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 Semināru cikls "Digitalizācija un viedās tehnoloģijas palīgs mazajam un vidējam  lauku uzņēmējam" 

  

Seminārs ZOOM platformā 

Kā izvēlēties videonovērošanas sistēmu? 

Praktiski piemēri digitāliem risinājumiem liellopu saimniecībās. 
  

Mērķis: Iepazīstināt uzņēmējus ar videonovērošanas sistēmu pielietojuma iespējām uzņēmējdarbībā. Praktiski 

piemēri digitāliem risinājumiem liellopu saimniecībās 

  

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji.  

1.daļa Kā izvēlēties videonovērošanas sistēmu? Aicināti visu jomu uzņēmēji, kas plāno uzstādīt 

videonovērošanu, modernizēt esošo, kā arī  uzņēmumi, kas to uzstāda. 

2.daļa. Praktiski risinājumi liellopu saimniecībās. Aicināti visi pirmās daļas klausītāji, īpaši liellopu 

saimniecības. Piemēri no liellopu audzētāju pieredzes būs noderīgi un piemērojami arī citās nozarēs. 

  
Lektori: Deniss Krasovskis /BK Latvia/, Raimonds Jakovickis /Gaļas Liellopu Audzētāju Biedrība/, Alda 

Paura /SIA "Sēļu zeme"/, Matīss Mikučevskis /Latvijas Dabas fonds/ 

  

Ko uzņēmējs iegūs: 

* Informāciju par videonovērošanas sistēmām, to veidiem,  pielietojumu dažādās nozarēs. Dalībnieki gūs 

priekšstatu par mūsdienu videonovērošanas tehnoloģijām un uzstādīšanas veidiem. 

* Lai izprastu lauku uzņēmēju nepieciešamās digitalizācijas jomas un sniegtu praktiskus piemērus, 

sadarbojamies ar nozaru biedrībām un asociācijām. Sadarbībā ar Gaļas Liellopu Audzētāju Biedrību un 

liellopu saimniecībām, praktisku pieredzi digitāliem risinājumiem. 

        

Norises vietas, moderators: 

Zoom tiešsaistē 30.06.2021, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas. 

Moderators:  Marika Rudzīte-Griķe, e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com 

  

Semināra darba kārtība 

  

9:30 – 10:00 Dalībnieku pieslēgšanās Zoom lekcijai 

10:00 - 10:10 Informācija par projektu „Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs 

digitalizācijas laikmetā”  

  

10:10 – 12:30 

Kā izvēlēties videonovērošanas sistēmu. 

1. Videonovērošanas sistēmu tipi un galvenās atšķirības 

2. Kādām tehnoloģijām un funkcijām jāpievērš uzmanība izvēloties VN 

sistēmu 

3. VN sistēmas biznesa vajadzībām 

4. Jautājumi, atbildes 

Lektors:  Deniss Krasovskis, BK Latvia pārstāvis 



12.40- 14.00 Praktiski piemēri digitāliem risinājumiem liellopu saimniecībās 

  

1.     Praktiskā pieredze lietojot videonovērošanas sistēmas/Informācija 

par gaļas liellopu audzētāju biedrību, Raimonds Jakovickis / Gaļas 

Liellopu Audzētāju Biedrība/ 

  

2.  SIA "Sēļu zeme" un z/s "Dārznieki" pieredze videonovērošanas 

sistēmu izmantošanā,  Alda Paura /SIA "Sēļu zeme"/ 

  

3.     Digitālie risinājumi  GrassLIFE mobilā ganāmpulka monitorēšanai, 

Matīss Mikučevskis /Latvijas Dabas fonds/ 

  

4.     Jautājumi, diskusija 

  

  

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta.  

Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu šeit: https://tinyurl.com/55zxz5n4 

 

Seminārs ir bez maksas. 

  

Vairāk informācijas savā partnerībā: 

❖ Ludzas rajona partnerība - koordinatore Sandra Palma, ludzaspartneriba@inbox.lv; 

❖ Rēzeknes rajona kopienu partnerība - izpilddirektore Ineta Elksne, 

ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv; 

❖ Preiļu rajona partnerība - valdes locekle Valija Vaivode, preilupartneriba@inbox.lv; 

❖ Ziemeļlatgales partnerība – stratēģijas administratīvā vadītāja Ieva Leišavniece, 

ieva.leisavniece@yandex.com; 

❖ Krāslavas rajona partnerība - stratēģijas administratīvā vadītāja Zane Ločmele, 

kraslavaspartneriba@inbox.lv 

❖ Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi" - koordinatore Inga Krekele, 

inga.krekele@gmail.com 

  
Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas un apmācot uzņēmējus 

darbam ar tūristiem. Projekta realizācija ir iespēja sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, tas ir ilgtermiņa ieguldījums Latgales reģiona 

uzņēmējdarbībā. Plānots, ka projekta rezultāts – Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstības stratēģija - būs viens no pamatiem, ko 

vietējās rīcību grupas iekļaus savās Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijās, tādējādi paredzot aktivitātes uzņēmējdarbības 

attīstībai jaunajā plānošanas periodā.  Projekta ietveros plānots organizēt apmācību ciklus – semināru ciklus visās sešās Latgales 

reģiona vietējās rīcību grupās, aptverot 19 novadu teritorijas (Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, 

Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes).  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLmQJ8EwbrFOw80H4KONWCFXKt1kK6H5mo29up_KHq-AVfUg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLmQJ8EwbrFOw80H4KONWCFXKt1kK6H5mo29up_KHq-AVfUg/viewform?c=0&w=1

