
 
 

 

Kārtība SIA „whiteCryption” 

 pētniecības darbu stipendijas piešķiršanai 

 

 

SIA „whiteCryption” sadarbībā ar nodibinājumu „Latvijas Universitātes fonds” izsludina 

stipendiju piešķiršanas kārtību pētniecības darbu stipendijai ar mērķi ieinteresēt studentus datu 

un programmatūras aizsardzības jomā.  

Piesakoties konkursā, studenti ne tikai iegūst iespēju pretendēt uz stipendiju, bet arī saņem 

SIA „whiteCryption” speciālistu atbalstu pētniecības darbu izstrādes procesā. 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Pieteikšanos Stipendiju konkursam izsludina LU fonds sadarbībā ar LU Datorikas 

fakultāti. Stipendiju konkursā var pieteikties Latvijas Universitātes Datorikas 

fakultātes un Fizikas un matemātikas fakultātes studenti. 

1.2. Konkursa kārtībā tiks piešķirtas stipendijas diviem pētniecības darba autoriem EUR 

500,00 apmērā kā stimuls pētniecības darba izstrādei kādā no SIA „whiteCryption” 

piedāvātajiem tematu virzieniem (skatīt pielikumu Nr.1).  

1.3. Stipendija tiks izmaksāta divās daļās: 

1.3.1. Pirmā daļa jeb EUR 100,00 tiks izmaksāta uzreiz uzsākot pētniecības darba 

izstrādi, ja students izturējis konkursa pirmo kārtu (4.punktā minēto kritēriju 

summārais vidējais vērtējums nav zemāks par 0,7);  

1.3.2. Otrā daļa jeb EUR 400,00 tiks izmaksāta pēc pētniecības darba pabeigšanas, 

gadījumā, ja darbs atbilst kritērijiem (skatīt 7.punktu, minēto kritēriju 

summārais vidējais vērtējums nav zemāks par 0,7), ir sasniegts izvirzītais darba 

mērķis un izpildīti uzdevumi. 

1.4. Stipendiju konkurss notiek divās kārtās. 

 

2. Konkursa pirmā kārta 

2.1. Stipendiju konkursa pirmajā kārtā pretendentam jāiesniedz pieteikums dalībai 

konkursā par pētnieciskā darba izstrādi par kādu no SIA “whiteCryption” 

piedāvātajām pētniecības darbu tēmām (skat.Pielikums Nr.1).  

2.2. Pieteikums jāiesniedz ppt; pdf vai word formātā.  

2.3. Pieteikumā jāprezentē sekojoši jautājumi: 

2.3.1. Pētījuma tēma; 

2.3.2. Tēmas izvēles pamatojums, motivācija pētīt tieši šo konkrēto tēmu; 

2.3.3. Pētījuma mērķi un uzdevumi; 

2.3.4. Pētījuma metodes, ko plānots izmantot, lai sasniegtu pētījuma mērķi 

2.3.5. Literatūras, informācijas un materiālu bāze, ko plānots izmantot pētījuma 

veikšanai. 

 

3. Pieteikuma iesniegšana 



3.1. Pretendentiem 2. punktā minētais pieteikums jāaugšupielādē līdz 2018.gada 

2.februārim plkst. 23:59, aizpildot LU Fonda on-line anketu www.fonds.lv, izvēloties 

“whiteCryption stipendija”.  

3.2. Pretendentam pieteikums stipendiju konkursam jāiesniedz LU Fonda noteiktajā 

kārtībā. 

 

 

 

 

4. Kritēriji pretendentu vērtēšanai pirmajā kārtā: 

4.1. studenta sekmes iepriekšējā studiju periodā (kritērija vērtība 0,3 punkti). Pirmā kursa 

studentiem, pirmā mācību gada, pirmajā semestrī, tiek izvērtētas sekmes vidusskolas 

attestātā. 

4.2. studenta iesniegtā pieteikuma darba kopsavilkuma kvalitāte (kritērija vērtība 0,7 

punktus), kas veidojas no: 

4.2.1. Tēmas izvēles pamatojums, motivācija pētīt tieši šo konkrēto tēmu (kritērija 

vērtība 0,1); 

4.2.2. Pētījuma mērķi un uzdevumi (0,2); 

4.2.3. Pētījuma metodes, ko plānots izmantot, lai sasniegtu pētījuma mērķi (0,2); 

4.2.4. Literatūras, informācijas un materiālu bāze, ko plānots izmantot pētījuma 

veikšanai (0,2). 

