
Tēma Apraksts Vadītājs

Datu drošības risku analīze E-
komercijas uzņēmumā „X” 

Dr.habil.sc.ing. Pēteris 
Rivža, LLU ITF prof.

Mākoņdatošanas iespējas un datu 
drošība

Dr.habil.sc.ing. Pēteris 
Rivža, LLU ITF prof.

Kvantu kriptogrāfija Dr.habil.sc.ing. Pēteris 
Rivža, LLU ITF prof.

5 G tehnoloģijas ieviešanas un datu 
drošības problēmas.

Dr.habil.sc.ing. Pēteris 
Rivža, LLU ITF prof.

Viedierīču pieejas kontroles aparātiskie 
risinājumi

Lietotāja pieejas kontrole Interneta/PC veiktspējai, kuru atļauj ar kaloriju patēriņu 
(mīšanās uz velotrenažiera, hanteles utt.)

Dr.sc.ing. Vitālijs 
Osadčuks, LLU ITF 
asoc.prof.

Robotizēts satvērējs darbam ar augļiem 
un dārzeņiem Izstrādāt automātisko vadību robotizēta satvērēja satveršanas spēka vadībai.

Dr.sc.ing. Vitālijs 
Osadčuks, LLU ITF 
asoc.prof.

Fotogrammetrija ar kustīgu CNC 
kameru bioloģisko u.c. objetu formas, 
tilpuma utt neinvazīvai ātrai 
noteikšanai

Ar kameras palīdzību noteikt žāvētu augļu, u.c. objektu tilpumu
Dr.sc.ing. Vitālijs 
Osadčuks, LLU ITF 
asoc.prof.

Bakalaura/Maģistra darbu tēmu piedāvājums 2019/2020. st.g. 



Vides reklāma ar bezpilota 
lidaparātiem

Izmantojot bezpilota lidaparātus ar bateriju vai atesvišķu barošanas kabeli nodrošināt 
reklāmas vai informatīvo materiālu uzlabotu redzamību pasākumos utml.  
Reklāmas/informatīvie materiāli var būt arī aktīvi, piemēram, LED matrica.

Dr.sc.ing. Vitālijs 
Osadčuks, LLU ITF 
asoc.prof.

Datortīkla mezglu iestatījumu 
pārbaudes un datortīkla problēmu 
diagnosticēšanas metodikas izstrāde

Tīkla mezgli ir fiziski elementi, kas veido tīklu. Tajos parasti ietilpst jebkura ierīce, kas 
gan saņem, gan pēc tam paziņo informāciju.
- datortīkla problēmu diagnosticēšana, izmantojot Windows/Linux//(Mac – opcija, ja 
students vēlā) operētājsistēmās iekļautās datorprogrammas un utilītprogrammas.
- Windows OS komandu failu un PowerShell skriptu komplekta izstrāde datortīkla 
problēmu diagnosticēšanai
- LinuxBashShell skriptu komplekta izstrāde datortīkla problēmu diagnosticēšanai
- Datortīkla diagnosticēšana bezmaksas un atklātā koda datorprogrammu un 
utilītprogrammu apskats un salīdzināšana.
- Metodikas izstrāde datortīkla problēmu diagnosticēšana Windows/Linux/(Mac – 
opcija, ja students vēlā) operētājsistēmās un novēršanai.
Darba izstrādei studentam tiktu nodrošināts atsevišķs serveris 

Mg.sc.ing. Andrejs 
Paura, LLU ITF 
vieslekt.



Linux servera soli pa solim instalācijas 
un konfigurācijas instrukcijas izstrāde, 
kurš nodrošina Small Office/Home 
Office uzņēmuma DNS servera, Datņu 
servera, FTP servera, Web servera, e-
pasta servera un aplikāciju servera 
lomas

- Pirms instalācijas jāatbild uz sekojošiem jautājumiem un jāizvēlas piemērotākais 
variants konkrēta uzņēmuma vajadzībām:
o Servera izvēle: fiziskais vai virtuālais vai mākoņpakalpojumi
o Kādu serveru virtualizācijas programmatūru izmantosiet: Hyper-V,VMware, Oracle 
VM,KVM, XenServer, Proxmox VE, u.c.
o Kuru Linux distributīvu izmantosiet, salīdzināt vairākus distributīvus
- Linux operētājsistēmas instalēšana serverī
- Datortīkla konfigurācija un Ugunsmūris
- Kriptogrāfijas programmatūra, ko izmanto drošai pārraidei, piem.,SSL
- Programmatūra, lai ierobežotu piekļuvi serverim un atklātu nesankcionētas pieejas 
mēģinājumus
- DNS pakalpojums
- Vārtejas programmatūra VPN nodrošināšanai
- E-pasta pakalpojumu organizācijas programmatūra
- Datu bāzes servera programmatūra
- FTP servera pakalpojumu programmatūra
- Programmatūra HTTP servera pakalpojuma organizēšanai
- Tīkla koplietošanas programmatūra (Samba) Windows datoriem 
Darbā tiktu sagatavoti BashShell skriptu komplekti instalācijas un konfigurācijas darba 
automatizācijai
Darba izstrādei studentam tiktu nodrošināts atsevišķs serveris 

Mg.sc.ing. Andrejs 
Paura, LLU ITF 
vieslekt.



