


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
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JAUNŲJŲ BENDROVIŲ KATALOGAS



Verslo idėja: 

Mūsų idėja yra taupyklė, kuria pakėlus pradeda skambėti
garsinis signalas, kuris skleidžia įkyrų garsą ir trukdo iš jos
ištraukti pinigus. Ši idėja ne tik skatina, mokina taupyti, bet ji
nėra žalinga aplinkai, nes gaminama iš perdirbto plastiko.

Sukurti šią idėją mus paskatino noras suteikti žmonėms
stiprybės ir motyvacijos taupant, bei saugumo jausmą. Ne tik
pasaulio tarša dėl plastiko atliekų, bet ir vagystes, yra labai
dažna problema ir dauguma žmonių nežino kaip su tuo kovoti.

Su šia idėja norim paskatinti žmones būti kantriems ir siekti
savo tikslų. Saugoti planetą. Norim skatinti juos galvoti apie
išmetamas atliekas bei planetai draugiškus daiktus, tačiau
nepamiršti ir asmeninių finansų.

Daugiau apie komandos vystomą verslo idėją galėsite
sužinoti tiesioginiame komandos skambutyje renginio👉
https://lja.lt/sell_online/

RICH PIGGY
Kauno Juozo Grušo meno gimnazija

9-12 klasių bendrovė

https://lja.lt/sell_online/


Verslo idėja: 

 Mūsų produktas yra stilingas aksesuaras-grandinėlė

apsauginei veido kaukei prilaikyti. Jums nereikės ieškoti

kur padėti veido kaukę, nes ji jums kabės ant kaklo, taip

pat bus mažiau teršiama gamta, nes būsite tikri, jog kaukė

nesimėto netinkamoje vietoje.

Daugiau apie komandos vystomą verslo idėją galėsite

sužinoti tiesioginiame komandos skambutyje renginio

👉 https://lja.lt/sell_online/

HAPPY LAMA
Kauno „Saulės“ gimnazija

9-12 klasių bendrovė

https://lja.lt/sell_online/


Verslo idėja: 

Mūsų MMB gamina papuošalus iš įvairiausių karoliukų ir virvučių.

Mes gaminame apyrankes, kaklo papuošalus, bei plaukų

papuošalus. Papuošalus kurdavome visos kartu - laisvalaikiu,

tačiau karantino laikotarpiu pasiskirstėme priemonėmis, bei

pareigomis(kas už kokį produktą atsakingas) ir gaminame juos

kalbėdamos per „ZOOM“ platformą. Savo produkciją parduodame

internetinėje platformoje INSTAGRAM. Mūsų verslo idėja atsirado

tada, kai leisdamos kartu laiką ieškojome dovanos draugei. Mums

niekaip nepavyko rasti papuošalų puslapio, kur apyrankes kurtų

pagal asmeninius pageidavimus. Todėl nusprendėme pačios įkurti

savo bendrovę ir gaminti tiek mūsų kurtus papuošalus, tiek pagal

asmeninius pageidavimus. Per kelis metus tobulėjome ir augome,

papuošalams pakuoti pasirinkome perdirbamas dėžutes, bei

šieną. Taip pat užtikriname papuošalų patvarumą ir garantuojame

nemokamą jų sutvarkymą jeigu jiems kas atsitiktų.

Flamingo
Kauno „Aušros“ gimnazija

flamingoo_boutique

9-12 klasių bendrovė

https://www.instagram.com/flamingoo_boutique/


Verslo idėja: 

 Taigi norėjome sukurti kažką, kas padėtų gerai rūpintis

rankų higiena, ypač viruso metu, todėl pagaminome

muilą. Muilas yra visiškai rankų darbo. Mūsų muilo

sudėtis gali bet kada keistis, pagal idėją galime patobulinti

muilo išvaizdą, bei sudėtį. Taip pat galime pagaminti

muilą pagal pirkėjų norus.

