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Aizsardzības industrijas 
hakatons, zaļo ideju 
hakatons, blokķēdes 
hakatons, lietu interneta 
hakatons, arī pārtikas 
nākotnes hakatons – tik 
daudz dažādu pasākumu, 
kurus vieno vārds 
"hakatons" notikuši pēdējo 
mēnešu, pat dienu laikā. 

Hakatons ir tehnoloģisku 
ideju ģenerēšanas maratons pa
rasti 24 vai 48 stundu garumā, 
kurā vairākas komandas (tās 
veido dažādu profesiju pārstāvji) 
mēģina rast risinājumus noza
rēs esošām problēmām. Būtiski, 
ka pievienoto vērtību hakatonos 
saskata arī uzņēmumi. Piemē
ram, pagājušajā nedēļā notiku
šajā pārtikas nozares inovāciju 
hakatonā "Future of Food" nau
das balvu nodrošināja "Rimi".

Tā kā šāda veida pārtikas ha
katons Latvijā noticis pirmo rei
zi, tas bijis kā eksperiments, lai 
pavērotu jaunu un uzņēmīgu 
cilvēku interesi, "LB" sacīja Rī
gas Tehniskās universitātes Di
zaina fabrikas projektu vadītāja 
Liene Briede. Par interesi nebi
ja jāsūdzas – piedalījās 100 da
lībnieki no 13 valstīm, piemē
ram, Latvijas, Saūda Arābijas, 
Nīderlandes. Hakatonu ideja ir 
tieši saistīta ar jaunuzņēmumu 
sfēru, ne velti aģentūras "Helve" 
vadītāja Līva Pērkone "LB" uz
svēra, ka hakatons ir kā jaun
uzņēmuma dzīves "modelēša
na" īsā laika periodā – dalībnie
ki izveido komandu, strādā pie 
idejas attīstīšanas, risina šķērš
ļus un prezentē projektus plašā
kai auditorijai.

"Future of Foods" hakato
nā dalībniekiem bija jāizstrādā 
idejas četros virzienos – pārti
kas atkritumi, plastmasas iero
bežošana, jaunā pārtika un di
gitalizācija. Dalībnieku vidū šo
gad vislielākā interese bija par 
risinājumiem, kas saistīti ar 
"jauno pārtiku". Tomēr uzva
ras laurus plūca komanda "Jar
Buddies", kuru veidoja ideju au
tori no Latvijas, Dānijas, Nīder
landes un Horvātijas. Viņi 24 
stundu laikā nāca klajā ar pro
duktu fermentēšanas lietotni, 
kas palīdz sekot līdzi procesam 
un sniedz iespēju sazināties ar 
citiem fermentācijas entuzias
tiem, dodot iespēju dalīties ar 
produktu. Viņi saņēma 5000 
eiro naudas balvu idejas attīstī
šanai no "Rimi". 3000 eiro saņē
ma "Broccoli" no Latvijas, kuri 
izstrādāja lietotni, kas spēj no 
ievadītās receptes palīdzēt ar 
nepieciešamo produktu sarak
sta sagatavošanu. Savukārt 
2000 eiro ieguva "Green Bytes" 

no Islandes, kuri piedāvāja plat
formu, kas apkopo informāci
ju no dažādiem restorāniem, lai 
paredzētu konkrētu pasūtāmo 
preču skaitu, kā rezultātā varētu 
samazināt pārtikas atkritumus. 

Cerībā uz  
plašu skatījumu

Briede norādīja, ka ir izaici
noši atrast hakatonu partnerus, 
kuri uz problēmu tēmām spē
tu skatīties plaši, nevis hakato
nu uztvertu kā tiešu labumu sev. 
"Rimi Baltic" biznesa attīstības 
direktors Gustavs Fernstroms 
norādīja, ka tā ir "Rimi" atbil
dība iniciēt pozitīvas pārmai
ņas gan pārtikas ražošanā, gan 
arī tās patēriņā. Viņš uzsvēra, 
ka hakatons ir lielisks formāts, 
lai iepazītu jaunus risinājumus 
ar potenciālu nākotnē, kā arī iz
aicinātu ierasto pieeju dažādu 
problēmu risināšanai. Viņaprāt, 
svarīga ir pieredzes apmaiņa un 
redzesloka paplašināšana. "Ie
saistoties šādā sadarbībā, mēs 
apzināmies, ka finansiālais at
balsts ir tikai neliela daļa no 
tā, kas nepieciešams jaunu risi
nājumu ieviešanai ikdienā. Ne 
mazāk svarīgi ir nodrošināt no
zares pieredzi un resursus, lai 
varētu praksē testēt jaunus ri
sinājumus un maksimāli ātri 
konvertētu idejas par reāliem ri
sinājumiem zaļākai ikdienai."

