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4.Industriālā revolūcija 



 Klaus Martin Schwab - the founder and executive chairman of the 

World Economic Forum 

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.  

 
 

 

4.Industrijas revolūcijas ietekme 



 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. 
 

Industrijas 4.0 jaunais cikls 



Jaunu tehnoloģiju ieviešana  

 

In which areas is the application of robots most/least acceptable?  
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Source: Eurobarometer.  



What skills will be needed in the future? 



 ITF studiju programmās ir jāparādās jauniem studiju 

kursiem  galvenajās 4.industriālās revolūcijas tehnoloģiju 

attīstības jomās. 

 Pārējo fakultāšu visu studiju programmu studiju kursos ir 

jābūt iekļautām tēmām par galvenajām jaunām 

tehnoloģijām. 

 Būtiskas izmaiņas būs visās nozarēs un visās 

profesijās. Visās!!! 

 Tamdēļ arī izmaiņām jābūt visu studiju kursu 

programmās!!! 

Ietekme uz LLU studiju programmām 



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 
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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 

50.03 
51.96 

59.95 

52.44 



 

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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 Paldies par uzmanību! 

 


