
 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

26. oktobris 

16:00 – 18:00 Ierašanās, reģistrācija, vakariņas viesnīcas “Latgola” restorānā  

18:00 – 18:40 Hakatona atklāšana, ice breaking 

18:40 – 19:00 Hakatona programmas un principu izklāstīšana, iepazīšanās ar komandu mentoriem 

19:00 – 20:30 Dalībnieki prezentē savas idejas /pitching/, ideju apspriešana, komandu formēšanās un vietu 

ieņemšana pie galdiem  

20:30 - ------ Komandu darbs pie idejām brīvā atmosfērā, naktsmiers  

 

27.oktobris 

8:00 – 10:00 Brokastis viesnīcas “Latgola” restorānā, darbs pie idejām brīvā atmosfērā 

10:00 – 11:30 Īsa komandu statusu atskaite, iepazīšanās ar ekspertiem – mentoriem, pierakstīšanās un 

sagatavošanās pārrunām 

11:30 – 12:00 Ekspertu - mentoru pārrunas 1 

12:00 – 12:30 Ekspertu - mentoru pārrunas 2 

12:30  - 13:00 Ekspertu - mentoru pārrunas 3 

13:00 – 14:00 Pusdienas viesnīcas “Latgola” restorānā un darbs pie idejām brīvā atmosfērā  

14:00 – 16:00 Iedvesmas un pieredzes stāsti: sociālā uzņēmējdarbība savienojumā ar modernajām tehnoloģijām  

▪ Ilze Zaharāne, Logopēdiskās terapijas rīka – spēles “CheeksUp” dibinātāja un vadīja 

▪ Viktors Gallera, Attīstošo bērnu mēbeļu un rotaļlietu uzņēmuma “Timberoom” dibinātājs un vadītājs 

16:00 – 16:30 Ekspertu - mentoru pārrunas 4 

16:30 – 17:00 Ekspertu - mentoru pārrunas 5 

17:00 – 17:30 Ekspertu - mentoru pārrunas 6 

17:30 – 18:30 Vakariņas  

18:30 – 20:00 Dienas kopsavilkums, komandu statusu atskaite 

20:00 - ----- Komandu darbs pie ideju idejas brīvā atmosfērā, naktsmiers  

  

28. oktobris 

8:00 – 9:00 Brokastis viesnīcas “Latgola” restorānā, darbs pie idejām brīvā atmosfērā 

9:00 – 10:00 Īsi, kodolīgi un vērtīgi par to, kā uzrunāt un ko teikt investoram?   

▪ Ernests Štāls, start-up “Dripit.io” valdes loceklis, Techhub dibinātājs un valdes priekšsēdētājs, jauno 

tehnoloģiju zinātājs 

10:00 – 12:00 Darbs pie noslēguma prezentācijām, noslēguma prezentāciju treniņš kopā ar mentoriem  

12:00 – 13:00 Pusdienas viesnīcas “Latgola” restorānā, darbs pie noslēguma prezentācijām brīvā atmosfērā, 

žūrijas ierašanās  

13:00 – 14:30 Ideju prezentēšana /pitching/ Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkla pārstāvjiem, balsošana, uzvarētāju 

apbalvošana, hakatona noslēgums 

14:30 Došanās mājup 
 


