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PēDējos mēnešos dažādu 
hakatonu skaits, šķiet, audzis 
dubultā, turklāt tie sekmīgi 
pārcēlušies uz virtuālo vidi. 
Hakatoni ierasti notiek 48 
stundu ietvaros, tajos var pie-
dalīties ar savu komandu un 
ideju vai tās radīt uz vietas, un 
tajos pieejams mentoru at-
balsts, sponsoru nodrošinā-
tas naudas balvas un sadarbī-
ba ar biznesa akselerācijas 
programmām, kas palīdz tur-
pināt attīstīt ideju arī pēc ha-
katona beigām. Hakatonu 
formāts sevi pierādījis kā 
efektīvs veids, kā īsā laikā iz-
gudrot dažādu problēmsituā-
ciju risinājumus, radīt inova-
tīvu produktu prototipus un 
demoversijas. Tiesa, tapušo 
ideju ieviešana dzīvē ir ilgāks 
un pamatīgāks process, haka-
tons ir vien pirmais grūdiens 
un tests. Tomēr Covid-19 krī-
zes kontekstā, kad daudzās 
jomās risinājumi nepiecieša-
mi pēc iespējas ātri, hakato-
nu dinamika ir vērā ņemams 
ierocis. 

Aizraujoši kā sportā
Kultūras un radošo industriju 
nozares hakatons HackCrea-
tive: An Industry Transformed 
aprīļa nogalē pulcēja vairāk 
nekā 300 kultūras un radošo 
industriju pārstāvju un citu 
interesentu no 30 pasaules 
valstīm. Hakatonu tiešsaistē 
organizēja Ziemeļu dimensi-
jas Kultūras partnerības sek-
retariāts sadarbībā ar Latvijas 
Laikmetīgās mākslas centru 
un Eiropas Neatkarīgo kultū-
ras centru tīklu Trans Europe 
Halles, kā arī ar Latvijas Kul-
tūras ministrijas atbalstu. Da-
lībnieki izstrādāja dažādus 
projektus, kas potenciāli va-
rētu atbalstīt radošo jomu Co-
vid-19 krīzes laikā. Tapa 26 
idejas. 

Pirmo vietu ieguva koman-
da Brainfood ar platformu, 
kurā radošās industrijas pār-
stāvji un mākslinieki var pie-
dāvāt privātstundas un meis-
tarklases. «Pirms pieteikšanās 
hakatonam spriedām par po-
tenciālajiem risinājumiem, 
kas patiešām būtu noderīgi. 
Paši sev izvirzījām mērķi, ka 
piedalīsimies tikai tad, ja iz-
dosies izdomāt ideju, kas va-
rētu būt ilgtspējīga, nevis de-
rīga tikai šīs krīzes laikā,» stās-
ta Brainfood dalībniece Elvi 
Kustavus. Viņa skaidro, ka ie-
guvēji no minētās platformas 
būtu gan radošie profesionā-
ļi, kas, izmantojot savas pras-
mes un sniedzot privātstun-
das tiešsaistē, gūtu papildu 
ienākumus, gan ikviens, kurš 
vēlas apgūt papildu prasmes 
vai vienkārši vērtīgi pavadīt 
laiku. Patlaban ideja vēl ir sā-
kumposmā – ir izstrādāts 
koncepts, pamatprincipi, di-
zains un sāktas sarunas ar ra-
došo nozaru pārstāvjiem, kas 
būtu gatavi izmēģināt jauno 
platformu un sniegt savus pa-
kalpojumus. Komanda arī 
cenšas apzināt visus nepie-
ciešamos resursus, lai pro-
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«Zināšanu 

trūkums nav 

šķērslis, lai 

piedalītos 

hakatonā. Bet 

ir jābūt 

motivācijai.» 

Kristīne 

tarvida

jekts izdotos kvalitatīvs un 
darbotos bez problēmām. 

