JUNIOR ACHIEVEMENT LATVIA (JA LATVIA)
SKOLĒNU MĀCĪBU UZŅĒMUMU (SMU) LATVIJAS MĒROGA PASĀKUMS
“CITS BAZĀRS” 2019
2019. GADA 7. DECEMBRĪ, TIRDZNIECĪBAS CENTRS DOMINA SHOPPING, IERIĶU IELA 3, RĪGA

REZULTĀTI
NOMINANTI VIDUSSKOLAS GRUPĀ
Nominācija

Labākais
stends

Produkta apraksts

Balvu
pasniedz

FROSY

Dizaina pudele ar inovatīvu gaismas aksesuāru, kurš
ziņo cilvēkam, kad nepieciešams uzņemt šķidrumu.

Domina
Shopping

Valmieras tehnikums

Ozola spēks

Pārtikas produkcija no ozolzīlēm.

Daugavpils Valsts ģimnāzija

Smoothie Online
Bar

Autentiska internet-kafejnīca, kas specializējas
atsvaidzinošajos smūtijos.

Ķekavas vidusskola

Kandelo

Konteinersveces, kuru sastāvā ir izmantotas ekoloģiskas
un dabai draudzīgas izejvielas

Iecavas vidusskola

Woody

Koka pildspalvas.

Valmieras tehnikums

Custom Sound

Dizainētas elektriskās ģitāras.

Saldus novada pašvaldības
Druvas vidusskola

ME WOOD

Malkas turētājs, putnu barotavas, putnu būri.

lai.jau.lej

Sveces, vaska smaržiņas, vannas bumbas, ķermeņa
skrubis.

Bullroarer

Rotaļlieta - vēsturisks aborigēnu saziņas līdzeklis.

ROSAELLA

Skrubji sejai un ķermenim no dabiskām izejvielām.

Nostalģia

Apģērbi ar latviešu filmu spilgtākajiem citātiem un
atbilstošu attēlu no kinofilmas.

Dream apron

Bērnu priekšauti, kas pasargā no apģērba sasmērēšanās.

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

šalle.

Apgleznota zīda šalle.

Ikšķiles vidusskola

Skaistuma punkts

Skaistumkopšanas pakalpojumi.

Valmieras tehnikums

Huntion

Digitāls kompass, kurā ar frekvences signāla
palīdzību ir iespējams noteikt blakus esošo ierīču
lietotāju atrašanās vietas.

Cēsu novada pašvaldības
Cēsu Valsts ģimnāzija

uukruzes

Krūzes ikdienai, ceļojumiem, dāvanām un citiem īpašiem
brīžiem.

Mārupes Valsts ģimnāzija

LAITE

Skola

SMU

Jelgavas Spīdolas
Valsts ģimnāzija

Cēsu novada pašvaldības
Cēsu Valsts ģimnāzija
Ventspils Valsts 1.
ģimnāzija
Kārsavas vidusskola
Āgenskalna Valsts
ģimnāzija
Profesionālās izglītības
kompetences centrs
"Liepājas Valsts tehnikums"

Inovatīva
biznesa ideja

Siguldas pilsētas vidusskola

Hook-IT

Gulbenes novada valsts
ģimnāzija

SeatCleaner

Rīgas 22. vidusskola

Natura Immortale

Ventspils Valsts 1.
ģimnāzija
Āgenskalna Valsts
ģimnāzija

Bullroarer
ANGLES

Madonas Valsts ģimnāzija

Port'Seat

Āgenskalna Valsts
ģimnāzija

ALÍVIO

Bauskas Valsts ģimnāzija

√_Epitisms

Šokolāde ar grauzdētām kaņepju sēklām.
Palīgierīce ar ko ir iespējams uzlikt ķēdi, nesasmērējot
rokas.
Pēc lietus pašžāvējošs un pašattīrošs parka, vai citu
ārtelpu urbānā stila soliņš.
Rotājumi, kas veidoti ar ideju par mūsdienu ekoloģiskās
problēmas sociālo reklāmu.
Rotaļlieta - vēsturisks aborigēnu saziņas līdzeklis.
No alumīnija ražota figūru plāksne, kas palīdzēs uzzīmēt
dažādas ģeometriskas figūras.
Multifunkcionāla, ūdensnecaurlaidīga mugursoma, ar
noņemamu paliktni.
Revolucionārs iepirkuma maisiņš, kuru iespējams
paplašināt.
Griežams koka rats, kas balstīts uz metāla stieņa, kas ir
aizpildīts ar lauciņiem, uz kā ir norādīta kāda konkrēta
darbība.

