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Kas ir digitalizācija?

Digitālo tehnoloģiju integrācija 
(ieviešana):

ikdienas dzīvē;

ražošanā dažādās nozarēs;

jaunos biznesa modeļos un 
uzņēmējdarbībā kopumā;

pārvaldībā u.c. jomās.
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Kas motivē ieviest 
digitālās tehnoloģijas 
lauksaimniecības 
uzņēmumos

Problēma, kas jāatrisina (piem., ražošanas 
efektivitāte; darbaspēka trūkums; vides 
problēmu risināšana)

Izmaksas/ ieguvumu analīze

Pieprasījuma/ tirgus spiediens

Normatīvais regulējums

Motivācija

Digitālās 
prasmes un 
izpratne par 

digit. 
risinājumiem

Digitālā infrastruktūra

Pieejamie 
resursi 

investīcijām

Nosacījumi digitālo 
tehnoloģiju ieviešanai



Eiropas Savienības Digitālās ekonomikas un 
sabiedrības indekss (DESI) 2022



Eiropas Savienības Inovāciju indekss 2022



Nākotnes lauksaimniecība - Lauksaimniecība 4.0

Monteleone, S.; Moraes, E.A.d.; Tondato de Faria, B.; Aquino Junior, P.T.; Maia, R.F.; Neto, A.T.; Toscano, A. Exploring the Adoption of Precision Agriculture for

Irrigation in the Context of Agriculture 4.0: The Key Role of Internet of Things. Sensors 2020, 20, 7091. https://doi.org/10.3390/s20247091

Galvenās Lauksaimniecības 4.0 iezīmes:

Lietu internets (IoT)

Mašīna-mašīna komunikācija (M2M)

Roboti un robotu sistēmas

Datos balstīta procesu analīze, 
prognozēšana un simulācija

Visas sistēmas tiek integrētas – dati 
tiek apkopoti no vairākām sistēmām; 
analizēti; sistēmas pieņem/iesaka 
risinājumu, izmantojot mākslīgo 
intelektu lielo datu apstrādē

Dati var tikt izmantoti saimniecības 
procesu vadībai, kā arī izmantoti 
reģiona vai nozares rādītāju analīzei 
vai uzraudzībai



Par ko saimniecība var apkopot un analizēt lielos 
datus?

Augkopība

Augiem (augšanas progresu, augu krāsu)

Augsni (temperatūru, mitrumu, pH, N u.c. elementu 
sastāvu, veicot kartēšanu-piemērotību konkrētu 
kultūraugu audzēšanai, prognozēto ražu, identificēt 
papildus darbību nepieciešamību)

Kaitēkļu un slimību izplatību

Metroloģiskajiem apstākļiem

Mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu lietojumu

Ražību, iegūto ražu

Lopkopība

Dzīvnieku veselību (temperatūru, aktivitātes līmeni, trokšņu līmeni novietnē)

Barošanu un ūdens patēriņu

Ražību (izslaukumu, dzīvmasas pieaugumu)

Dzīvnieku slimībām un ārstēšanu (izplatību ganāmpulkā, antibiotiku 
lietošanu)

Kūtsmēsliem un emisijām

Nektāraugu ziedēšanu (augu ziedēšanas kartes biškopībā), bišu 
pārvietošanos, bišu saimes svaru un temperatūru stropā.

Ražību, saražoto produkcijas daudzumu

Lauksaimniecības 4.0 pieeja – analizēt iegūtos datus integrējot vairākas sistēmas, piemēram, dzīvnieku aktivitātes dati integrēti ar barošanas un izslaukuma datiem kā 
rezultātā koriģēta dzīvnieku barības deva. 

Vai dārzeņu audzēšanā lauka sensoru apkopotie dati tiek integrēti ar meteoroloģiskās stacijas datiem un, ja nepieciešams, automātiski uzsākta lauka laistīšana (M2M). 

Šos datus papildina ekonomiskie dati par produkcijas realizāciju (apjomu, pieprasījuma sezonalitāti, cenu) un resursu cenām.



https://www.agrotec

hnomarket.com/201

8/08/the-future-of-

smart-agriculture-

projects.html



Šī prezentācija sagatavota ar Darbības programmas "Izaugsme un 
nodarbinātība"  1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības 
atbalsts" projekta ‘’Bioekonomikas sektora uzņēmumu digitalizācija 
konkurētspējas un eksportspējas palielināšanai’’ atbalstu, vienošanās 
nr.: 1.1.1.2/VIAA/3/19/553
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