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 Jēdzienu "mākslīgais intelekts" 1956. gadā ieviesa Džons 

Makartijs (John McCarty), tomēr sabiedrības plašāku atpazīstamību 

tas ieguva 1997. gadā, kad šaha mašīna Deep Blue uzvarēja 

pasaules čempionu Gariju Kasparovu. 

   Tādu pašu panākumu 2006. gadā atkārtoja Deep Fritz, ar 4:2 

uzvarot Vladimiru Kramņiku  

 2016.gadā  Deep Mind’s uzvarēja spēles Go pasaules čempionu  

Lee Sedol ar 4:1 

 

 Andreass Kaplāns un Maikls Henleins definē mākslīgo intelektu kā 

„sistēmas spēju pareizi interpretēt ārējos datus, mācīties no šādiem 

datiem un izmantot šīs zināšanas, lai sasniegtu konkrētus mērķus un 

uzdevumus, izmantojot elastīgu pielāgošanos” 

Jēdzienu «mākslīgais intelekts» 



1. Mākslīgais šaurs (vājš) mākslīgais intelekts  

(Artificial Narrow Intelligence (ANI) ) 

2. Vispārīgais mākslīgais intelekts (Artificial General 

Intelligence (AGI) ) 

3. Pārākais mākslīgais intelekts (Artificial Super 

Intelligence (ASI) ) 

Mākslīgā intelekta veidi 



 Mākslīgais šaurs intelekts (ANI) ir mākslīgā intelekta veids, kas 

koncentrējas uz vienu šauru uzdevumu. Tam ir ierobežots spēju 

diapazons. Pagaidām šī ir vienīgā AI, kas pastāv. 

 Šaurā AI ir kaut kas tāds, ar ko vairums no mums ikdienā 

mijiedarbojas. Piemēram:  Google Assistant, Google Translate, 

Siri, Cortana, or Alexa. Tie visi ir mašīnintellekti, kas izmanto 

dabiskās valodas apstrādi (NLP). 

 NLP tiek izmantots tērzēšanas robotos un citās līdzīgās 

lietojumprogrammās. Izprotot runu un tekstu dabiskā valodā, viņi ir 

ieprogrammēti mijiedarbībai ar cilvēkiem personalizētā, dabiskā 

veidā. 

 Mūsdienās AI sistēmas tiek izmantotas medicīnā, lai ārkārtīgi precīzi 

diagnosticētu vēzi un citas slimības, atkārtojot cilvēcisko izziņu un 

argumentāciju. 

Mākslīgais šaurs (vājš) mākslīgais intelekts   

(Artificial Narrow Intelligence (ANI) ) 
 



 Kad mēs runājam par mākslīgo vispārējo intelektu (AGI), 

mēs atsaucamies uz AI veidu, kas ir apmēram tikpat 

spējīgs kā cilvēks. 

 AGI joprojām ir jauna joma. Vispārējā intelekta veidošanas 

modelis ir cilvēka smadzenes, bet diemžēl trūkst 

visaptverošu zināšanu par cilvēka smadzeņu funkcionalitāti. 

 Tomēr, kā vēsture ir parādījusi daudzas reizes, cilvēkiem ir 

tieksme radīt tehnoloģijas, kas kļūst bīstamas cilvēka 

eksistencei. Kāpēc tad mēģināt izveidot algoritmus 

smadzeņu funkcijas atkārtošanai būtu savādāk? Kad tas 

notiks, cilvēkiem būs jāpieņem sekas, kuras tas varētu 

radīt. 

Vispārīgais mākslīgais intelekts  

(Artificial General Intelligence (AGI) ) 
 



 Mākslīgais super intelekts (ASI) ir ceļš nākotnē. Lai sasniegtu to, AI 

būs jāpārspēj cilvēki absolūti visā. ASI tips tiek sasniegts, ja AI ir 

spējīgāka nekā cilvēks. 

 Šis AI tips spēs izcili labi darboties tādās lietās kā mākslā, lēmumu 

pieņemšanā un emocionālās attiecības.  

 Mūsdienās šīs lietas ir daļa no tā, kas mašīnu atšķir no cilvēka. 

