PROGRAMMA
12:00 – 13:45

Rīgas mēra kandidātu debates
rīko Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS
Andris Ameriks (“Saskaņa” / “Gods kalpot Rīgai!”), Armands Krauze (Zaļo un Zemnieku
Savienība), Baiba Broka (Nacionālā Apvienība), Vilnis Ķirsis (“Vienotība”), Mārtiņš
Bondars (Latvijas Reģionu apvienība / “Latvijas attīstībai”), Diāna Novicka (“No sirds
Latvijai”), Atis Zakatistovs (KPV LV), Juris Jurašs (Jaunā konservatīvā partija)
Vadītājs: Ivars Ījabs, LU asociētais profesors, Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS valdes
priekšsēdētājs

14:00 – 15:30

Diskusija “Vai robots tavam bērnam atņems darbu?”
rīko Swedbank Latvija
Diskusijas pirmajā daļā eksperti – darba devēji – stāstīs par pieredzi darbā ar jaunajām
tehnoloģijām, robotu kā palīgu un potenciālo cilvēkresursu aizstājēju, kā arī definēs
rītdienas darbaspēka prasmes
Vadims Frolovs, Swedbank Latvija valdes loceklis, Andrejs Vasiļjevs, Tilde valdes
priekšsēdētājs, Guntis Grandāns, Latvijas valsts meži sēklas un stādu struktūrvienības
direktors, Ivars Svilāns, Maxima Latvija Korporatīvo attiecību departamenta direktors
Diskusijas vadītājs: Maksims Jegorovs, Accenture Latvijas filiāles vadītājs
Diskusijas otrā daļa tiks veltīta nākotnes iespējām jebšu tam, kā izcila izglītība spēj
nodrošināt nepieciešamās zināšanas nākotnes darba tirgus prasībām.
Emīls Sundjukovs, IT Izglītības fonda Start(IT) vadītājs, Edgars Bajaruns, Valsts
izglītības satura centra projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" vecākais eksperts
Ernests Sviklis, Rīgas 64.vidusskolas direktors, vēstures skolotājs, Ance Jaks, Jelgavas
valsts ģimnāzijas skolotāja, Iespējamās misijas absolvente, Sabīne Vilciņa, izglītības
psiholoģe
Diskusijas vadītājs: Pauls Irbins, Cēsu Bērnu un jauniešu zinātnes centra Zinoo vadītājs

15:45 – 17:00

Diskusija “Vai internets varētu aizstāt televīziju: blogeri vs žurnālisti”
rīko Русское вещание LTV7 (krievu valodā ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā)
Andrejs Bukrejs, fitnesa blogeris, treneris, uzņēmējs, Sergejs Hatanzejskis, stilists,
modes blogeris un trendsetters, Jevgenija Šafraņeka, Brunch.lv dibinātāja un galvenā
redaktore, Woman.mixnews.lv redaktore un citi

17:15 – 18:30

"Mājokļa jautājums Rīgā"
rīko Viesturs Celmiņš, sociālantropologs
Aleksandrs Feļtins, Rīgas pilsētas arhitekta biroja projektu vadītājs, Mārīte Grandāne,
Sarkadaugavas daudzīvokļu nama iedzīvotāja, Alija Turlaja, Sarkandaugavas Attīstības
biedrība, Līva Kreislere, Arhitekte, Dānijas Karaliskās Mākslas Akadēmijas absolvente
Oskars Ozoliņš, Valdes priekšsēdētājs, “Merks”, Dr. Sandra Treija, Arhitekte, RTU APF
profesore
Diskusijas vadītājs: Viesturs Celmiņš, sociālantropologs

18:45 – 20.00

Muzikāls priekšnesums: spēlēs grupa “The Big Bluff”

Atsevišķi pasākuma teritorijā norisināsies arī Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS un dramaturga Matīsa
Gricmaņa radītā spēle ar dalībnieku iesaisti “Pielaiko ideju!”, kurā tās spēlētājam būs iespēja iepazīties
ar dažādām politiskajām idejām, kā arī noskaidrot, kurām idejām vairāk piederīgs jūtas viņš pats.

PROGRAMMA BĒRNIEM
12:00 – 20:00
“Brain Games” galda spēles
(mazajiem un pusaudžiem)
Biedrības “homo ecos:” darbnīca
(mazajiem un pusaudžiem)
Karlsons ar Zviedrijas vēstniecības Latvijā atbalstu
Ziepju burbuļu šovs

LAMPA ir vieta vērtīgām sarunām, kas piedāvā vairāk nekā 200 pasākumu domu apmaiņai, prāta
asināšanai un redzesloka paplašināšanai mūžīgi mainīgajā pasaulē. Šovasar, 30. jūnijā un 1. jūlijā, Cēsu
pils parkā iemirdzēsies jau trešais Sarunu festivāls LAMPA. Vieta vērtīgām sarunām un sarunu biedriem –
tātad arī tev! www.festivalslampa.lv

