


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



KLAIPĖDOS REGIONINĖ EXPO 2021

JAUNŲJŲ BENDROVIŲ KATALOGAS



Hyperglare
Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija

Verslo idėja: 

Jau seniai žinoma problema kvaršina mūsų pedagogų galvas – mokinių

motyvacijos stoka mokslui. Šį sunkumą mes sprendžiame kurdami unikalią

programelę Deuco. Deuco bus sudaryta iš žaidimo ir mokomosios sferos. Šios

du elementus suderinsime tobulai: mokomoji sfera teiks visas galimybes gilinti ir

plėsti savo žinias, o kai norėsime atsipalaiduoti ir pažiūrėti savo progresą, tai

bus galima padaryti žaidime. Žaidimas ir sfera bus tiesiogiai susiję per valiutą,

kurią uždirbsite mokantis, o išleisite žaidžiant. Šis mokymosi būdas taip pat

atvers alternatyvių idėjų švietimo sistemoje, galbūt net pakeis įsišaknijusius

tradicinius mokymo būdus. Neužmiršome ir pelno. Kadangi mes nenorime, kad

mokslas taptų nuperkamas ar mokamas, visa esanti informacija apie pagrindinį

kursą bus laisvai prieinama, tačiau bus galima nusipirkti prenumeratą, kuri teiks

šiokių tokių bonusų, kaip reklamų panaikimas, unikalių, ne kursinių pamokų ir

išsamesnės mokinio tobulėjimo analizės pasiekiamumas. Laikui bėgant

sugalvosime ir daugiau būdų kaip optimizuoti ir apmokestinti programėlę taip,

kad veiksmai nesikirstų su mūsų nemokamo mokslo idėja.

Hyperglare

Hyperglare

9-12 klasių bendrovė

https://hyperglare.netlify.app/
https://www.instagram.com/learn.deuco/


STEL
Klaipėdos Baltijos gimnazija

Verslo idėja: 

Jaunoji bendrovė STEL kuria ir gamina paketą vonios
vamzdžių priežiūrai. Tai yra sietelis ir lanksti „gyvatėlė“
nešvarumams pašalinti. Šis produktas naudingas tiems, kurie
turi problemų su vonios vamzdžių užsikimšimu, dėl didelio
plaukų kiekio ir ne tik (tai gali būti ir žmogaus ir gyvūno
plaukai, smulkios dalelės nuo skalbinių). Šis gaminys
pagamintas iš TPU medžiagos, kuri yra ypač elastinga,
lanksti. Ši medžiaga užtikrins ilgą ir kokybišką tarnavimą.

9-12 klasių bendrovė



RUNK
Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Verslo idėja: 

Daugelis susiduria su problema, kai batuose prakaituoja kojos. Taip būna visus metus,

dėl to iš batų pradeda sklisti nelabai malonus kvapas. Iš tiesų žmogaus prakaitas

neturi jokio kvapo. Vien tik prakaituodamas žmogus nepradės dvokti. Nemalonus

kvapas atsiranda tik dėl to, kad ant paviršiaus dauginasi įvairios bakterijos ir grybeliai,

kuriuos prakaitas traukia. Tai geriausiai įrodo batų pavyzdys. Ryte batai gali dvokti kur

kas smarkiau nei vakare, nors per naktį jų ir neavėjote. Todėl bandom išspręsti šią

problemą gamindami vienkartinius įklotus į batus ir aksesuarus, sugeriančius drėgmę.

Siekdami didesnių pardavimų, dar gaminame papuošalus, nes viena grupės narė tuo

užsiima iš anksčiau, o dabar įsijungėme visi. Mūsų verslo idėja inovatyvi tuo, kad

vienkartinių įklotų, kurie batuose sugertų drėgmę dar neradome. Tai puiki proga padėti

žmonėms atsikratyti netinkamo kojų kvapo išsimovus batus. Įklotai būtų vienkartiniai

tad juos būtų galima pasikeisti kada tik reikia ir kada norite. Aksesuarai sugeriantys

drėgmę netik padėtų išvengti langų rasojimo, bet ir sugerti prakaitą sportinius

krepšiuose, nes vienkartinis drėgmės maišelis gali suplyšti ir neatrodo gražiai įmestas

į krepšį. Visus įklotus bei aksesuarus gaminsime iš antrinių žaliavų, kad suteiktumėme

joms antrą gyvenimą ir nereikėtų išmesti lauk. Taip stengiamės tausoti gamtą ir

mažinti šiukšlinimą.

9-12 klasių bendrovė



GifTau
Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija

Verslo idėja: 

Mes esame jaunoji bendrovė, siūlanti jau supakuotas dovanų
dėžutes. Taip išsprendžiamos dvi problemos: sutaupomas klientų
laikas ir nereikia sukti galvos, ką paskutinę minutę dovanoti
mylimiems žmonėms. Mūsų sprendimas nėra labai inovatyvus,
tačiau leidžiame šiek tiek koreguoti dėžutės turinį.