Latvijas
Investīciju un
attīstības
aģentūra

Labākā
pārdošanas
komanda

Mārupes Valsts
ģimnāzija

Čill

Asas, dažādu veidu čili piparu mērces.

Madonas Valsts ģimnāzija

Revêr

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

Ķekavas vidusskola

Kandelo

Konteinersveces, kuru sastāvā ir izmantotas ekoloģiskas un dabai
draudzīgas izejvielas.

Ādažu vidusskola

STICKIES

Sociāli
atbildīgākais
SMU

Huntion

Madonas Valsts ģimnāzija

Branch&Hang

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

Epoxy

Profesionālās izglītības
kompetences centrs "Rīgas
Valsts tehnikums"

KPA

Izglītojoša, attīstoša bērnu spēle.

Jaunpiebalgas vidusskola

Beira

Daudzveidīga ekoloģisku ziepju produktu izgatavošana.

Mārupes Valsts ģimnāzija

koordinatas
ALÍVIO

Personalizēts apģērbs ,kas klientam rada piederības
sajūtu sev tuvai vietai.
Revolucionārs iepirkuma maisiņš, kuru iespējams
paplašināt.

KIK

Pledveidīgs pančo ar kapuci un divām sānu, taisnām
kabatām, kuras pogājamas.

ERATO

Mūzikas pakalpojuma piedāvājums.

Rīgas Franču licejs

ECOVER

Likras auduma mācību grāmatu apvākojumu izstrāde.

Ogres tehnikums

AFTERTASTE

Ogu čipsi- gardi, kraukšķīgi un veselīgi.

Valmieras tehnikums

Safe Sound

Tehnoloģiski izstrādāta aproce ar skaņas signālu, kas
paredzēta elektrisko skūteru, riteņu lietotājiem, lai
nodrošinātu drošību.

Draudzīgā aicinājuma
Liepājas pilsētas 5.
vidusskola

Natural light

Sveces no rapšu vaska ar dažādiem dabas materiāliem.

Daugavpils Valsts ģimnāzija

Beaubag

Naturālas, 100% lina auduma kosmētikas somiņas ar
apdruku.

Rīgas Tirdzniecības
profesionālā vidusskola

Fancy

Rakstīšanas prasmes attīstošs komplekts.

Vecpiebalgas vidusskola

Pliks nekad

T-krekli ar ģeometrisku dizainu apdruku.

nemaiss

Auduma maisi no otrreiz izmantotiem materiāliem.

Jelgavas Valsts ģimnāzija,
Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija, Jelgavas
6.vidusskola
Rīgas Centra humanitārā
vidusskola

Uz zināšanām
balstīts
produkts

Neliela izmēra uzlīmes ar oriģinālu, pašu veidotu dizainu.
Digitāls kompass, kurā ar frekvences signālu ir iespējams
noteikt blakus esošo ierīču lietotāju atrašanās vietas.
Elegants un dabai draudzīgs drēbju pakaramais, kas
izlocīts no koka zara.
Neatkārtojami ar rokām darināti aksesuāri no epoksīdā
sveķa dažādos dizainos.

Valmieras tehnikums

Āgenskalna Valsts
ģimnāzija
Profesionālās izglītības
kompetences centrs "Rīgas
Valsts tehnikums"
Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija

OJĀRS

Tallink

Latvijas
valsts meži

Dažādas cepures ar diegiem un izšuvēm, izmantojot
oriģinālas idejas un dizainu.
Parkūra interneta forums (foto, video apmācība,
izaugsmes iespējas, treniņu vietas).

Rīgas Juglas vidusskola

extriim

Ventspils Valsts 1.
ģimnāzija

Bullroarer

Rotaļlieta - vēsturisks aborigēnu saziņas līdzeklis.

Babītes vidusskola

Krūze un Jūra

Porcelāna krūze apgleznota ar jūras ainavu.

Mārupes Valsts ģimnāzija

LAITE

Šokolāde ar grauzdētām kaņepju sēklām.

Daugavpils Krievu
vidusskola - licejs

Phantasmagoria

Dažādas tematikas, izmēra, stila un formas uzlīmes.

