Junior Achievement Latvia (JA Latvia)
Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) Latvijas mēroga pasākums
CITS BAZĀRS pavasarī 2021
DALĪBNIEKU SARAKSTS
INTERJERA PRECES

ELEKTROPRECES,
GAISMAS OBJEKTI

SUVENĪRI, DĀVANAS,
SEZONAS PRECES

APĢĒRBI, AKSESUĀRI

SPĒLES, PRECES
BĒRNIEM

PAKALPOJUMI, IZKLAIDE

PĀRTIKA, PRECES
VIRTUVEI

SKAISTUMKOPŠANA,
BIŽUTĒRIJA

Skolas nosaukums

SMU, tā pārstāvētā
nozare

Produkta apraksts

Rīgas Teikas vidusskola

¿kam?

Pārstrādāta papīra dāvanu kartītes ar unikālu dizainu

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

A sparkling moment

Paštaisīti auskari un rotaslietas, kuru dizaini iedvesmoti
no populāriem seriāliem, filmām un grāmatām

Rīgas Imantas vidusskola

a1r1es

Dizainēti, profesionāli apgleznoti apavi, apģērbi un
aksesuāri

Rīgas 64. vidusskola

Ādažu telpu orientēšanās
sacensības

Telpu orientēšanās sacensības Ādažu pilsētas apkārtnē

Mārupes Valsts ģimnāzija

ALB_M

Dobeles Valsts ģimnāzija

ALETE bikes

Zīmēšanas bloks ar spirāli un korķa vāku, kam pie
aizmugurējā vāka piestiprināta aploksne dažādiem
nolūkiem
Koka līdzsvara ritenis aktīviem pieaugušajiem

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Alfītis

Bērnu attīstoša alfabēta sieniņa

Talsu 2. vidusskola, Talsu Valsts
ģimnāzija

ALLEVIO

Skatuves vizuālo efektu ražošana - gaismas objekti,
kontroles ierīces, papildierīces

Amatnieki

Koka un briežu ragu izstrādājumi

ANTI-V

Roku dezinfekcijas līdzeklis cietā agregātstāvoklī

AquaMusic

MP3 atskaņotājs, ar kuru drīkst peldēt zem ūdens

Draudzīgā aicinājuma Liepājas
pilsētas 5. vidusskola

Argentum

Paštaisītas koka lampas, kas paradzētas interjera
izdaiļošanai

Irlavas pamatskola

Art touch

Mākslas darbi

Mārupes Valsts ģimnāzija

Athene

Paklāji, kas nodrošinās ikvienam mīkstu, siltu un mājīgu
komforta sajūtu

Saldus pamatskola
Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija
Ventspils 2. vidusskola

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma
tehnikums
Siguldas 1. pamatskola

Bark

Koka suņu būdas

Bartic

Apģērbi - krekli, džemperi, zeķes u.c.

Daugavpils 16. vidusskola

Bathsy

Ķermeņa kopšanas līdzekļi (aromatiskās ziepes,
ķermeņa skrubis, vannas bumbas)

Iecavas vidusskola

BeeWrap

Bišu vaska drāniņas, klo lieto plastmasas plēves vietā

Skolas nosaukums

SMU, tā pārstāvētā
nozare

Produkta apraksts

Rīgas Imantas vidusskola

Bikes Joint

Atrestaurēti velosipēdi

Valmieras tehnikums

Blind ABC

Tehnoloģiski izstrādata Braila raksta tāfelīte ar skaņas
elementiem

Rīgas 64. vidusskola

Body Peace

100% dabīgs ķermeņa sviests ar maigu kakao un
kokosriekstu smaržu

Madonas Valsts ģimnāzija

BomBomba

Šokolādes bumba, kuru ieliekot karstā dzērienā, spēj
pavērt jaunu garšu kārpiņu pasauli.

Rīgas Imantas vidusskola

Bōshi

Kvalitatīvas kokvilnas cepure ar nagu un modernu
Japānas stila apdruku

BraceletCase

Aproces no kurpju šņorēm un citiem matriāliem

Bratus

Klasiskā maka modernais sāncensis

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

BrushDash

No koka izgatavotas matu sukas ar ērtu, vieglu un ātru
attīrīšanas funkciju, izmantojot gumijas uzliku

Rīgas 64. vidusskola

BurBelle

Mākslīgie nagi ar nagu kopšanas komplektiņu dāvanā

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Calliope

Auduma maisiņi ar kabatu, oriģinālas mākslas un dzejas
rindu apdruku

Daugavpils Tehnoloģiju
vidusskola - licejs

Candy Candles

Aromātiskās sveces no ekoloģiski tīriem resursiem un
dabiskas dekorācijas

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Cepoxy

Epoksīda sveķu rotaslietas

Dobeles Valsts ģimnāzija

Chaos Angel

Kreklu apdrukāšana/apgleznošana ar akrila krāsām

Ogres tehnikums

CHISTS

Daudzfunkcionāla mēbele - pufs jeb sēžamlāde.