Jāiedzīvina pēctecība

Kā jau sākumā minēju, "Fu
ture of Food" nav vienīgais ha
katons. Pagājušajā nedēļā noti
ka arī "LMT" organizētais lietu 

interneta hakatons, kurā ko
mandas izstrādāja piecu ide
ju prototipus. Viena no koman
dām, piemēram, izstrādāja mo
nitoringa rīku, kas seko bišu 
dravas veselībai un svaram, kā 
arī pamana nelūgtus viesus. Vēl 
cits risinājums saistīts ar laika 
apstākļu un vides monitoringu 
lauksaimniekiem.

Savukārt aizsardzības indus
trijas hakatonā dalībnieki nāca 
klajā ar tādiem risinājumiem kā 
lāzera komunikācijas sistēma, 
kas spēj pārraidīt informāciju 
desmitiem kilometru attālumā, 
arī ārpus redzamības zonas, 
prototipu tālvadības prettanku 
raķešu sistēmas tornim, kas at
pazīst pretinieku bruņu trans
portlīdzekļus un spēj tēmēt uz 
tiem, kā arī sistēmu, kas pre
tinieku bruņoto spēku vienī
bu atrašanās vietu ar īsziņu pa
līdzību spēj atainot uz koman
diera stratēģiskās kartes. 

Līva Pērkone norādīja, ka 
Latvijā hakatoni ieguvuši popu
laritāti pēdējos pāris gados, bet 
pasaulē tos pazīst jau kopš 1999. 
gada, kad pirmais hakatons no
tika Kanādā. "Visbiežāk tie ir fo
kusēti tieši uz potenciālu bizne
sa produktu veidošanu. Aizvien 
populārāks kļūst formāts, kurā 
hakatons tiek izmantots kā no
derīgs instruments, meklējot 
jaunas atbildes uz organizācijas 
vai uzņēmuma jautājumiem un 
izaicinājumiem. Ir nepieciešama 
plašāka stratēģija, kādus rezul
tātus uzņēmums vēlas sasniegt, 
kādus dalībniekus vēlas iesais
tīt un, pats svarīgākais – kas ar 
hakatona ietvaros radītajām ide
jām notiks pēc tā noslēguma."

Pēctecību kā ļoti nozīmīgu 
minēja arī Briede. Pēc hakatonu 
noslēgšanās cilvēkiem ir ekstā
ze, jo noslēdzies sava veida "ma
ratons", bet ko darīt nākamajā 
dienā? Šī hakatona mērķis bija 
iedzīvināt inovācijas pārtikas 
nozarē, ņemot vērā, ka lauk
saimniecībai ir liela loma Lat
vijas ekonomikā, bet jaunuzņē
mumu sfērā pārtika nekad nav 
izcēlusies kā nozare, kurā būtu 
milzum daudz inovāciju.

Hakatons sportam

Kas tālāk? "Helve" šobrīd or
ganizē jauniešu hakatonu "Rac
coons", kura mērķis ir jaunie
šiem studiju vecumā, kam nav 
priekšzināšanu, iegūt jaunas 
prasmes programmēšanā un 
tehnoloģiju izmantošanā. "Šajā 
gadījumā prioritāte ir nevis biz
nesa projektu veidošana, bet 
tieši iespēja veicināt digitālās 
prasmes un programmēšanas 
pamatu izpratni mūsu nākot
nes talantiem. Protams, Latvi
jā trūkst programmētāju, tomēr 
mēs aizvien vairāk redzam, ka 
tehnoloģijas būs svarīgas pilnīgi 
visās nozarēs, un būtiski ir vei
cināt pamatzināšanas tehnolo
ģijās ikvienam." 

