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ALĪNA KARPEĻCEVA ir latviešu meitene, kurai vienmēr bi-
jusi kāda noteikta aizraušanās. 

Tagad iespējams daudzi no jums domā, kas gan varētu 
būt šīs meitenes aizraušanās? Varbūt dejošana? Gleznošana? 
Vai šūšana? Vai tā varētu būt ēst gatavošana?! 

Diemžēl… jūs kļūdījāties. Šī jaukā meitene nav nekas cits 
kā tehnikas ģēnijs! Tieši tā! Alīna nodarbojas ar tīmekļa vie-
tu izstrādi, kas šķiet neparasts darbs sievietei, taču ne viņai. 
Viņa uzskata, ka ir absurdi, ka tehnoloģiju nozarē strādā tikai 
dažas sievietes, tas nozīmē zaudētus talantus. Taču diemžēl 
mēs dzīvojam sabiedrībā, kurā vēl joprojām valda spēcīgi ste-
reotipi, saskaņā ar kuriem sievietēm paredzēti noteikti darbu 
veidi, un tie ir jālauž.

KVALITATĪVA
IZGLĪTĪBA

Mēs noteikti varam teikt, ka Alī-
nas cīņa ir pamatota un mērķtiecīga. 
2016. gadā viņa kļuva par vienu no 
Riga Tech Girls dibinātājām. Šī orga-
nizācija ir pirmā kopiena Latvijā, kas 
izveidota ar mērķi izglītot un iedves-
mot jaunietes tehnoloģiju jomā. Ideja 
par RTG radās 2015. gada novembrī 
tehnoloģiju sanāksmē Rīgā, kur dalīb-
nieku vidū bija vairākas sievietes, kas 
stāstīja savus veiksmes stāstus. Šajā 
pat pasākumā amerikāniete Laurela 
Freija [Laurel Freyja] dzirdēja pāris 
muļķīgus komentārus, kurus izteica 
vīrieši, kas perfekti iemiesoja stereo-
tipus par sieviešu prasmēm IT jomās. 
Varbūt atskatoties atpakaļ, mums va-
jadzētu viņiem pateikties, jo tā bija 
dzirksts, kas aizdedzināja šīs sievie-
tes vēlmi parādīt, cik ļoti viņi kļūdās. 
Sākās Latvijas sieviešu tehnoloģiskā 
revolūcija!

http://rigatechgirls.org

Organizācija atbalsta divu veidu 
pasākumus: darbseminārus, kuros 
dalībniekiem māca pamata kodēšanu 
un IT prasmes, un tikšanās, kurās sie-
vietes, kas strādā tehnoloģiju nozarē, 
tiek aicinātas izstāstīt savus veiksmes 
stāstus un, daloties ar pieredzi, kļūst 
par iedvesmas avotu citām sievietēm. 
Šodien ir jau vesela virkne stāstu par 
sievietēm, kas atradušas darbu vai iz-
veidojušas karjeru IT, pateicoties Riga 
Tech Girls. Viens no iespaidīgākajiem 
ir stāsts par ārsti, kas pēc vairāku 
darbsemināru apmeklēšanas nolēma 
izveidot savu virtuālās realitātes jau-
nuzņēmumu, lai palīdzētu bērniem ar 
autismu. 

Alīna lepojas ar katru tādu stāstu. 
Šīs ir pārmaiņas, kas motivē viņu tur-
pināt izglītot sievietes visā valstī, ce-
rot, ka kādu dienu sievietes tehnolo-
ģiju nozarē būs pašsaprotami un nevis 
izņēmums. 

Alīna  
Karpeļceva, 
Riga Tech Girls
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