Mārupes Valsts ģimnāzija

CITĀTU PIETURA

T-krekli ar latviešu dzejas citātiem un interesantiem
teicieniem

Ventspils Valsts 1. ģimnāzija

Clay Break

Videi draudzīgi māla trauki, kas paredzēti savu domu
pierakstīšanai

Ventspils Valsts 1. ģimnāzija

Clay Play

Inovatīvas un dabai draudzīgas 3D krāsojamās
rotaļlietas no papīra māla

Draudzīgā aicinājuma Liepājas
pilsētas 5. vidusskola

Clear beauty

No epoksīda sveķiem veidotas dažādas ķemmes un
burtu piekariņi

Tumes vidusskola

CookieDrinks

Dzērienu aparāts ikdienai un ballītēm

Rīgas Franču licejs

CookSmart

Moderni, augstas kvalitātes priekšauti ar apdruku, kas
atvieglo darbu virtuvē

Rīgas 64. vidusskola

Correct Group

Tiny Jobs - ar šo aplikāciju būs iespējams nopelnīt,
palīdzot kaimiņiem

Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija

Cosy cup

Filca krūzīšu jaciņas ar klāt piegludināmām uzlīmēm vai
izšujam savu dizainu

Saldus novada pašvaldības
Druvas vidusskola
Ķekavas vidusskola

Skolas nosaukums

SMU, tā pārstāvētā
nozare

Produkta apraksts

Rīgas Centra humanitārā
vidusskola

Critical Learning

Platformas izveidošanu tiem, kas kaut ko jaunu grib
iemācīties vai arī tiem, kas kādam grib kaut ko iemācīt

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Crystal Melodies

Dizaina elements - stikla plāksnīte ar klienta izvēlētu
dziesmu

Siguldas 1. pamatskola

cSocks

"Zeķes" mēbelēm

Privātā vidusskola "Klasika"

D slime

Slime - želejveida produkts, kas spēj izturēt jebkādas
manipulācijas

Madonas pilsētas vidusskola

Decor For You

Galda piederumi ar ekskluzīviem rokturiem no buka raga

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

DeRo

Dažāda veida rotaslietas un sapņu ķērāji

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Divine

Hūdiji ar mūsu kompānijas dizainu

Rīgas Franču licejs

DoubleLap

Multifunkcionāls koka klēpja galdiņš, kuram ir vairākas
pielietošanas iespējas

Carnikavas pamatskola

DRAM

Riepu puķu podi piecdesmit nokrāsās dārza un balkona
interjeram

Talsu 2. vidusskola

Dream Hunters

Sapņu ķērāju izgatavošana

Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija

Dribble

Speciāla dizaina basketbola bumbas, kurām dizainu
iespējams izveidot pēc izvēles

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

drink&think

Niedru salmiņi, dabai draudzīga alternatīva, vairākkārt
un praktiski lietojami ikdienā

Rīgas Teikas vidusskola

DripDrops

Ūdens necaurlaidīgi mugursomu pārvalki ar
atstarojošiem elementiem

Profesionālās izglītības
kompetences centrs "Rīgas
Valsts tehnikums"

Drošības Ķepa

Atstarojošās suņu pavadas, kas nodrošinās redzamību
dienas tumšajā laikā

Ikšķiles vidusskola

Dziedi Silti

Estētiskas mapes ar iestrādātu sildelementu un
skatuves etiķetei atbilstošu vizuālo izskatu

Limbažu 3. vidusskola

Eco bags

Ūdens necaurlaidīgs kokvilnas un akrila pārklājuma
auduma maisiņš ar atstarojošiem objektiem

ECO-textile

Kokvilnas daudzlietojams eko-iepakojums, kurš saglabā
produkta garšu, krāsu, aromātu

EcoTrain

Ekoloģiska spēle bērniem, kura iedalīta 4 līmeņos

Babītes vidusskola

EDIN

Mājaslapa, kas satur mūsdienīgu informāciju par “zerowaste”, šķirošanu, vegānismu un veģetārismu u.c.