Elvi pati ikdienā strādā rek-
lāmas nozarē par zīmolu stra-
tēģi. Komandā Brainfood ir 
arī viņas dzīvesbiedrs un ko-
lēģis Toms Upītis, kurš ir ra-
došais direktors un režisors, 
kā arī divi pāra draugi: Ja-
roslavs Priedeslaipa – medi-
ķis, kura hobijs ir radošas no-
darbes un idejas, – un māksli-
niece un interjera dizainere 
Alīda Gulbe. Elvi uzskata: tas, 
ka viņi cits citu labi pazīst, sa-
darbību hakatonā padarīja 
vieglu, turklāt četri cilvēki 
esot ideāls komandas izmērs 

– katram ir sava atbildība, ta-
ču procesa gaitā nav jānodar-
bojas ar mikromenedžmen-
tu, jo laika hakatonā tomēr 
nav daudz. 

Izaicinājums izstrādāt ide-
ju un risinājumu īsā laikā bija 
tas, kas pamudināja hakato-
nā piedalīties, saka Elvi. Tāpat 
arī sacensību gars un negaidī-
tu notikumu neesamība paš-
reizējos dzīves apstākļos un 
mājās sēdēšanas laikā. «It kā 
ir pierasts ikdienā ātros tem-
pos izstrādāt projektus, taču 
šis likās kaut kas vēl aizraujo-
šāks, jo piedalās vairākas ko-
mandas un visiem ir vēlme 
vienlīdz labi «performēt». Kā 
sportā!» Elvi smaida. Viņu 
pārsteidzis tas, cik ātri ko-
mandai izdevies tikt no idejas 
līdz risinājumam un arī plat-
formas dizainam – parasti šā-
da tipa projekti prasītu vis-
maz divas nedēļas, bet šoreiz 
izrādījies, ka fokusējoties pie-
tiek ar divām dienām. «Tas 
šķita gan foršākais, gan izaici-
nošākais reizē. Pārsteidzu se-
vi arī ar dizaina risinājumu, 
kas vispār nav mana speciali-
zācija – protu tikai tik, cik paš-
mācības ceļā apgūts. Bet arī 
šeit lielu lomu spēlēja ikdie-

nas darbā pieredzētie projekti 
un kolēģu dizaineru radītie ri-
sinājumi un principi, kas ie-
sēdušies galvā,» Elvi atklāj. 

Visu laiku vilnī
«Likās pievilcīgi, ka 40 000 
Latvijas studentu var apvie-
noties un palīdzēt kaut ko ri-
sināt vīrusa krīzes situācijā,» 
savu motivāciju piedalīties no 
24. aprīļa līdz 8. maijam noti-
kušajā studentu hakatonā 
CrisisLab formulē Kristers 
Nagainis, piebilstot, ka pēc 
tam jau klāt nākusi arī atbildī-
bas sajūta par iesāktā turpi-
nāšanu un aizraušanās ar no-
tiekošo. «Man ļoti patika 
mentori un visa sistēma, ka ir 
virtuāli jātiekas katru dienu 
un nevar atslābt, visu laiku 
domās esi tajā vilnī.» Par vēr-
tīgāko ieguvumu šajā hakato-
nā, kas Kristeram bijis pir-
mais, viņš sauc gan mentoru 
un padomdevēju kontaktus, 
gan iespēju radīt to, kas sa-
biedrībā ir reāli vajadzīgs, iz-
lobot problēmas būtību no 
CrisisLab partneru piedāvā-
tajiem izaicinājumiem. Tiesa, 
bijis arī jāiemanās neietek-
mēties no mentoru – spēcīgu 
personību – viedokļa, bet gala 

lēmumus pieņemt pašiem. 
Īstenībā CrisisLab var saukt 

par tuvu hakatonu radinieku, 
jo faktiski tā ir garāka, virtuāla 
divu nedēļu triecienprogram-
ma. To izveidojušas RTU, LU, 
Latvijas Jūras akadēmija, 
Ventspils Augstskola un Lie-
pājas Universitāte, lai, iesais-
tot studentu radošo potenciā-
lu, palīdzētu uzņēmumiem, 
pašvaldību un valsts iestā-
dēm un NVO cīnīties ar Co-
vid-19 krīzes sekām. Prog-
rammā piedalījās 230 studen-
tu no 15 augstskolām un ko-
ledžām, izstrādājot 24 risinā-
jumus dažādām problēmsi-
tuācijām. 

