
 
 

2022.gada 3.decembrī tirdzniecības centrā “Domina Shopping” pēc divu gadu 

pārtraukuma klātienē notika ikgadējais izglītības organizācijas “Junior Achievement Latvia” un 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) rīkotais Latvijas skolēnu mācību uzņēmumu 

Ziemassvētku gadatirgus “Cits Bazārs”. Tajā pašu radītas preces un oriģinālas Ziemassvētku 

dāvanas apmeklētājiem piedāvāja 270 skolēnu mācību uzņēmumi no visas Latvijas. 

“Lai arī skolēni pēdējos gadus teicami pielāgojās pandēmijas situācijai, piedāvājot savus 

ražojumus e- katalogā, nekas nevar aizstāt īstu sarunu ar pircēju un gandarījumu, redzot 

pieprasījumu pēc paša radīta produkta. Tādēļ esmu priecīgs, ka tirdziņš ir atpakaļ un jaunieši, 

sastopoties ar saviem klientiem, var gūt papildus motivāciju attīstīt savus produktus un biznesa 

idejas,“ pauda izglītības organizācijas “Junior Achievement Latvia “ vadītājs Jānis Krievāns. 

 

Visas dienas garumā “Citā Bazārā” plaši tika piedāvātas oriģināla dizaina tekstilpreces, 

bižutērija, no pašmāju labumiem ražoti gardumi, dažādu dabīgu materiālu aksesuāri un suvenīri 

dāvanām. Starp estētiskām un sadzīvē noderīgām precēm bija apskatāmas arī skolēnu veidotas 

pavisam unikālas un funkcionālas lietas, piemēram, puķupodi ar viedo laistīšanas sistēmu, augļu 

trauks ar iebūvētu ierīci kukaiņu aizbaidīšanai, spēļu kārtis ar ilustrētiem latviešu daiļliteratūras 

tēliem, ķepu saudzējošs vasks utt. 

Uzaicināto vidū tirgoties klātienē un tiešsaistē bija arī Tukuma novada skolēnu mācību 

uzņēmumi. 

Tukuma novada skolēni piedāvāja ļoti plašu, daudzpusīgu veselībai, dabai draudzīgu savu 

saražoto produkciju. Ne velti skolēni jutās gandarīti par paveikto un par veiksmīgu tirgošanos. 

   

Tukuma novada SMU dalībnieku saraksts klātienes pasākumā 3.decembrī tirdzniecības 

centrā “Domina Shopping” 

Izglītības iestādes 

nosaukums 

Skolēnu mācību 

uzņēmums 
Produkta apraksts Skolotājs 

Irlavas pamatskola “Ābolītis” Žāvēti āboli un žāvētu ābolu 

mizu tēja 

Ilva Kalniņa 

Irlavas pamatskola “JK Rotiņas” Dažādu krāsu ausaiņi gan 

lielām, gan mazām dāmām. 

Ilva Kalniņa 

Irlavas pamatskola “Ķer sapnīti” Eleganti sapņu ķērāji Ilva Kalniņa 

Tukuma E.Birznieka 

–Upīša 1.pamatskola 

“Bebru Kungu 

uzņēmums” 

Izstrādājumi no koka. 

Interjera priekšmeti 

Dita Gaigala 

Tukuma E. Birznieka 

–Upīša 1.pamatskola 

“LipStar” Higiēniskā lūpu krāsa no 

dabiskām izejvielām 

Dita Gaigala 

Tukuma 2.vidusskola “Cerība” Dažāda dizaina auskari no 

dabīgiem materiāliem, iespēja 

personalizēt 

Sandra Eglīte 

Tukuma 2.vidusskola “Kokmeistari” No koka veidoti dažādi 

produkti 

Sandra Eglīte 

Tukuma 2.vidusskola “Sweet pinjata” Personalizēta pinjata Sandra Eglīte 

Tumes pamatskola “Egle uz galda” No filca pagatavots galda 

piederumu dekors 

Ziemassvētku noskaņās 

Līga Saleniece 

Tumes pamatskola “Tīvas apsveikumi” Apsveikums ar sirsnīgu 

novēlējumu vai apsveikumu 

svētkos. 