EGME company

EGME company
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija

egme.company

9-12 klasių bendrovė

https://www.facebook.com/EGME-company-103005155189266/
https://www.instagram.com/egme.company/


Verslo idėja: 

Idėja – plėsti vaikų užimtumo ir laisvalaikio praleidimo galimybes Jonavos mieste,

atskleidžiant vaikų kūrybiškumą. Turiningą laisvalaikio organizavimą, bendravimą

nuotoliniu būdu planuojama tęsti. Pasibaigus suvaržymams bus organizuojamos

įvairios veiklos, kuriose vaikai patirs džiaugsmą ir bendrystę, nebus atstumti, taip

bus plečiamas vaikų akiratis, jie pažins ir aplankys įvairias vietoves, susipažins su

įvairiomis profesijomis ir veiklomis, stiprės bendradarbiavimas tarpusavyje.

Problemos, kurias sprendžiame: 1. Vaikų fizinis pasyvumas. Šiuolaikinėje

visuomenėje tampa rimta problema. Mokiniai dažniausiai laisvalaikiu žiūri televizorių

bei žaidžia žaidimus kompiuteriu, todėl tai kenkia sveikatai. Mes siūlome aktyvią

veiklą, pokalbius su specialistais. 2. Nemokėjimas bendradarbiauti (bendrauti) su

kitais vaikais. Vaikai, kurie nesugeba dėl psichologinių priežasčių bendrauti

(vienišumas, draugų praradimas dėl mokyklos ar gyvenamosios vietos pakeitimų),

patiria vienišumo jausmą. Todėl reikalinga bendravimo su bendraamžiais patirtis.

Siūloma veikla padės spręsti iškilusias problemas, stiprins bendravimą, pasitikėjimą

savimi.

Pas vaikus

Pas vaikus
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija

pasvaikus_jonava

9-12 klasių bendrovė

https://www.facebook.com/%F0%9D%99%BF%F0%9D%9A%8A%F0%9D%9A%9C-%F0%9D%9A%9F%F0%9D%9A%8A%F0%9D%9A%92%F0%9D%9A%94%F0%9D%9A%9E%F0%9D%9A%9C-101247238515090
https://www.instagram.com/pasvaikus_jonava/


Verslo idėja: 

Jaunoji bendrovė „SAVAS eSports“ organizuoja esporto renginius ir turnyrus,

tai suteikia galimybę parodyti savo sugebėjimus šioje sporto srityje. Kadangi

Lietuvoje nėra išsivysčiusios ir susiformavusios esporto scenos, mes savo

kuriamu produktu norime prisidėti prie esporto vystymo. Mūsų sprendimas

inovatyvus tuo, kad Lietuvoje niekas neorganizuoja nuolatinių tokio tipo

renginių ir mes norime tai pakeisti.

SAVAS Esports

SAVAS eSports
Kauno „Saulės“ gimnazija

savasesports

9-12 klasių bendrovė

https://www.facebook.com/SAVASeSports
https://www.instagram.com/savasesports/


Verslo idėja: 

Gaminame daugkartinių medvilninių vaško drobelių rinkinius (20x20cm;

30x30cm; 40x40cm), kurios skirtos maisto produktų įpakavimui tam, kad jie

išliktų ilgesnį laiką švieži. Drobelės- puiki alternatyva folijai/ maistinei

plėvelei. Sprendžiame gamtos taršos problemą, nes naudojant daugkartines

vaško drobeles, sumažėja išmetamų folijos ir maistinės plėvelės kiekiai, be

to visas mūsų produktas yra draugiškas aplinkai: kompostuojamas nuo

drobelių iki pakuočių, etikečių. Taip pat savo idėja sprendžiame maisto

išmetimo problemą, kadangi drobelės ilgesnį laiką išlaiko maistą šviežią.

Mūsų siūlomas sprendimas yra inovatyvus, nes medvilninius audinius

gauname iš siuvėjos, kuriai atraižos nebėra reikalingos, tad šias, gamindami

savo produktus, prikeliame antram gyvenimui, vokams ir etiketėms

naudojamas perdirbtas popierius, rinkiniai susideda iš trijų skirtingų dydžių

drobelių tam, kad būtų didesnės produkto panaudojimo galimybės.