Kristera komandas ideja bi-
ja starp četrām godalgotajām 
un tika atzīta par risinājumu 
ar lielāko ietekmi uz krīzes 
pārvarēšanu. Kristers, kurš ir 
LU 1. kursa fizikas students, 
kopā ar LU izglītības jomas 
doktoranti Ingunu Kaniņu iz-
strādājis inovatīvas, vienreiz 
lietojamas pacientu pārvieto-
šanas kameras konceptu. Ka-
mera ļauj pārvietot inficētu 
pacientu tā, lai tas neapdrau-
dētu mediķu un sabiedrības 
veselību, novērot viņu pārvie-
tošanas laikā, turklāt kameru 

ir viegli, videi droši utilizēt, un 
nepieciešamības gadījumā tā 
izmantojama arī kā maiss mi-
ruša pacienta apglabāšanai. 

Ideja radās, iedziļinoties 
uzņēmuma LMT definētajā 
izaicinājumā – Latvijas resur-
su izpēte krīzes laikā nepie-
ciešamu produktu ražošanai, 
stāsta Kristers. Bija skaidrs, ka 
Latvijā trūkst diezgan daudz 
dažādu resursu, bet medicīnā 
viens no deficītiem ir pacien-
tu pārvietošanas kameras. Pā-
ris tādu Latvija jau ir nopirku-
si no ārvalstīm, taču tās ir dār-
gas, un dārga ir arī to dezin-
fekcija pēc lietošanas. «Nonā-
cām pie risinājuma, ka kame-
ras ražosim uz vietas un vien-
reizlietojamas, no materiāla, 
kas dabā degradējas,» skaidro 
Kristers un klāsta, ka tās var 
noderēt ne tikai vīrusa pan-
dēmijas laikā, bet arī pacien-
tiem ar apdegumiem vai ļoti 
vāju imunitāti, ķīmisko iero-
ču aktivizācijas gadījumā utt. 
«Pamatmērķis ir izveidot to 
par veiksmīgu eksportpreci.» 
Pēc CrisisLab ir saprasti mēr-
ķi, kameras konstrukcijas un 
funkcijas, radītas aptuvenas 
skices, tagad turpinās konsul-
tācijas ar mediķiem un citiem 
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Vēl dažas godalgotās idejas

Crisis Lab
5 Īpaša drošības aproce koronavīrusa inficētajiem, lai uzraudzītu 
lietotāja pulsu, temperatūru un atrašanās vietu, nodrošinot 
šifrētu datu pārraidi medicīnas un policijas darbiniekiem operatī-
vu lēmumu pieņemšanai, tā mazinot slimības izplatību.
5 Platforma dažādu digitālo rīku meklēšanai un apguvei, nodarbī-
bu veidošanai, pieredzes apmaiņai, atgriezeniskajai saitei un 
pedagogu apmācībai. Platforma palīdz skolotājiem uzlabot 
digitālās prasmes un izvēlēties piemērotākos rīkus, lai paaugsti-
nātu kompetences un mācību satura kvalitāti.
5 Rapša vaska iepakojums – videi draudzīga, no vietējiem 
materiāliem ražota un daudzkārt lietojama alternatīva plastma-
sas maisiņiem, tā samazinot krīzes laikā pieaugošo plastmasas 
atkritumu apjomu. 

