programmatūras kvalitātes novērtēšanā

KANSEI metode piedāvā mērīt lietotāja emocijas, kas rodas 
darbojoties ar produktiem (tajā skaitā programmatūru). 
Nepieciešams izvērtēt KANSEI metožu lietošanu tīmekļa 
lietojumu novērtēšanā un veikt lietojamības novērtēšanu izvēlētai 
sistēmai.

Dr.sc.ing. Gatis Vītols, LLU ITF 
asoc.prof.

Lietojuma “Jelgavas students” 
pilnveide

Nepieciešams pilnveidot lietojumu Jelgavas students. Izstrādāt 
versiju Android ierīcēm ar papildinātu funkcionalitāti. Atjaunot 
iOS versiju.

Dr.sc.ing. Gatis Vītols, LLU ITF 
asoc.prof.

Mākoņpakalpojuma izveide datu 
glabāšanai fakultātē

Nepieciešams izvērtēt mākoņpakalpojumu sniegtās iespējas un 
piedāvāt risinājumu fakultātes datu glabāšanai.

Dr.sc.ing. Gatis Vītols, LLU ITF 
asoc.prof.

Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas 
modeļi ilgtspējīgai attīstībai

Nepieciešams iepazīties ar ekosistēmu novērtēšanas modeļiem. 
Ecosystemservices. MillenniumEcosystemAssessment.

Dr.sc.ing. Gatis Vītols, LLU ITF 
asoc.prof.                        
Konsultanti: Jurijs Hoļms, Irina 
Arhipova



Virtuālās realitātes un dziļās 
mašīnmācīšanās risinājuma koncepta 
prototipa izstrāde

Nepieciešams studēt dziļās mašīnmācīšanās pieejas, kā arī saikni 
ar VR aprīkojumu.

Dr.sc.ing. Gatis Vītols, LLU ITF 
asoc.prof.                                 
Konsultanti: Džons Bošamps

Dabas ainavas modeļa veidošanas un 
skenēšanas metodes un rīku 
izvērtējums

Nepieciešams uz kinētiskajām smiltīm uzprojicēt konkrētās 
vietas topogrāfiju. Izmantojot krāsu pārejas, kinētiskajās smiltīs 
izveidot esošās teritorijasreljefu un izvietot esošos elementus 
(mežs, apbūve, tilti utt.). Nodrošināt iespēju studentiem modelēt 
jaunas vietas attīstības scenāriju- atbalstsienas, celiņi, apstādījumi 
utt. Ar speciālu skeneri uzprojektētā situācija tiek noskanēta un 
dati parādāsjau datorā kādā no projektēšanas programmām 
(piemēram, Autocad). Nepieciešams analizēt situāciju un 
piedāvāt risinājumu.

Dr.sc.ing. Gatis Vītols, LLU ITF 
asoc.prof.                                          
Sadarbībā ar Vides un būvzinātņu 
fakultāti

Reālā laika lietojums ainavas 
modelēšanai

Neieciešams izstrādāt lietojumu, kur ar kameras palīdzību, 
nofiksē ainavas stāvokli un uz planšetes ievieto jaunus elementus 
ainavā vai veic ainavas modifikācijas. Analizēt esošos 
risinājumus, piedāvāt uzlabojumus. Idejas var smelties MSQRD 
lietojumā.

Dr.sc.ing. Gatis Vītols, LLU ITF 
asoc.prof.                                     
Sadarbībā ar Vides un būvzinātņu 
fakultāti

Virtuālās realitātes simulators 
lidojumu monitoringam lidostā

Jāstrādā ar HTC VIVE, Google Tango. Piemērs: 
youtube.com/watch?v=BMW2Pe6j6Bk

Dr.sc.ing. Gatis Vītols, LLU ITF 
asoc.prof.                                             
 Sadarbībā ar AccentureLatvia

AppleiOSARKit salīdzinājums ar 
citiem populāriem papildinātās 
realitātes izstrādes rīkiem

Dr.sc.ing. Gatis Vītols, LLU ITF 
asoc.prof.                                
Sadarbībā ar AccentureLatvia

Laikapstākļu lietotnes izstrāde ar 
ReactNative un tās salīdzinājums ar 
NativeAndroid vai iOS

Nepieciešams pētīt izstrādes ātrumu,lietotnes stabilitāte un 
darbības ātrumu.

Dr.sc.ing. Gatis Vītols, LLU ITF 
asoc.prof.                                  
Sadarbībā ar AccentureLatvia



Progresīvā tīmekļa lietojumu 
salīdzinājums ar klasiskajiem tīmekļa 
lietojumiem

Ieskatam: https://developers.google.com/web/progressive-web-
apps/

Dr.sc.ing. Gatis Vītols, LLU ITF 
asoc.prof.

