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Nr.p.k. Projekta nosaukums Fakultāte Projekta vadītājs 

1.  Rīgas liemēroga dzīvojamo rajonu telpisko parametru 
un struktūras attīstību ietekmējošie faktori 

APF Sandra Treija 

2.  Ēku norobežojošās konstrukcijas ar regulējamu 
termisko pretestību 

BF Andris KrēsliĦš 

3.  Asfaltbetona paliekošo deformāciju veidošanās 
dinamikas izpēte ar trīsaksiālu cikliskās spiedes testu 

BF Juris Naudžuns 

4.  Rīgas tematiskās kartēšanas sistēma - elektroniskās 
versijas projekts un tā īstenošanas metodika 

BF Jānis Štrauhmanis 

5.  Mākslīgā intelekta skaitliskās metodes datu ieguves 
uzdevumos 

DITF Arkādijs Borisovs 

6.  Starpinstitucionālas zināšanu plūsmas atbalsta sistēmas 
prototipa izstrāde 

DITF Mārīte Kirikova 

7.  Autonoma robota platforma DITF Jānis GrundspeĦėis 
8.  Koăenerācijas stacijas iekārtu noslogojuma optimizācija EEF Aleksandrs Dolgicers 
9.  Nepārtrauktās barošanas sistēmu ar 

superkondensatoriem izstrāde un izpēte 
EEF IĜja Galkins 

10.  Ekspertu sistēmu pielietojuma apgabalu izpēte 
regulējamās elektriskās piedziĦas sistēmas 

EEF JeĜena Čaiko 

11.  SCORM savietojamu mācību objektu izstrādes pētījumi 
lietošanai DVB-T/MHP platformā 

ETF Atis Kapenieks 

12.  Intelektuālo transporta sistēmu bezvadu datu pārraides 
tīklu analīze un modelēšana 

ETF Alfrēds Asars 

13.  Trafika vadības izpēte „dzīsla līdz mājai” optiskajā 
sakaru sistēmā 

ETF Gunārs Lauks 

14.  Latvijas mazo un vidējo uzĦēmumu ilgspējīgo attīstību 
ietekmējošo faktoru analīze un novērtējums 

IEF NataĜja Lāce 

15.  Nekustamā īpašuma tirgus attīstību ietekmējošo 
ekonomisko faktoru analīze, problēmas un risinājumi 

IEF Ineta Geipele 

16.  Latvijas tautsaimniecības nozaru attīstības kopsakarības IEF Jānis Zvanītājs 
17.  Jaunas antimikrobālas polimērsistēmas bioloăiski 

aktīviem pārsienamiem materiāliem 
MLĖF MārtiĦš KalniĦš 

18.  Alilsulfīnskābju sililesteri kā jauni derivatizācijas 
reaăenti efektīvai organisko savienojumu analīzei ar 
gāzu hromatogrāfu - masspektrometru 

MLĖF Māris Turks 

19.  Saules baterijām izmantojumu šėīstošu ftalocianīnu 
sintēze un īpašību izpēte 

MLĖF Modris Roze 

20.  Objektu formas parametru analīze un optimizācija 
stacionārās un oscilējošās gaisa plūsmās 

TMF Jānis Vība 

21.  Sasmalcinātu materiālu un biodegvielas granulu 
aerodinamikas un siltummasas apmaiĦas īpatnību izpēte 
pie intensīvas žāvēšanas pulsējošā gāzes plūsmā 

TMF Valērijs Ušakovs 

22.  Precīzās mehānikas elementu virskārtas sagraušanas 
procesa izpēte 

TMF Jānis Rudzītis 

23.  Doktorantūras studiju efektivitātes paaugstināšana, 
izmantojot tālmācību 

LAB Leonīds Ribickis 

24.  InženierzinātĦu studentu radošas sadarbības modeĜa 
izstrāde angĜu valodas e-studiju kursā 

LAB Diāna Rumpīte 

25.  Hlorīdu maisījumu iedarbības mehānisma izpēte un 
aizsardzības sistēmas izstrāde betonam 

LAB Janīna SētiĦa 

 


