NOLIKUMS
1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
1.1. Ķekavas novada hakatons “Ideju skrejceļš” tiek īstenots, lai Ķekavas novadā radītu jaunas
iniciatīvas un idejas, kas palīdzētu novadu veidot kā pievilcīgu vietu, kur dzīvot, strādāt, īstenot
uzņēmējdarbību, attīstīties un atpūsties.
1.2. 26 stundu laikā tiešsaistē hakatona dalībniekiem būs iespēja būs iespēja identificēt izaicinājumus
un rast tiem risinājumus, attīstīt savas idejas, kā arī prezentēt izstrādātos projektus plašākai
auditorijai, tostarp Ķekavas novada pašvaldības vadībai.
1.3. Labāko ideju testēšanai tiks piešķirts finansējums no URBACT programmas projekta “Cities4CSR”.
1.4. Hakatona norise: no 2021. gada 6. augusta plkst. 18:00 līdz 2021. gada 7. augusta plkst. 20:00.
1.5. Hakatona formāts: klātienē un tiešsaistē, izmantojot tiešsaistes platformu Zoom un komandu
sadarbības platformu Slack.
1.6. Dalība hakatonā ir bez maksas. Tas norisināsies latviešu valodā.
1.7. Hakatona organizatori nodrošina pasākuma dalībniekiem tiešsaistes vidi un rīkus ideju attīstīšanai
ar 26 stundu IT atbalstu, pieredzējušus mentorus, balvu fondu un pārsteiguma paciņu enerģiskai
dienai.
1.8. Informācija par hakatonu, tā nolikums, programma, reģistrācijas forma ir pieejama hakatona
mājas lapā https://hakatons.kekava.lv/.
1.9. Hakatonu organizē Ķekavas novada pašvaldība pilsētattīstības URBACT programmas projekta
ietvaros.
1.10. Hakatona kontaktpersona: projekta “Cities4CSR” vietējās rīcības grupas koordinatore Dace
Helmane, e-pasts: hakatons@kekava.lv, tālr. Nr. +371 29110260.
2.

PASĀKUMA DALĪBNIEKI UN PIETEIKŠANĀS KARTĪBA
2.1. Aicinām pieteikties individuālas personas no 16 gadu vecuma un komandas.
2.2. Dalībnieku profils:
2.2.1. esošie, bijušie un topošie Ķekavas novada iedzīvotāji, kas pārstāv dažādas nozares;
2.2.2. ikviens interesents, kam patīk ideju ģenerēšanas un attīstīšanas process, plānošana, dizaina
veidošana, uzņēmējdarbības attīstība, darbs pie ekonomiskā pamatojuma u.c., lai iniciētu jaunas
idejas, kas radītu pozitīvas pārmaiņas un sniegtu risinājumus Ķekavas novada izaicinājumu
pārvarēšanai.
2.3. Pieteikšanās kārtība:
2.3.1. Lai
pieteiktos,
jāaizpilda
reģistrācijas
forma
hakatona
tīmekļvietnē
https://hakatons.kekava.lv/. Pieteikšanās ir atvērta līdz 2021. gada 4. augustam.
2.3.2. Ja ir ideja un komanda, interesenti, aicināti pieteikt savu ideju un komandu 2 - 5 cilvēku
sastāvā.
2.3.3. Ja ir ideja, bet nav komandas, interesenti aicināti pieteikties individuāli, iesūtot savu ideju
novada attīstībai. Organizatori palīdzēs atrast komandas biedrus idejas attīstībai.
2.3.4. Ja ir komanda, bet nav idejas, iespējams, pieteikt savu komandu 2 – 5 cilvēku sastāvā un
organizatori palīdzēs atrast ideju attīstīšanai hakatona laikā.

2.3.5. Ja nav ne idejas, ne komandas, bet ir vēlme piedalīties, ikviens aicināts pieteikties
individuāli. Organizatori palīdzēs atrast komandu, ar kuru kopā strādāt, un ideju, ko attīstīt.
2.4. Komanda uzņemas līdzatbildību par to, lai atrastu kopīgu valodu, sadalītu atbildības komandas
biedru vidū, pieņemtu lēmumus par nākamajiem soļiem un rīcībām, lai kopīgi attīstītu ideju un
gūtu panākumus, to prezentējot. Komandas vadītājs/-a (līderis/-e) ir atbildīgs/-a par komandas
darba organizēšanu un komandas vadīšanu, lai tā ievērotu noteiktos termiņus, kā arī ir
kontaktpersona starp komandu, atbalsta personu un mentoriem.
3.