Cotton Bees

cotton_bees_jb

Cotton Bees
Kauno Veršvų gimnazija

9-12 klasių bendrovė

https://www.facebook.com/Cotton-Bees-105823408094656
https://www.instagram.com/cotton_bees_jb/?igshid=1rnfyznzs698b


Verslo idėja: 

Mes rengiame profesionalius kompiuterinių žaidimų turnyrus ir

stengiamės įrodyti, kad varžymasis virtualioje aplinkoje

reikalauja nemažiau disciplinos, atsakomybės, pastangų nei

tradicinis sportas bei siekiame atnešti Lietuvai eSporto kultūrą.

Lithuania's esports

lithuaniasesports

Lithuania's esports
Kauno Kovo 11-osios gimnazija

lithuaniasesports 9-12 klasių bendrovė

https://www.facebook.com/lithuaniasesport
https://www.instagram.com/lithuaniasesports/
https://lithuaniasesports.com/


Verslo idėja: 

Vanduo yra labai svarbus mūsų organizmui, tačiau mažai

žmonių patenkina reikiamą vandens paros normą. Atlikome

tyrimą, kurio metu buvo apklausti 120 žmonės ir tik 36

patenkina vandens paros normą, todėl sugalvojome išeitį -

išmaniąją gertuvę. Produktas išsiskiria savo išvaizda –

trikampės formos ir su rankena patogiam paėmimui bei

laikymui. Taip pat ši gertuvė turi laikmatį, kuris primena kada

reikia išgerti vandens (nustačius pačiam vartotojui pagal

asmeninį gyvenimo būdą ir poreikį). Dar vienas išskirtinumas

– atšvaitas, kuris yra integruotas į logotipą bei ant gertuvės

dugno, kad laikant už rankenos, tamsiuoju paros metu iš

galo važiuojančios mašinos apšviestų.

AquaHealth+
Kauno „Vyturio“ gimnazija

9-12 klasių bendrovė



Verslo idėja: 

Kilo idėja pagaminti lietuvišką, ekonomišką, ekologišką

produktą, kuris būtų skirtas rankų dezinfekcijai ir rankų odos

maitinimui vienoje pakuotėje. Rankų kremas papildytas

natūraliais apelsinų ir levandų kvapo eteriniais aliejais, o gelis

– arbatmedžių aliejumi.

ECO AURA

ECO AURA
Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija

9-12 klasių bendrovė

https://www.facebook.com/ekologiska.aura/


Verslo idėja: 

Jaunoji bendrovė Versk Puslapį kuria patogią ir modernaus dizaino

internetinę svetainę, suteikiančią galimybę lengvai pirkti ir parduoti

knygas. Skaitovai, kurie perskaitytas savo knygas pastato į lentyną šalia

daugelio kitų, galės paversti jas vėl naudingomis. Knygos nėra

vienkartinis produktas, Versk Puslapį skatina tausoti gamtos išteklius,

vartoti antrą kartą ir sutaupyti. Reikia tik įkelti norimos parduoti knygos

nuotrauką ir aprašymą, tada lieka tik laukti, kol susidomėjęs pirkėjas

susisieks tiesiogiai ir atlikti mainus. Svetainėje vartotojai turės galimybę

pasidalinti mintimis ir aptarti perskaitytas knygas forumo skiltyje,

bendrovė taip kurs draugišką bendruomenę.

Versk puslapį

verskpuslapi

Versk puslapį
Kauno „Saulės“ gimnazija

verskpuslapi 9-12 klasių bendrovė

https://www.facebook.com/verskpuslapi
https://www.instagram.com/verskpuslapi/
https://verskpuslapi.lt/


Verslo idėja: 

Sveiki! Esame jaunoji bendrovė Bala nematė, kurianti idėjinius džemperius. Didelė draugų

kompanija nusprendė savo idėją, perteikti kiek kitaip - unikaliuose džemperiuose. Mūsų

skleidžiama žinutė bei idėja yra palaikyti veganišką gyvenimo būdą, atsikratyti polinkio į greitąją

madą ir kartu atrodyti stilingai.

