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Nosaukums Dziļā stimulētā mašīnapmācība, izmantojot neironu diferencējamās vārdnīcās 
balstītu pasaules modeli  
(Deep Reinforcement Learning world models based on neural differentiable 
dictionaries) 

Konteksts Stimulētā mašīnapmācība 
Sākotnējais 
mērķis 

Uzlabot stimulētās māšīnapmācības politikas konverģenci, izmantojot dinamisku 
atmiņu. 

Sākotnējie 
uzdevumi 

1. Apgūt nepieciešamo augstākās matemātikas teoriju, python, numpy un pytorch 
vides. 
2. Apgūt PPO, ziņkārības un DND modeļus. 
3. Apgūt un veikt pētniecisko darbu izmantojot RTU HPC/superdatoru. 

Raksturojums Fundamentāls un reizē praktisks pētījums. 
Komentāri Nepieciešamas spēcīgas matemātiskās un programmēšanas zināšanas. 

Mērķis radīt zinātniski publicējamus rezultātus. 
Literatūra Literatūra darba uzsākšanai pieejama pie darba vadītāja. Lai to iegūtu rakstiet e-

pastu uz evalds.urtans@rtu.lv 
 

Nosaukums Dabīgās valodas spēļu modeļi dziļajā stimulētajā mašinapmācībā, izmantojot GPT-
2/Transformer modeļus  
(NLP games in Deep Reinforcement Learning using GPT-2/Transformer based 
models) 

Konteksts Stimulētā mašīnapmācība, uzmanības modeļi 
Sākotnējais 
mērķis 

Uzlabot stimulētās māšīnapmācības politikas konverģenci, izmantojot uzmanības 
modeļus 

Sākotnējie 
uzdevumi 

1. Apgūt nepieciešamo augstākās matemātikas teoriju, python, numpy un pytorch 
vides. 
2. Apgūt PPO, ziņkārības un Transformer, GPT-2 un BERT modeļus. 
3. Apgūt un veikt pētniecisko darbu izmantojot RTU HPC/superdatoru. 

Raksturojums Fundamentāls un reizē praktisks pētījums. 
Komentāri Nepieciešamas spēcīgas matemātiskās un programmēšanas zināšanas. 

Mērķis radīt zinātniski publicējamus rezultātus. 
Literatūra Literatūra darba uzsākšanai pieejama pie darba vadītāja. Lai to iegūtu rakstiet e-

pastu uz evalds.urtans@rtu.lv 
 

Nosaukums Nepārraudzītā viena šāviena dziļā apmācība, lietojot parafrāžu modeļus  
(Unsupervised one-shot Deep Learning using paraphrase models) 

Konteksts Nepārraudzītā mašīnapmācība 
Sākotnējais 
mērķis 

Uzlabot nepārraudzītās māšīnapmācības viena šāviena modeļus seju identificēšanas 
uzdevumā. 

Sākotnējie 
uzdevumi 

1. Apgūt nepieciešamo augstākās matemātikas teoriju, python, numpy un pytorch 
vides. 
2. Apgūt Contrastive loss, Triplet loss,  VAE, beta-VAE, CCβ-VAE, GAN modeļus. 
3. Apgūt un veikt pētniecisko darbu izmantojot RTU HPC/superdatoru. 



Raksturojums Fundamentāls un reizē praktisks pētījums. 
Komentāri Nepieciešamas spēcīgas matemātiskās un programmēšanas zināšanas. 

Mērķis radīt zinātniski publicējamus rezultātus. 
Literatūra Literatūra darba uzsākšanai pieejama pie darba vadītāja. Lai to iegūtu rakstiet e-

pastu uz evalds.urtans@rtu.lv 
 

Nosaukums Nepārraudzītā viena šāviena dziļā apmācība, izmantojot ārējas paraugu izvēles 
stratēģijas 
(Unsupervised one-shot Deep Learning using auxilary sample mining) 

Konteksts Nepārraudzītā mašīnapmācība 
Sākotnējais 
mērķis 

Uzlabot nepārraudzītās māšīnapmācības viena šāviena modeļus seju identificēšanas 
uzdevumā. 

Sākotnējie 
uzdevumi 

1. Apgūt nepieciešamo augstākās matemātikas teoriju, python, numpy un pytorch 
vides. 
2. Apgūt Contrastive loss un Triplet loss modeļus, un Hard/Semi-hard paraugu izvēles 
stratēģijas. 
3. Apgūt un veikt pētniecisko darbu izmantojot RTU HPC/superdatoru. 

Raksturojums Fundamentāls un reizē praktisks pētījums. 
Komentāri Nepieciešamas spēcīgas matemātiskās un programmēšanas zināšanas. 

Mērķis radīt zinātniski publicējamus rezultātus. 
Literatūra Literatūra darba uzsākšanai pieejama pie darba vadītāja. Lai to iegūtu rakstiet e-

pastu uz evalds.urtans@rtu.lv 
 

Nosaukums Nepārraudzīta teikumu latenta vektoru iegūšana 
(Unsupervised sentence embeddings) 

Konteksts Nepārraudzītā mašīnapmācība 
Sākotnējais 
mērķis 

Uzlabot nepārraudzītās māšīnapmācības viena šāviena modeļus seju identificēšanas 
uzdevumā. 

Sākotnējie 
uzdevumi 

1. Apgūt nepieciešamo augstākās matemātikas teoriju, python, numpy un pytorch 
vides. 
2. Apgūt NLP modeļus, ELMO, Transformer/GPT-2, teikumu latenta vektora modeļus. 
3. Apgūt un veikt pētniecisko darbu izmantojot RTU HPC/superdatoru. 

Raksturojums Fundamentāls un reizē praktisks pētījums. 
Komentāri Nepieciešamas spēcīgas matemātiskās un programmēšanas zināšanas. 

Mērķis radīt zinātniski publicējamus rezultātus. 
Literatūra Literatūra darba uzsākšanai pieejama pie darba vadītāja. Lai to iegūtu rakstiet e-

pastu uz evalds.urtans@rtu.lv 
 