HackCreative: An Industry Transformed
5 Tiešsaistes reģistrācijas un biļešu iegādes instruments 
muzejiem, bibliotēkām un arhīviem, balstoties uz datubāzi www.
kulturasdati.lv.
5 Iniciatīva, kurā uzņēmējdarbību var apvienot ar radošumu, lai 
atbalstītu unikālus kultūras projektus, piemērojot nodokļu atvieg-
lojumu, kas darbojas kā ziedojums.
5 Digitāla platforma, kas aptver visplašāko Latvijas laikmetīgās 
mākslas arhīvu, izglītojošus materiālus un pārskatāmu kultūras 
mantojumu.
5 Tiešsaistes platforma, kurā radošās industrijas pārstāvji var 
apgūt biznesa pamatus no citiem radošās nozares līderiem.

SexHack
5 Lietotne, kurā meitenes var izprast izmaiņas, kas notiek ar 
ķermeni pirms un pēc mēnešreizēm, tā mācoties tās uztvert 
veselīgi, bez kauna sajūtas un stereotipiem.
5 Gudrais vibrators, kas izmanto mākslīgo intelektu, lai stimulē-
tu dažādus orgasma līmeņus. 

EUvsVirus 
5 Risinājums xT BioE, kas izmanto eksperimentu projektēšanas 
paņēmienus, lai optimizētu bioreaktorus. Ar šo Latvijas un 
Lielbritānijas komandas radīto risinājumu, kas ES mēroga 
hakatonā EUvsVirus iekļuva starp 117 uzvarētājiem, ir iespējams 
samazināt vakcīnu ražošanas laiku no mēnešiem līdz nedēļām.
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speciālistiem, tehnisko para-
metru skaidrošana un virzīša-
nās uz prototipu. 

Komanda apņēmusies ide-
ju novest līdz taustāmam re-
zultātam, jo saskata tajā lielu 
potenciālu. Kristers secina, ka 
izstrādāt labu risinājumu ha-
katonā var arī divatā un tam 
pat ir priekšrocības – lai gan 
darba ir vairāk, ir arī vieglāk 
vienam otru kontrolēt un in-
formēt, uz problēmu skatīties 
ar vispārīgāku skatu. Sākumā 
gan komandā pieteikušies 
septiņi astoņi cilvēki, taču 
pirmajā virtuālajā sapulcē ko-
pā sanāca vien trīs. Trešā ko-
mandas dalībniece vēlāk pār-
traukusi dalību maģistra dar-
ba rakstīšanas dēļ. Lai gan šo 
atbirumu var saukt par Crisis-
Lab blakni, Kristers tomēr uz-
skata, ka koncentrēšanās uz 
studentu auditoriju un ilgāks 
norises laiks nekā klasiskā ha-
katonā sniedz savus ieguvu-
mus – bijis vairāk laika izprast 
problēmu un rast radošas 
idejas, kuru sakarā studentus 
nevajag novērtēt par zemu. 

Iespēja ātri kļūdīties
Studentu iesaiste krīzes mazi-
nāšanā motivēja daudzus Cri-

sisLab dalībniekus, norāda arī 
viena no šī pasākuma organi-
zatorēm Liene Briede, kura 
vada RTU Studentu inovāciju 
grantu programmu un RTU 
Dizaina fabrikas uzņēmēj-
darbības atbalsta program-
mas. Otrs motivators – iespē-

ja sadarboties ar industriju 
konkrētu problēmsituāciju ri-
sināšanā, kā arī ar citu augst-
skolu studentiem. Studentu 
atsaucība bijusi pat pār-
steidzoši liela, jo virtuālā pie-
teikšanās CrisisLab ilgusi tikai 
četras dienas. 