Citiem vārdiem sakot, lietas, kuras tiek uzskatītas par stingri 

cilvēciskām. 

 

Pārākais mākslīgais intelekts 

 (Artificial Super Intelligence (ASI) ) 
 



 

Mākslīgā intelekta attīstības vēsture 



 

Kāpēc tagad? 



 

 Coordinated Plan on the Development and Use of Artificial 

Intelligence Made in Europe – 2018  (“Koordinētais plāns mākslīgā 

intelekta attīstībai – ražots Eiropā 2018” ), 

https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/coordinated-plan-artificial-intelligence-

com2018-795-final_en  

 

 Informatīvais ziņojums “Par mākslīgā intelekta risinājumu 

attīstību”, VARAM, 2019., 
http://www.varam.gov.lv/lat/likumdosana/normativo_aktu_projekti/publiskas_parvaldes_

joma/?doc=27521  

Normatīvie dokumenti 
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 Latvijas valsts sektora ieguldījumiem MI jāsasniedz 25 miljonus euro 

līdz 2030. gadam.  

 Apzināt tiešsaistes MI mācību kursa izveides izmaksas un sniegt 

attiecīgos priekšlikumus. (Somijā tiek piedāvāts visiem interesentiem: 

https://www.elementsofai.com/ )  

 Apzināt MI integrācijas iespējas izglītības sistēmā un sniegt 

attiecīgos priekšlikumus. 

 Sagatavot priekšlikumus VPP izveidei IKT jomā, integrējot tajā MI 

komponenti. 

 Jebkurā nacionālajā vai nozares plānošanas dokumenta, vai 

pašvaldības attīstības plāna pie izstrādes vai būtiskas papildināšanas 

iekļaut izvērtējumu par automatizāciju un MI izmantošanu. 

 

 

Latvijas rīcības plāns 
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 No šī indeksa 31 rādītāja uz MI tieši attiecas 16 rādītāji. Pārējie 15 rādītāji attiecas uz 

IKT vispārēji, daļa par inovācijām, vidi un vispārējo ekonomisko attīstību.  

Capgemini MI snieguma indekss 

Artificial Intelligence Benchmark. Capgemini tīmekļvietne. Pieejams: https://www.capgemini.com/wp-

content/uploads/2018/07/AI-Readiness-Benchmark-POV.pdf [aplūkots 06.06.2019.] 
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Ekonomikas izaugsme pie bāzes 
scenārija un izaugsme, aktīvi integrējot 
MI līdz 2035. gadam 



 Mašīntulkošana. 

 Virtuālais asistents (čatbots, sarunbots, tērzēšanas bots).  

 Attēlu analīze 

 Robotika 

 Lielu datu masīvu analīze un uz tās balstīta 

prognozēšana 

 Lēmumu pieņemšanas automatizācija un atbalsts 

 

MI lietojumi 



 

Mašintulkošanas progress 



 

Tulkošanas kvalitāte 



 Tildes tulkotājs: https://translate.tilde.com/lv  

 Google tulkotājs: https://translate.google.com/  

 Bing tulkotājs: https://www.bing.com/translator  ( Microsoft )  

 

Mašīntulkošana 
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 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 
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 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 
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 Jau ar abu pirmo čatbotu parādīšanos bija skaidrs, ka tie spēj labi 

sadalīt zvanu plūsmu un uzņēmumi var samazināt zvanu centru 

darbinieku skaitu pat vairākkārtīgi. 

  Turklāt virtuālie asistenti ir noderīgi uzņēmumiem, kuriem liela daļa 

no klientu loka atrodas ārvalstīs, attiecīgi arī citās laika joslās.  

 Tāpat arī uzņēmumiem, kuru mērķauditorija ir jaunieši, jo tendences 

liecina, ka gados jauni cilvēki dod priekšroku jautājumu uzdošanai 

rakstiski un sagaida ātras atbildes. 

 Tieši atbildes ātrums tiek minēts kā viena no čatbota priekšrocībām. 

  Protams, viss atkarīgs no virtuālā asistenta zināšanu bāzes, tomēr 

60-70% gadījumos atbildes ir vērtējamas ka labas.  