GifTau

9-12 klasių bendrovė

https://www.facebook.com/GifTau-509598369185914


BOUTON
Klaipėdos Baltijos gimnazija

Verslo idėja: 

Jaunoji bendrovė BOUTON kuria sagtis, sages, segtukus į plaukus.
Papuošalus gamina iš sagų ir vario sulfato kristalų. Kristalus augina
Aurėja. Bendrovės gaminiai išskirtiniai, nes yra pačių mokinių rankų darbo.
Papuošalai gražūs ir populiarūs.

9-12 klasių bendrovė



JEDIG
Klaipėdos technologijų mokymo centras

Verslo idėja: 

Jaunoji bendrovė „JEDIG“ siūlo produktus kuriuos galėsite panaudoti daugelį kartų,

t.y daugkartinės kaukės, maišeliai ir kojų apsauga. Kaukės ir medžiaginiai maišeliai

padeda spręsrti globaline problemą- didelį užterštumą vienkartinęmis kaukėmis ir

plastikiniais maišeliais. Kojų apsauga padeda, subjurus orams vairuotojams į

automobilį įlipti neišsitepus purvu. Kaukės- daugkartinės kaukės yra dvisluoksnės,

su viršuje ir apačioje įtaisytu šviesą atspindinčiu atšvaitu, kuris pirkėja asaugos

tamsiu paros metu. Kaukės yra įvairių dydžių, taip pat ant gumeilių yra įtaisyti dydį

reguliuojantys sagtukai. Visos jos gali būti padekoruotos pagal pirkėjo pageidavimus

t.y pagal jo norimą paveikslėlį, užrašą ar medžiagą. Medžiaginiai maišeliai- šie

maišeliai yra puiki alternatyva- plastmasiniams. Jie yra pasiūti iš patvarios

medžiagos, kuri yra papuošta ranka dekoruotais piešiniais. Maišelio dizainas

kekvieną pirkėją padarys išskirtiniu. Kojų apsauga- kojų apsaugos yra siuvamos iš

patvarios vandens neperleidžiančios medžiagos. Išilgai apsaugos yra pritaisyti

atšvaitai, kurie taip pat apsaugos pirkėja tamsiu paros metu. Rūbų atnaujinimas- ši

paslauga tinka, bet kokio amžiaus žmonėms. Mes jūsų senus rūbus galime apipiešti

ar persiūti ir taip juos prikelti antram gyvenimui. Šios paslaugos pagalba, mes

sprendžiame globalinę greitosios mados problemą, skatindami žmones atnaujinti

savo senus rūbus, o ne isigyti naujus.

JEDIG JEDIG
9-12 klasių bendrovė

https://www.facebook.com/JEDIG.ktmc
https://www.instagram.com/jedig.ktmc/


Delmonas 2
Klaipėdos miesto moksleivių saviraiškos centras

Verslo idėja: 

Bendrovė gamina tautinio kostiumo detalę DELMONĄ ir apsauginę kaukę.
Kviečia atkurti ir populiarinti tautinį kostiumą. Kadangi daugelis tautų savo
tautiniais kostiumais didžiuojasi ir juos dėvi švenčių metu, o lietuviai labai
koncervatyvūs ir nedrįsta dėvėti tautinio kostiumo. Bendrovė ragina
neužmiršti tautinio paveldo ir šią kostiumo detalę siūlo dėvėti kasdien ir ją
panaudoti kaip kišenę kaukei įsidėti. Gaminys siuvinėtas tautiniais
raštais.Bendrovė gamina delmonus ir kaukes kaip komplektą. Delmonų ir
kaukių siuvinėtus paveikslėlius gali pasirinkti pats.

Delmonas 2

Delmonas 2

9-12 klasių bendrovė

https://www.facebook.com/groups/381677213130365
https://www.instagram.com/delmonas_2/


What remains... project
Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija

Verslo idėja: 

Bendrovė „What remains... Project“ kuria kompiuterinį žaidimą apie
senovės romėnus Marse, tai narativo-tipo žaidimas, kuris leis patirti
vieno pasimetusio žmogaus kelią namo. Mūsų žaidimas sprendžia
nuobodulio problemą. Mūsų žaidimas inovatyvus tematika ir labai
lengvu prieinamumu (žaidimas yra parduodamas „pay, what you
want“ būdu ir jis menko sudėtingumo).

What remains... project

9-12 klasių bendrovė

https://emorgame.itch.io/emor-game-demo-version


MTLE
Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija

Verslo idėja: 

Gaminame užrašines mokytojams, kurios palengvintų jų darbą, 
sutaupytų laiko.