 

5. Stipendijas pirmās daļas izmaksa 

5.1. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija vērtē pretendentus un līdz 2018. gada 

9.februārim izvēlas 2 finālistus, kuri iekļūst stipendiju konkursa otrajā kārtā, balstoties 

uz 4. punktā minēto kritēriju  vērtējumu.  

5.2. Uzreiz pēc rezultātu paziņošanas finālistiem tiek izmaksāta pirmā stipendijas daļa 

EUR 100,00 apmērā saskaņā ar 1.3.1. punktu. 

 

6. Konkursa otrā kārta 

6.1. Stipendiju konkursa otrajā kārtā finālistam jāizstrādā pētniecības darbs iepriekš 

izvēlētajā tēmā.  

6.2. Darbs jāizstrādā saskaņā ar Pētniecības darba izstrādes nolikumu (Pielikums Nr.2). 

 

7. Pētniecības darba iesniegšana  

7.1. Finālistam pētniecības darbs jāizstrādā un līdz 2018. gada 18. jūnijam elektroniski 

jānosūta uz fonds@fonds.lv. 

 

8. Kritēriji finālistu vērtēšanai otrajā kārtā: 

8.1. Pētniecības darba rezultātu atbilstība uzstādītajiem mērķiem (kritērija vērtība 0,4); 

8.2. Pētniecības darba satura izklāsta atbilstība uzstādītajam darba mērķim (kritērija 

vērtība 0,2); 

8.3. Pētniecības darba noformējuma atbilstība “Pētniecības darba izstrādes prasībām” 

(kritērija vērtība 0,2).  

8.4. Pētniecības darbā izmantotās pētniecības metodes (kritērija vērtība 0,2). 

 

9. Stipendijas otrās daļas izmaksa 

9.1. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija vērtē izstrādāto pētniecības darbu, 

balstoties uz 8. punktā minētajiem kritērijiem.  

http://www.fonds.lv/


9.2. Otru stipendijas daļu EUR 400,00 apmērā izmaksā pēc iesniegtā pētniecības darba 

izvērtēšanas atbilstoši 8. punktā  minētajiem kritērijiem. Otras stipendijas daļas 

izmaksai nepieciešams savākt ne mazāk kā 0,7 punktus. 

 

10. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija: 

10.1. Komisijas priekšsēdētājs, Rūdolfs Kreicbergs, SIA „whiteCryption”; 

10.2. Komisijas priekšēdētāja vietnieks,, Dace Ritova, SIA „whiteCryption”; 

10.3. Komisijas loceklis, Latvijas Universitātes pārstāvis. 

11. Citi noteikumi 

11.1. Konkursa finālistam pētniecības darba izstrādes procesā tiek piedāvāts SIA 

„whiteCryption” atbalsts pilnvērtīgai darbu izstrādei, piedāvājot ekspertu un 

speciālistu konsultācijas, izmantojamās literatūras avotus un materiālus. 

11.2.  Ja pētniecības darbs tiek izmantots kā studiju noslēguma, kvalifikācijas vai prakses 

darbs, darbu vada LU mācībspēki, ar kuriem vienojas pats darba autors. Pēc izvēles 

ir iespējams piesaistīt konsultantus no SIA „whiteCryption” puses.  

11.3. Pētniecības darbu tēmas tiks precizētas pēc konkursa pirmās kārtas savstarpēji 

vienojoties SIA „whiteCryption” ar studentu un, ja nepieciešams, darba vadītāju no 

universitātes puses. 

11.4. Gadījumā, ja konkursa otrajā kārtā finālista izstrādātais pētniecības darbs neatbilst 

kritērijiem (Komisijas summārais vidējais vērtējums ir zemāks par 0,7, skatīt 

7.punktu) un nav sasniegts izvirzītais mērķis, otra daļa stipendijas EUR 400,00 

apmērā netiek izmaksāta, bet tiek novirzīta nākamajam stipendiju konkursam 

sekojošā studiju semestrī. 

11.5. Pirmā stipendijas daļa, EUR 100 apmērā, ir atmaksājama, ja stipendijas saņēmējs bez 

vienošanās ar stipendijas devējupārtrauc izstrādāt pētniecības darbu. 