Ogres tehnikums

Gift Box

Koka Zīmuļi, Akmens piekariņi / kuloniņi

Valmieras tehnikums

Custom Sound

Dizainētas elektriskās ģitāras.

Daugavpils Krievu
vidusskola - licejs

Exoy

Unikāla galda lampa.

LR Patentu
valde

Komerciālākais
produkts

Sociālo mediju
komunikācijas
balva

Vaboles vidusskola

MMMT workshop

Metāla rozes, koka taburetes, beņķīši un citi darinājumi
no koka un metāla.

Ogres Valsts ģimnāzija

E.Lipsticks

100% dabīga kosmētika

Kaunatas vidusskola

Titanium Nails

Nagu eļļas.

Āgenskalna Valsts
ģimnāzija

ĀVĢ Apparel

Dažādu krāsu un veida džemperi ar gan izšūtu, gan
printētu dizainu.

Ogres tehnikums

KOSMO

Apģērbu apdruka, uzlīmju dizains horoskopa tematikā.

Daugavpils Valsts ģimnāzija

Latinvest

Digitālais finanšu un biznesa medijs, kas nodarbojas ar
biznesa žurnālu ražošanu.

Daugavpils Valsts
ģimnāzija

Aliss_cakes

Zefīri, mašmello, augļu un dārzeņu čipsi un ķēksiņi.

Ventspils Valsts 1.
ģimnāzija

Rozītes

Dabīgas, gardas karameles ar inovatīvu formu un
struktūru.

Babītes vidusskola

Krūze un Jūra

Porcelāna krūze apgleznota ar jūras ainavu.

Valmieras tehnikums

Ozola spēks

Pārtikas produkcija no ozolzīlēm.

Rīgas 64. vidusskola

Ēdam

Klasiska dizaina sabalansēta uztura šķīvji veselīgam
dzīvesveidam.

Āgenskalna Valsts
ģimnāzija

Nostalģia

Apģērbi ar latviešu filmu spilgtākajiem citātiem un
atbilstošu attēlu no kinofilmas.

Ķekavas vidusskola

Bratus

Maku-karšu turētāji.

Gulbenes novada valsts
ģimnāzija

Clean Clever

Zero waste, beziepakojuma trauku mazgāšanas līdzeklis
kuba formā.

Rīgas 64. vidusskola

ĒDam

Klasiska dizaina sabalansēta uztura šķīvji veselīgam
dzīvesveidam.

Mārupes Valsts ģimnāzija

koordinatas

Personalizēts apģērbs, kas klientam rada piederības
sajūtu sev tuvai vietai.

Āgenskalna Valsts
ģimnāzija

Nostalģia

Apģērbi ar latviešu filmu spilgtākajiem citātiem un
atbilstošu attēlu no kinofilmas.

Rīgas Franču licejs

PlateOnTrack

Šķīvis, kura dizains palīdz jaunajiem vegāniem sekot līdzi
uzturam.

Daugavpils Valsts ģimnāzija

Smoothie Online
Bar

Autentiska internet-kafejnīca, kas specializējas
atsvaidzinošajos smūtijos.

Cēsu novada pašvaldības
Cēsu Valsts ģimnāzija

uukruzes

Krūzes ikdienai, ceļojumiem, dāvanām un citiem īpašiem
brīžiem.

Gulbenes novada valsts
ģimnāzija

Clean Clever

Zero waste, beziepakojuma trauku mazgāšanas līdzeklis
kuba formā.

Daugavpils Valsts ģimnāzija

Aliss_cakes

Zefīri, maršmello, augļu un dārzeņu čipsi un ķēksiņi.

Swedbank

MRS Grupa

NOMINĀCIJU IEGUVĒJI PAMATSKOLAS GRUPĀ
Nominācija

Labākais
stends

Inovatīva
biznesa ideja

Labākā
pārdošanas
komanda

Skola

SMU

Produkta apraksts

Balvu pasniedz
Domina Shopping

Bērzaunes
pamatskola

Zumzums

Produkti ar bišu vasku.

Ilmāra Gaiša Kokneses
vidusskola

VIB - very important
Bee.

Unikālu dāvanu dizaina izstrāde dažādās
tehnikās un materiālos. Dizaina vadmotīvs-bite.

