Junior Achievement Latvia (JA Latvia)
Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) Latvijas mēroga pasākums
“CITS BAZĀRS” 2020
2020. GADA 7. MARTĀ, TIRDZNIECĪBAS CENTRS DOMINA SHOPPING, IERIĶU IELA 3, RĪGA

REZULTĀTI
NOMINANTI VIDUSSKOLAS GRUPĀ
Nominācija

Labākais
stends

Inovatīva
biznesa ideja

Skola

SMU

Āgenskalna Valsts
ģimnāzija

Nostalģia

Gulbenes novada valsts
ģimnāzija

SeatCleaner

Iecavas vidusskola

DreamScent

Ogres 1. vidusskola

Hide&Seek

Profesionālās izglītības
kompetences centrs
"Liepājas Valsts tehnikums"

Dream apron

Rīgas 64. vidusskola

VIKA

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

Naturific

Produkta apraksts
Apģērbi ar latviešu filmu spilgtākajiem citātiem
un atbilstošu attēlu no kinofilmas.
Pēc lietus pašžāvējošs un pašattīrošs parka vai citu
ārtelpu urbānā stila soliņš.
Aromatizēti sapņu ķērāji, kas kalpo kā gaisa
atsvaidzinātāji automašīnām.
Ziemeļvalstu tematikas uzšuves, kuras ir viegli
uzgludināmas uz dažāda veida auduma.

Balvu pasniedz
Domina Shopping

Bērnu priekšauti, kas pasargā no
apģērba sasmērēšanās,katrs priekšauts ir
unikāls.
Apsveikuma kartītes ar īpašiem, personalizētiem
apsveikuma vārdiem, kā arī košu un oriģinālu
dizainu.
Komplekti specifiskām situācijām gan ikdienā, gan
dabā.

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

Mirkļa rotas

Ar rokām darinātas rotaslietas no betona.

Valmieras tehnikums
Rīgas Stila un modes
tehnikums

Custom Sound

Dizainētas elektriskās ģitāras.

BV

Bišu vaska lūpu balzams no dabīgiem produktiem.

Madonas Valsts ģimnāzija

Motik

Ūdens pudele ar uzdrukātu laika grafiku un
mudinājumu.

Ventspils Valsts 1.
ģimnāzija

Bullroarer

Rotaļlieta - vēsturisks aborigēnu saziņas līdzeklis.

Valmieras tehnikums

Ozola spēks

Pārtikas produkcija no ozolzīlēm.

Madonas Valsts ģimnāzija

Revêr

Īpaša dizaina keramikas trauki ar personalizētu
zvaigznāju no konkrēta datuma, laika un vietas.

Daugavpils Krievu
vidusskola - licejs

Exoy

Unikāla galda lampa.

Ogres 1. vidusskola

Hide&Seek

Rīgas Franču licejs

Galtro

Siguldas pilsētas vidusskola

IMPOSTER

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

šalle.

Ziemeļvalstu tematikas uzšuves, kuras ir viegli
uzgludināmas uz dažāda veida auduma.
Multifunkcionāls galdiņš ar koka apstrādi, kuru
viegli var pārveidot par krēslu.
Interneta katalogs, kurā pieejami plakāti, mācību
atgādnes un palīglīdzekļi, kas paredzēti mācību
vides uzlabošanai.
Apgleznota zīda šalle.
Kurpju novilcējs - koka priekšmets, kurā ievieto
kurpi, lai to novilktu bez liekas piepūles.
Džemperi, krekli, cepures, zeķes ar skaņas radīto
sajūtu dizainiem.
Spēle "Ripulis" - aizraujoša darbošanās ar
sacensības elementiem.
Nagu eļļas, kas izgatavotas uz žožobas eļļas
bāzes.

Rīgas Franču licejs

REMOVOO

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

kKLUSU

Rīgas 6. vidusskola

Arcane

Kaunatas vidusskola

Titanium Nails

Ventspils Valsts 1.
ģimnāzija, Ventspils 2.
vidusskola

LyL

Lukturi ar papildu funkcijām.

Mārupes Valsts ģimnāzija

VaRi - būt
ekoloģisks

Dabai draudzīgas zobu pastas komplektā ar
ekoloģisku zobu birsti.

Ogres tehnikums

AFTERTASTE

Ogu čipsi - gardi, kraukšķīgi un veselīgi.