11.6. Ar SIA „whiteCryption” atbalstu izstrādātie pētniecības darbi var tik izmantoti SIA 

„whiteCryption” darbības attīstībā, šim nolūkam vienojoties ar darba autoru par viņa 

iesaisti SIA „whiteCryption” darbības attīstībā. 

11.7. Stipendijas saņēmēja pienākums ir, publicējot darbu, par kuru viņš saņēmis 

stipendiju, presē vai citos iespieddarbos, norādīt, ka darbs izpildīts ar SIA 

„whiteCryption” atbalstu. 

11.8. Kārtība stipendijas piešķiršanai izdota saskaņā ar LU fondu. 

 

Rīgā 2018. gada 8.janvārī 

 

 

 

 

  



Pielikums Nr.1 

SIA „whiteCryption” pētniecības darbu stipendijai  

 

 

SIA „whiteCryption” pētniecības darbu stipendiju konkursa pieteikuma darba tēmu 

virzieni saskaņā ar stipendiju konkursa kārtību  

Nr.  

 

1. ARM TrustZone izmantošana datorprogrammu pretkopēšanas aizsardzībai; 

1.1. https://www.arm.com/products/security-on-arm/trustzone 

2. Datu un ar tiem veicamo operāciju maskēšana (aizsardzība pret novērošanu un analīzi) 

pilnīgi atklātā programmas izpildīšanās vidē (white-box environment); 

2.1. http://www.whiteboxcrypto.com/ 

3. Pilnībā homomorfiskas šifrēšanas implementācija ar piemēriem; 

3.1. https://en.wikipedia.org/wiki/Homomorphic_encryption 

3.2. https://crypto.stanford.edu/craig/easy-fhe.pdf 

3.3. https://crypto.stanford.edu/craig/craig-thesis.pdf 

3.4. https://eprint.iacr.org/2015/1192.pdf 

4. Pētījums par specializēto Intel procesora instrukciju izmantošanu kriptogrāfisko 

algoritmu paātrināšanai; 

4.1. https://en.wikipedia.org/wiki/CLMUL_instruction_set 

4.2. http://www.intel.co.kr/content/dam/www/public/us/en/documents/white-

papers/polynomial-multiplication-instructions-paper.pdf 

4.3. https://eprint.iacr.org/2011/589.pdf 

5. Pētījums par uz režģiem balstītām kriptosistēmām; 

5.1. https://en.wikipedia.org/wiki/Lattice-based_cryptography 

6. Pētījums par jaunākajiem bloku algoritmu šifrēšanas režīmiem uz diska glabātu datu 

aizsardzībai; 

6.1. https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_encryption_theory 

7. Uz TPM (Trusted Platform Module) balstīta platformas apstiprināšana un droša 

sāknēšana; 

7.1. http://www.trustedcomputinggroup.org/trusted-platform-module-tpm-

summary/ 

8. Koda integritātes nodrošināšana JavaScript programmās; 

9. Koda integritātes pārbaude, kas pieļauj Intel PIN rīku lietošanu; 

10. Kriptogrāfisku atslēgu aizsardzība TLS bibliotēkā; 

10.1. https://tools.ietf.org/html/rfc5246 

11. WEB Cryptography API realizācijas prototips; 

11.1. https://www.w3.org/TR/WebCryptoAPI/ 

12. Pārskats par pieejamo aparatūras atbalstu drošai skaitļošanai (ARM TrustZone, TPM, 

Rambus CryptoManager, Intel TXT/SGX/AMT u.c.); 

12.1. https://www.arm.com/products/security-on-arm/trustzone 

12.2. http://www.trustedcomputinggroup.org/trusted-platform-module-tpm-

summary/ 

12.3. https://www.rambus.com/security/cryptomanager-platform/ 

12.4. https://software.intel.com/en-us/articles/intel-trusted-execution-technology-a-

primer 

12.5. https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Active_Management_Technology 
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https://eprint.iacr.org/2015/1192.pdf
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13. Mašīnu apmācības (https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning) pielietojums 

programmu obfuskācijai - https://en.wikipedia.org/wiki/Obfuscation(software)) 

14. Mašīnu apmācības pielietojums programmu deobfuskācijai - (deobfuscation) un 

deobfuskācijas grūtības novērtēšanai. 