 Ja parēķinām, ka operatora sazvanīšanai, jautājuma uzdošanai un 

atbildes saņemšanai, var būt nepieciešamas piecas minūtes, čatbots 

atbildi sniedz piecu sekunžu laikā. 

Ieguvumi no virtuālā asistenta 



 Ir  divu veidu čatboti – deklaratīvi un sarunvalodas.  

 Vieni spēj atbildēt tikai uz konkrētiem jautājumiem, savukārt otri ir 

intelektuālāki un cenšas pielāgoties, vadoties no savas zināšanu bāzes. 

Šādiem čatbotiem var uzdot arī neprecīzi formulētus jautājumus, jo 

mākslīgais intelekts pielāgos atbildes, turklāt katra jauna informācija 

saglabāsies tā atmiņā.  

 Jaunākie virtuālie asistenti veic arī datu analīzes funkcijas, apkopojot 

izplatītākos jautājumus u.tml. 

 Attīstītākie čatboti mācās no viņiem uzdotajiem jautājumiem, ar katru 

reizi pilnveidojoties, bet, protams, arī šis process ir jākontrolē.  

 Katram uzņēmumam vai iestādei, protams, jāizvērtē, vai klientu un 

ienākošo jautājumu plūsma ir tik liela, lai būtu nepieciešams virtuālais 

asistents, tomēr pie noteikta jautājumu apjoma ir liels darba stundu 

ietaupījums, kā arī ilgtermiņā – finansiāls ietaupījums. 

Deklaratīvi un sarunvalodas čatboti 



 Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) uzsācis inovatīvas 

virtuālo asistentu koplietošanas platformas izveidi publiskās pārvaldes 

iestāžu vajadzībām. Projekts tiek īstenots, izmantojot valsts pārvaldes 

valodas tehnoloģiju platformas Hugo.lv iestrādnes un resursus. 

  Šāda pieeja ļauj būtiski ietaupīt resursus, jo katrai iestādei nav jāveido 

savs virtuālais asistents no nulles, bet tikai jāpielāgo virtuālā asistenta 

“pārziņā” esošo jautājumu loks savas iestādes tēmu specifikai. 

 Būs “pamata bots” jeb asistents ar pamatzināšanām un specializētie 

“boti” par konkrētu tēmu loku, kas savā starpā sadarbosies, nodrošinot 

efektīvu komunikāciju ar iedzīvotājiem.  

 Risinājumu veidojam Azure platformā, izmantojot Hugo.lv valodu 

korpusu, mākslīgā intelekta tehnoloģijas valodas atpazīšanai un citas 

jau esošās iestrādes.  

 http://www.kis.gov.lv/  

Vienotu virtuālo asistentu platformu 

publiskajai pārvaldei 
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Sophia First Robot as a Citizen of Saudi Arabia| 

Artificial Intelligence| Future Perspective 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=9kiEK4LrCgQ  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=1noWqYaDpjQ  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=rSxVxJTueVc (krievu valoda) 

Sophia 
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 Skaistākās  virtuālās  asistentes  

https://www.youtube.com/watch?v=eD4snTfVmfQ 

 

 Erica  (Osakas universitāte, Japāna) 

https://www.youtube.com/watch?v=J1g-JI720ic  

 https://www.youtube.com/watch?v=87heidlFqG4 
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https://www.youtube.com/watch?v=J1g-JI720ic
https://www.youtube.com/watch?v=J1g-JI720ic
https://www.youtube.com/watch?v=J1g-JI720ic
https://www.youtube.com/watch?v=87heidlFqG4
https://www.youtube.com/watch?v=87heidlFqG4


 Attēlu atpazīšana; 

 Attēlu klasifikācija; 

 Kustīgu objektu atpazīšana un skaitīšana 

Datorredze 

Attēlu analīze 



 

Neironi: bioloģiskais / mākslīgais 



 

Konvolūciju neironu tīkli 



 

Konvolūciju neironu tīkli darbībā 



 Ainārs Belovs Dziļās mašīnmācīšanās metožu izmantošana 

kokmateriālu bojājumu noteikšanai. Darba vadītājs: Dr.habil.sc.ing. 

Pēteris Rivža, profesors,2018. 

