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Būmanis 

Prasības kandidātiem: 
● velme iedziļināties izvēlētajā tēmā un izstrādāt praktisku rezultātu; 
● regulāra progresa atskaite katru nedēļu; 
● tikšanās ar vadītāju vismaz reizi 2 nedēļās; 
● dalība Studentu zinātniskāja konferencē “Students on their way to science”. 

 

Vadāmo skaits ir ierobežots, “kas pirmais brauc, tas pirmais maļ”! 

Viedās pilsētas 

Viedās stāvvietas risinājuma izstrāde balstoties uz termo attēliem 
Veikt attēlu apstrādi, kas iegūti ar termo kameru ar mērķi atpazīt mašīnas un noteikt vai 
stāvvieta ir aizņemta vai brīvā. Darbs ar makslīga intelekta risinājumiem. 

Latvijas pilsētu salīdzinājums pēc izstrādāta vieduma indeksa 
(Smart index) 
Apskatīties metodes un indeksus, pēc kuriem viedās pilsētas varētu būt salidzinātas. Izstrādāt 
aprakstu par viediem risinājumiem, kas tiek izmantotas Latvijas pilsētās. 

Transportēšanas veida izvēle balstoties uz izmaksu aprēķinu 
Saldizināt dažādus transportēšanas veidus un veikt aprēķinu, kurš veids ir izdevīgāks. Izstrādāt 
WEB sistēmu aprēķiniem. 



Precīzā biškopība 

Bišu aktivitātes uzraudzība izmantojot attēla apstrādi (bišu 
skaitīšana uz bildes) 
Izstrādāt sistēmu automatizētai bišu skaitīšanai, lai noteiktu bišu aktivitāti pie stropa. 

Optimālās bišu stropa pozīcijas izvēle pēc apkārtējās teritorijas 
telpiskiem datiem 
Izstrādāt risinājumu / algoritmu, kas ļauj atrast optimālu bišu stropa pozīciju ņemot vērā 
informāciju par apkārtējo teritoriju (ziedu lauku “labuma” indeku). 

Telpisko datu interpolācijas algoritmi precīzajā biškopībā 
Apskatīt un salīdzināt telpisko datu interpolācijas algoritmus un izmēģināt tos uz ziedošu lauku 
simulētiem parametriem. Piemēram, ir zināmi 10 GPS koordinātes, kurās lietotāji ir atzīmējuši 
ziedošus laukus. Kā saprast (un attēlot) kas notiek pavidu starp šīm pozīcijām?  

Vienošanās panākšanas algoritmi futūristiskiem bišu stropiem 
Apskatīt un salīdzināt vienošanas panākšanas algoritmus (consensus making) un pielāgot tos 
futuriskiem bišu stropiem, kas komunicē savā starpā ar mērķi izvēlēties nektāra vākšanas 
virzienu (piemeram, kā 5 stropiem vienoties savā starpā kur vākt nektāru). 

Precīzās biškopības sistēmas izstrāde bišu saimes skaņas 
analizēšanai 
Veikt audio datu analīzi un izstrādāt risinājumu to vizualizācijai 

Digitālie risinājumi precīzās biškopības uzlabošanai 
Aprakstīt potenicālus digitālus risinājumus, ko ieviest biškopība un izstrādāt vieno no tām. 



Dažādi 

Interaktīva elementa izstrāde plakātu prezentācijai 
Izstrādāt mobīlu iekārtu (uz Arduino, Raspberry vai citu platformu pamata), kas ļauj plakāta 
prezentācijas skatītājiem izteikt iespaidu par prezentāciju. Citiem vārdiem: fiziskais Like 
skaitītājs. 

Sistēmas izstrāde balsošanas procesa automatizēšanai 
Apskatīties kādi risinājumi ir pieejami balsošanas procesa automatizēšanai un izstrādāt 
prototipu, ko ieviest LLU (piemēram, balsošana konventu un senātu sēdēs)  

Auditoriju lokalizēšanas asistenta izstrāde 
Izstrādāt risinājumu, kas ļauj digitāli sniegt atbalstu konkrētu auditoriju atrašanai LLU. 

Stundu lapu izveides automatizācija 
Uzlabot procesu LLU stundu lapu izstrādei 
 