15. Cita konkrēta, ar SIA whiteCryption saskaņota pētniecības tēma, kas iekļaujas kādā no 

zemāk minētajiem tematiem: 

15.1. Klasiskā kriptogrāfija (simetriskās un publiskās atslēgas algoritmi, kopīgas 

atslēgas izveidošanas protokoli, digitālie paraksti, utml.); 

15.2. “Baltās kastes” (white box) kriptogrāfija; 

15.3. Programmas koda un datu integritātes pārbaude un nodrošināšana; 

15.4. Programmas koda obfuskācija (obfuscation); 

15.5. Pretkopēšanas aizsardzība; 

15.6. Nodevēju izsekošana (traitor tracing); 

15.7. Digitālā satura tiesību pārvaldība (digital rights management). 
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Pielikums Nr.2 

SIA „whiteCryption” pētniecības darbu stipendijai  

 

Pētniecības darba izstrādes nolikums 

 

1. Pētnieciskā darba saturs 

1.1. Titullapa; 

1.2. Saturs ar lappušu norādēm; 

1.3. Kopsavilkums (viena A4 lapa, kas sniedz priekšstatu par darba saturu. Tajā 

jāatspoguļo pētījuma būtība, darba mērķi, uzdevumi, problēmas risināšanai 

izmantotā pieeja, īsi raksturojot izmantoto metodiku. Kopsavilkuma lielāko daļu 

aizņem galveno rezultātu raksturojums un no tiem izrietošie secinājumi); 

1.4. Ievads (jāizskaidro darba tēmas izvēle, tā mērķis, jāraksturo izmantotā faktu un 

izziņas materiālu bāze, jāparāda darba struktūra, apjoms, tabulu, attēlu vai citu 

elementu skaits); 

1.5. Satura izklāsts (darba nodaļas un apakšnodaļas); 

1.6. Secinājumi un priekšlikumi (secinājumiem jābūt loģiski sakārtotiem, pietiekami 

koncentrētiem un neizplūdušiem. Tie atspoguļo, ka darbā izvirzītais mērķis ir 

sasniegts. Secinājumi izriet no darba satura un tos pamato ar tiem faktiem, kas minēti 

darbā); 

1.7. Saīsinājumu un nosacīto apzīmējumu saraksts, ja nepieciešams; 

1.8. Literatūra (izmantotās literatūras un citu informācijas avotu saraksts Literatūras 

sarakstā izdevumi jāsakārto alfabētiskā secībā pēc autoru uzvārdiem. Tekstā jābūt 

atsaucēm uz literatūru. Atsauce jāveido tad, ja tekstā iekļauts citāts, tekstā dots cita 

autora skaitliskais materiāls, tabulas, attēli, formulas, izklāstīti kādas personas 

uzskati vai viņa teiktais, pieminēts kāds zinātnieku pētījums, raksts.); 

1.9. Pielikumi. 

 

2. Teksta noformēšana pētnieciskajā darbā 

2.1. Pētniecības darbus noformē latviešu valodā datorsalikumā. 

2.2. Darbs iesniedzams uz A4 formāta lapām, teksta attālums no lapas augšas un apakšas 

2 cm, no kreisās puses 2,5 cm, no labās puses 1,5 cm. 

2.3. Virsrakstiem burtu lielums ir 16 (Bold). Virsraksti ir jāiecentrē un jānumurē. 

Apakšvirsrakstiem burtu lielums ir 14. Aiz virsrakstiem un apakšvirsrakstiem 

punktu neliek. Darba pamatteksts rakstīts ar fontiem – Normal, Times New Roman, 

burtu lielums 12, intervāls 1,5. 

2.4. Darba apjums ir vismaz 15 lappuses, taču ne vairāk par 30 lappusēm (A4 formāts). 

2.5. Pētnieciskā darba noformēšanā obligāta ir titullapa. Titullapu un saturu nenumurē, 

bet ieskaita lapu kopējā numerācijā. 

2.6. Lapas numurē.  

2.7. Katra jauna nodaļa jāsāk jaunā lapā. 

2.8. Tekstā vārdus nesaīsina.  

2.9. Darbam var būt pielikums, ne garāks par trešo daļu no pamatteksta lappušu skaita.  

 

3. Rekomendējamā darba struktūra (% no darba kopējā apjoma) ir šāda: 

3.1. Ievads līdz 10% 

3.2. Darba nodaļas, apakšnodaļas 80% - 85% 

3.3. Secinājumi un priekšlikumi līdz 10 %.  


