KARJERAS ATBALSTA
INTERAKTĪVĀS DISKUSIJAS
"IELOGOJIES NĀKOTNĒ"

PROGRAMMA

RADISSON BLU LATVIJA CONFERENCE & SPA HOTEL | ELIZABETES IELA 55, RĪGA

10.00-10.30
JĀNIS PALKAVNIEKS
Draugiem.lv Group runasvīrs

Nākotnes profesija šodien. Kā es strādāšu rīt? Daži praktiski padomi un personīgi
novērojumi, kas var noderēt ikvienam, kurš vēlas darīt interesantas lietas nākotnes
profesijās.

10.40-10.55
Izglītība sevī ietver ne tikai lekciju apmeklējumu un grāmatu lasīšanu. Arī no
dažādiem projektiem vai mazākām aktivitātēm mēs gūstam zināšanas, ko vēlāk
varam dēvēt par darba pieredzi. Karjeras izvēle var attīstīties no katra indivīda brīvā
laika pavadīšanas interesēm. Kādas kompetences un rakstura iezīmes sevī
apzināties un attīstīt, lai tās noderētu strādājot nākotnes profesijā?

LAUMA SĪLE
TechChil
projektu vadītāja

11.00-11.40
DANA LUDVIGA
.LV reģistra (NIC) mārketinga un
komunikācijas vadītāja
MADARA GRINVALDE
CERT.LV sabiedrisko attiecību
projektu vadītāja

"Domēna vārdu dažādās sejas”. Viss mainās! Vai zināji, ka par 21.gadsimta nekustamo
īpašumu tiek uzskatīts domēna vārds? Domēna vārdus var apskatīt no 4 dažādām
perspektīvām (IT, mārketinga, biznesa un hakera), kā arī balstoties uz reālās dzīves
piemēriem un iedvesmojošiem piemēriem, var analizēt, cik noderīgas IT zināšanas ir
ikvienā profesijā.
Izglītība. Kiberdrošība. CERT.LV . Kas ir CERT.LV un ar ko tas nodarbojas ikdienā?
Kāpēc kiberdrošība ir "pievilcīga"? Ieskatīsimies CERT.LV kolēģu darba ikdienā un ar
praktiskiem uzdevumiem pārbaudīsim apmeklētāju vērību uz iespējamiem
draudiem.

11.40-12.30

PĀRTRAUKUMS
Muzikālie priekšnesumi no Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas vokāli instrumentālā ansambļa "Labs Jautājums" un Rīgas Imantas
vidusskolas muzikālās apvienības "NEDĀRGI", informatīvo stendu apskate, konkursi ar pasākuma moderatoru Ati Zviedri,
kā arī citas aktiviātes.

12.30-12.50
GVIDO PUĶE
Bezpilotu gaisa kuģu (dronu) pilots

Iepazīšanās ar bezpilota lidaparātu vēsturi un attīstību. Līdz ar mobilo ierīču attīstību
droni kļuvuši ļoti pieejami un tos šobrīd izmanto dažādās nozarēs – mērniecībā,
armijā, reklāmā u.c. Dronu praktiskais pielietojums ir pierādījums tam, ka arī nākotnē
to piloti būs pieprasīti.

13.00-13.20
Blogera darbs sevī iekļauj ļoti plašu darba spektru, kas prasa dažādas zināšanas un
prasmes, gan radošu un vizuālu pieeju, gan stratēģisku un profesionālu attieksmi.
Gatavais saturs izskatās viegls un aizraujošs, tomēr aiz tā slēpjas daudz darba
stundu, sākot ar ideju, tās plānošanu, izstrādi, realizāciju, apstrādi un tikai tad
publicēšanu. Šī profesija dinamiski attīstās, jo arvien vairāk izklaidi, zināšanas un
informāciju meklē internetā, kur, piemēram, Youtube ir kļuvis par vienu no
populārākajām meklēšanas platformām.

ANETE OZOLIŅA
@paradimodi Influencere

13.30-13.50
SERGEJS FROLOVS
SIA BŪVUZRAUGI LV būvinženieris

Kā izprast būvniecības nozares transformāciju mūsdienu tehnoloģiju laikmetā.
Būvniecības nozare digitālā laikmeta ietekmē strauji mainās un tajā ienāk jaunas
tehnoloģijas – projektēšana notiek digitāli, kuras pamatā ir ēku digitālā skanēšana.
Būvelementi tiek drukāti ar 3D printeriem, daudzi priekšizpētes darbi notiek ar dronu
palīdzību, bet nākotnē droni var aizvietot torņa celtnes.