Windows 2019 servera soli pa solim 
instalācijas un konfigurācijas 
instrukcijas izstrāde, kurš nodrošina 
Small Office/Home Office uzņēmuma 
DNS servera, AD DS, Datņu servera, 
FTP servera, Web servera, e-pasta 
servera un aplikāciju servera lomas

Pirms instalācijas jāatbild uz sekojošiem jautājumiem un jāizvēlas piemērotākais 
variants konkrēta uzņēmuma vajadzībām:
o Servera izvēle: fiziskais vai virtuālais vai mākoņpakalpojumi
o Kādu serveru virtualizācijas programmatūru izmantosiet: Hyper-V,VMware, Oracle 
VM,KVM, XenServer, Proxmox VE, u.c.
o Kuru Windows Server versiju izmantosiet: Windows Server 2008R2, Windows 
Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
o Kuru Windows Server redakciju izmantosiet:Windows Server 2019 Standard, 
Essentials, Datacenter
o Kādu izlaidumu ciklu modeli izmantosiet: LTSC vai SAC
o Kādu servera instalācijas versiju izmantosiet:Server with a GUI vai Server Core (bez 
GUI) 
o Kādu servera licences veidu un modeļi izmantosiet: OEM, FPP, korporatīvās 
licences OpenLicense, OpenValue. 
o Kādu klientu pieejas licences veidu un cik licences izmantosiet:
o User CAL vai Device CAL, RD CAL, ExternalConnector
o Servera attālās vadības līdzekļu apskats un salīdzināšana: RDP, MMC konsole + 
serveradministrativetools, Windows AdminCenter un citi trešo pušu izstrādātie 
līdzekļi. u.c.   Darbā tiktu sagatavoti PowerShell skriptu komplekti instalācijas un 
konfigurācijas darba automatizācijai.
Darba izstrādei studentam tiktu nodrošināts atsevišķs serveris. 

Mg.sc.ing. Andrejs 
Paura, LLU ITF 
vieslekt.

Datortīkla darbības dažādu statistisko
datu apstrāde, analīze un attēlošana

Mg.sc.ing. Andrejs 
Paura, LLU ITF 
vieslekt.



 Lietotāju pieredzes 
analīzes/novērtēšanas metodes un rīki 
(apskats + praktisko darbu izstrāde)                                      
The methods and tools for user 
expirience analysis/assessment

Dr.sc.ing. Tatjana 
Rubina, LLU ITF 
asoc.prof.

Lietotāju interfeisa projektēšanas 
metodes un rīki                                
Methods and tools of user interface 
design

Dr.sc.ing. Tatjana 
Rubina, LLU ITF 
asoc.prof.

Prototipu loma programmatūras 
izstrādes procesā.

Iteratīvs izstrādes process ar prototipa demonstrācijām. Rīki: AdobeXD, InvisionApp 
u.c.

Mg.sc.ing. Mārtiņš 
Štāls, LLU ITF 
vieslekt.

Biznesa sistēmu lietotāja saskarnes 
dizaina vadlīniju izstrāde

Tipveida biznesa sistēmas saskarnes elementu izveide, prototipu izstrāde, izmantojot 
Laravel, VueJs, Nuxt.js, Bootstrap.

Mg.sc.ing. Mārtiņš 
Štāls, LLU ITF 
vieslekt.

Informācijas arhitektūras (IA) izstrāde 
e-komercijas tīmekļa vietnei. IA nozīme un nozares attīstība, e-komercijas vietņu IA specifika.

Mg.sc.ing. Mārtiņš 
Štāls, LLU ITF 
vieslekt.

Algu aprēķina uzskaites sistēmas 
izstrāde

Jāizveido Laravel modulis ar Vue saskarni, kurā ievada datus par darbiniekiem, 
nostrādātajām stundām, brīvdienām, atvaļinājumiem un var veikt algas aprēķinus.

Mg.sc.ing. Mārtiņš 
Štāls, LLU ITF 
vieslekt.



Lietvedības sistēmas prototipa izstrāde Uz Laravel un Vue balstītas sistēmas izstrāde, kas glabā failus object storage.
Mg.sc.ing. Mārtiņš 
Štāls, LLU ITF 
vieslekt.

Latvijas PVN aprēķina nosacījumu 
realizācija e-komercijas vietnē

WooCommerce spraudņa izstrāde, kas ļauj definēt pircējam PVN statusu, kā arī 
preces, kam aprēķina reverso PVN.

Mg.sc.ing. Mārtiņš 
Štāls, LLU ITF 
vieslekt.

SMS vārtejas (iekārtas) prototipa 
izstrāde

Jāizveido kompakts dators, kas pieslēgts tīklam un ko var kontrolēt ar REST API 
funkcijām, ar kurām var sūtīt un saņemt SMS.

Mg.sc.ing. Mārtiņš 
Štāls, LLU ITF 
vieslekt.

