
 

 

 
 

Pēc divdesmit gadiem tu vairāk nožēlosi neizdarīto,  
nevis paveikto. 

 
 

DEMOLA aicina pieteikties dalībai  
rudens sezonas projektos 

Pieteikšanās: www.demola.lv   

Pieteikšanās laiks:  1.-30.septembris1  

 

Mūsu partneri ir izaicinājuši studentus, uzticot tiem risināt savus 
problēmjautājumus: 

 

 
 

  
 

 
 

                                                           
1 DEMOLA Latvia patur tiesības slēgt pieteikšanos uz pieprasītākiem projektiem ātrāk, ja būs sasniegts kvalitatīvai dalībnieku atlasei nepieciešamais 
kandidātu skaits. 

http://www.demola.lv/


   
 

 

For more information: www.demola.lv or Facebook: Demola.Latvia  

 

9. oktobris  

sezonas atklāšana 

13.-17.oktobris 

iepazīšanās ar komandu un projektu 

22., 23.oktobris 

projekta plānošanas un uzsākšanas 

darbseminārs 

31.oktobris 

DEMOLA JAM – pilnas dienas 

praktiskas ideju ģenerēšanas 

seminārs  

12.novembris 

No-Slide Pitch – pirmo ideju 

prezentācijas  

11.decembris 

Mid-Pitch – starprezultātu 

prezentācija 

29.janvāris 

Final Pitch 

 

Papildus DEMOLA 

dalībniekiem tiks piedāvāts: 

 Biznesa simulācijas seminārs 

 Uzstāšanās iemaņu treniņš 

 Komandas veidošanas treniņš 

 Pēc nepieciešamības 

laboratoriju izmantošana demo 

versiju izstrādei 

 

 

 
RUDENS SEZONAS GRAFIKS 

KAS IR DEMOLA 

DEMOLA ir no Somijas pārņemts koncepts, kas strādā kā platforma, kur 
satiekas uzņēmēji un studenti. Uzņēmēji iesniedz savus 
problēmjautājumus, sagaidot inovatīvus un neparastus risinājumus ar 
svaigu skatu no malas, savukārt, studenti jauktās komandās strādā un 
meklē radošus risinājumus reāliem nozaru izaicinājumiem. Šobrīd 
DEMOLA projekti tiek realizēti 7 valstīs. DEMOLA koncepts veidots, lai 
veicinātu uzņēmējdarbības un inovāciju attīstību un dzīvotspēju 
tautsaimniecībā kopumā. 

DEMOLA PROJEKTU GAITA 

Gandrīz četrus mēnešus studenti starpdisciplinārās komandās meklē 
risinājumus kādai reālai, uzņēmumu iesniegtai problēmai vai 
izaicinājumam. DEMOLA nodrošina darba plānu, metodiku, mentoru 
atbalstu, izglītojošus seminārus, tikšanās ar nozaru ekspertiem un 
konsultantiem, lai studentu grupa nonāktu līdz veiksmīgam rezultātam.  

PIETEIKŠANĀS 

DEMOLĀ aicināti pieteikties jebkuras Latvijas augstskolas jebkura līmeņa 
un specialitātes studenti. Pieteikšanās ir atvērta līdz 30.septembrim, 
reģistrējoties http://latvia.demola.net/apply.  

Papildus informācija demola@demola.lv vai Facebook: DEMOLA.Latvia 

DALĪBNIEKU IEGUVUMI 

 Unikāla praktiska pieredze jaunu produktu vai risinājumu izstrādē; 

 Jaunas iemaņas (angļu valoda, uzstāšanās prasmes, radošā 
domāšana, darbs komandā u.c.)  

 Biznesa kontakti un darba iespējas;  

 Iespēja pēc projekta beigām komercializēt izstrādātās idejas un 
saņemt atlīdzību no uzņēmuma veiksmīga risinājuma gadījumā; 

 Personīgā izaugsme un labs pamats tiem, kuri apsver sava 
uzņēmuma izveidošanu. 

Savus problēmjautājumus risināšanai DEMOLĀ ir uzticējuši tādi uzņēmumi 
kā Nokia, Intel, ABB, Nokian, Helsinku pilsētas dome, SAAB, Sony, Canon, 
Ruukki un daudzi citi gan tehnoloģiju, gan finanšu, būvniecības un 
ražošanas uzņēmumi. 80% no projektu iesniedzējiem ir atzinuši, ka iegūtie 
rezultāti ir vērtīgi un izmantojami viņu biznesā. 

DEMOLA Latvia projekta iniciators ir Latvijas IT klasteris, bet sadarbības 
vienošanos ir parakstījušas 11 augstskolas un 4 profesionālās 
organizācijas. DEMOLA Latvia projektu atbalsta Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūra, LR Ekonomikas ministrija un Rīgas domes Pilsētas 
attīstības departamenta Working4talent projekts. 

http://www.demola.lv/
https://www.facebook.com/Demola.Latvia?ref_type=bookmark
http://latvia.demola.net/apply
mailto:demola@demola.lv
http://www.facebook.com/Demola.Latvia

