
Korporatīvais hakatons: 
digitalizācijas eksperiments



Latvijas IT klasteris



• Kas Tu esi?
• Ko Tu dari?
• Ko Tu vēlies sasniegt?
• Ko Tu pieprasi, lai to sasniegtu?
• Ko Tu dosi, lai to sasniegtu?



• Ambīcijas
• Vēlme mācīties un augt
• Kopienas sajūta



Latvijas IT klasteris

• NVO, kas apvieno foršākos Latvijas IT 
uzņēmumus un palīdz tiem iziet eksporta 
tirgos;

• Dibināts 2007. gadā
• 40+ uzņēmumi
• Profils: programmatūra & dzelži, VR, finanšu 

tehnoloģijas, biznesa vadības risinājumi, ERP, 
valodu tehnoloģijas, mākslīgais intelekts, 
biometrijas risinājumi u.c.



Our members



“Mēs gribam sadarboties ar citām industrijām 
un kopā radīt produktus un risinājumus, kas 

ļaus tām kļūt efektīvākām un produktīvākām!”



Korporatīvais hakatons



“Hackathons provide a venue for self-expression and creativity 
through technology. People with technical backgrounds come 

together, form teams around a problem or idea, and 
collaboratively code a unique solution from scratch — these 
generally take shape in the form of websites, mobile apps, 

robots, as well as other software or hardware solutions”



CUBE piemērs



CUBE piemērs



Pielāgot atziņas digitalizācijai...

• Pāriet no vārdiem pie darbiem
• Veidot tehnoloģiju un mērķa uzņēmumu sadarbību uz 

konkrētu aktuālu problēmu un praktisku risinājumu 
pamata

• Uzlabotu izpratni par mērķa industriju / uzņēmumu 
vajadzībām un IT uzņēmumu iespējām

• Ieviest veselīgas konkurences un sacensību garu
• Radīt veiksmes stāstus plašākai komunikācijai un 

dialoga veidošanai
• Radīt pamatu plašākai sadarbībai ar mērķa industrijām



X-industriju hakatons

•   Sagatavošanās jeb nulles posms 
•   X-INDUSTRY starts 
•   Projektu izstrāde 
•   Risinājumu prezentācija žūrijai un uzvarētāju izvēle 



Sagaidāmais rezultāts

• Tehnoloģiju un ražošanas industriju dialoga, 
savstarpējās uzticēšanās un sapratnes 
veicināšana

• Attieksmes maiņa pret tehnoloģiju izmantošanu
• Jaunu produkti un risinājumi
• Jaunas sadarbības tehnoloģiju uzņēmumu starpā 

un starp nozarēm
• Koncepta paplašināšana starptautiskā mērogā



Uzsaukums



• Uzņēmumi, kas vēlas:
– kļūt produktīvāki un efektīvāki, izmantojot 

digitālās tehnoloģijas
– radīt jaunus kopīgus projektus
– paskatīties uz savi nozari no malas

• Eksperiments, kas veidos veiksmes piemērus
• Uzsākam jau 2018.gada pavasarī!



Paldies!

Latvian IT Cluster – promoting Latvian IT industry
www.itbaltic.com

www.rigaitdemocentre.com 

Inese Mūrniece
Rīgas IT Demo centra vadītāja
inese.murniece@itbaltic.com

http://www.itbaltic.com/
http://www.rigaitdemocentre.com/