Saldus novada pašvaldības
Druvas vidusskola

EKE

Burtnīcas un klades ar ekoloģiski draudzīgām,
pārstrādātām papīra lapām

Mārupes Valsts ģimnāzija

EkoEsence

Universāls, ekoloģisks, dabai draudzīgs gaisa
atsvaidzinātājs no otrreiz pārstrādātiem materiāliem

Profesionālās izglītības
kompetences centrs "Rīgas
Valsts tehnikums"
Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija

Skolas nosaukums

SMU, tā pārstāvētā
nozare

Produkta apraksts

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

ELEM

Bižutērija no polimēra, filca, pērlēm

Jēkabpils Agrobiznesa koledža

Elvik teabags

No lina auduma šūti vairākkārt lietojami tējas maisiņi,
pildīti ar zāļu tēju

Madonas Valsts ģimnāzija

Emondo

Izglītojoša galda spēle par atkritumu šķirošanu, vides
piesārņojumu un nelielām fiziskām aktivitātēm

Āgenskalna Valsts ģimnāzija
Draudzīgā aicinājuma Liepājas
pilsētas 5. vidusskola

ERE Spēles

Galda spēle "Ražas vākšana"

Ethereal Accessories

Kaklarota ar cementa piekariņu un folija elementiem

Ventspils Valsts 1. ģimnāzija

EVEBIJOUX

Pašdarinātas dažādu dizainu rotaslietas, kuras
iespējams arī personalizēt pēc iepriekšēja pasūtījuma

Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija, Jelgavas 4.
vidusskola

Festive Feeling

Video meistarklases, kā pagatavot kārdinošos gardumus
no smalkākajām kafejnīcām

Limbažu 3. vidusskola

FFB

Fly Fingerboard - koordinācijas attīstīšanai, pirkstu
veiklībai

FireFly

Atstarojošo lentu vestes ar maināmu izmēru

FLORD

Kreppapīra ziedi

Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija

Fodes

Video un foto apstrāde, aksesuāri tālrunim un perifērijas
ierīcem

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

Fokuss

Galda spēles

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

FRUTE

Neparasti, unikāli no īstiem kaltētiem augļiem veiodoti
auskari

Salaspils 1. vidusskola

FYH

Auduma sejas maskas

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Gerbārijs

Ziepes, kas ražotas no kazas pienu un pašu ievāktiem,
kaltētiem ziediem

Ghetto t's

Krekli ar apdruku, pašu veidotu dizainu

Gift box

Dāvanu komplekti jūsu mīļajiem svētkos

giftable

Dāvanu kastītes, kurām pircējs/pasūtītājs izvēlās tēmu,
konceptu

Glamorous girls

Auskari, kaklarotas, gredzeni un rokassprādzes

Glassio

Rokām darināti auskari no polimērmāla

Salaspils 1. vidusskola

GlasSong

Sienas dekors no stikla ar savas mīļākās dziesmas
atskaņošanu

Rīgas Imantas vidusskola

Glasswer

Universālas glāzes no izlietotām stikla pudelēm

Lizuma vidusskola

Golden Wood

Atslēgu piekariņi no riteņa ķēdēm un gumijām

Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija
Profesionālās izglītības
kompetences centrs "Rīgas
Valsts tehnikums"

Profesionālās izglītības
kompetences centrs "Rīgas
Valsts tehnikums"
Daugavpils 13. vidusskola
Salaspils 1. vidusskola
Saldus novada pašvaldības
Druvas vidusskola
Rīgas 49. vidusskola, Rīgas 64.
vidusskola

Skolas nosaukums

SMU, tā pārstāvētā
nozare

Produkta apraksts

Siguldas 1. pamatskola

GUMO

Pārstrādāts, videi draudzīgs papīrs apsveikuma
kartiņām vai citiem radošiem darbiem

Dobeles 1. vidusskola

Handmade to you

Kvalitatīvi slaimi, rotaslietas, tai dai krekli

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

HERIMS

Sēdekļu paliktņi, kas apvilkti ar ūdens necaurlaidīgu
audumu, lai to varētu izmantot jebkur