Cēsu novada pašvaldības
Cēsu Valsts ģimnāzija

uukruzes

Emaljētas metāla krūzes ar dažādiem dizainiem,
kuri piemēroti jebkādam vecumam.

Latvijas Investīciju
un attīstības
aģentūra

Labākā
pārdošanas
komanda

Sociāli
atbildīgākais
SMU

Uz zināšanām
balstīts
produkts

Madonas Valsts
ģimnāzija

Motik

Rīgas Franču licejs

Galtro

Madonas Valsts ģimnāzija

Revêr

Rīgas Franču licejs

Izgaismotāji

Āgenskalna Valsts
ģimnāzija

Heads up

Rīgas Franču licejs

CookSmart

Mārupes Valsts ģimnāzija

koordinatas

Rīgas Franču licejs

ECOVER

Ādažu vidusskola

STICKIES

Daugavpils Valsts ģimnāzija

Dainu sāta

Rēzeknes tehnikums

Džentlmeņu izlase

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

Perfect gift

Rīgas 64. vidusskola

DEJEWOO

Rotaslietas alternatīvam koptēlam.

Jelgavas Valsts
ģimnāzija

BusMap

Aplikācija, kas ļauj izsekot sabiedrisko
transportu (autobusus).

Bauskas Valsts ģimnāzija

√_Epitisms

Griežams koka rats, kas aizpildīts ar lauciņiem,uz
kā norādīta kāda konkrēta darbība.

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

Sac à linge

Pie durvīm piekarināmas lina veļas somas, kuras ir
ne tikai ietilpīgas, bet arī vienkārši pielietojamas.

Oskara Kalpaka Liepājas
15. vidusskola

TachEko

Auduma ottreizējā izmantošana mūsdienīgu
iepirkumu maisiņu ražošanā.

Āgenskalna Valsts
ģimnāzija

Boxy

Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija

FROSY

Viļakas Valsts ģimnāzija

Dream bath

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

LIVƎ

Atkārtoti lietojamie sadzīves produkti.

Talsu Valsts ģimnāzija

Butterfly effect

Stilīgs apģērbs jauniešiem ar unikālu dizainu un par
saprātīgām cenām.

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

Olīve

Auduma maisiņš ar nodalījumiem, aizvēršanas
funkciju, oriģinālu mākslinieka dizainu uz tā.

Āgenskalna Valsts
ģimnāzija

KUBO

Unikāla spēle bērniem (5-10.g), kas palīdz attīstīt
telpisko domāšanu un asināt prātu.

Valmieras tehnikums

Huntion

Kaunatas vidusskola

Titanium Nails

Mārupes Valsts ģimnāzija

VaRi - būt
ekoloģisks

Āgenskalna Valsts
ģimnāzija
Rīgas Centra humanitārā
vidusskola
Āgenskalna Valsts
ģimnāzija

KUBO
Medaurs
Kechi

Ūdens pudele ar uzdrukātu laika grafiku un
mudinājumu.

Tallink

Multifunkcionāls galdiņš ar koka apstrādi, kuru
viegli var pārveidot par krēslu.
Īpaša dizaina keramikas trauki ar personalizētu
zvaigznāju no konkrēta datuma, laika un vietas.
Dažāda veida un valodu plakāti un citi dizaina
elementi.
Kokvilnas cepures ar nagu, uz kurām ar rokām no
mulinē diega izšūti oriģināli mākslinieciskie dizaini.
Uzlīmes.
Moderni priekšauti ar apdruku visām gaumēm.
Personalizēts apģērbs ,kas klientam rada
piederības sajūtu sev tuvai vietai.
Likras auduma mācību grāmatu apvākojumu
izstrāde.
Neliela izmēra uzlīmes ar oriģinālu, pašu veidotu
dizainu.
Aksesuāri ar latviskotu tematiku, uz kā atainotas
latviešu tautas zīmes,simbolika un raksti.
Atraktīvi un kvalitatīvi higiēnas līdzekļi matiem,
bārdai un ūsām.
Koka atslēgu piekariņš, ar kura palīdzību var
novietot mobilo telefonu tā, lai ērti skatīties video
vai lasīt ziņas.

Latvijas valsts
meži

Zaļā dzīvesveida un "Zero waste" uzsākšanas
komplekts.
Dizaina pudele ar inovatīvu gaismas aksesuāru,
kurš ziņo cilvēkam, kad nepieciešams uzņemt
šķidrumu.
Dažādu aromātu vannas bumbas ar
ārstnieciskajām tējām un rožlapām.

