Junior Achievement Latvia (JA Latvia)
Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) Latvijas mēroga pasākums
CITS BAZĀRS pavasarī 2022
NOMINANTU SARAKSTS
Labākā SMU pārdošanas komanda pamatskolas grupā
Skolēnu mācību uzņēmums

Skolas nosaukums

DĀRZA OĻI

Madonas pilsētas vidusskola

Kaija craft

Slokas pamatskola

Kaķu un suņu rotaļlietas

Carnikavas pamatskola
Rīgas 64. vidusskola

Stundu Izmaiņu Paziņotājs

Ulbrokas vidusskola

Labziepis

Produkta apraksts
Apgleznojam akmens oļus, kuri kalpo kā norādes dārzā
Preces, kas ir ražotas no otrreiz izmantotiem materiāliem
Ar rokām gatavotas rotaļlietas suņiem un kaķiem no flīsa auduma
Pakalpojums Rīgas 64.vidusskolas skolēniem un skolotājiem izmantojot aplikāciju iespējams saņemt paziņojumus par stundu
izmaiņām
Ar rokām darinātas ziepes, kas paredzētas roku mazgāšanai

Labākā SMU pārdošanas komanda vidusskolas grupā
Skolas nosaukums

Skolēnu mācību uzņēmums

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

LietuVieta

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

makeabucha

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

Kichau

Madonas Valsts ģimnāzija

To be together

Jelgavas Valsts ģimnāzija

Baltic Outdoors

Produkta apraksts
Daudzfunkcionāli, viegli saliekami/ izjaucami,
pārvietojam drēbju statīvi no koka
Kombučas (dzēriena no tējas sēnes) ''do it yourself'' kit jeb ''izveido
pats'' komplekts
Taisnstūra formas garšvielu paciņu organizators, kas izveidots no
ozolkoka
Alternatīvs svētku gaidīšanas kalendāra veids, kurā iekļauti 20
radoši, garšīgi un erudīciju veicinoši uzdevumi
Izlaušanās spēle, kurā apgūt izdzīvošanas pamatus

SMU Biznesa potenciāls pamatskolas grupā
Skolas nosaukums
Daugavpils Saskaņas pamatskola
Siguldas 1. pamatskola
Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija
Ulbrokas vidusskola

Skolēnu mācību uzņēmums

Chocobar.lv
Pickanote
SmarTTable
Siltumiņš
BETO

Produkta apraksts
Roku darba trifeles un šokolāde no beļģu šokolādes
Ģitāras mediators ar formu, kas palīdz mediatoru noturēt rokā
vieglāk
Pielāgojams koka galdiņš ergonomiskam darbam ar portatīvo datoru
vai planšeti
Ar kviešiem pildīts, vairākas reizes lietojams, uzsildāms auduma
maisiņš
Unikāla dizaina puķu podi dārzam un iekštelpām

SMU Biznesa potenciāls vidusskolas grupā
Skolas nosaukums

Skolēnu mācību uzņēmums

Produkta apraksts

Valmieras tehnikums

Eco to Go

Dabai draudzīga, bioloģiska materiāla plāksteri ar ātru
iedarbību brūces dziedēšanai

Rīgas Stila un modes tehnikums,
Tālmācības vidusskola "Rīgas
Komercskola"

Moldcase

Dekoratīvi interjera dizaina papildinājumi - paplātes, svečturi u.c.

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Iesildīšanās

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

PlatePAK

Liepājas Valsts 1. ģimnāzija

Solina

Kāršu spēle, kas piedāvā iespēju jēgpilni pavadīt laiku, veidot saikni
ar citiem caur aizraujošiem uzdevumiem un jautājumiem
No akmens veidoti šķīvji, krūžu paliktņi un citi virtuves aksesuāri ar
iegravētiem latviešu ornamentiem
Tamborēta soma pidžamai rotaļlietas formā, taisīta no plīša dzijas

Sociāli atbildīgs SMU pamatskolas grupā
Skolas nosaukums

Skolēnu mācību uzņēmums

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

Little friends

Auduma bērna rotaļlietas, kas pildītas ar rīsiem taustei
un komforta sajūtai

Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija

SmarTTable

Pielāgojams koka galdiņš ergonomiskam darbam ar portatīvo datoru
vai planšeti

Kaķu un suņu rotaļlietas

Carnikavas pamatskola

Denize's Desire

Iecavas vidusskola

HORSE RIDES LV

Dobeles 1. vidusskola

Produkta apraksts

Ar rokām gatavotas rotaļlietas suņiem un kaķiem no flīsa auduma
Īpaši darināti rotaļu zirdziņi "Hobby Horse" aktīvām rotaļām
Izjādes ar zirgiem opīša saimniecībā

Sociāli atbildīgs SMU vidusskolas grupā
Skolēnu mācību uzņēmums

Skolas nosaukums

Palīgā, palīgā!

