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 19. februārī Latvijas NJF (Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku asociācijas) kopsapulce, kā 
laikā tika analizēti aizvadītā gada rezultāti un diskutēts par citām aktuālām tēmām, kā arī pasniegti 
NJF atzinības raksti.

 Atklājot kongresu, par aktīvu darbu organizācijā NJF atzinības rakstu saņēma LLU profesori un 
vadošie pētnieki - Biruta Bankina un Aldis Kārkliņš no Lauksaimniecības fakultātes, Gints 
Birzietis no Tehniskās fakultātes, kā arī Līga Paura no Informācijas tehnoloģiju fakultātes.

NJF Latvija kopsapulce

http://www.lf.llu.lv/
http://www.tf.llu.lv/
http://www.itf.llu.lv/


4.Industriālā revolūcija



 Klaus Martin Schwab – Pasaules Ekonomikas Foruma (the World Economic Forum) 

dibinātājs un vadītājs 

Klauss Schwab



 Cilvēce nostājusies uz jaunas tehnoloģiju revolūcijas robežas, tās kardināli 

mainīs veidu, kā mēs dzīvojam un strādājam un izturamies cits pret citu. 

 Attīstību prognozēt grūti, taču jau šodien acīm redzams, ka Industrija 4.0 skars 

visas cilvēku grupas, slāņus un starpslāņus; gandrīz visas profesijas.

 Industriju 4.0 raksturo tehnoloģiju saplūšana un robežu starp fizisko, digitālo 

un bioloģisko sfērām izzušana. 

 Industrijas 4.0 jaunais cikls un digitalizācija ietekmē visu sabiedrību – tas 

nozīmē jaunu tehnoloģiju, programmu radīšanu, bet tas nozīmē arī jaunu 

tehnoloģiju lietošanu un jauna tipa darbaspēka sagatavošanu un apmācību. 

 Šis process jāsāk jau no bērnudārza un pilnīgi pašsaprotami jāturpina jaunā 

industrijas viļņa zināšanas integrēt vispārizglītojošajā skolā, arodizglītībā un 

augstskolā.

4.Industrijas revolūcijas ietekme



Jaunu tehnoloģiju ieviešana 



Kādas prasmes būs vajadzīgas nākotnē?



• Tehnoloģiju attīstība un digitalizācija ļauj strauji palielināt resursu 

izmantošanas efektivitāti, sekmējot vides un klimata ziņā viedu lauksaimniecību, 

kas samazina lauksaimniecības ietekmi uz vidi/klimatu, paaugstina izturētspēju

un augsnes veselību un samazina izmaksas lauksaimniekiem. 

• Tomēr jaunu tehnoloģiju ieviešana lauksaimniecībā joprojām nav sasniegusi 

prognozēto līmeni un ir nevienmērīgi pieejama visā ES. 

• Uzmanība jāpievērš arī mazo un vidējo lauku saimniecību piekļuvei 

tehnoloģijām. 

VIEDĀKA, MODERNA UN ILGTSPĒJĪGA KLP 



Uzdevumi:

• lauksaimnieku un lauku apvidu pilnīgu pievienošanu 

digitālajai ekonomikai;  

• Lai izpildītu šos uzdevumus, lauksaimniecības nozarei un ES lauku 

apvidiem būs nepieciešama ciešāka saikne ar cilvēkkapitāla 

attīstību, kā arī jāuzlabo pētniecība un atbalsts inovācijai. 

• Turpmākajai KLP būs jāveicina vēl lielāka sinerģija ar 

pētniecības un inovācijas politiku inovācijas veicināšanas 

jomā. 

Nākotnē noturīga KLP

(2021.-2027.gg.) 



 4D4F projekts bija fokusēts uz sensoru tehnoloģiju piegādāto datu izmantošanas iespējām 

modernā piena lopkopībā – gan govkopībā, gan kazkopībā, un kurā starp 10 valstu partneriem 

Latviju pārstāv LZA, LLMZA un LLU.

HORIZONTS 2020



1. 16 Partners

2. Pan-European 

3. 2 Farmer Organisations

4. 2 Academies 

5. 6 Research Institutes

6. 6 Commercial Companies

Our Consortium



Network

Planned networking results at the end
of project: 

• Community of practice;

• Best practice guides supported by;
• Videos, 
• Infographics,
• Online virtual warehouse;

• Identified research priorities;

• Standart operation procedures;

• Workshops and events.



This project has received funding from the European 
Union ́s Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement N° 780755

This project has received
co-funding from the
German Federal Ministry for Economic Cooperation 
and Development

International Partnership

SAMS – Smart Apiculture Management Services



SAMS in a nutshell

SAMS as an ICT solution …

• allows active monitoring and managing of bee 
colonies

• ensures bee health and bee productivity

• gives answers to the requirements of beekeeping 
in developing countries

• is available as an open source technology

Bees play a key role in the preservation of our 
ecosystem, the global fight against hunger and in 

ensuring our existence.

SAMS supports International Partnership 
Building in low and middle income countries in 

ASEAN and sub-Saharan Africa

Objective Strengthen the international cooperation of the EU 
with developing countries in ICT concentrating the field 
of sustainable agriculture as a vehicle for rural areas.

Duration 01/2018 – 12/2020

Budget EUR 1.99 million 

Funded by European Union‘s Horizon 2020 Research and 
Innovation Programme



The SAMS consortium 
8 partner - 5 countries - 3 continents

Germany

Ethiopia

Austria

Indonesia

Latvia



Challenge

• Current use of resources in European pig farming is inefficient and 
results in high emissions and losses

• Main causes: outdated building standards, control systems and barn
management approaches

• High priority of animal welfare, competitiveness and public image of
farmers must be maintained

• Many approaches improve individual aspects of the systems, but so 
far there are no solutions that consider the whole system



Digitālā globālā sadarbība biogāzes nozarē (DiBiCoo)

• Kopējais DiBiCoo projekta mērķis ir atbalstīt Eiropas biogāzes/biometāna
industriju, sagatavojot tirgu ilgtspējīgo tehnoloģiju eksportam no Eiropas uz 
jaunattīstības valstīm Āfrikā, Āzijā un Dienvidamerikā. 