IDEJAS HAKATONA IZAICINĀJUMAM
3.1. Dalībnieki ir iedrošināti pieteikt radošas un inovatīvas idejas konkrētu problēmjautājumu un
izaicinājumu risināšanai Ķekavas novadā šādās jomās:
3.1.1. ZAĻI - kā Ķekavu padarīt par zaļāko novadu Latvijā?
Kā popularizēt videi draudzīgu dzīvesveidu un zaļo domāšanu iedzīvotājiem? Kāds ir pieejamo un
neizmantoto teritoriju potenciāls? Kā sekmēt veselīgas un aktīvas atpūtas iespējas ikvienam? Kā
mudināt iedzīvotāju un uzņēmējus izmantot zaļus, videi draudzīgus transporta risinājumus? Kā
veicināt “zaļas” enerģijas un ilgtspējīgu risinājumu izmantošanu?
3.1.2. DROŠI - kā veidot drošu dzīves vidi?
Kā veicināt satiksmes drošību novadā? Kā iesaistīt uzņēmējus dzīves vides uzlabošanā? Kā sekmēt
drošus un veselīgus atpūtas risinājumus? Kādi inovatīvi risinājumi sekmētu gājēju un velobraucēju
labbūtību? Kas palīdzētu uzlabot vides pieejamību novadā?
3.1.3. KOPĀ - kā pašvaldība, iedzīvotāji un uzņēmēji varētu sadarboties kopīgu mērķu
sasniegšanai?
Kā veicināt sadarbību starp publisko sektoru un privāto? Kā veiksmīgāk iesaistīt iedzīvotājus un
uzņēmējus novada attīstības plānošanā? Kādu digitālos rīkus izmantot savstarpējai komunikācijai? Kā
veidot piederības sajūtu novadam? Kāda varētu būt labākā platforma sadarbībai?
3.2. Lai pieteiktu savu ideju hakatonam, tai ir jāatbilst šādiem kritērijiem:
3.2.1. ideja ir vērsta uz zaļiem un drošiem transporta risinājumiem, piederības sajūtas un kopējās
dzīves kvalitātes uzlabošanu Ķekavas novadā ar mērķi radīt pozitīvas pārmaiņas;
3.2.2. ideja ir vērsta uz kopēja labuma radīšanu sabiedrībai, nevis indivīdam;
3.2.3. ideja risina noteiktu izaicinājumu novadā vai rada jaunas iespējas.

4. HAKATONA NORISE
Hakatona programma ir publicēta šeit: https://hakatons.kekava.lv/.
Piektdiena, 06.08.2021.
18:00 Iepazīšanās. Informācija dalībniekiem par hakatona norisi.
18:45 Atklāšanas pasākums. Iepazīšanās ar mentoriem.
19:15 Meistarklase
23:30 Virtuālā tēja ar organizatoriem.

Turpinās darbs komandās pie ideju izstrādes (pēc izvēles).
Sestdiena, 07.08.2021.
09:00 Rīta kafija ar organizatoriem.
13:00 Meistarklase
17:00 - 20:00 Ideju iesniegšana. Ideju prezentēšana. Uzvarētāju paziņošana un apbalvošana.
5. MENTORI
5.1. Atbalsts dalībniekiem būs mentori, kas ar savu profesionālo pieredzi un ekspertīzi noteiktās jomās,
varēs palīdzēt uzlabot radītās idejas, daloties savā pieredzē, sniegt padomus un ieteikumus, kā arī
atgriezenisko saiti par izstrādātajām idejām.
6. ŽŪRIJA UN IDEJU IZVĒRTĒŠANA
6.1. Hakatona ietvaros izstrādātās idejas un to īstenošanas iespējas vērtēs organizatoru izveidota žūrija,
kas ir nozares profesionāļi, augsta līmeņa speciālisti, uzņēmēji, pašvaldību un sabiedrisko organizāciju
pārstāvji.
6.2. Žūrijas sastāvs:
6.2.1. Ķekavas novada pašvaldības pārstāvji;
6.2.2. Uzņēmumu pārstāvji;
6.2.3. Sabiedrisko organizāciju pārstāvji.
6.3. Haktona ietvaros izstrādātās idejas tiks vērtētas ar punktu sistēmu, nosakot šādus vērtēšanas
kritērijus:
6.3.1. Risinātā problēmjautājuma aktualitāte Ķekavas novadam (3 punkti);
6.3.2. Idejas dzīvotspēja un tās potenciāls ieviešanai Ķekavas novadā (5 punkti);
6.3.3. Idejas īstenošanas plāna gatavība (2 punkti);
6.3.4. Komandas prezentācija (5 punkti);
6.3.5. Katram žūrijas pārstāvim ir tiesības piešķirt papildu 2 punktus vienai vai vairākām
komandām.
7. BALVU FONDS
7.1.
Katrs hakatona dalībnieks saņems vietējo ražotāju produkcijas paciņu enerģiskai dienai.
7.2.
Pirmās, otrās un trešās vietas ieguvēji saņems vietējo uzņēmēju sarūpētās balvas.
7.3.
Idejas ar nākotnes potenciālu tiks virzītas turpmākai attīstībai un tiks iekļautas Ķekavas
novada attīstības rīcības plānā.
7.4.
Komandas var saņemt arī simpātiju balvas no žūrijas pārstāvjiem.