Mūsų Jaunoji bendrovė Bala nematė, kuria drabužių prekinį ženklą ,,N’stuff”, kuris skleidžia

pozityvą ir kiekvienas iš produktų transliuoja pasauliui tam tikrą problemą atskleidžiančią žinutę.

Pirmasis – „cow stuff“ džemperis. Šis džemperis įneš naują jaunatviškumo, pozityvumo bei

linksmumo natą į Jūsų kasdienybę. Svarbu paminėti, jog šio džemperio dizainas, kuris

pavaizduotas ant nugaros, taip pat skelbia veganizmo bei tvarios mados idėjas.

Taip pat bendradarbiaudami su iniciatyva „Pusė velnio“ siekiame ne įlieti į rinką dar vieną greitosios

mados gaminį, bet skleisti žinutę apie pasaulio problemas, apie tai koks mūsų gyvenimas dabar.

Nors ir produktas – džemperis nėra pats inovatyviausias sprendimas, bet svarbu ne daiktas, o tai

kas yra ant jo ir ateina su juo. Dėl to stengiamės įgyvendinti kuo tvaresnę gamybos grandinę ir

tiekimą klientui, kuris pats savo pavyzdžiu – ne žodžiais, o darbais parodytų žmogui, kad

gyvenimas, keičiasi, reikia keistis ir mums kiekvienam!

N'Stuff

n___sttuff

Bala nematė.
Kauno Jono Jablonskio gimnazija

n-stuff
9-12 klasių bendrovė

https://www.facebook.com/n.sttuff/
https://www.instagram.com/n___sttuff/
https://n-stuff.company.site/


Verslo idėja: 

Gyvename amžiuje kai įtempta dienotvarkė, stresas, greitas maistas,
saldūs užkandžiai sukelia antsvorį ir nutukimą. O tai – visuomenės
„skaudžioji“ problema.

Mes siūlome Jameliuką – unikalų produktą Lietuvos ir net Europos
rinkoje!

„Jam’ello“ – tai du viename! Inovatyvumo mūsų produktui suteikia
patogus pateikimas ir unikalūs džemų skoniai. Stiklainiuką sudaro du
sluoksniai: džemas ir riešutų sviestas. Viskas be jokio pridėtinio
cukraus! Kol kas turime tris skonius: moliūgų su kardamonu, kriaušių
su marokine mėta bei slyvų ir gervuogių su čili pipirais.

Tad mūsų bendrovės misija – stebinti išskirtiniu skoniu ir propaguoti
sveiką mitybą.

Jam’ello

_jamello_

Jam'ello
Kauno „Saulės“ gimnazija

9-12 klasių bendrovė

https://www.facebook.com/jamhelloo
https://www.instagram.com/_jamello_/


Verslo idėja: 

Mūsų žaidimas „Literatūrinė kelionė“ – tai puiki išeitis,

norint greičiau, įdomiau ir produktyviau pasiruošti lietuvių

kalbos egzaminui, praleidžiant laiką su draugais bei

įtvirtinant žinias žaidžiant. Šis stalo žaidimas žadina

smalsumą, norą improvizuoti, minimizuoja baimę suklysti,

skatina pirmauti ir laimėti.

literaturine_kelione

(Ne)Žinau
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija

9-12 klasių bendrovė

https://www.instagram.com/literaturine_kelione/?igshid=10j68eih15w40


Verslo idėja: 

Mes gaminame rankų darbo, vienetinius modelino dirbinius,

kurie gali pagyvinti namų interjerą arba gali būti puiki jo detalė.

