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2019 

 

SVEICINĀTI!  

31. maijā ikvienu elastīga darba atbalstītāju aicinām doties kopīgā piedzīvojumā ar digitālo 

vilcienu uz Cēsīm, kur pilsētas Rožu laukumā šoreiz notiks gadskārtējā “Strādā jebkur!” 

diena. Šogad akcijas mērķis ir iemācīties ko jaunu un iemācīt ko jaunu kādam citam.  Akcija 

notiek kustības “Valsts #196” ietvaros – kustības mērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju 

digitālās identitātes nostiprināšanu un attīstīšanu datu tehnoloģiju laikmetā.  

CEĻĀ 

• No 10:00 pulcēsimies Rīgas stacijā uz perona, lai kopīgi dotos uz Cēsīm. Akcijas 

dalībniekiem būs iekārtoti īpaši vagoni –  klusais vagons darba lietu veikšanai ar 

pufiem un grāmatplauktiem, jaunu zināšanu un iedvesmas vagons, kurā eksperti 

dalīsies savā pieredzē un zināšanās (sekojiet aktualitātēm Facebook) un mobilo 

pakalpojumu vagons ar VIP zonu. 

• 10:34 - 12:25 Ceļā uz Cēsīm ar vilcienu: elastīgs darbs & ekspertu lekcijas  
 

CĒSĪS 

• 12:25 - 12:40 Dalībniekus sagaidīs un sveiks Cēsu mērs Jānis Rozenbergs (Stacijas 

laukums, Cēsis) 

• 12:40 - 13:10 Gājiens uz Rožu laukumu ar Cēsu partneru priekšnesumiem 

• 13:10 - 13:30 Oficiālā pasākuma atklāšana Cēsīs (Rožu laukums) 

• 13:35 - 14:05 Paneļdiskusija “Kā strādāsim nākotnē? Nākotnes birojs.” (Rožu 

laukums) 

• 14:15 - 14:45 Paneļdiskusija “Kā katrs no mums var pilnveidoties digitālajā 

transformācijā?” (Rožu laukums) 

• 14:45 - 15:00 Kopā sanākšana pasaules latviešu zvanam 

• 15:15 - 15:30 Sadziedāšanās – “Mana dziesma” pāri valstu fiziskajām robežām ar 

Daumantu Kalniņu, Cēsu bērnu un jauniešu koriem 

• 15:30 - 16:00 Brīvā strādāšana / tīklošanās 

• 16:04 - Vilciens atpakaļ uz Rīgu (Stacijas laukums) 
 

Pasākuma laikā tiks nodrošināta iespēja iesaistīties dažādās paralēlās aktivitātēs, piedalīties 

diskusijās vai tiešām nodoties strādāšanai – sekojiet aktualitātēm Facebook Visu pasākuma 

laiku darbosies uzkodu zona. Savukārt pēc akcijas Cēsis piedāvā lielisku brīvā laika 

pavadīšanas programmu nesteidzīgai nedēļas nogalei! 

“Strādā jebkur” dienu organizē: Cēsis, SQUALIO, Draugiem Group, Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija, Microsoft. 

“Strādā jebkur” dienas partneri: Finanšu nozares asociācija, Latvijas Universitātes un 

Microsoft Inovāciju centrs, Rīgas Tehniskā universitāte, Riga TechHub, Pasažieru vilciens, 

Valsts nekustamie īpašumi, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, Tilde, Kultūras 

informācijas sistēmu centrs, Latvijas IT klasteris, starptautiskais pilsētplānošanas hepenings 

“MadCity”, YourMove, biedrība “Ar pasaules pieredzi Latvijā”. 

Pasākumu vadīs - Zuarguss Zarmass. Plānojam pulcēt ap 500 dalībnieku klātienē un vēl 

daudz vairāk virtuāli. Pasākumā piedalīties aicināts ir ikviens, kurš atbalsta elastīgu darbu, 

sadarbību, tīklošanos, ideju apmaiņu.   
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KAD? 

31.05.2019.  
 

KUR? 

Rīga – Cēsis – Rīga  

Ar digitālo vilcienu 

no Rīgas uz Cēsīm 

(plkst. 10:34) un 

atpakaļ (plkst. 16:04) 
 

 

REĢISTRĒTIES 

https://ej.uz/ktg4 

 

FACEBOOK 

https://ej.uz/kyhi  

 

UZZINĀT VAIRĀK 

VAI IESAISTĪTIES KĀ 

PARTNERIM:  
a-mapuki@microsoft.com  

 

NENOKAVĒ IESPĒJU 

IEKĀPT DIGITĀLAJĀ 

VILCIENĀ! 

 

https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fej.uz%2Fkyhi&data=01%7C01%7Cv-guline%40microsoft.com%7C1753ab49c26843620d5608d6d9072c27%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1&sdata=C%2B%2FWslSI2NcxB7Wjn4wlsBklIgzcnDlnug9DFxtQYJc%3D&reserved=0
https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fej.uz%2Fkyhi&data=01%7C01%7Cv-guline%40microsoft.com%7C1753ab49c26843620d5608d6d9072c27%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1&sdata=C%2B%2FWslSI2NcxB7Wjn4wlsBklIgzcnDlnug9DFxtQYJc%3D&reserved=0
mailto:a-mapuki@microsoft.com
https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fej.uz%2Fktg4&data=01%7C01%7Cv-guline%40microsoft.com%7C1753ab49c26843620d5608d6d9072c27%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1&sdata=0s6444fvHteiGwP5Cly1K%2BqCrGcDiVKCV3Kbk93lYcw%3D&reserved=0
https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fej.uz%2Fkyhi&data=01%7C01%7Cv-guline%40microsoft.com%7C1753ab49c26843620d5608d6d9072c27%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1&sdata=C%2B%2FWslSI2NcxB7Wjn4wlsBklIgzcnDlnug9DFxtQYJc%3D&reserved=0
mailto:a-mapuki@microsoft.com

