
Uzņēmējdarbības kompetence Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolā-licejā 

 

      Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs turpina sadarbību ar  izglītības organizāciju Junior 

Achievement Latvia (JA Latvia), kuras ietvaros šogad tika nodibināti 7 skolēnu mācību 

uzņēmumi (SMU). 

      No 9. līdz 14.decembrim tiešsaistē notika ikgadējais Latvijas skolēnu mācību uzņēmumu 

tirgus CITS BAZĀRS, kurā piedalījās 270 mācību uzņēmumu no visas Latvijas un arī liceja 

SMU. Tiešsaistes tikšanās laikā ar žūriju jaunie uzņēmēji stāstīja par ideju rašanos, SMU 

dibināšanu, produkcijas ražošanu. Pēc intervijas rezultātiem visi liceja skolēnu uzņēmumi bija 

uzaicināti uz 2.kārtu dažādās nominācijās: 

1) SMU „axolotl” – nominācija “Sociāli atbildīgs SMU”; 

2) SMU “Cards&Love” – nominācija “Videi draudzīgs SMU produkts/pakalpojums”, kā arī 

“Labākā SMU pārdošanas komanda”; 

3) SMU “SLeD” – nominācija “Uz zināšanām balstīts SMU produkts/pakalpojums”, “SMU 

produkts/pakalpojums gatavs starptautiskajam biznesam”, kā arī “Tehnoloģiskās inovācijas 

produkts/pakalpojums”; 

4) SMU “LPH" – nominācija “SMU biznesa potenciāls”, kā arī “Sociāli atbildīgs SMU”; 

5) SMU “EXTEN” – nominācija “Uz zināšanām balstīts SMU produkts/pakalpojums”; 

6) SMU „TWN – Together  With Nature” – nominācija “SMU biznesa potenciāls”; 

7) SMU “ Colour Splash” – nominācija “Videi draudzīgs SMU produkts/pakalpojums”. 

      Balvu no BA “Turība” kā “Sociāli atbildīgs SMU” vidusskolu grupā ieguva SMU “LPH 

Lovely Pet’s Houses” (D.Giļmanova, A.Proščinko), kas radīja inovatīva dizaina ekoloģiskas 

mājiņas mājdzīvniekiem. Komanda arī ieguva simpātijas balvu no  Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūras (LIAA). 

      Apsveicam SMU “LPH Lovely Pet’s Houses” un pateicamies visiem skolēnu mācību 

uzņēmumiem par radošumu un  mērķtiecību! 

      Skolēnus atbalstīja ekonomikas skolotāja T.Alika, sociālo zinību skolotāja M.Drozda.   

 

Vairāk par uzņēmumiem var izlasīt šeit: 

 

1) SMU „axolotl” (S.Nedvede, A. Aļhimenko, J. Viļuma (11.a kl.) (axolotluzlimes@gmail.com) 

Uzņēmums piedāvā dažādas tematikas uzlīmju (stikeru) dizaina izstrādāšanu un to ražošanu.  

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produkciju ir https://jalatvia.lv/katalogs/axolotl   

Facebook   https://www.facebook.com/smu.axolotl.stickers/     
Instagram https://www.instagram.com/axolotl.stickers/  

 

2) SMU “Cards&Love” (N.Semjonova, E.Ivanova (11.a kl.) (cardssandlove@gmail.com) 

Uzņēmums piedāvā mazas (10x7cm), rūpīgi iepakotas kraftpapīra aploksnē kartītes, kuras 

spējīgas iekarot jebkuru sirdi. Mūsu kartiņas būs unikāls roku darba rotājums jebkurai dāvanai 

vai parastai dienai. 

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produkciju ir https://jalatvia.lv/katalogs/cardslove  

Facebook   https://www.facebook.com/pg/CardsLove-

110323481472487/community/?ref=page_internal  

 

3) SMU “SLeD” (J.Volkovs, V.Klopovs (11.b kl.) (sledofficial49@gmail.com) 

 Uzņēmums ražo mugursomu ar gudru LED displeju, kas strādā no powerbankas. Wifi 

kontrolieris projicē jebkuru programmu uz Led displeja no mobilās ierīces. 

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produkciju ir https://jalatvia.lv/katalogs/sled  

TikTok    https://www.tiktok.com/@sledofficial  

 

4) SMU “LPH" (Lovely Pet's Houses) (D.Giļmanova, A.Proščinko (11.a kl.) 

(lovelypetshouses@gmail.com) LPH ir modernas,ērtas un galvenais ekoloģiskas mājdzīvnieku 
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mājiņas ar inovatīvu dizainu. Mājiņas ir estētiski piemērotas dažādiem dzīvokļa vai privātmājas 

dizainiem, ideāli piestāv jebkurām mēbelēm gan pēc izmēra, gan pēc izskata.  

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produkciju ir https://jalatvia.lv/katalogs/lph--lovely-pets-

houses-  

Internet veikals https://lovelypetshouses.wixsite.com/smu-lph  

 

5)  SMU “EXTEN” (V.Stepanenko, A.Bernatovichs, G.Momots, D.Pavlovičs (11. kl.) 

Uzņēmums piedāvā epoksīda atslēgu piekariņus, kuros ir dažādas figūriņas.  

 

6) SMU „TWN - Together With Nature” (K.Gagarina, Ņ.Springis, A.Boliņa, V.Siņakova, (10. 

kl.)) (twnpuzzle@inbox.lv) Uzņēmuma produkcija ir koka puzle - mīkla "Klotski" (2 izmēru), 

kura sastāv no koka spēles laukuma un 15 detaļām ar uzlīmi. Pēc puzles salikšanas izveidojas 

skaists attēls. 

Uzņēmums sadarbojas ar projektu Erasmus+ „Mūsu atbildība ir pamats stiprākai Eiropai” 

(„Growing Responsible - Empower Europe Now (G.R.E.E.N)”, vadītāja L.Lastovka) 

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produkciju ir https://jalatvia.lv/katalogs/twn-company   

Facebook  https://www.facebook.com/TWN-company-Erasmus-EKO-The-klotski-puzzle-

101916681933825/  

 

7) SMU “ Colour Splash” (D.Sokola, V.Lose, A.Korsakova, V.Želve, D.Smuļko ( 7.a kl.) 

Uzņēmums piedāvā dažādu krāsu un formas ziepes ar vilinošiem aromātiem, kuras vārītas ar 

mīlestību, izmantojot dabas materiālus. Ziepju komplektā ir roku darba neliela dāvana - 

pārsteigums. 

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produkciju ir https://jalatvia.lv/katalogs/  

 

  

Informāciju sagatavoja: 

Tatjana Alika 

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja 

ekonomikas un komerczinību skolotāja 
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