Limbažu vidusskola
Rīgas Valsts 3. ģimnāzija
Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola licejs
Madonas Valsts ģimnāzija

Bevvax
LPH (Lovely Pet's Houses)
Pet-vitam

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola licejs

TWN Company

Produkta apraksts
Palīdzība senioriem un cilvēkiem ar veselības
problēmām, kuri paši nevar sevi aprūpēt, darot kādu no
ikdienas darbiem
Bišu vaska ietinamā drāniņa pārtikas produktu uzglabāšanai
Neparastas, ērtas un galvenais modernas mājdzīvnieku mājiņas ar
inovatīvu dizainu
Elestīgas apkakles mājdzīvniekiem, lai viņi nevarētu aizsniegt brūces
uz sava ķermeņa
Puzzle un "The Klotski puzzle", kas izgatavotas no koka

Uz zināšanām balsīts SMU produkts/pakalpojums pamatskolas grupā
Skolēnu mācību uzņēmums

Skolas nosaukums
Limbažu vidusskola

Project: Lazer

Tukuma 2. vidusskola

Perfect Feelings

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija
Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija

Siltumiņš
SmarTTable
Fidgetly

Siguldas 1. pamatskola

Produkta apraksts
Koka atslēgu piekariņi, kas ražoti, izmantojot
lāzergriešanas tehniku
Vannas bumbas ar dažādām smaržām, kas ļaus relaksēties
Ar kviešiem pildīts, vairākas reizes lietojams, uzsildāms auduma
maisiņš
Pielāgojams koka galdiņš ergonomiskam darbam ar portatīvo datoru
vai planšeti
Mazās motorikas treniņa rotaļlieta ķēde, kas palīdzēs attīstīt nervus
pirkstu galos

Uz zināšanām balsīts SMU produkts/pakalpojums viduskolas grupā
Skolas nosaukums
Mārupes Valsts ģimnāzija
Rekavas vidusskola
Rīgas Stila un modes tehnikums

Skolēnu mācību uzņēmums

SlipnO

Pretslīdes līdzeklis deju apaviem (pastalām, kurpēm,
puantēm u.c.)

Čagatea

Melnās bērzu piepes (čagas) ievākšana un apstrāde, lai produkts
būtu lietojams uzturā

Moldcase

Dekoratīvi interjera dizaina papildinājumi - paplātes, svečturi u.c.

Rīgas 64. vidusskola

Boardwars

Rīgas 64. vidusskola

Saponin

Madonas Valsts ģimnāzija

Produkta apraksts

Levo&Cura

Universāls šaha galds, kas pielāgojams gan divu spēlētāju šaham,
gan četru
Ikdienā izmantojams veļas mazgājamais līdzeklis, kas izgatavots no
Latvijā augušiem kastaņiem
Sapresēts un nesapresēts alergēnu nesaturošs, viegli izmantojams
zobu kopšanas pulveris

Videi draudzīgs SMU produkts/pakalpojums pamatskolas grupā
Skolēnu mācību uzņēmums

Skolas nosaukums

Zeļļi

Limbažu vidusskola
Slokas pamatskola

Kaija craft

Iecavas vidusskola

Denize's Desire

Rekavas vidusskola

Krelvin
DĀRZA OĻI

Madonas pilsētas vidusskola

Produkta apraksts
Koka iztrādājumi
Preces, kas ir ražotas no otrreiz izmantotiem materiāliem
Īpaši darināti rotaļu zirdziņi "Hobby Horse" aktīvām rotaļām
Koka instrumenti relaksācijai
Apgleznojam akmens oļus, kuri kalpo kā norādes dārzā

Videi draudzīgs SMU produkts/pakalpojums vidusskolas grupā
Skolas nosaukums

Skolēnu mācību uzņēmums

Profesionālās izglītības
kompetences centrs "Rīgas
Tehniskā koledža"

