


ACCELERATORX
*2019 m. mokomųjų mokinių bendrovių programa 
pakeitė pavadinimą į AcceleratorX

Ugdymo proceso metu mokiniai mokosi:

• Surinkti realų finansavimą parduodant 

akcijas 

• Atlikti rinkos tyrimą

• Dirbti komandoje ir vystyti verslo planą

• Vystyti produktą / paslaugą

• Reklamuoti, viešinti produktą / paslaugą

• Prekiauti viešai

• Valdyti įmonės finansus

• Pristatyti save eXpo renginiuose

• Konkuruoti realioje rinkoje

• Reflektuoti ir suvokti mokymosi 

rezultatus



ŠIAULIŲ REGIONINĖ EXPO 2021

JAUNŲJŲ BENDROVIŲ KATALOGAS



Wool Cloud It
Viešoji įstaiga Šiaulių universiteto gimnazija

Verslo idėja: 

Gaminame pledukus vaikams, kurie puikiai tinka ir žiemai, ir vasarai, natūralius

šildukus, kurie tinka visai šeimai - pagaminti iš medvilnės, ryžių, sorų ir levandų

žiedų, kurie pasižymi raminančiu, skausmą mažinančiu poveikiu, tad ne tik

sušildys, bet ir padės užmigti bei nuramins skausmus, natūralios sudėties rankų

muilus bei kūno šveitiklius, kurie praturtinti natūraliu alyvuogių aliejumi ir ką tik iš

avilio parneštu medumi! Natūraluos vilnos rankų darbo pledus, kurie suteiks Jūsų

erdvei ne tik jaukumo, bet ir bus išskirtinė interjero detalė, lovyčių apsaugėles

vaikams, kurios bus nuostabi interjero detalė ir apsaugos, kad vaiko rankos ar

kojos neįstrigtų lovytės „strypuose“.

Wool Cloud It

Wool Cloud It

Wool Cloud It

9-12 klasių bendrovė

https://www.facebook.com/Woolcloudlt/
https://instagram.com/wool_cloud_lt?igshid=pkthcawiuoy6
http://wool-cloud-lt.mozello.lt/


ETEC
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija

Verslo idėja: 

Gaminame produktus naudojant 3D spausdintuvą.

Sprendžiame tvarumo problemą, nes gaminame iš perdirbto

plastiko. Mūsų sprendimas inovatyvus, nes mes sujungiame

aplinkosaugą ir technologijas į vieną.

ETEC

ETEC

9-12 klasių bendrovė

https://www.facebook.com/ETEC.0FFICIAL
https://www.instagram.com/etec.official/


MICRO
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija

Verslo idėja: 

Jaunoji bendrovė „MICRO“ gamina daugkartinio naudojimo

mikropluošto rankšluostėlius, kurie prisideda prie tvarios aplinkos.

Rankšluostėliai skirti veido odos valymui po makiažo, veido

šveidimui, nereikalauja jokių papildomų prausiklių, taip prisideda

prie gamtos saugojimo, kadangi naudojama mažiau plastiko. Tinka

įvairaus amžiaus žmonėms, besirūpinantiems savo veido oda.

MICRO

MICRO

9-12 klasių bendrovė

https://www.facebook.com/Micro-105539454708816/
https://www.instagram.com/jb.micro/


ČEKNOUTBUK
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija

Verslo idėja: 

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos keturių merginų atidaryta jaunoji bendrovė

„Čeknoutbuk“ siūlo nedideles, rankų darbo užrašų knygutes. Mūsų knygutės

išsiskiria iš kitų, nes jos gaminamos iš nebereikalingų pirkimo kvitų-čekių. Visos

užrašinės yra individualios, nes kiekvieną iš jų puošia skirtingi viršeliai, dekoruoti

mūsų gimnazijos menininkų. Užrašinės nedidelės, dėl šios priežasties jos

portatyvios. Pardavime turime dviejų tipų: užrašines juodai baltais lapais arba

vienpuses baltais lapais.

ČEKNOUTBUK

ČEKNOUTBUK

9-12 klasių bendrovė

https://www.facebook.com/%C4%8CeknoutbukJB-100343485230140
https://www.instagram.com/ceknoutbuk.jb/


PIEVA_cosmetics
Viešoji įstaiga Šiaulių universiteto gimnazija

Verslo idėja: 

Pieva cosmetics gamina naturalią kosmetiką, sulaukusią puikių atsiliepimų

ir komentarų. Su meile ir pagarba gamtai sukurti, produktai džiugina

kiekvieno širdį. Atsižvelgiame į kliento pageidavimus ir kuriame individualią

produkciją, kuri tinka būtent jo odai ir odos būklei. Pieva cosmetics

gaminami produktai yra 100% NATURALŪS, be konservantų ar cheminių

priedų- tik natūralūs aliejai, vaškai. Į produktų sudėtį įeinantys eteriniai

aliejai ne tik turi, fizinį kūną ir odą, gydančiųjų savybių bet ir mūsų sielą

atgaivinančių, išlaisvinančių, nuskaidrinančių galių. Viskas dera ir spalvos

ir aromatai, visai kaip PIEVOS vasarą...

PIEVA_cosmetics

PIEVA_cosmetics

PIEVA_cosmetics

9-12 klasių bendrovė

https://www.facebook.com/PIEVA-cosmetics-101080295108285
https://www.instagram.com/pieva_cosmetics/
pieva-cosmetics.mozello.lt


PRAVERS
Šiaulių profesinio rengimo centras

Verslo idėja: 

Mokinių keptų skanėstų ir maisto gaminių prekyba ir įvairių

prekių mažmeninė prekyba. Išskirtinumas: sveikesni ir

šviežūs, tą pačią dieną kepti ar gaminti gaminiai.

PRAVERS

9-12 klasių bendrovė

http://parduotuve.sprc.lt/


GiftBox
Šiaulių Simono Daukanto gimnazija

Verslo idėja:

Jaunoji bendrovė „GiftBox“ gamina bei siūlo pirkti išskirtines dovanų

dėžutes, kurios pradeda spręsti laiko taupymo problemą bei

nudžiuginti artimuosius švenčių bei ypatingų progų metu. Produktas

išskirtinis unikaliu įpakavimo dizainu. Veikla vykdoma nuotoliniu būdu.

Daugiau apie komandos vystomą verslo idėją galėsite sužinoti

tiesioginiame komandos skambutyje renginio 👉

https://lja.lt/sell_online/

9-12 klasių bendrovė

https://lja.lt/sell_online/


PirmokoSOS
Radviliškio Lizdeikos gimnazija

Verslo idėja:

Nuotolinės dalykinės konsultacijos mokiniams, pagalba mokantis.

Daugiau apie komandos vystomą verslo idėją galėsite sužinoti

tiesioginiame komandos skambutyje renginio 👉

https://lja.lt/sell_online/

9-12 klasių bendrovė

https://lja.lt/sell_online/



