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SOCIĀLO INOVĀCIJU 
HAKATONS

DAUGAVPILS, Viesnīca “Latgola”

Ernests Štāls
Start-up “Dripit.io” valdes loceklis, Techhub Riga dibinātājs un valdes 
priekšsēdētājs, jauno tehnoloģiju zinātājs

Ernests ir uzņēmējs, start-up vides aktīvists, specializējies interaktīvā interneta un mobilo 
ierīču jautājumos un risinājumos. Somijas akseleratora rīkotajā pasākumā “Startup 
Sauna” 2016. gadā Ernesta start-up projekts “Dripit.io” tika izvēlēts kā akseleratora 
“supervaronis” un ieguva 100 000 eiro investīciju no somu riska kapitāla fonda 
“Superhero Capital”. Ernests ir arī viens no jaunuzņēmumu iedvesmas konferences 
TechChill organizatoriem. 

HAKATONA VADĪTĀJI
Radošās un profesionālās atmosfēras uzturētāji

Jeļena Dedele
LIAA Daugavpils biznesa inkubatora projektu vadītāja, Daugavpils 
jauniešu organizācijas “D-JUNO” vadītāja

Dzimusi un augusi Daugavpilī, ieguvusi bakalaura grādu ekonomikā Daugavpils 
Universitātē. Pašlaik Jeļena ir LIAA Daugavpils biznesa inkubatora projektu vadītāja 
un mediju projekta “Solyanka” (www.hellosolyanka.com) vadītāja, kā arī sarunu 
soliņa “LAVKA” idejas autore un īstenotāja. Jeļanai nemitīgi patīk radīt jaunus un 
interesantus projektus, īstenot tos maksimāli radoši un kopā ar labu komandu. Kur 
viņa gūst iedvesmu? No visurienes, pat no “babuškām”, kuras sēž uz soliņa.



Liene Pērkone
LIAA Radošo industriju biznesa inkubatora vadītāja
Liene ir LIAA Radošo industriju inkubatora vadītāja un palīdz jauniem, radošiem 
uzņēmējiem attīstīt savas biznesa idejas. Paralēli Liene arī aktīvi darbojas Sociālās 
uzņēmējdarbības asociācijas padomē, iesaistoties sociālo uzņēmēju interešu aizstāvības 
aktivitātēs. Iepriekš Liene ir strādājusi vienā no lielākajiem sociālo uzņēmēju tīkliem 
pasaulē - Impact Hub - iesaistoties vairāku Impact Hub centru izveidē Londonā. Ārpus 
darba Liene organizē arī TEDx konferences gan Rīgā, gan Londonā.

Ilze Zaharāne
Logopēdiskās terapijas rīka - spēles “CheeksUp” dibinātāja un vadīja
Ilze ir sertificēta audiologopēde (ārstniecības persona), 2012. gadā absolvējusi Rīgas 
Stradiņa Universitātes Rehabilitācijas fakultāti. Viņai patīk palīdzēt cilvēkiem, bet 
visvairāk tieši bērniem. Ilze jau vairākus gadus darbojas arī tehnoloģiju vidē un šobrīd 
strādā un vada savu start-up uzņēmumu „CheeksUp”. Projekta nosaukums un pirmais 
prototips tika radīts tieši hakatonā, lieliskā septiņu cilvēku komandā. Pateicoties 
pirmajam prototipam un veiksmīgiem izmēģinājuma testiem ar bērniem, Ilze jaunajam 
uzņēmumam piesaistīja finansējumu no dažādiem EU atbalsta instrumentiem. Tam 
sekoja investīcija no ASV akseleratora programmas. Atgriežoties Latvijā, Ilze 2016. 
gadā ieguva Iedvesmas balvu. Pēcāk, produkta testēšanas periodā, Ilze veiksmīgi 

izveidoja audio logopēda privātpraksi, un šī gada sākumā Ilzes sociālais uzņēmums saņēma grantu no Dubaijas EXPO 
2020 LIVE programmas, kas īpaši augstu novērtē produkta pozitīvo ietekmi uz cilvēku dzīves kvalitāti.
CheeksUp ir rīks logopēdiem un spēle bērniem, kas radīta, lai palīdzētu bērniem ātrāk un vieglāk iemācīties izrunāt 
pareizi valodas skaņas un atjaunot/apgūtu sejas, mēles, lūpu kustības. Ar spēles aplikācijas palīdzību rutīnas treniņi 
ir interesantāki bērniem, tādējādi tiek panākts lielāks atkārtojumu skaits, kas palīdz ātrāk sasniegt konkrēto terapijas 
mērķi. Web platforma logopēdiem ļauj attālināti izveidot individuālas vingrinājumu secības ar skaņu, zilbju, vārdu 
ierakstiem zaķa balsī jebkādā valodā. CheeksUp ir arī liels atbalsts vecākiem kvalitatīvai izrunas stimula parauga 
nodrošināšanai un bērna motivēšanai mājas vidē.  

Evija Piebalga
LIAA Rēzeknes biznesa inkubatora projektu vadītāja
Evija ir LIAA Rēzeknes biznesa inkubatora projektu vadītāja un ikdienā palīdz jaunajiem 
uzņēmējiem attīstīt reģionā savas biznesa idejas, organizējot dažādus pasākumus 
un apmācības, rūpējoties par kopienas veidošanos un iedzīvinot koprades principus 
jauno uzņēmēju vidū. Paralēli Evija studē maģistratūrā komunikācijas zinātni, vienlaikus 
izmantojot iespējas gūt pieredzi dažādos studiju projektos - folkloras ekspedīcijās, 
Kultūras žurnālistikas vasaras skolā, kompetencēs balstītajā apmācību projektā 
“SalesLabs” u.c. Ārpus darba Evija aizraušanās ir analogā un digitālā fotogrāfija, 
pasākumu un vides dizains.

Diāna Lapkis
Sociālās uzņēmējdarbības akseleratora “New Door” vadītāja, Latvijas 
Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas padomes locekle, biznesa 
konsultante
Diāna ir komunikāciju un projektu vadības speciāliste, sociālās uzņēmējdarbības 
akseleratora “New Door Riga”  dibinātāja un vadītāja, vairāku sociālo uzņēmumu 
mentore. Diānai ir arī vairāk kā 9 gadu pieredze darbā ar starptautiskajiem tirgiem 
mikroelektronikas ražošanas uzņēmumā. Zināšanas par starptautisko banku nozari 
Diāna guvusi šīs jomas darbā gan Latvijā, gan Šveicē. Strādājusi arī lielos Izraēlas sakaru 
uzņēmumos “Bezeq” un “Orange”. Diāna arī dibinājusi NVO „Labāk Kopā” dibinātāja, 
kas trūcīgu ģimeņu bērniem piedāvā augstskolu studentus kā privātskolotājus. Tāpat 

strādājusi un darbojusies formālās izglītības jomā kā dažādu organizāciju brīvprātīgā. Diānai ir Barilanas universitātes 
(Izraēla)  bakalaura grāds komunikācijās un starptautiskajās attiecībās, kā arī Rīgas Starptautiskās ekonomikas un 
biznesa administrācijas augstskolas uzņēmējdarbības maģistra diploms.

KOMANDU MENTORI
Visa hakatona garumā palīdzēs komandām turēties “rāmjos”, virzīties uz 
mērķi, uzmundrinās un nepieciešamības gadījumā izteiks profesionālu kritiku.


