Transporta loģistika/ Transport Logistics
Sekcijas darba sākums 30. aprīlī, plkst. 13:00
13:00-13:10 Sekcijas atklāšana / sekcijas vad. Aloizs Lešinskis

Kārtas.nr.

VĀRDS, UZVĀRDS

DIPLOMDARBA TĒMA LATVISKI

DIPLOMDARBA TĒMA ANGLISKI

DARBA
VADĪTĀJS

1

Bebre Evija Aija

Loģistikas uzņēmuma izmaksu mazināšana apvienojot
funkcionālās teritorijas

Reduction of logistics company costs by
combining functional territories

A.Lešinskis

2

Blaževičs Edmunds

Degvielas piegāžu izmaksu samazināšanas pasākumu
izstrāde mazumtirdzniecības uzņēmumā

Development cost reduction of a fuel supply for a
wholesale company

A.Lešinskis

3

Boļšakovs Kirills

Alternatīva maršruta projektēšana salikto kravu
piegādēm no Ķīnas uz Eiropas valstīm

Designing an alternative route for cargo
deliveries from China to European countries

V.Feofanovs

4

Jelovska Jekaterina

Loģistikas sistēmas modernizācija un pilnveidošanas
iespējas grāmatvedības pakalpojumu uzņēmumā

Modernization and improvement of the logistics
system in an accounting service company

A.Lešinskis

5

Pečonkins Romāns

Transporta vadības sistēmas izstrāde un ieviešana
loģistikas uzņēmumā

Developmental implementation of transport
management system in a logistic company

A.Lešinskis

6

Petrikalne Līna Patrīcija

Salikto kravu pasūtījumu apstrādes automatizācija un
3D modelēšana

3D modeling and automation of cargo order
processing

V.Ņesterovskis

7

Ruskule Aleksandra

Atkārtoti lietojamo taras vienību uzskaites sistēmas
uzlabošana un RFID automatizācijas ieviešana

Reusable transport item (RTI) accounting system
improvement and RFID automation
implementation

A.Lešinskis

8

Semjonovs Artūrs

9

Ščerbakovs Vitālijs

Lietotu automašīnu piegādes maršrutu izpēte un
optimizācija
Plazmas griešanas metodes izpēte un optimizācija
transportmašīnu jomā

Research optimization of used vehicle route
delivery
Study and optimization of plasma cutting
techniques in the transport machinery sector

V.Ņesterovskis
V.Ņesterovskis

Car service operation and improvement of its
functionality

10

Trokša Loreta

Autoservisa darbība un tā funkcionalitātes uzlabošana

11

Užāns Roberts Klāvs

Noliktavas automatizācijas veidu izpēte un optimālo
risinājumu ieviešana loģistikas uzņēmumos

12

Vārtiņš Kārlis

Elektromobiļu uzlādes infrastruktūras izpēte un
otimizācija Rīgā un tās apkārtnē

13

Zvīnis Olafs

Latvijas ekspeditoru firmas transporta loģistikas
sistēmas modernizācija

Modernization of logistics transport for a Latvian
exchange company

V.Feofanovs

14

Glušakovs Vladislavs

Vietējo kravu pārvadājumu sistēmas optimizācija
loģistikas uzņēmumā

Optimization of domestic freight transportation
system in logistics company

V.Feofanovs

15

Voicehovičs Bruno

Tirzniecības uzņēmuma kases sistēmu remonta metodes
un loģistikas procesu uzlabošana

Cash register system maintenance and logistic
process impovement

V.Ņesterovskis

16

Osipovs Vadims

Rīgas beramkravu termināla modernizācija

Modernization of the Riga Bulk cargo terminal

V.Feofanovs

17

Breidaks Artūrs

Loģistikas sistēmas izveide pārtikas jomas uzņēmumā

Establishment of a logistics system in a food
company

A.Lešinskis

18

Bērziņš Rihards Juris

Kravu apstrādes procesu optimizācija loģistikas
noliktavā

Optimization of cargo handling processes in
logistic warehouse

M.Urbaha

19

Fogele Laura

Preču kustības pilnveidošanas iespējas loģistikas
uzņēmumu noliktavās

Improvement of the movement of goods in
logistics company warehouse

V.Lapkovskis

20

Harlamovs Antons

Optimization and enhancement of logistics
control processes using front-end software

S.Bratarčuks

21

Korņeva Natālija

22

Lilika Jūlija

23

Ozerska Marta

Research of warehouse automation types and
implementation of optimal solutions in logistics
companies
Research and optimization of electric vehicle
charging infrastructure in Riga and its
surroundings

Loģistikas procesu kontroles un optimizācijas
paņēmienu pilnveide ar fron-end
programmnodrošinājuma palīdzību
Latvijas degvielas uzpildes staciju tīkla kompleksas
attīstības startēģijas izstrāde
Uzņēmuma loģistikas sistēmas optimizācija mazo
sūtījumu piegādei

Strategic developmental creation for a complex
Latvian gas station network
Logistics system optimization for small goods
delivery

Elektromobīļu izmantošanas perspektīvas analīze kravu
piegādes loģistikas sitēmā

Analysis of electric cars prospects in freight
delivery logistics systems

V.Ņesterovskis
V.Ņesterovskis
V.Ņesterovskis

V.Feofanovs
V.Feofanovs
V.Feofanovs

24

Fernandesa Dus SantušaNeveša Aļina

Kravu aviopārvadājumu plūsmu prognozēšana

Forecasting of air cargo transportations florus

E.Šidlovska

25

Rītiņa Ramona

Latvijas metalurģijas uzņēmuma produkcijas piegādes
loģistiskās sistēmas optimizācija

Logistics system optimization for the delivery of
Latvian metallurgical company products

V.Feofanovs

26

Stankeviča Renata

Loģistiskās sistēmas optimizācija negabarīta metāla
produkcijas piegādēm uz Rietumeiropas valstīm

Over dimension supply chain optimization for the
steel deliveries to Western Europe

V.Feofanovs

27

Strode Solveiga

CNG patērējošo transportlīdzekļu ieviešanas iespējas
transporta uzņēmumos Latvijā

CNG powered vehicle viability for Latvian
transport companies

V.Lapkovskis

28

Suhoverhovs Igors

Izejvielu un gatavo preču uzskaites un kontroles
uzlabošanas iespējas ķīmijas ražošanas uzņēmumos

Accounting improvement and control of finished
goods and raw materials in chemical
manufacturing companies

S.Bratarčuks

29

Baņina Tatjana

Latvijas uzņēmuma bīstamo kravu multimodālo
pārvadājumu loģistikas sistēmas optimizācija

Logistics system optimization for dangerous
goods multimodal transportation of a Latvian
Company

V.Feofanovs

30

Kalnozols Reinis

Kravas automobiļu dinamiskā efekta ietekmes analīze
uz drošības raksturlielumiem

Analysisng the influence of truck dynamic effect
on safety characteristics

V.Pavelko

31

Kropačova Marina

Latvijas dzelzceļa un jūras konteinerkravu pārvadājumu
attīstības analīze

Analysisng the development of latvian railway
and maritime container traffic

M.Urbaha

