JAUNO UZŅĒMĒJU DIENAS 2019
Finālistu saraksts
9. - 10. maijs, Jūrmala

SMU VIDUSSKOLAS GRUPAS DALĪBNIEKI
SMU nosaukums

Skolas nosaukums

SMU produkts

Basket Art

Ogres tehnikums

Beige Gold

Talsu Valsts ģimnāzija

Brain users

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Branch&Hang

Madonas Valsts ģimnāzija

Caffo

Rīgas Juglas vidusskola

Circulus

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Inovatīvs cirkulis, kura pamatā ir gultnis.

GarEvents

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija
/ Jelgavas Valsts ģimnāzija

Orientēšanās pasākumu organizēšana.

GUIDER

Ventspils 2.vidusskola

Kamo-mille

Ventspils Valsts 1.ģimnāzija

Karika

Madonas Valsts ģimnāzija

Light it Up

Gulbenes novada valsts ģimnāzija

Pielāgojamas lieljaudas LED lampas un telefonu ārējās baterijas
(power bankas).

Made of Hockey

Rīgas 64. vidusskola

Funkcionāli dizaina priekšmeti no hokeja nūjām un hokeja ripām.

Mechatronics

Valmieras tehnikums

Specializēta CNC frēze, kas paredzēta detaļu izgatavošanai no
dažāda veida izejmateriāliem.

MŪNA

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

PLUS

Ogres 1.vidusskola

Poetica LV

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Unisex t-krekli, uz kuriem ar roku pašas izšujam latviešu dzejnieku
citātus.

Roberta Burkas

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

Sauso maisījumu "mix" ēdiena pagatavošanai.

Smart Trailer

Valmieras tehnikums

SunBull

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Wheelift

Rīgas Franču licejs

Dāvanas iepakojums, uzglabāšanas kārba un interjera elements,
kas izveidots no koka skaliem.
Salmu sūkļi, kas tiek gatavoti no kviešu salmiem, padarot to par Zero
Waste produktu.
Daudzveidīgas kāršu spēles valodu apguvei, tas ir, valodas vārdu
krājuma trenēšanai un izklaidei.
No viengabalaina koka (ievas vai ozola) zara gatavots un apstrādāts
drēbju pakaramais.
Kafenols, selfija (pašbildes) vēsture.

Mobilā aplikācija viedtālruņiem Ventspils pilsētas viesiem un
iedzīvotājiem.
Veselīgi, vegāniski našķi - musli batoniņi un citi gardumi.
Melnais ķiploks, kas ir izsmalcināta garšviela.

Divu domu krekli.
Sniedzam iespēju cilvēkiem izpaust sevi, personalizējot savu
apģērba gabalu pēc viņu velmēm.

Bezvadu gaismu savienojums piekabēm
Telefona lādētājs-statīvs ar LED apgaismojumu.
Multifunkcionāla un inovatīva sporta ekipējuma novietne, kas var būt
pielāgojama jebkura veida un izmēra aprīkojumam.
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SMU PAMATSKOLAS GRUPAS DALĪBNIEKI
SMU nosaukums

Skolas nosaukums

Aktīvs Mītavā

Jelgavas Valsts ģimnāzija

Izzinošas orientēšanās spēles par Jelgavu un tās
apkārtni visām vecuma grupām.

Bee Happy

Gulbenes novada valsts
ģimnāzija

Bišu vaska drāniņas, kas ir alternatīva pārtikas plēvei

friends_slimeshop_marupe

Jaunmārupes pamatskola

Slaims - elastīga masa roku muskulatūras attīstībai.

Jautrās lellītes

Rīgas Juglas vidusskola

Kuba Kustība
Lat - tree

Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija
Jūrmalas bērnu un jauniešu
interešu centrs

SMU produkts

Lellītes uz zīmuļiem un lellītes, ar kurām var spēlēties.
Bezgalīgi atverams kubs, kas veidots no astoņiem
mazākiem koka klucīšiem.
Prāta spēles no koka

Oriģinālas apdrukas T-krekli un džemperi, kas rosina
domāt par jauniešiem aktuāliem jautājumiem.

Parventa

Ventspils jaunrades nams

Pet`s Spot

Madonas pilsētas vidusskola

Ekskluzīvas kaķu rotaļlietas un kaķu nagu skrāpji.

Rozītes

Ventspils Valsts 1. ģimnāzija

Dabīgas ogu un augļu konfektes uz kociņa.

Time-it

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

Kendamas - Japānas koka rotaļlietas, kas ir mūsdienu
bērnu pieprasītas, u.c.