Digitāls kompass, kurā ar frekvences signāla
palīdzību ir iespējams noteikt blakus esošo
ierīču lietotāju atrašanās vietas.
Nagu eļļas, kas izgatavotas uz žožobas eļļas
bāzes.
Dabai draudzīgas zobu pastas komplektā ar
ekoloģisku zobu birsti.
Unikāla spēle bērniem (5-10.g), kas palīdz attīstīt
telpisko domāšanu un asināt prātu.
Stīgu instrumentu mediatori, kas izgatavoti no
organiskā stikla.
Ādas izstrādājums ar vairākām funkcijām: saturēt
kopā vadus, rakstāmpiederumus, lapas.

LR Patentu valde

Komerciālākais
produkts

Sociālo mediju
komunikācijas
balva

Lielā Rīgas
lauva

Rīgas Centra humanitārā
vidusskola

Viss tavās rokās

Dricānu vidusskola

ColorLand

Madonas Valsts ģimnāzija

Port'Seat

Ķekavas vidusskola

Bratus

Āgenskalna Valsts
ģimnāzija

evodiA

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

RE-WOOD

Mārupes Valsts ģimnāzija

LAITE

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

Lighthouse games

Profesionālās izglītības
kompetences centrs
"Liepājas Valsts
tehnikums"

Dream apron

Bērnu priekšauti, kas pasargā no apģērba
sasmērēšanās,katrs priekšauts ir unikāls.

Babītes vidusskola

Krūze un jūra

Porcelāna krūze, kas apgleznota ar jūras ainavu.

Rīgas Valsts 3.ģimnāzija

Epoxy

Āgenskalna Valsts
ģimnāzija

Nostalģia

Cēsu novada pašvaldības
Cēsu Valsts ģimnāzija

uukruzes

Rīgas 64. vidusskola

ĒDam

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

EcoStorage

Rīgas Valsts 2.
ģimnāzija

DoRob

Epoksīda izstrādājumi.
Zeķu dekorēšana un personalizēšāna dažādām
gaumēm.
Multifunkcionāla, ūdensnecaurlaidīga mugursoma
ar noņemamu paliktni kopā ar apdruku.
Maki-karšu turētāji, kas ar lāzergravētāja palīdzību
izgatavoti no koka un kalpo kā dizaina elementi.
Dažāda veida, no lavas pērlītēm gatavoti aksesuāri,
kuri izdala aromātu.
Dažādu dizainu koka izstrādājumi - svečturi, krūžu
palikņi, pulksteņi.
Pašgatavota šokolāde ar grauzdētām kaņepju
sēklām.
Galda spēle, kurā ir jāizmanto loģika un spriedumi,
lai sasniegtu spēles mērķi.

Neatkārtojami ar rokām darināti aksesuāri no
epoksīdā sveķa dažādos dizainos.
Apģērbi ar latviešu filmu spilgtākajiem citātiem
un atbilstošu attēlu no kinofilmas.
Emaljētas metāla krūzes ar dažādiem dizainiem,
kuri piemēroti jebkādam vecumam.
Klasiska dizaina sabalansēta uztura šķīvji
veselīgam dzīvesveidam.
Koka zibatmiņu izgatave ar kvalitatīvu iegravējumu,
kas parasti ir tradicionālā latvju zīmju stilā.
Dažādu robotu ražošana mājas pienākumu
pildīšanai.

Swedbank

Printful

Rīgas domes
Izglītības, kultūras
un sporta
departaments

NOMINĀCIJU IEGUVĒJI PAMATSKOLAS GRUPĀ
Nominācija

Labākais
stends

Inovatīva
biznesa ideja

Labākā
pārdošanas
komanda

Skola

SMU

Produkta apraksts

Balvu pasniedz
Domina Shopping

Madonas pilsētas
vidusskola

Kid's Wonder

Ekoloģiskas, brīnumainas auduma tāfelītes
un citi izstrādājumi bērniem.

Madonas pilsētas vidusskola

Animal World

Mājdzīvnieku atstarojošas vestītes un
siksniņas.

Lizuma vidusskola

Flamingo

Apgleznoti krekliņi.

Dobeles 1. vidusskola

Ķēžu stils

Aksesuāri no velo ķēdēm.

Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija

Cosy cup

"Jaciņa", kuru izmanto, lai varētu rokās noturēt
karsta dzēriena krūzīti.