Madonas pilsētas vidusskola

ECOwood

Mūzikas instruments no latvāņa-"lietuskoks" un
citas noderīgas lietiņas.

Madonas Valsts ģimnāzija

Sano

Mājas spa produkti, kas iesaiņoti videi
draudzīgā iepakojumā.

Carnikavas pamatskola

Sprout Head

Kopjama bērnu rotaļlieta ar zāles matiem.

Madonas Valsts ģimnāzija

LIRL

Ziepes - dabīgas izejvielas, ar ārstniecisku
efektu.

Limbažu 3. vidusskola

DVIM

Dažādu veidu izmantojams maisiņš.

Madonas pilsētas vidusskola

Pet's Spot

Ekskluzīvas kaķu rotaļlietas: uz kociņa, ar
baldriāniem.

Īslīces pamatskola

Odziņa

Netradicionāli ievārījumi.

Jelgavas Spīdolas
valsts ģimnāzija

Ugunsbumba

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

Dobeles 1. vidusskola

Holderi

Telefona turētājs, kurš ir izmantojams kā
atslēgu piekariņš.

Madonas pilsētas vidusskola

ECOwood

Mūzikas instruments no latvāņa-"lietuskoks" un
citas noderīgas lietiņas.

Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija

le'l

Cietais matu šampūns. No dabīgām un
nekaitīgām sastāvdaļām. Dabai draudzīgs.

Carnikavas pamatskola

Sprout Head

Kopjama bērnu rotaļlieta ar zāles matiem.

Madonas pilsētas vidusskola

Kid's Wonder

Ekoloģiskas, brīnumainas auduma tāfelītes un
citi izstrādājumi bērniem.

Dobeles 1. vidusskola

Ķēžu stils

Aksesuāri no velo ķēdēm -gredzeni, aproces,
kaklarotas, atslēgu piekariņi

Īslīces pamatskola

Odziņa

Netradicionāli ievārījumi.

Bērzaunes pamatskola

S-Vilki

Ekosojas vaska sveces ar augu dekoriem, bišu
vaska sveces, ziedes ķermenim un garam.

Madonas Valsts ģimnāzija

WOOD YEAR

Ledusskapja koka magnēts ar piezīmju blociņu
un zīmuli.

Gulbenes novada valsts
ģimnāzija

Cat's Style

Mājas dekori, aksesuāri cilvēkiem, kuri ir kaķu
mīļi.

Mārupes pamatskola

Pērļu četrinieks

Pērļoti auskari, piekariņi un rokassprādzes.

Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija

Kuba Kustība

Bezgalīgi atverams kubs, kas veidots no
astoņiem mazākiem koka klucīšiem.

Madonas pilsētas vidusskola

Kid's Wonder

Ekoloģiskas, brīnumainas auduma tāfelītes un
citi izstrādājumi bērniem.

Jaunmārupes pamatskola,
Mārupes Valsts ģimnāzija,
Mārupes pamatskola

Mārupietis

Apģērbs ar tekstveida un simbolu apdruku uz
T-krekliem, džemperiem, cepurēm, utt.

Daugavpils 3. vidusskola

Kata

Dizaina apģērbs.

Ventspils jaunrades nams

PaRoLo

"Scrunchies" no dažādiem audumiem

Madonas pilsētas vidusskola

Pet's Spot

Ekskluzīvas kaķu rotaļlietas: uz kociņa, ar
baldriāniem.

Latvijas Investīciju
un attīstības
aģentūra

Tallink

Sociāli
atbildīgākais
SMU

Madonas pilsētas
vidusskola

Animal World

Mājdzīvnieku atstarojošas vestītes un
siksniņas.

Tārgales pamatskola

JEBKAS NO NEKĀ

Blociņi, grāmatzīmes, kalendāri u.c. no
otrreizēji pārstrādātajiem materiāliem.

Kusas pamatskola

RIT

Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija

Crunchy snow
labirints
Grāmata ''Unikālas
dažādības''

Limbažu 3. vidusskola

DVIM

Dažādu veidu izmantojams maisiņš.