 Arvis Puriņš Sejas atpazīšanas sistēmas prototipa izstrāde.  Darba 

vadītājs: Mg.sc.ing. Mārtiņš Štāls, LLU ITF vieslekt.,2019  

 Francisks Jemeļjanovs Konvolūciju neironu tīklu pielietošana 

publisku lokāciju apmeklētības analīzē. Darba vadītājs: Dr.sc.ing. 

Vitālijs Komašilovs, LLU ITF doc., 2019 (III vieta konkursā)   

 Aina Tomsone  Neironu tīklu izmantošana augu veselības 

stāvokļa noteikšanai.  Darba vadītājs: Dr.sc.ing. Ivars Mozga, LLU 

ITF goc. ,2020.   

 Jevgēnijs Rindjonoks Virtuālā asistenta implementēšana valsts 

iestādē.  Darba vadītājs: Dr.sc.ing. Vitālijs Komašilovs, LLU ITF 

doc., 2020    

 

Maģistra darbi 



 Ģints Romanovskis Augu lapu  atpazīšanas sistēmas izstrāde 

viedtālrunim izmantojot attēlu atpazīšanas metodes. Darba vadītājs: 

Mg.sc.ing. Nikolajs Būmanis, LLU ITF vieslekt., 2019 

 Arvis Simsons Velotransporta intensitātes novērtēšanas risinājums 

pilsētvides attīstībai. Darba vadītājs: Dr.sc.ing. Vitālijs Komašilovs, 

LLU ITF doc., 2019. 

 Sjakste Sentis Mārtiņš  LLU Virtuālā asistenta izveide  Darba 

vadītājs: Mg.sc.ing. Ingus Šmits, LLU ITF vieslekt.,2019. 

 Roberts Binovskis  Mākslīgā intelekta izmantošana e-komercijas 

vietnē. Darba vadītāja: Dr.sc.ing.Tatjana Rubīna, asoc.prof., 2020. 

 Jānis Dimitrijevs  Viedierīču signālu uztvērēju pielietojums cilvēku 

plūsmas monitoringā. Darba vadītājs: Mg.sc.ing. Aldis Pecka, pētn., 

2020     

     

 

 

Bakalaura darbi 



Paldies par uzmanību! 

Thank you for your attention! 

ご清聴ありがとうございました！ 

Go seichō arigatōgozaimashita! 

 

 

v 

Erica 

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

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


1. Izmini Lourentzou Introduction to Deep Learning, 11-30-2017 (skatīts 

20.10.2019.)(pieejams: https://www.times.cs.uiuc.edu ) 

2. Alexander Amin Introduction to Deep Learning, MIT, 6.SI9I, (skatīts 

20.10.2019.)(pieejams: http://introtodeeplearning.com/ ) 

3. Alexandre Boulch Deep learning for aerospace applications, ONERA, The French 

Aerospace Lab., (skatīts 20.10.2019.)(pieejams:http://www.onera.fr/   ) 

4. Roberts Kadiķis NEIRONU TĪKLS KUSTĪGU OBJEKTU SKAITĪŠANAI VIDEO, EDI 

BIGDATA, VPP SOPHIS,2017. 

 

 

Izmantotie informācijas avoti 

https://www.times.cs.uiuc.edu/
https://www.times.cs.uiuc.edu/
https://www.times.cs.uiuc.edu/
http://introtodeeplearning.com/
http://introtodeeplearning.com/
http://introtodeeplearning.com/


Sophia First Robot as a Citizen of Saudi Arabia| 

Artificial Intelligence| Future Perspective 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=9kiEK4LrCgQ  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=1noWqYaDpjQ  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=rSxVxJTueVc (krievu valoda) 

Sophia 

https://www.youtube.com/watch?v=9kiEK4LrCgQ
https://www.youtube.com/watch?v=9kiEK4LrCgQ
https://www.youtube.com/watch?v=1noWqYaDpjQ
https://www.youtube.com/watch?v=1noWqYaDpjQ
https://www.youtube.com/watch?v=1noWqYaDpjQ
https://www.youtube.com/watch?v=rSxVxJTueVc
https://www.youtube.com/watch?v=rSxVxJTueVc