• Projekta aktivitātes palīdzēs mazināt siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisijas un 
palielināt atjaunojamās enerģijas ražošanu.

• Projekta īstenošanā iesaistīti Austrijas, Beļģijas, Indonēzijas, Etiopijas, Argentīnas, 
Dienvidāfrikas, Ganas un Latvijas pārstāvji (LLU,ITF).

• “Projekta aktivitātes paredz digitālās sadarbības partneru piemeklēšanas 
platformas izstrādi, par kuras izstrādi būsim atbildīgi mēs, LLU pētnieki, un 
klasisko kapacitātes attīstības mehānismu izveidi, lai uzlabotu tīklošanas, 
informācijas un tehnisku/finansiālu kompetenču koplietošanu,” stāsta A. 
Zacepins.



Collaboration between European biogas industries & stakeholders from 
emerging and developing markets 

DiBiCoo
Digital Global Biogas Cooperation

http://dibicoo.org/


Jaunā VPP

Valsts Pētījumu Programma 

Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi 
valsts ilgtspējai 

Projekts

LATVIJAS VALSTS UN SABIEDRĪBAS IZAICINĀJUMI UN TO RISINĀJUMI 

STARPTAUTISKĀ KONTEKSTĀ 

(INTERFRAME-LV)



Latvijas kā valsts un sabiedrības vieda, ilgtspējīga, iekļaujoša augsme

GLOBALIZĀCIJAS NOZĪMĪGĀKIE PROCESI 1.    2.    3.   4.  5.  6.

2.

3.

4.

1.

6.

5.

Valstu un tautu drošība pasaules mērogā Klimata izmaiņas

Digitalizācija kā ekonomisku, tehnisku un 
sociālu attīstību ietekmējoša parādība

Sabiedrības radikalizācija

Sabiedrības novecošana un 
noslāņošanās

Ģeogrāfiska stratifikācija



 Tēlaini mēdz sacīt, ka esam pie digitālā okeāna, līdzīgi kā kādreiz Latvijas 

dižgars Krišjānis Valdemārs pie īstās jūras, un ir jāizstrādā kompetenču 

kopums, kā braukt digitālajā okeānā, tas nepieciešams būtībā ikvienam.

 Kopumā digitalizācija ir milzīgs izaicinājums izglītībai, zinātnei un 

industrijai.

Industrijas 4.0 jaunais cikls



Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss 
(The Digital Economy and Society Index (DESI)),2019

https://digital-agenda-data.eu/datasets/desi/visualizations
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Savienojamība
1  Connectivity, 2019
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Cilvēkkapitāls
2 Human Capital, 2019
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Interneta pakalpojumu izmantošana
3 Use of Internet Services, 2019
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Digitālie sabiedriskie pakalpojumi
5 Digital Public Services, 2019
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E-komercija
E-Commerce, 2019
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 Mašīntulkošana.

 Virtuālais asistents (čatbots, sarunbots, tērzēšanas bots). 

 Attēlu analīze

 Robotika

 Lielu datu masīvu analīze un uz tās balstīta prognozēšana

 Lēmumu pieņemšanas automatizācija un atbalsts

Mākslīgā intelekta lietojumi



 UNA. Uzņēmumu reģistra tīmekļvietne. Pieejams: https://www.ur.gov.lv/lv/par-mums/una/

 Toms. Valsts ieņēmumu dienesta https://www.vid.gov.lv/

 Varis Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietne. Pieejams: http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-

un-kalendars/aktualitates/lauku-atbalsta-dienesta-darbu-ir-uzsacis-robots-varis-889

 Laura (Tilde): https://www.tilde.lv/produkti-un-risinajumi/valodu-produkti/tildes-virtualie-

asistenti

 Ieva - SIA Tele2 

 Anete -SIA Tet (tolaik SIA Lattelecom) 

 Miks - Iespējamā misija (Facebook )

Virtuālais asistents

Latvijā

https://www.ur.gov.lv/lv/par-mums/una/
https://www.vid.gov.lv/
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/lauku-atbalsta-dienesta-darbu-ir-uzsacis-robots-varis-889
https://www.tilde.lv/produkti-un-risinajumi/valodu-produkti/tildes-virtualie-asistenti


 Google virtuālais asistents: https://assistant.google.com/

 Siri (Apple) : https://www.apple.com/siri/

 Cortana (Microsoft) : https://www.microsoft.com/en-in/windows/cortana

 Sophia (Hong Kong, company Hanson Robotics).

 Evi (Amazon.com True Knowledge)

 Alice (Yandex)

 Alexa (Amazon.com)

 Erica (Osakas universitāte, Japāna) https://www.youtube.com/watch?v=J1g-JI720ic

https://www.youtube.com/watch?v=87heidlFqG4

Virtuālais asistents

pasaulē

https://assistant.google.com/
https://www.apple.com/siri/
https://www.microsoft.com/en-in/windows/cortana
https://www.youtube.com/watch?v=J1g-JI720ic
https://www.youtube.com/watch?v=87heidlFqG4


Erica

Osaka University, Kyoto University, and ATR, https://robots.ieee.org/robots/erica/?gallery=video1

https://robots.ieee.org/robots/erica/?gallery=video1


Paldies par uzmanību!