Savukārt maijā RTU Dizaina 
fabrika organizēs vēl vienu nebi
jušu notikumu – sporta hakato
nu. Dalībniekiem jau gatavi risi
nājumi būs jāpielāgo attiecīgiem 
sporta veidiem. "Mums ir, pie
mēram, tāds gudrais materiāls ar 
sensoriem, kas reaģē uz spiedie
nu. To varētu izmantot, piemē
ram, paukošanā, jāšanas sportā, 
vieglatlētikā u. c." sacīja Briede. 

Tehnoloģiju maratoni 
gūst popularitāti

NUMURA SKAITLIS

Prognozē  
mazāku Rīgu

Saglabājoties 2011.–2019. 
gadā novērotajām iedzīvotā
ju skaita izmaiņu tendencēm, 
Rīgas iedzīvotāju skaits no  
633 000 iedzīvotājiem 2019. gadā 
varētu samazināties līdz 600 000 
iedzīvotāju 2030. gadā un līdz  
544 000 cilvēkiem 2050. gadā, 
secināts SIA "Latvijas Zinātņu 
akadēmijas Ekonomikas insti
tūts" veiktajā pētījumā.

Pētījuma "Demogrāfiskās 
prognozes Rīgā, tās apkaimēs 
un Rīgas metropoles iekšējā tel
pā" pasūtītājs ir Rīgas domes Pil
sētas attīstības departaments, un 
pētījums veikts, izstrādājot Rī
gas attīstības programmu 2021.–
2027. gadam.

Prognozējamais iedzīvotāju 
skaita procentuālais samazinā
jums Rīgai pret 2019. gadu būs 
mīnus 5,2% 2030. gadā un mī
nus 14% 2050. gadā. Vienlai
kus pētījumā secināts, ka, sa
glabājoties šīm tendencēm, Pie
rīgas reģiona iedzīvotāju skaits 
praktiski nemainīsies. Proti, no  
371 000 iedzīvotāju 2019. gadā 
Pierīgas reģiona iedzīvotāju 
skaits samazināsies līdz 369 000 
cilvēku 2030. gadā un 367 000 
iedzīvotājiem 2050. gadā.

Lai gan pētījuma scenāriji 
paredz, ka Rīgai būs raksturīga 
iedzīvotāju novecošanās un pie
augs gan iedzīvotāju skaits ve
cumā virs 65 gadiem, gan šo ie
dzīvotāju īpatsvars pret kopējo 
iedzīvotāju skaitu, šīs izmaiņas 
nebūšot tik izteiktas kā Pierīgā 
un Latvijā kopumā.

Dati liecina, ka Latvijā 2030. 
gadā dzīvos 144 000 bērnu ve
cumā līdz sešiem gadiem, Rīgā –  
49 000, bet Pierīgā – 32 000. Salī
dzinot ar 2019. gadu, bērnu skaits 
šajā vecumā Latvijā varētu sama
zināties par 1,6%, Rīgā – pieaugt 
par 0,4%, bet Pierīgā – samazinā
ties par 1,3%. Vislielākais bērnu 
skaits šajā vecuma grupā ir pro
gnozējams pēc iedzīvotāju skaita 
lielākajās apkaimēs, novados un 
pilsētās.

Proti, viens no pētījuma sce
nārijiem paredz – ja saglabāsies 
2011.–2019. gada dabiskā pieau
guma un 2016.–2019. gadā novē
rotās migrācijas tendences, tad 
Latvijas iedzīvotāju skaits no 1,92 
miljoniem iedzīvotāju 2019. gadā 
samazināsies līdz 1,76 miljoniem 
iedzīvotāju 2030. gadā un līdz 
1,49 miljoniem 2050. gadā.  LETA

Inflācija janvārī – 
virs ES vidējā
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"LMT" lietu interneta hakatona "LMT" īpašās balvas ieguvēji – "BeeSage" komanda, kuri ieguva iespēju savu 
ideju prezentēt arī uz pagājušajā nedēļā notikušās tehnoloģiju konferences "TechChill" t.s. "Founder" skatuves. 
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