SmartWaste Technology

Talsu 2. vidusskola

Uguns roze

Madonas Valsts ģimnāzija

Layer Buddy

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

HOOL

Jelgavas Valsts ģimnāzija

Baby smooth

Produkta apraksts
Atkritumu konteineros iestrādāts sensors, ar kura
palīdzību tiek mērīta tā kapacitāte un informācija tiek
nosūtīta datu sistēmā
Dekoratīvs palīgelements uguns iekuršanai, kas izgatavots no
otreizējām izejvielām
No džinsa veidotas 3 veidu rotaļlietas suņiem
Dažāda garuma niedru salmiņi
Cukura vasks ķermeņa vaksācijai, kas veidots no dabīgām
izejvielām

Sociālo mediju komunikācijas balva pamatskolas grupā
Skolas nosaukums
Daugavpils Saskaņas pamatskola
Ventspils Valsts 1. ģimnāzija
Lizuma vidusskola

Skolēnu mācību uzņēmums

Chocobar.lv
KLEO
Octalara

Produkta apraksts
Roku darba trifeles un šokolāde no beļģu šokolādes
Rotas no pērlēm un mulinē diegiem
Galda spēle, kas ļauj labi pavadīt laiku ģimenes vai draugu
kompānijā.

Sociālo mediju komunikācijas balva vidusskolas grupā
Skolas nosaukums

Skolēnu mācību uzņēmums

Rīgas Stila un modes tehnikums,
Tālmācības vidusskola "Rīgas
Komercskola"

Moldcase

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Mysterity

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

PlatePAK

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Tutum toys

Jelgavas Valsts ģimnāzija

Baltic Outdoors

Dobeles Valsts ģimnāzija

CANDLY

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

Migle_LV

Produkta apraksts
Dekoratīvi interjera dizaina papildinājumi - paplātes,
svečturi u.c.
Lētas, dažādu tematu kastes, kas satur unikālus, uz laimi ievietotus
produktus, kā, piemēram, uzlīmes, dekoratīvie ielāpi, piespraudes,
aproces u.tml.
No akmens veidoti šķīvji, krūžu paliktņi un citi virtuves aksesuāri ar
iegravētiem latviešu ornamentiem.
Drošas un garšīgas rotaļlietas.
Jauns un aizraujošs veids, kā apgūt izdzīvošanas pamatus caur
izlaušanās spēli.
Dabīgās vaska sveces konteineros, kas izgatavotas no dažāda veida
materiāliem un formām.
Lieliski, dabīgi ķermeņa kopšanas līdzekļi. Visi produkti (ziepes,
pretsaaukstēšanās un lūpu balzami, ķermeņa sviesti, ziepju skrubji)
tiek ražoti no naturālām izejvielām.

SMU produkts/pakalpojums gatavs starptautiskajam biznesam pamatskolas grupā
Skolas nosaukums
Siguldas 1. pamatskola
Ventspils Valsts 1. ģimnāzija

Skolēnu mācību uzņēmums

Fidgetly
De Savon
BETO

Ulbrokas vidusskola
Cēsu novada pašvaldības Cēsu
Valsts ģimnāzija

Futurity

Produkta apraksts
Mazās motorikas treniņa rotaļlieta ķēde, kas palīdzēs
attīstīt nervus pirkstu galos.
Ar rokām darinātas dažādu krāsu un smaržu ziepes, no dabīgiem
materiāliem.
Unikāla dizaina puķu podi dārzam un iekštelpām.
Ietilpīgas somas, kuras kļūs par ērtu ikdienas aksesuāru, kā arī tkrekli, kas ir modīgi un stilīgi.

SMU produkts/pakalpojums gatavs starptautiskajam biznesam vidusskolas grupā
Skolas nosaukums
Mārupes Valsts ģimnāzija
Rīgas 64. vidusskola
Rīgas Kultūru vidusskola
Rīgas 49. vidusskola

Skolēnu mācību uzņēmums

Produkta apraksts

Plant surprise

Augu audzēšanas komplekts iekštelpām, saņemtie augi
paliek pārsteigumā līdz pat komplekta atvēršanas brīdim.

Boardwars
Setup LV
KEEM

Universāls šaha galds pielāgojams gan divu spēlētāju šaham, gan
četru
Pēc jūsu vajadzībām iekārtosim datora vietu, sakomplektēsim datoru
un paslēpsim visus vadus
Unikāla dizaina auskari

Labākais reklāmas video pamatskolas grupā
Skolas nosaukums

Skolēnu mācību uzņēmums

Produkta apraksts

Dobeles 1. vidusskola

Plate Paint

Pašu mākslinieciski apgleznoti šķīvji, krūzes un citi
trauki

Madonas pilsētas vidusskola

DĀRZA OĻI

Apgleznojam akmens oļus, kuri kalpo kā norādes dārzā

Slokas pamatskola

Kaija Kraft

Preces, kas ir ražotas no otrreiz izmantotiem materiāliem

Kusas pamatskola

Klabinātāji nāk!