Tukuma 2. vidusskola

Domā radoššši

Dobeles 1. vidusskola
Limbažu 3. vidusskola

Uz zināšanām
balstīts
produkts

Komerciālākais
produkts

Sociālo mediju
komunikācijas
balva

Augu apputeksnētāju mājiņas.
Cietais matu šampūns. No dabīgām un
nekaitīgām sastāvdaļām. Dabai draudzīgs.
Labirinti ar matemātikas uzdevumiem un antistresa bumbas.
Grāmata bērniem par dažādām unikālām
dažādībām cilvēkos ilustrēta ar dzīvniekiem.

le'l

Latvijas valsts meži

Aksesuāri tērpa un somu papildināšanai.
Pasākumu rīkošana bērniem bez plastmasa
iepakojumiem.
Divas galda spēles - "Viduslaiku karalis" un
"Zvēru skrējiens", kā arī aromātiski čiekuri.

Dobeles 1. vidusskola

ECO party

Bauskas sākumskola

IdeaL Trio

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Lil' chips

Žāvētu ābolu čipsi ar dažādām papildus
garšām.

Jelgavas Spīdolas valsts
ģimnāzija

Ugunsbumba

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

Salacgrīvas vidusskola

Nellijas radošais

Interjera dekori, piekariņi un rotas, kas mezgloti
makrame tehnikā.

Daugavpils 3. vidusskola

DeiMi

Polimērmāla krūzītes, gleznas un magnēti.

Dobeles 1. vidusskola

Eco Face

Dabīgo produktu sejas maskas.

Dobeles 1. vidusskola

Draugu Slime

Slime.

Vaboles vidusskola

Rūķīši

Adīti bērnu apģērbi.

Rīgas Juglas
vidusskola

Leļļu paradīze

Madonas pilsētas vidusskola

Kid’s Wonder

Gulbenes novada
valsts ģimnāzija

Cat’s Style

Mājas dekori, aksesuāri cilvēkiem, kuri ir
kaķu mīļi.

Daugavpils Vienības
pamatskola

COLOUR

Krāsaina dizaina auskari un citi aksesuāri

Madonas pilsētas vidusskola

ECOwood

Mūzikas instruments no latvāņa-"lietuskoks" un
citas noderīgas lietiņas.

Mīkstās rotaļu lelles ar kurām var spēlēties.
Zīmuļlelles, kuras noderēs katram skolas
gaitās vai hobijam zīmēšanā.
Ekoloģiskas, brīnumainas auduma tāfelītes un
citi izstrādājumi bērniem.

LR Patentu valde

Swedbank

MRS Grupa

SIMPĀTIJU BALVU IEGUVĒJI
N.p.k.

Skola

SMU

Produkta apraksts

Balvu pasniedz

1

Siguldas pilsētas vidusskola

Hook-IT

Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra

Motik

Palīgierīce ar ko ir iespējams uzlikt
ķēdi, nesasmērējot rokas.
Pēc lietus pašžāvējošs un
pašattīrošs parka, vai citu ārtelpu
urbānā stila soliņš.
Ūdens pudele ar uzdrukātu laika
grafiku un mudinājumu.

2

Gulbenes novada valsts
ģimnāzija

SeatCleaner

3

Madonas Valsts ģimnāzija

4

Ogres tehnikums

AFTERTASTE

Ogu čipsi- gardi, kraukšķīgi un
veselīgi.

SIA Orkla Confectionery &
Snacks Latvija

5

Daugavpils Krievu
vidusskola - licejs

Exoy

Unikāla galda lampa.

LR Patentu valde

Inbox.lv

Banku augstskola

6

Valmieras tehnikums

Safe Sound

Tehnoloģiski izstrādāta aproce ar
skaņas signālu, kas paredzēta
elektrisko skūteru, riteņu lietotājiem,
lai nodrošinātu drošību.

7

Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija

ERATO

Mūzikas pakalpojuma piedāvājums.

8

Valmieras tehnikums

Huntion

9

Valmieras tehnikums

Safe Sound

10

Mārupes Valsts ģimnāzija

Čill

Digitāls kompass, kurā ar frekvences
signāla palīdzību ir iespējams noteikt
blakus esošo ierīču lietotāju
atrašanās vietas.
Tehnoloģiski izstrādāta aproce ar
skaņas signālu, kas paredzēta
elektrisko skūteru, riteņu lietotājiem,
lai nodrošinātu drošību.
Asas, dažādu veidu čili piparu
mērces.

Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra
SIA Orkla Confectionery &
Snacks Latvija

VAS Elektroniskie sakari

VAS Elektroniskie sakari

BA Turība

