23 XX
23. hromosomu pāris ir tas, kas atšķir sievieti no vīrieša. Vai ir kādas atšķirības starp sievietēm un vīriešiem arī
tehnoloģiju, programmēšanas, datorzinātņu, augsto tehnoloģiju jomās? Sieviete – komandas līdere, “galva”,
“zvaigzne” biznesā un tehnoloģijās, spējīga vadīt un aizraut, mācīties, apgūt jaunas zināšanas... par to arī runāsim.
Sesiju starplaikos deju kursu sesijas radošuma veicināšanai.

25.08.
11.00-12.30

12.30-13.00

13.30-14.30

15.30-16.00
16.00-17.00

17.30-18.00
18.30-19.00

19.30-20.00
20.00-21.00

Darbnīca kopā ar TechGirls “Atklāj savas biznesa idejas potenciālu” (LV)
Katrs dalībnieks veltīs 90 minūtes, domājot par savas biznesa idejas ilgtspēju, atbildot uz 10
būtiskiem jautājumiem, rakstot mazo biznesa plānu uz vienas lapas. Dažreiz pietiek ar dažiem
precīziem jautājumiem, lai saprastu, vai ideja ir dzīvot spējīga un vai tai ir potenciāls kļūt par
biznesu. Darbnīcā varēs apgūt LEAN CANVAS biznesa modelēšanas metodi un praktizēt tās
pielietošanu, domājot par savu potenciālo biznesa ideju.
Vadītājas – Anna Andersone un Edīte Millere, Riga TechGirls līdzradītājas
Deju kursi ar Aiju Gierkenu, Raimondu Bāliņu un Aināru Bercenu no Bailarico deju skolas
Iekustini ķermeni un atraisi prātu kopā ar Aiju Gierkenu, Raimondu Bāliņu un Aināru Bercenu no
Bailarico deju skolas.
Microsoft Latvia meistarklase “Praktiski rīki modernam un produktīvam darbam” (LV)
... kā izmantojot programmas rīkus, veicināt darba efektivitāti. Dalībnieki tiks iepazīstināti ar
secīgiem soļiem, kā programmatūru izmantot savā ikdienas darbā.
Vadītājs – Viktors Meirāns, Microsoft MVP (Most Valuable Professional), Meirans IT vadītājs
Deju kursi ar Aiju Gierkenu, Raimondu Bāliņu un Aināru Bercenu no Bailarico deju skolas
Accenture Latvia lekcija “Vai nevienlīdzība darba tirgū?” (LV)
Saskaņā ar Accenture pētījumu, kas veikts 29 valstīs, vienādai dzimumu proporcijai uzņēmumos
ir būtiska nozīme pasaules ekonomiskās izaugsmes veicināšanā. Sievietes darba tirgum visā
pasaulē ir ļoti būtisks resurss, taču viņas tajā ir mazāk iesaistītas nekā vīrieši. Pētījums rāda, ka
vidēji uz katriem 100$, ko nopelna sieviete, vīrietis saņem 158$. Lai nākotnē mazinātu dzimumu
nevienlīdzību darba tirgū, Accenture piedāvā 3 būtiskus faktorus, kam attiecībā uz meitenēm,
jāpievērš uzmanība jau šodien. Par tiem arī runāsim.
Vadītājas – Alda Zeiļa un Anna Kuzņecova, Accenture Latvia
Deju kursi ar Aiju Gierkenu, Raimondu Bāliņu un Aināru Bercenu no Bailarico deju skolas
Diskusija “21.gadsimta profesija - blogere” (LV)
Tehnoloģijām ienākot mūsu ikdienas dzīvē, rodas arvien jaunas profesijas. Viena no pēdējā laikā
popularitāti guvušām profesijām ir blogeris. Ar Latvijā zināmām blogerēm diskutēsim par to, vai tā
ir “īsta” profesija vai tomēr tikai hobijs. Parunāsim par motivāciju, kas mudināja tam pievērsties,
kādu nākotni Latvijā sarunas dalībnieces redz šai profesijai, vai ar to iespējams pelnīt un citiem
praktiskā pieredzē balstītiem aspektiem.
Diskusijas dalībnieki:
Inga Kalniņa, blogu urbanicorganic.lv un lepetitpot.lv veidotāja
Laura Arnicāne, uzņēmēja un bloga Seek the Simple autore
Laura Grēviņa, ģimenes dzīvesstila bloga Viens+Viens galvenā autore
Deju kursi ar Aiju Gierkenu, Raimondu Bāliņu un Aināru Bercenu no Bailarico deju skolas
Diskusija “21.gadsimta sieviete mūžizglītības un tehnoloģiju varā” sadarbībā ar Dienas
Bizness (LV)

Jo dienas, jo aktuālāk - mūžizglītība un pārkvalifikācija digitālajā laikmetā, jaunas prasmes un
potenciālās iespējas darba tirgū šodien un tuvākā nākotnē. Ko par to domā lielu IT kompāniju
bosi, tehnoloģiju entuziastes, izglītības jomas pārzinātāji un izaicinošu tehnoloģisku projektu
vadītājas?
Diskusijas dalībnieki:
Moderators – Didzis Meļķis, Dienas Bizness, Starptautisko ziņu redaktors
Edīte Millere, Riga TechGirls līdzradītāja
Katrina Krivenko, Kosmosa projektu vadītāja SIA Eventech
Maksims Jegorovs, Accenture Latvia vadītājs
Renāte Strazdiņa, Microsoft Latvia vadītāja

26.08.
12.00-13.30

14.30-16.30

Programmēšanas piedzīvojums lieliem un maziem kopā ar Learn IT (LV)
Programmēšanas un IT zināšanas mūsdienās kļūst aizvien nozīmīgākas – gan ikdienā, gan
darba vidē. Par laimi, mācīties programmēšanu vēl nekad nav bijis tik vienkārši, kā līdz šim.
Šobrīd ir pieejamas vairākas mācību platformas, kurās ikviens bez maksas var apgūt
programmēšanu saprotamā un interaktīvā veidā. Nāc, pievienojies mums un izmēģini dažas no
tām šajā meistarklasē. Tev būs iespēja uzrakstīt savas pirmās JavaScript rindas, redzēt sava
darba rezultātu un pārbaudīt savas problēmu risināšanas spējas kopā ar pieredzējušajiem Learn
IT skolotājiem.
Vadītājas – Elīna Ingelande un Linda Sinka, Learn IT dibinātājas
Meistarklase Prototipa izstrāde uzņēmumiem (ENG – Prototyping for companies)
Prototipu domāšanas (Prototype Thinking) meistarklase ir paņēmiens kā ļoti īsā laikā izstrādāt
savu biznesa ideju un pārbaudīt tās dzīvotspēju.
Prototipu domāšana ir metode, ar kuras palīdzību iespējams ātri pārbaudīt un testēt savus
pieņēmumus attiecībā uz produktu, rast atbildes un risinājumus, lai novērstu produkta izstrādes
laikā radušās problēmas. Tā ir tehnika ne tikai reālu objektu prototipēšanai, bet arī jaunu biznesa
modeļu, produktu, servisu ģenerēšanai, marketinga kampaņām, programmatūrām, aplikācijām
un, protams, aparatūrai un iekārtām.
Vadītāja – Cecilia Tham, uzņēmēja, inovāciju aktīviste
Pieteikšanās meistarklasei: http://www.liaa.gov.lv/lv/pasakumi/meistarklase-prototipu-izstradeuznemumiem-ar-cecilia-tham-riga