Desktop lietojumu izstrāde izmantojot 
Electronframework, lietojot tīmekļa 
tehnoloģijas

Ieskatam: https://electron.atom.io/ Salīdzinājums ar klasisko 
tīmekļa lietojumu izstrādi.

Dr.sc.ing. Gatis Vītols, LLU ITF 
asoc.prof.                              
Sadarbībā ar AccentureLatvia

HTC VIVE lietojumu izstrādes iespēju 
analīze

Nepieciešams analizēt izstrādes vides un izstrādāt VR lietojuma 
piemēru.

Dr.sc.ing. Gatis Vītols, LLU ITF 
asoc.prof.

Starpkultūru lietojumu izstrādes 
metodoloģiju pilnveide

Atslēgas vārdi: cross-culturalwebdevelopment,glocalisation
Dr.sc.ing. Gatis Vītols, LLU ITF 
asoc.prof.

Sistēmas izstrāde balsošanas procesa 
automatizēšanai

Mg.sc.ing. Armands Kviesis, LLU 
ITF vieslekt./Dr.sc.ing. Vitālijs 
Komašilovs, LLU ITF 
doc./Dr.sc.ing. Aleksejs Zacepins, 
LLU ITF doc.

Vied apgaismojuma (Smartlighting) 
koncepcijas izpēte un sistēmas 
prototipa izstrāde

Mg.sc.ing. Armands Kviesis, LLU 
ITF vieslekt./Dr.sc.ing. Vitālijs 
Komašilovs, LLU ITF 
doc./Dr.sc.ing. Aleksejs Zacepins, 
LLU ITF doc.

Windows IoT un Raspberry PI

Mg.sc.ing. Armands Kviesis, LLU 
ITF vieslekt./Dr.sc.ing. Vitālijs 
Komašilovs, LLU ITF 
doc./Dr.sc.ing. Aleksejs Zacepins, 
LLU ITF doc.



 Datoru uzbrukumu simulācija, cita 
datora pārņemšana pārvaldībā

Mg.sc.ing. Armands Kviesis, LLU 
ITF vieslekt./Dr.sc.ing. Vitālijs 
Komašilovs, LLU ITF 
doc./Dr.sc.ing. Aleksejs Zacepins, 
LLU ITF doc.

GPS datu izmantošana publiskajā 
transportā

Mg.sc.ing. Armands Kviesis, LLU 
ITF vieslekt./Dr.sc.ing. Vitālijs 
Komašilovs, LLU ITF 
doc./Dr.sc.ing. Aleksejs Zacepins, 
LLU ITF doc.

 Sistēmas izstrāde veloceliņu 
attīstīšanai

Mg.sc.ing. Armands Kviesis, LLU 
ITF vieslekt./Dr.sc.ing. Vitālijs 
Komašilovs, LLU ITF 
doc./Dr.sc.ing. Aleksejs Zacepins, 
LLU ITF doc.

Viedās stāvvietās 

Mg.sc.ing. Armands Kviesis, LLU 
ITF vieslekt./Dr.sc.ing. Vitālijs 
Komašilovs, LLU ITF 
doc./Dr.sc.ing. Aleksejs Zacepins, 
LLU ITF doc.

Transporta skaitīšanas sistēmas 
izstrāde

Mg.sc.ing. Armands Kviesis, LLU 
ITF vieslekt./Dr.sc.ing. Vitālijs 
Komašilovs, LLU ITF 
doc./Dr.sc.ing. Aleksejs Zacepins, 
LLU ITF doc.



Transporta plūsmas modelēšana

Mg.sc.ing. Armands Kviesis, LLU 
ITF vieslekt./Dr.sc.ing. Vitālijs 
Komašilovs, LLU ITF 
doc./Dr.sc.ing. Aleksejs Zacepins, 
LLU ITF doc.

Nestrukturēto datu plūsmas apstrādes 
rīku analīze (piem. ApacheSpark)

Mg.sc.ing. Armands Kviesis, LLU 
ITF vieslekt./Dr.sc.ing. Vitālijs 
Komašilovs, LLU ITF 
doc./Dr.sc.ing. Aleksejs Zacepins, 
LLU ITF doc.

NFC tehnoloģiju izmantošana pieejas 
kontrolei

Mg.sc.ing. Armands Kviesis, LLU 
ITF vieslekt./Dr.sc.ing. Vitālijs 
Komašilovs, LLU ITF 
doc./Dr.sc.ing. Aleksejs Zacepins, 
LLU ITF doc.

Transporta plūsmas video analīze un 
segmentācija (TensorFlow)

Mg.sc.ing. Armands Kviesis, LLU 
ITF vieslekt./Dr.sc.ing. Vitālijs 
Komašilovs, LLU ITF 
doc./Dr.sc.ing. Aleksejs Zacepins, 
LLU ITF doc.