5Linijos

5linijos

5Linijos
Kauno „Aušros“ gimnazija

9-12 klasių bendrovė

https://www.facebook.com/5Linijos-109128497688082
https://www.instagram.com/5linijos/


Verslo idėja: 

Svetainė, kurioje užsiregistruotų mokytojai ir mokiniai. Taip jie būtų

sujungiami į vieną internetinę platformą. Mokytojai galėtų nurodyti savo

laisvas valandas, o mokiniams jas užsirezervavus, galėtų nuotoliniu būdu

mokyti moksleivius, ieškančius pagalbos jų srityje. . Mūsų platforma suteiks

mokiniui galimybes susitikti vieną, du ar daugiau kartų su vienu mokytoju.

Mokinys mokytoją galės pasirinkti iš bet kurios Lietuvos vietovės, o esant

norui ar nerandant laisvo laiko pas savo norimą mokytoją, mokinys visada

galės rinktis kitą korepetitorių. Taip mokiniai galės išbandyti skirtingus

mokytojus ir susipažinti su skirtingomis mokymo metodikomis, bei rasti sau

labiausiai tinkantį korepetitorių. Mokiniai galės lengviau, greičiau ir patogiau

gauti pagalbos ruošiantis kontroliniam ar tiesiog norėdami gilinti žinias.

Kiekvienas mokytojas pasirinks savo konsultacijų įkainį, taip bus skatinama

ir palaikoma laisva darbo rinka. Panaudodami savo laisvą laiką, mokytojai

galės užsidirbti pinigų, tobulinti savo darbo metodiką, susipažinti su naujais

mokiniais.

Kopo.lt kopo.lt

Kopo
Kauno technologijos universiteto gimnazija

kopo 9-12 klasių bendrovė

https://www.facebook.com/KOPOmokykla
https://www.instagram.com/kopo.lt/
http://91.211.245.250/index.php/lol/


Verslo idėja: 

PBS – Tai nedidelė, bet siekianti pakeisti pasaulį komanda, kuri gyvuoja jau antrus metus. Prie mūsų

komandos prisijungė nuostabūs savanoriai – įvairių sričių specialistai, kurie tik išgirdę apie mūsų planą,

be kalbų nutarė prisijungti ir kartu keisti pasaulį. Mūsų komandą jungia 4 skirtingos mokyklos iš Kauno

ir Šiaulių miesto.

Mes sprendžiame šias problemas taip, kaip geriausiai mokame – internetu ir susirašinėjimais. Šiais

laikais yra labai populiaru nepaleisti mobilaus telefono iš rankų, tad supratę, jog ir patys taip darome

sukūrėme puslapį, kuriame paaugliai anonimiškai gali rašyti savo problemas ir gauti atsakymą iš mūsų

komandos. Supratome, jog turime kažkaip plėstis, tad vietoj puslapio kuriame programėlę telefonui ir

tikimės, jog tai bus lengvesnis ir patogesnis būdas susisiekti su mumis ir taip mes padėsime dar

daugiau žmonių numalšinti stresą. Taip pat vedame užsiėmimus įvairioms klasėms apie psichologines

ligas, jų padarinius, taip norime suteikti žmonėms kuo daugiau informacijos apie įvairius sutrikimus.

Paauglystė be streso

paauglystebestreso

Paauglystė be streso
Kauno Kovo 11-osios gimnazija

9-12 klasių bendrovė

https://www.facebook.com/paauglystebestreso
https://www.instagram.com/paauglystebestreso/


Verslo idėja: 

Mes siūlome įsigyti kompiuterinius žaidimus internetine

parduotuve, padedame žmonėms taupyti pinigus ir įsigyti

žaidimą neišėjus iš namų.

denuvo.lt

Denuvo
Kauno Juozo Grušo meno gimnazija

9-12 klasių bendrovė

https://denuvo.lt/lt/


Verslo idėja:

Gaminame fermentuotos arbatos gėrimą kombučia. Tai – „gyvybės

eleksyras“ iš anksčiau mums žinomas kaip arbatos grybo gėrimas. Kombučia

– probiotikas, gerinantis žarnyno mikroflorą. Tai unikalus gaminys, kuris turi

daug skonio variacijų ir iki šiol yra atsiradę tik keletą konkurentų Lietuvos

rinkoje! Kombučia – arbatos grybas gerina žarnyno veiklą, kelia nuotaiką,

reguliuoja svorį, detoksikuoja organizmą, ir, anot kai kurių žmonių, net gydo

AIDS ir vėžį. Šiuo metu turime tris skonius:

• su imbieru;

• su imbieru ir avietėmis ir

• su apelsinais.