Šī triecienprogramma ir 
daļa no augstskolu projekta 
Inovāciju granti studentiem, 
kas cenšas sekmēt studējošo 
uzņēmējspējas, tāpēc tajā lie-
lāks akcents ir ne tik daudz uz 
idejām, bet uz procesu, kurā 
studenti attīsta savas prasmes 
un apzina savu potenciālu. L. 
Briede stāsta – tieši šāds ha-
katonam radniecīgs formāts, 
kur jāmeklē risinājums reā-
lām problēmsituācijām, jāsa-
darbojas starpdisciplinārā vai 
starpkultūru komandā, ar 
mentoru atbalstu jāiziet cauri 
ideju ģenerēšanai, attīstīšanai 
un validēšanai, studentiem 
rada pilnu priekšstatu par to, 
kā notiek jauninājumu ievie-
šana jebkurā nozarē un kā vi-
ņi tajā var izmantot savas zi-
nāšanas un iemaņas, tās pie 
viena šādi arī attīstot. 

«Manuprāt, hakatoni ir ļoti 
piemēroti, lai koncentrēti un 
ātri notestētu savu ideju, tās 
dzīvotspēju, atrastu savā ko-
mandā trūkstošās kompeten-
ces, kā arī iegūtu sadarbības 
partneru vai industrijas kon-
taktus. Tāpat ne velti uzskata, 
ka, runājot par jaunu ideju at-
tīstību, ir nepieciešama ātra 
kļūdīšanās – jo ātrāk kļūdies 
un iegūsti par to atgriezenis-
ko saiti, jo ātrāk vari virzīties 
tālāk,» L. Briede formulē ha-
katonu efektivitātes atslēgu. 
Hakatons var būt kvalitatīva 
tīklošanās arī tiem, kam vēl 
nav pašiem savu ideju. 

Gribas darbināt prātu
«Hakatona galvenais spēks ir 
koncentrētais laika sprīdis, 
kad 48 stundās tiec līdz pro-
totipam. Tas ir tāds realitātes 
pārbaudījums – mēs iedodam 
visu, ko tev risinājuma radī-
šanai vajag (tehnoloģijas, 
mentoringu, datus, koman-
du, finansējumu), saliec to vi-
su kopā! Pat uzņēmumi mēdz 

taisīt šādus iekšējos hakato-
nus, kuros darbinieki intensī-
vi strādā pie kādas idejas. Tas 
ir ātrs tests, lai redzētu, vai at-
tiecīgajā risinājumā var un 
vajag investēt,» saka biedrī-
bas WindHackers pārstāve 
Kristīne Tarvida, hakatonus 
saucot par ideju maratoniem. 

Biedrība apvieno novato-
riskus, uzņēmīgus cilvēkus no 
dažādām jomām, kam patīk 
izaicināt status quo un ir vēl-
me uzlabot pasauli apkārt. 
WindHackers kopā ar partne-
riem rīko tematiskus starp-
tautiskus hakatonus. Kultūras 
izaicinājumiem veltītais Cult-
Hack un GameHack digitālo 
spēļu attīstīšanai vēl paspēja 
notikt klātienē, savukārt Sex-
Hack aprīlī par reproduktīvās 
veselības jautājumiem un šo-
nedēļ no 21. līdz 23. maijam 
notiekošais SportHack, kas 
veltīts sporta industrijas paš-
reizējām problēmām, ir vir-
tuāli tiešsaistes pasākumi. 
Tas, kā stāsta K. Tarvida, pat 
palīdzējis piesaistīt vairāk ār-
valstu dalībnieku, kuriem šā-
di atkrīt fiziska ceļošana uz 
Latviju, kas prasa laiku un 
naudu. Piemēram, SexHack 
pāris nedēļu laikā atsaukušies 
250 dalībnieku no 45 valstīm, 
un hakatonā tapa 31 ideja 
seksa privātuma, izglītības, 
veselības un tehnoloģiju jo-
mā. «Cilvēki šobrīd visā pa-
saulē distancējas, sēž mājās, 
bet grib darbināt prātu un ro-
kas. Hakatons ir iespēja atrast 
veidu, kā likt lietā savas zinā-
šanas arī krīzes laikā, kļūstot 
par idejas autoru, kādas ko-
mandas dalībnieku vai men-
toru,» K. Tarvida skaidro. Salī-
dzinot ar pirmskrīzes laiku, 
hakatonu apmeklētība nav 
mazinājusies, taču ir audzis 
pieprasījums pēc to daudz-
veidības, turklāt tagad dau-
dziem beidzot ir uzradies 

laiks, ko veltīt savām idejām. 