Linux operētājsistēmas 
izmantošana (konkrētā 
uzdevumā/nolūkam)

Dr.sc.ing. Ivars Mozga, LLU ITF 
viesdoc.

Virtuālas realitātes izmantošana 
apmācību procesa 

Mg.sc.ing. Jekaterina Smirnova, 
LLU ITF vieslekt.

Lietojuma izstrāde izmantojot kodu 
ģenerēšanu no UML 3D UML 
izmantošanas iespējas

Mg.sc.ing. Jekaterina Smirnova, 
LLU ITF vieslekt.



Apmācošās programmatūras izstrāde 
skolēniem

Mg.sc.ing. Jekaterina Smirnova, 
LLU ITF vieslekt.

BPMN bibliotēkas izmantošanas 
iespējas

Mg.sc.ing. Jekaterina Smirnova, 
LLU ITF vieslekt.

Vizuālas programmēšanas 
izmantošana kāda uzdevuma 
risināšanai. To lietderība

Mg.sc.ing. Jekaterina Smirnova, 
LLU ITF vieslekt.

MESAP pielāgošana Latvijas SEG 
inventarizācijas sistēmas 
nodrošināšanas prasībām

Dr.sc.ing. Laima Bērziņa, LLU ITF 
doc.

Programmatūras izveide ar augstas 
izšķirtspējas spektrometru reģistrēto 
datu apstrādei

Dr.phys. Zanda Gavare, LLU ITF 
doc.                                      
Sadarbībā ar LU Atomfizikas un 
spektroskopijas institūtu

Filoģenētisko koku konstruēšana 
izmantojot vairāku virkņu salīdzināšanas 
algoritmu

Dr.agr. Līga Paura, LLU ITF 
asoc.prof.

Filoģenētisko koku konstrtuēšanas IT 
risinājumu analīze

Dr.agr. Līga Paura, LLU ITF 
asoc.prof.

 Autoceļu satiksmes intensitātes 
reāllaika salīdzināšana, izmantojot 
tiešsaistes satiksmes datus.

Dr.sc.ing. Irina Arhipova, LLU ITF 
prof.

Maģistra darbu tēmu  piedāvājums 2017./2018. st.g.



Autoceļu satiksmes intensitātes 
reāllaika salīdzināšana, 
izmantojotmobilo tālruņu zvanu datu 
ierakstus

Problēmas aktualitāte.
Ilgtspējīgai autoceļu finansēšanas modeļa izstrādei ir 
nepieciešama ticama reāllaika informācija par satiksmes 
intensitāti uz valsts galvenajiem, reģionāliem un vietējiem 
autoceļiem. Izmantojot mobilo tālruņu zvanu datu ierakstus ir 
iespējamsnovērtētsarunu intensitātes izmaiņas konkrētā teritorijas 
apgabalā (ceļa posmā) atkarībā no datuma un laika. Mobilo 
operatoru dati (CallDataRecords - CDR) rodas no mobilo 
operatoru tīkla notikumiem - ienākošs vai izejošs zvans vai SMS. 
CDR tiek fiksēti un uzkrāti nepārtraukti, datus var analizēt reālā 
laikā un sniegt informāciju par ekonomiskiem, demogrāfiskiem 
un sociāliem rādītājiem valsts, novadu un pašvaldību līmenī. 

Dr.sc.ing. Irina Arhipova, LLU ITF 
prof.

Sadarbības teritoriju ap reģionālās un 
nacionālās nozīmes centriem savstarpēja 
salīdzināšana, izmantojot lielās datubāzes

Problēmas aktualitāte.
Lai gan valsts attīstības plānošana notiek vietējā, reģionālā un 
nacionālā līmenī, tomēr būtiski ir teritorijas attīstību plānot 
kopsakarībās teritoriālos mērogos ap reģionālās un nacionālās 
nozīmes centriem, ap kuriem veidojas augstāka ekonomiskā 
aktivitāte un pieprasījums pēc pakalpojumiem.
Izvērtējumā „Publisko individuālo pakalpojumu klāsta 
izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam” 2015.gada gala 
atskaitēsecināts, ka Latvijā reāli funkcionē ne vairāk kā 30 
attīstības centri, tāpēc svarīgi būtu vistuvākajā nākotnē arī 

 administratīvo iedalījumu pārveidot atbilstoši šai realitātei. 

Dr.sc.ing. Irina Arhipova, LLU ITF 
prof.

Konsultāciju apmeklējuma 
reģistrācijas sistēmas prototipa izstrāde

Izveidot konsultāciju apmeklējuma reģistrācijas sistēmas 
prototipu un novērtēt prototipa darbību

Dr.math.Svetlana Atslēga, LLU ITF 
doc.