Oskara Kalpaka Liepājas 15.
vidusskola

AE Kartiņas

Dāvanas un apsveikumi dažādos svētkos.

Māteru Jura Kazdangas
pamatskola

Cherry Rest

Ziepes, sveces, ķermeņa sviesti, vannas un
kalmju skrubji un lūpu balzami.

Madonas Valsts ģimnāzija

Sano

Pašu rokām darināti, dabīgi spa produkti, kas
iesaiņoti videi draudzīgā iepakojumā.

Tukuma 2. pamatskola

Healthy life

Dīgstu audzēšanas komplekts.

Īslīces pamatskola

Odziņa

Netradicionālu ievārījumu ražošana un
pārdošana.

Madonas pilsētas
vidusskola

Animal World

Mājdzivnieku atstarojošas vestītes un
siksniņas.

Dobeles 1. vidusskola

Ķēžu stils

Aksesuāri no velo ķēdēm.

Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija

Cosy cup

"Jaciņa", kuru izmanto, lai varētu rokās noturēt
karsta dzēriena krūzīti.

Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija

Travelly (ceļotāju
spilvens)

Spilvens, kurā iekšā ir pleds, bet, kad izņem
pledu, spilvens saglabā formu.

Daugavpils Valsts ģimnāzija

Klases Vakars

Mutiskās spēles "Patiesība vai risks" galda
spēles versija.

Daugavpils Vienības
pamatskola

FChips

Augļu un dārzeņu čipsi.

Madonas pilsētas vidusskola

Animal World

Mājdzīvnieku atstarojošas vestītes un
siksniņas.

Madonas Valsts ģimnāzija

Sano

Pašu rokām darināti, dabīgi spa produkti, kas
iesaiņoti videi draudzīgā iepakojumā.

Rīgas 64. vidusskola

Svečotava

Dažādu krāsu sveces ar aromātu vai bez
aromāta.

Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija

Bon style

Moderna un kvalitatīva lina auduma kabatiņa
ar mežģīni un bez tās.

Saldus novada pašvaldības
Druvas vidusskola

Atslēgu sargi

Atslēgu piekariņi no ozolkoka.

Pāles pamatskola

S@S

Mezglotu priekšmetu izgatavošana.

Tukuma 2. vidusskola

Domā radoššši

Aksesuāri tērpa un somu papildināšanai.

Jelgavas Spīdolas valsts
ģimnāzija

Ugunsbumba

Viegli aizdedzināma maza apaļa parafīna
bumba, kas pildīta ar granulām.

Ventspils Valsts 1. ģimnāzija

Savārijām ziepes

Oriģinālas un skaistas ziepes ar labu smaržu
un skrubji.

Carnikavas pamatskola

Sprout Head

Kopjama bērnu rotaļlieta ar zāles matiem.

Latvijas Investīciju
un attīstības
aģentūra

Tallink

Sociāli
atbildīgākais
SMU

Uz zināšanām
balstīts
produkts

Liepājas Katoļu
pamatskola

Eco Picks

Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzija

DK Design

Sociālo mediju
komunikācijas
balva

Mazā Rīgas
lauva

Audumu maisiņi no otrreizlietojamā auduma.

LAITHING

Liepājas Raiņa 6. vidusskola

Lovely crafts

Lizuma vidusskola

Golden Wood

Daugavpils 13. vidusskola

Babeņu soldumi

Dobeles 1. vidusskola

Crunchy snow
labirints

Zefīra zemenes oriģinālā iepakojumā pēc
vecvecmamiņas raceptes.
Labirinti ar matemātikas uzdevumiem un
antistresa bumbas.

Carnikavas
pamatskola

Sprout Head

Kopjama bērnu rotaļlieta ar zāles matiem.

Ventspils Valsts 1. ģimnāzija

Savārijām ziepes

Dobeles 1. vidusskola
Oskara Kalpaka Liepājas 15.
vidusskola
Daugavpils 3. vidusskola

Ķēžu stils

Oriģinālas un skaistas ziepes ar labu smaržu
un skrubji.
Aksesuāri no velo ķēdēm.

AE Kartiņas

Dāvanas un apsveikumi dažādos svētkos.

