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Darba pieredze, radošā domāšana, inovāciju vadība 
un ideju komercializēšana DEMOLĀ

BIZNESA PARTNERI
- Meklē svaigas idejas
- Dārga inovāciju vadība
- Riskanta jaunu talantu meklēšana 

(iepriekšējās pieredzes vajadzība)

STUDENTS
- Atvērti jaunām idejām
- Pieņem izaicinājumus
- Meklē sapņu darbu un naudu

- mentori
- darbnīcas
- darba vieta
- projekta koordinēšana (t.sk. līgumi)
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Kā strādā DEMOLA projekts

Problēmjautājums

©

DEMOLA Operators:
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Studentu ieguvumi

• Reāla projekta pieredze

• Satiek iespējamo darba devēju

• Attīsta unikālas prasmes un 
spējas

• Izklaidējas un priecājas

• Iedrošinājums radīt kaut ko 
jaunu

• Unikāls autortiesību regulējums

• Komercializē savas idejas

Apsveicam , jūsu dienas, izvairoties no 
reālās pasaules, ir beigušās!

Piesakoties DEMOLA, jārēķinās, ka:

• Projekta ilgums ~3,5 mēneši

• 2-3 stundas nedēļā

• Dalība:
• 3 pičošanas pasākumi

• 2-3 radošo darbnīcu pasākumi

• Atvēršanas un iepazīšanās 
pasākumi

• Dažādi atvērtie semināri
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Piesakoties DEMOLA…

• DEMOLA koordinatoru atbalsts

• Nepieciešamais atbalsts no 
biznesa partneriem

• Komandā 3-5 studenti

• Multidisciplināras komandas

Jaunas prasmes, zināšanas

• Radošā domāšana; ideju ģenerēšana un pārbaudīšana (validation)

• Izpratne, kā radīt jaunu produktu

• Publiska uzstāšanās, savu ideju ātra aizstāvēšana

• Iespēja satikt nozares profesionāļus un ekspertus

• Prototipu veidošana

• Biznesa simulācija

• Reālu biznesu problēmu risināšana
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Sagaidāmais projekta rezultāts: demo versija

Biznesa partneru ieguvumi

• Inovatīvas idejas bez finansiāla riska

• Svaigs skatījums uz problēmu

• Organizācijas tēls – atvērts, inovatīvs un 
studentiem draudzīgs uzņēmums

• Jaunu talantu iepazīšana; talantīgu 
darbinieku meklēšana
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SOME 
OF OUR 
PARTNERS

VAI REZULTĀTI IR 

VĒRTĪGI?

80 %

JĀ

20 %

NĒ



18.09.2014.

7

SMART EV
Low cost single seat transformable electric car. Būvēta 
izmantojot plaši izmantojamus materiālus, ietilpināma liftā

Zināšanu kombinācija
Mehānika, automatizācija, biznesa koncepts

Pyjamas Apps
Radošas, izglītojušas spēles mobilajiem tālruņiem 
bērnudārza vecuma bērniem visā pasaulē
Izveidots startup http://pyjamasapps.com/
Publicētas jau 5 spēles

Zināšanu kombinācija
Psiholoģija, radošā industrija, programmēšana 
mobilajiem telefoniem, biznesa koncepts, 
dizains

http://pyjamasapps.com/
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Why not «e»?
Valsts Zemes dienesta e-pakalpojumu lietošana!

Rezultāti:
Ideju grāmata ar idejām kā attīstīt:
E-vides + fiziskās vides + publiskās komunikācijas 
aktivitātes;
Partneris nopirka licenci un jau sācis ieviest dažas idejas;
Viens komandas dalībnieks jau pieņemts darbā.

Magic Stardust
Kā izmantot pūdera vakuuma pārklājuma tehnoloģiju, lai 
radītu jaunas lietas un produktus?

Rezultāti:
Anti alerģiska titāna atspere auskariem ar sudraba 
pārklājumu.
Partneris iegādājās licenci un komandai ir pilns atbalsts 
no CleanTech klastera tālākai idejas attīstīšanai.
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Ultimate Umbrella
Komandai tika dots uzdevums risināt izplatītu problēmu 
ar lietussargiem – tie lūst un pazūd.

Rezultāti:
Izstrādāta aplikācija «MiiBrella» un lietussargā (vai 
somā, vai bērna apģērbā ievietojams čips), kas ziņo, ja 
objekts attālinās no mobilā tālruņa tālāk par 20m.
Komanda plāno izveidot start-up un attīstīt tālāk savu 
ideju.

Rudens sezona DEMOLĀ
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Pieteikšanās

WWW.DEMOLA.LV

1.-30.Septembris

3 izvēlētie projekti prioritārā secībā

Neatlikt uz pēdējo brīdi – DEMOLA patur tiesības slēgt pieteikšanos uz 
pieprasītākajiem projektiem, ja tiek sasniegts kvalitatīvai atlasei 
nepieciešamo kandidātu skaits

Demola Latvia Rudens`2014 laika 
grafiks

09.10. Rudens sezonas kick-off

13.-17.10. Komandu individuālās sanāksmes

22. or 23.10. Projekta uzsākšanas darbseminārs

31.10. JAM – radošā darbīca visas dienas garumā

12.11. No-slide pitch

11.12. Mid-pitch pasākums

29.01. Gala prezentācija un izlaiduma pasākums

01.-30.09. Pieteikšanās projektiem www.demola.lv

http://www.demola.lv/


18.09.2014.

11

WWW.DEMOLA.LV

Piesakies rudens sezonai no 1. – 30. 
septembrim

FB: Demola.Latvia

Spīķeri, Maskavas iela 10, 2. stāvs