Kambuča
Kauno „Saulės“ gimnazija

9-12 klasių bendrovė



Verslo idėja: 

Problema ir pagrindinės Pinokio vertybės – ekologija ir edukacija. JB

Pinokis iš medžio ir kitokių atliekų, kurios lieka vykdant praktinį

profesinį baldžių, stalių mokymą, gamina ir parduoda žaislus ir kitus

smulkius buities daiktus. Veiklos inovatyvumas – maža savikaina,

ekologiški gaminiai (natūralūs, impregnuoti valgomu aliejumi).

www.pinokiszaislai.lt

Pinokis
Kauno technikos profesinio mokymo centras

9-12 klasių bendrovė

http://www.pinokiszaislai.lt/


Verslo idėja: 

Programėlė Fast&Healthy Idėja sukurti programėlę kilo įžvelgiant kasdienybės dilemą – ką gi

pasigaminus valgyt? O gal užsisakyti? Tikslas: Sutaupyti vartotojams laiko, ieškant ar

galvojant ką pasigaminti ar užsisakyti valgyti. Pagrindiniai vartotojai: žmonės kurie naudojasi

programėlėmis, žmonės kurie susiduria su problema, kad negali išsirinkti ką pasigaminti arba

užsisakyti. Funkcijos: Klausimyno pagalba programėlė parinks jums tuo metu tinkantį

patiekalą(Kokie ingredientai? Kokia jūsų nuotaika? Kokių turite alergijų?), klausimai bus

sudaryti dietologų, maisto ruošos bei kitų su mityba susijusių specialistų pagalba. Taipogi

programėlėje rasite įvairių periodinių veiksmų, kaip pavyzdžiui „ką šiandien valgyti“ laimės

ratas, kurį sukant atsitiktiniu būdu programėlė pasiūlys ką tuo metu jums valgyti. Renkantis ar

gaminti ar užsisakyti, paspaudus užsisakymo funkciją, galėsite rinktis iš kokio operatoriaus

norite užsisakyti maistą( Bolt Food, Wolt ir panašaus pobūdžio programėlės). Pasirinkus

gaminimo funkciją, pagal recepto sandarą programėlė pasiūlys produktus užsisakyti iš maisto

produktų tiekimo operatorių (LastMile, Barbora ir panašaus pobūdžio programėlės). Kolkas

programėlė yra kūrimo stadijoje, tad funkcionalumas dar keisis.

Fast&Healthy

fastandhealthy.mjb

Fast&Healthy
Kauno Veršvų gimnazija

5-8 klasių bendrovė

https://www.facebook.com/mmb.fastandhealthy
https://www.instagram.com/fastandhealthy.mjb/


Verslo idėja: 

Mūsų komanda norėjo rasti natūralų ir ekologišką būdą kuris

padėtų sumažinti odos sausumą ir nuovargį.

Mes gaminame vonios bombas su eteriniais aliejais kurie

padeda spręsti nuovargio ir sausos odos problemą. Šis mūsų

produktas inovatyvus tuo, kad kvapai ir spalvos yra natūralūs ir

ekologiški.

Tirpstančios emocijos

tirpstancios.emocijos

Tirpstančios emocijos
Kauno Veršvų gimnazija

Tirpstančios emocijos 5-8 klasių bendrovė

https://www.facebook.com/Tirpstan%C4%8Dios-emocijos-112864247512408
https://www.instagram.com/tirpstancios.emocijos/
https://tirpstancios-emocijos.mozello.lt/