Ulbrokas vidusskola

Labziepis

No papīra izgatavoti dzīvnieki, ar kuriem var spēlēties, uzliekot uz
rokas.
Ar rokām darinātas ziepes, kas paredzētas roku mazgāšanai

Labākais reklāmas video vidusskolas grupā
Skolas nosaukums
Rīgas Stila un modes tehnikums,
Tālmācības vidusskola "Rīgas
Komercskola"

Skolēnu mācību uzņēmums

Produkta apraksts

Moldcase

Dekoratīvi interjera dizaina papildinājumi - paplātes,
svečturi u.c.

Jelgavas Valsts ģimnāzija

Baltic Outdoors

Jauns un aizraujošs veids, kā apgūt izdzīvošanas pamatus caur
izlaušanās spēli.

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

HOOL

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

LietuVieta

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

Ārpasaules

Dažāda garuma niedru salmiņi
Daudzfunkcionāli, viegli saliekami/ izjaucami, pārvietojam drēbju
statīvi no koka
Gan neparastas, gan izglītojošas krāsojamās lapas un to komplekti
ar dažādiem oriģināliem zīmējumiem un elementiem, kuras krāsojot
ļauj relaksēties no ikdienas rūpēm

Tehnoloģiskās inovācijas produkts/pakalpojums pamatskolas grupā
Skolēnu mācību uzņēmums

Skolas nosaukums
Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija

SmarTTable
Stundu Izmaiņu Paziņotājs

Rīgas 64.vidusskola

Fidgetly

Siguldas 1. pamatskola

Produkta apraksts
Pielāgojams koka galdiņš ergonomiskam darbam ar
portatīvo datoru vai planšeti
Pakalpojums Rīgas 64. vidusskolas skolēniem un skolotājiem.
Skolēni, izmantojot aplikāciju, var saņemt paziņojumus par stundu
izmaiņām.
Mazās motorikas treniņa rotaļlieta ķēde, kas palīdzēs attīstīt nervus
pirkstu galos.

Tehnoloģiskās inovācijas produkts/pakalpojums vidusskolas grupā
Skolas nosaukums

Skolēnu mācību uzņēmums

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

Electrique

Rīgas 64. vidusskola

Boardwars

Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Rīgas
Valsts 3.ģimnāzija, Jelgavas
Spīdolas Valsts ģimnāzija
Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Teazzy
Check App

Produkta apraksts
Kompakta ierīce, ko var izmantot gan kā telefona lādētāja
adapteri, gan kā "powerbank" jeb portatīvo barošanas avotu.
Universāls šaha galds pielāgojams gan divu spēlētāju šaham,
gan četru.
Tējas maisījums, kura pamatā ir gadsimtiem ilgi pārbaudītas un
kultivētas tējas no visas pasaules.
Mūsdienīga mobilo darba meklēšanas lietotne jauniešiem
"NxtWork".

Simpātiju balvu saņēmēju saraksts
Skolēnu mācību uzņēmums

Balvu pasniedz

Liepājas 5. vidusskola

PlutoBluu

Latvijas Banka

Daugavpils 10. vidusskola

sophiaart

Latvijas Banka

Carnikavas pamatskola

Kaķu un suņu rotaļlietas

Latvijas Banka

Rīgas Valsts 3.ģimnāzija

Bevvax

Attīstības finanšu institūcija Altum

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs

TWN Company

Biznesa augstskola Turība

Iecavas vidusskola

Denize’s Desire

PROJEKTS 'LATVIJĀ RADĪTS"

Rekavas vidusskola

Čagatea

PROJEKTS 'LATVIJĀ RADĪTS"

Ulbrokas vidusskola

BETO

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Layer Buddy

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Klabinātāji nāk!

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Check App

RISEBA universitāte

Madonas Valsts ģimnāzija

Ārpasaules

Banku augstskola

Solina

Žurnāls “Ilustrētā Junioriem”

Skolas nosaukums

Madonas Valsts ģimnāzija
Kusas pamatskola

Liepājas Valsts 1. ģimnāzija