Līga Saleniece 



Tukuma novada 

speciālās izglītības 

iestāde 

“Lamīnī” Aksesuāri - matu gumijas no 

auduma un arī 

rokassprādzes 

Sanita Mockus 

 

Tiem SMU, kuri netika uz pasākumu #CitsBazārs klātienē tiek piedāvāja iespēja, skolēnu radītos 

produktus iegādāties arī tiešsaistes katalogā https://jalatvia.lv/katalogs  

 

Izglītības iestādes 

nosaukums 

Skolēnu mācību 

uzņēmums 
Produkta apraksts Skolotājs 

Tumes pamatskola “Mascorsa” Kosmētika, preces 

skaistumam 

Līga Saleniece 

Tukuma 2.vidusskola “bOOmba bumba” Kosmētika, preces 

skaistumam 

Vēsma Kaņepe 

 

Pasākuma ietvaros pieredzējusi profesionāļu, uzņēmēju un akadēmisko spēku komanda 

jaunos uzņēmumus vērtēja un apbalvoja SMU nominācijās —  

- Sociāli atbildīgs SMU, 

- Tehnoloģiskās inovācijas produkts/pakalpojums, 

- Labākā SMU pārdošanas komanda, 

- Uz zināšanām balstīts SMU produkts/pakalpojums, 

- Sociālo mediju komunikācijas balva, 

- Ilgtspējīgs SMU produkts/pakalpojums, 

- SMU biznesa potenciāls, 

- Labākais SMU stends, 

- SMU produkts/pakalpojums gatavs starptautiskajam biznesam. 

 

Tukuma 2.vidusskolas SMU “Kokmeistari” un Tumes pamatskolas SMU “ Tīvas 

Apsveikumi” tika izvirzīti nominācijai  “SMU biznesa potenciāls” un Irlavas pamatskolas 

SMU “JK Rotiņas” nominācijai “Sociāli atbildīgs SMU”, Irlavas pamatskolas SMU 

“Ābolītis” un Tukuma E.Birznieka Upīša 1.pamatskolas SMU “Bebru Kungu uzņēmums” 

nominācijai “Labākā SMU pārdošanas komanda” 

 

Ir patiesi milzīgs gandarījums un lepnums par mūsu novada jaunajiem uzņēmējiem un milzīgs 

paldies skolotājiem, ģimenēm un citiem atbalstītājiem par pašaizliedzīgo un sekmīgo ieguldījumu 

jauniešu plašākas pieredzes sniegšanā un karjeras izglītības veicināšanā! 
 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes 

izglītības darba vecākā speciāliste Angelika Dembovska 

 
 
 
 
  

  

https://jalatvia.lv/katalogs


Tukuma novada skolēnu mācību uzņēmumi 3.decembrī, tirdzniecības centrā “Domina Shopping” 

foto 
 

       
 

   Irlavas pamatskolas SMU “Ābolītis”                         Irlavas pamatskolas SMU “JK Rotiņas” 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tukuma E.Birznieka –Upīša 

1.pamatskolas  SMU “LipStar” 

Tukuma E.Birznieka –Upīša 1.pamatskolas 

SMU “Bebru Kungu uzņēmums” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Tumes pamatskolas SMU “Tīvas apsveikumi” 

Tukuma novada speciālās izglītības iestādes SMU “Lamīnī” 
 



 
 

Skolēni žūrijas komisijai prezentē savu SMU 

 
 
 

 
Tukuma 2.vidusskolas SMU “Cerība”                             Irlavas pamatskolas SMU “Ķer sapnīti” 

 
 

   
                                 Tumes pamatskolas SMU “Egle uz galda” 

 



       
Tukuma 2.vidusskolas SMU “Kokmeistari”       Tukuma 2.vidusskolas SMU “Pinjatas” 

 
 