Mākoņpakalpojuma arhitektūras 
izstrāde

Kādi izaicinājumi raksturīgi mākoņpakalpojumiem, kā tos risināt? Modulāras tīmekļa 
lietotnes prototipa instances automatizēta izveide, testēšana, atjaunošana, izmantojot 
Laravel, Vuejs, Nuxt.js, git, Docker container.

Mg.sc.ing. Mārtiņš 
Štāls, LLU ITF 
vieslekt.

Programmatūras izstrādes projektu 
darbietilpības novērtēšana.

Esošo metožu izpēte. Jaunu klasifikatoru definēšana, piemēram, specifisku klienta 
risku ietekme uz darbietilpību.

Mg.sc.ing. Mārtiņš 
Štāls, LLU ITF 
vieslekt.

Viedo līgumu izmantošana maksas 
informācijas izplatīšanā.

Eksistējošo piemēru izpēte un vieda līguma izveide, kas atklāj informāciju, pēc 
maksājuma saņemšanas.

Mg.sc.ing. Mārtiņš 
Štāls, LLU ITF 
vieslekt.

Izplatītāko e-komercijas platformu 
salīdzinājums Woocommercer, Shopify un Magento funkcionalitātes salīdzinājums.

Mg.sc.ing. Mārtiņš 
Štāls, LLU ITF 
vieslekt.



Creation of API for LLU information
exchange

Need to research LLU information exchange and public services. Need to develop API 
for information exchange.

Dr.sc.ing. Gatis Vītols, 
LLU ITF asoc.prof.  
Mg.sc.ing. Ingus Šmits, 
LLU ITF vieslekt.

VR application development for 
Jelgava museum Need to use 3D scanner and develop application using Unity engine for HTC VIVE.

Dr.sc.ing. Gatis Vītols, 
LLU ITF asoc.prof.  
Mg.sc.ing. Ingus Šmits, 
LLU ITF vieslekt.

Zero waste food assistant

Need to create mobile application which can give you recommendations on how to use 
products inside of fridge, allowing to define monetary and time constraints. For 
example, I have carrot, 3 bananas, oil, 1 apple and sugar. What can I make in 10 
minutes?

Dr.sc.ing. Gatis Vītols, 
LLU ITF asoc.prof.  
Mg.sc.ing. Ingus Šmits, 
LLU ITF vieslekt.

Image recognition-estimation for wood 
cargo weight in truck.

Image recognition problem where we need to estimate what is the weight of each truck 
that brings set of wood.

Dr.sc.ing. Gatis Vītols, 
LLU ITF asoc.prof.  
Mg.sc.ing. Ingus Šmits, 
LLU ITF vieslekt.



AI solution for sentiment analysis of 
public events

Need to analyse public data sets for training neural networks. Need to learn 
TensorFlow framework and train solution to estimate sentiment of public event 
feedback (comments, articles). For example hockey game Latvia-Sweden what is 
overall sentiment – hate or love?

Dr.sc.ing. Gatis Vītols, 
LLU ITF asoc.prof.  
Mg.sc.ing. Ingus Šmits, 
LLU ITF vieslekt.

Voting application development for
LLU

Need to create something like https://www.sli.do/ for LLU lecture purpose with 
additional functionality.

Dr.sc.ing. Gatis Vītols, 
LLU ITF asoc.prof.  
Mg.sc.ing. Ingus Šmits, 
LLU ITF vieslekt.

Development of self-learning faculty
visitor application

Need to develop solution that capture images from security camera in faculty and 
identify is it returning guest or first time visitor. After a while returning guests are 
identified and labels are attached. After a while camera identify if it’s a rector of the 
university or student Peteris from 4th year. After another while with addition of data, 
application can say “Hi Peteris, happy birthday”.

Dr.sc.ing. Gatis Vītols, 
LLU ITF asoc.prof.  
Mg.sc.ing. Ingus Šmits, 
LLU ITF vieslekt.

Saulei sekošanas ierīces izveide

Saules baterijas, saules kolektorus un citas saules enerģijas izmantošanas ierīces 
efektīvākai darbībai nepieciešams orientēt pret sauli. Ir zināmi vairāki veidi, kā to 
tehniski nodrošināt, bet noteikti iespējami vēl citi. Gatavās rūpnieciski ražotās iekārtas 
ir ļoti dārgas.

Dr.sc.ing. Ilze Pelēce, 
LLU ITF doc. 

Maģistra darbu tēmu  piedāvājums 2019./2020. st.g.



Lauksaimniecības rādītāju 
prognozēšana izmantojot dziļās 
mašinmācīšanas metodes

Dr.habil.sc.ing. Pēteris 
Rivža, LLU ITF prof.

Datu drošības problēmas un to 
risināšana ieviešot 5 G tehnoloģijas

Dr.habil.sc.ing. Pēteris 
Rivža, LLU ITF prof.

Tīmekļa vietnes lietojamības un 
lietotāju pieredzes izpēte/novērtēšana 
(uzņēmumam vai darbā ar noteikta tipa 
tīmekļa vietnēm) 

Dr.sc.ing. Tatjana 
Rubina, LLU ITF 
asoc.prof.