DeiMi

Daugavpils 3. vidusskola

STEROW

Zemgales vidusskola

Radošā darbnīca
Galdnieki

Krūzīšu, gleznu un magnētiņu veidošanu.
Piekariņi, nozīmītes, piespraudes drēbēm,
somām.
Mehānisko klaviatūru un klaviatūru taustiņu
izstrāde, videospēļu sacensību rīkošana.
Cietais matu šampūns. No dabīgām un
neikaitīgām sastāvdaļām.
Kokapstrāde - virtuves dēlīši, karotes, lāpstiņas
u.c.

Rīgas Juglas
vidusskola

Leļļu paradīze

Mīkstās rotaļu lelles, ar kurām var spēlēties.

Carnikavas pamatskola

Sprout Head

Tukuma 3.pamatskola

Laithing

Jelgavas Spīdolas
Valsts ģimnāzija

Cosy cup

Kopjama bērnu rotaļlieta ar zāles matiem.
Atstarotāji somām, apģērbiem, apaviem, ko var
ielikt matos vai uz rokas.
"Jaciņa", kuru izmanto, lai varētu rokās
noturēt karsta dzēriena krūzīti.

Jaunpiebalgas vidusskola

Tirket

Krūzīšu paliktņi, auduma matu gumijas,
apsveikuma kartiņas un dāvanu aploksnes.

COLOUR

Krāsaina dizaina auskari un citi aksesuāri.

Cherry Rest

Ziepes, sveces,ķermeņa sviesti, vannas un
kalmju skrubji un lūpu balzami.

Svečotava

Dažādu krāsu sveces ar aromātu vai bez
aromāta.

Daugavpils Vienības
pamatskola
Māteru Jura Kazdangas
pamatskola

Rīgas 64. vidusskola

Kikai
le'l

Latvijas valsts meži

Atstarotāji somām, apģērbiem, apaviem, ko var
ielikt matos vai uz rokas.
Adīti un tamborēti aksesuāri, dzīvnieku
aksesuāri un interjera preces.

Tukuma 3. pamatskola

Rīgas Centra humanitārā
vidusskola
Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija

Komerciālākais
produkts

Ģitāras mediatori veidoti no pārstrādātas
plastmasas.

Dāvanu kastītes, putnu būrīši, krājkases.

LR Patentu valde

Swedbank

Printful

Rīgas domes
Izglītības, kultūras un
sporta departaments

SIMPĀTIJU BALVU IEGUVĒJI
N.p.k.

Skola

SMU

Produkta apraksts

Balvu pasniedz

1

Rīgas Centra humanitārā
vidusskola

Medaurs

Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra

Izgaismotāji

Stīgu instrumentu mediatori, kas
izgatavoti no organiskā stikla.
Multifunkcionāls galdiņš ar koka
apstrādi, kuru viegli var pārveidot
par krēslu.
Dažāda veida un valodu plakāti un
citi dizaina elementi.

2

Rīgas Franču licejs

Galtro

3

Rīgas Franču licejs

4

Mārupes Valsts ģimnāzija

VaRi - būt
ekoloģisks

Dabai draudzīgas zobu pastas
komplektā ar ekoloģisku zobu birsti.

Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra

5

Ventspils Valsts 1.
ģimnāzija, Ventspils 2.
vidusskola

Lyl

Lukturi ar papildu funkcijām.

Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra

6

Dobeles 1. vidusskola

Ķēžu stils

Aksesuāri no velo ķēdēm.

7

Madonas Valsts ģimnāzija

Skolotājs – Iveta
Vabule

-

8

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

šalle.

Apgleznota zīda šalle.

Biznesa augstskola Turība

9

Mārupes Valsts ģimnāzija

LAITE

Pašgatavota šokolāde ar
grauzdētām kaņepju sēklām.

10

Valmieras tehnikums

Ozola spēks

Pārtikas produkcija no ozolzīlēm.

SIA Orkla Confectionary &
Snacks
SIA Orkla Confectionary &
Snacks

11

Madonas Valsts ģimnāzija

Sano

12

Rīgas Franču licejs

Galtro

13

Mārupes Valsts ģimnāzija

koordinatas

Pašu rokām darināti, dabīgi spa
produkti, kas iesaiņoti videi
draudzīgā iepakojumā.
Multifunkcionāls galdiņš ar koka
apstrādi, kuru viegli var pārveidot
par krēslu.
Personalizēts apģērbs ,kas klientam
rada piederības sajūtu sev tuvai
vietai.

Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra

Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra
Olaines novada
uzņēmējdarbības atbalsts
centrs

Lancman bags
RTU Rīgas Biznesa skola

Banku augstskola