9-12 klasių bendrovė



4SHS
Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija

Verslo idėja: 

Esame jaunoji bendrovė 4SHS. Šias metais gaminame veido kaukes, kaukių

pakabukus ir jų dėklus. Mums yra svarbi ekologija, todėl mūsų kaukės yra

gaminamos iš medžiagų atraižų, pakabukas neleis taip greitai jos pamesti, o

dėklas padės apsaugoti kaukę nuo papildomų bakterijų kaupimosi.

9-12 klasių bendrovė



PERRITO
Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazija

Verslo idėja: 

Mes siūlome kokybišką šunų vedžiojimo paslaugą,
pritaikytą prie Jūsų poreikių.

PERRITO

PERRITO

9-12 klasių bendrovė

https://www.facebook.com/perritoklaipeda
https://perrito.zyrosite.com/


Ecutis
Klaipėdos Vydūno gimnazija

Verslo idėja: 

Jaunoji bendrovė „Ecutis“ gamina jums dezinfekuojantį rankų kremą, kuris

padeda spręsti rankų sausėjimo ir nešvarumo problemas. Suteikia malonų

kvapą ir pojūtį. Tokio produkto Lietuvos rinkoje mums neteko matyti. Kremo

gamyboje naudojame natūralius produktus ir stengiamės produktą padaryti

kuo draugiškesnį aplinkai.

Ecutis

9-12 klasių bendrovė

https://www.instagram.com/_ecutis_/


AromaSea
Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija

Verslo idėja: 

Gaminame žvakes ir vonios bombas pagal individualius, specialius

užsakymus, įvairioms progoms.

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/


Cool Things
Klaipėdos Simono Dacho progimnazija

Verslo idėja: 

Tekstilės gamyba – viena iš aplinkos taršos šaltinių,
panaudota tekstilė – taip pat. Drabužiai yra viena iš Įkyriausių
atliekų, kuriai perdirbti galimybių atsiranda vos vienoje kitoje
valstybėje. Mūsų produktas yra labai universalus jį galima
nešioti ant rankos, susirišti plaukus, pasikabinti ant kuprinės
ar raktų arba tiesiog nudžiuginti artimą žmogų jam
padovanojant šią mažą, mielą dovanėlę. Taip pat gaminame
apyrankes su jūriniu mazgu bei knygų skirtukus.

Cool Things

Cool Things

5-8 klasių bendrovė

https://www.facebook.com/idomus.daiktai.1/
https://www.instagram.com/cool_thing_lt/


Light is light
Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras

Verslo idėja: 

„Light is Light“ komanda kuria autentiškus molinius magnetukus iš Lietuviško

molio. Siūlomas produktas – patogus, mobilus, gražus, išskirtinis, vienetinis,

padeda spręsti informacijos matomumo problemą namuose, darbe ir kt., nes

juo lengva prispausti informaciją prie šaldytuvo ar magnetinės lentos. Taip pat

tai puiki dovana. Atlikta apklausa parodė, kad žmonės nori šio produkto ir

pasirengę jį pirkti. Rinka – šeimos nariai, pažįstami, klubo vaikai, mokytojai,

draugai ir socialinės erdvės vartotojai. Segmentas – vaikai, jaunimas ir tėvai iki

40 metų. Atlikta bendrovės apklausa parodė, jog yra vartotojų, kurie palaiko

lietuvišką kultūros pratęsimą, tausoja ir vertina vietinius gamtinius išteklius,

rankų darbą ir jo grožį. Bendrovė siekia skatinti mylėti natūralumą, išskirtinumą

ir tikrumą, kviečia pirkti prekę lietuvišką.

Daugiau apie komandos vystomą verslo idėją galėsite sužinoti

tiesioginiame komandos skambutyje renginio👉 https://lja.lt/sell_online/

5-8 klasių bendrovė

https://lja.lt/sell_online/


STEP TO ECO
Klaipėdos Simono Dacho progimnazija

Verslo idėja: 

Mūsų misija edukuoti jaunimą bei visuomenę apie gamtos,
vandenynų bei pasaulio taršą. Taip pat edukuoti apie tvarų bei
lėtą gyvenimo būdą. Mūsų internetiniame puslapyje rasite
istorijas bei patarimus, kurie padės prisidėti prie žemės
saugojimo. Mes kuriame produktus, kurie padėtų žmogui
lengviau įsitraukti į lėtą bei tvarų gyvenimo būdą! Šiuo metu,
kuriame naujus produktus, kurie netrukus bus išleisti!

STEP TO ECO

STEP TO ECO

STEP TO ECO

5-8 klasių bendrovė

https://facebook.com/steptoeco
https://instagram.com/steptoeco
https://steptoeco.com/


Eat Repeat
Klaipėdos Simono Dacho progimnazija

Verslo idėja: 

Mes siūlome sūrius ir saldžius rankų gamybos užkandžius. Daug
žmonių nori užsisakyti skanių užkandžių, bet pamatę kainą noras
dingsta. O mes siūlome užkandžius su visiems lengvai prieinama
kaina ir užburiančiu skoniu.

5-8 klasių bendrovė