Tālāk jāvirza pašiem
Lai gan viens no hakatonu va-
ļiem ierasti ir tehnoloģijas, ta-
jos nav obligāti jāizgudro kā-
da lietotne, galvenais ir rast 
risinājumu konkrētai problē-
mai. Jo dažādāku jomu pār-
stāvji komandā apvienojas, jo 
daudzpusīgāks risinājums sa-
nāk. «Zināšanu trūkums nav 
šķērslis, lai piedalītos hakato-
nā. Bet ir jābūt motivācijai,» 
saka K. Tarvida. Vienmēr ir 
cilvēki, kas hakatonā startē 
pirmo reizi, un ir arī rūdīti ha-
katonisti, kas šādi sevi uztur 
zināmā radošajā tonusā. Izai-
cinošākais katram būs kas 
cits, tomēr bieži tā ir koman-
das atrašana un savstarpēja 
sastrādāšanās, tāpat nav vieg-
li saprast problēmu, kas jāri-
sina. 

Tas, vai radītā ideja pēc ha-
katona nokļūst līdz praktiskai 
realizācijai, ir komandas lē-
mums un atbildība. «Ja tici 
savai idejai, hakatons tev ie-
dos atspērienu, iespēju sākt 
to būvēt, bet idejas virzītājs 
būsi tu pats. Ir jābūt gribēša-
nai turpināt,» saka K. Tarvida. 
Hakatoni parasti sadarbojas 
ar dažādām akselerācijas 
programmām un biznesa in-
kubatoriem, kur hakatona uz-
varētājiem pieejams atbalsts 
mentoringa, apmācības, fi-
nanšu un investoru kontaktu 
veidā idejas tālākai attīstīša-
nai. «Ideja nav nekas, ja tu ar 
to nestrādā. Un vajag visus 
elementus – ideju, komandu 
un procesu, kā ideja tiek virzī-
ta līdz pārdodamam produk-
tam.»

L. Briede par izaicināju-
miem, ar ko hakatonos vai lī-
dzīgos pasākumos sastopas 
studenti, saka: lielākās grūtī-
bas daudziem ir atbildības 
uzņemšanās par savu darbu 
un lēmumiem, arī par to, lai 
«nenolēktu» no iesāktā, tik-
līdz pieaug slodze un darāmā 
apjoms. «Kad rezultāts sa-
sniegts, gandarījums jau ir ļo-
ti liels. Bet ne visus tas stimu-
lē grūtajos brīžos…» L. Briede 
arī secina, ka ir svarīgi iedot 
studentiem pārliecību, ka par 
radīto risinājumu atbildīgi 
būs tieši viņi, nevis, piemē-
ram, mentors, kas ar koman-
du strādā. Tā hakatons kļūst 
par patstāvības treniņu.

CrisisLab rezultāti liecina, 
ka vairākas idejas pēc laika 
varētu materializēties, jo liela 
daļa komandu darbu turpina. 
Tiesa, vērtīgi ir arī desmit ha-
katoni, kuros ideja tālāk ne-
tiek attīstīta, līdz 11. reizē cil-
vēks nāk klajā ar kaut ko tādu, 
kas tiek īstenots. «Katrs šāds 
process – hakatons, triecien-
programma, inkubators u. 
tml. – izglīto un sagatavo lie-
lajam izrāvienam: vai tas bū-
tu savs bizness vai karjeras 
pavērsiens,» saka L.Briede. 
«Šādi pasākumi iedrošina arī 
organizācijas skatīties uz stu-
dentiem ne vien kā uz zemā-
ku amatu darbiniekiem, bet 
arī kā uz jaunu, interesantu 
ideju ģenerētājiem.»5
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