Ventspils 2. vidusskola

Historix

Novadpētniecības un tūrisma aplikācija mobilajam
tālrunim

Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija

Holean

Auduma maisiņi, kas apdrukāti ar motivējošiem/jautriem
teicieniem

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Honey Bliss

Ziemeļgaujas bioloģiski daudzveidīgo pļavu un mežu
medus ar pievienotām garšām

Talsu 2. vidusskola

iClean

Parocīgs un kompakts roku dezinfekcijas līdzeklis

Dobeles 1. vidusskola

Idejiņa

Papīra pūķi, leļļu cepurītes, tamborēti spilventiņi,
dekoratīvie ziedi, mazie pārsteigumi

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

INSECURE

Siguldas 1. pamatskola

invibe

Talsu 2. vidusskola

IRONABLE

Dažādus dizaini T-krekliem - kvadrātveida un tiek
uzgludināti virsū apģērbam

Oskara Kalpaka Liepājas 15.
vidusskola

Jaunie amatnieki

Mantiņas un rotājumi no koka un 3D printera.

Rīgas Teikas vidusskola

Jaura

Sojas/ augu vaska vai parafīna sveces ar dažādiem
aromātiem un interesantiem uzrakstiem

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

KAI

Augstākās kvalitātes sveces, kas izgatavotas no
parafīna, ar dažādiem aromatizētājiem

Draudzīgā aicinājuma Liepājas
pilsētas 5. vidusskola

KAIF

Ķermeņa skrubji,kuri ir īpaši ar to dabīgo sastāvu,kuri
nekairina ādu

Slokas pamatskola

Kaija craft

Otrreizēji pārstrādātu materiālu aksesuāri

Carnikavas pamatskola

Kaķu un suņu rotaļlietas

Kaķu un suņu rotaļlietas

Malnavas koledža

KateZ

Pārveidotas džinsu jakas, aksesuāri

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Kechi

Daudzfunkcionālu ādas klipšu ražošana, izmantojot
kvalitatīvu ādu un spēcīgus magnētus

Madonas Valsts ģimnāzija
Saldus novada pašvaldības
Druvas vidusskola

Kimberlin

Kēksu maisījumi ar dažādām rudens velšu garšām

Kirello

Kokvilnas zeķes ar mullinē diegu izšuvumu

Rīgas 49. vidusskola

KLEIDOD

Otrreizēji pārstrādātas drēbes ar oriģinālu dizainu, kas
radīti, lai atsvaidzinātu ikviena garderobi

Saldus novada pašvaldības
Druvas vidusskola

Koka gars

Atslēgu piekariņi un krūzes paliknīši

Eko & vegan tekstilizstrādājumi
Lina masāžas paklājiņš, kas aizpildīts ar kokosrieksta
šķiedru

Skolas nosaukums

SMU, tā pārstāvētā
nozare

Produkta apraksts

Babītes vidusskola

Krūze un Jūra

Unikāla, rokām apgleznota krūze ar jūras ainavu

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

KYWO

Dažāda izmēra un dizaina T-krekli ar Āzijas
iedvesmotiem uzrakstiem un bildēm

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

LAGOM

Īpaši dizainēti krekli, kā arī dizaina pakalpojumi

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

La Lumi

Galda lampu izstrāde

Mārupes Valsts ģimnāzija
Tukuma 3. pamatskola, Tukuma
E. Birznieka-Upīša 1.
pamatskola
Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija
Daugavpils 3. vidusskola

Laimes maisiņš

Aromātiski maisiņi ar krītu un rīsiem

LAITHING

Atstarotāji

LandE

Stikla dekors ar apdruku no mūzikas lietotnes "Spotify"

Latvia clay decorations
Latvian Bio Cosmetics
(LBC)

Rotājumi un suvenīri

Salaspils 1. vidusskola
Ventspils Valsts 1. ģimnāzija

Dažādi ķermeņa, ādas kopšanas līdzekļi

Laudin

No epoksīda sveķiem veidoti personalizēti atslēgu
piekariņi, kuri Tavu atslēgu izskatu padarīs krāšņāku

Lavida

Apdrukāti T-krekli

Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija
Profesionālās izglītības
kompetences centrs "Rīgas
Valsts tehnikums"
Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija
Saldus novada pašvaldības
Druvas vidusskola
Āgenskalna Valsts ģimnāzija
Rīgas 64. vidusskola, Rīgas
Kultūru vidusskola

LAVISH

Ziepju izgatavošana, iekļaujot dekoratīvus, kaltētus
ziedus un augļus

Leduspuķe

Epoksīdu sveķu izstrādājumi - rotas vai atslēgu piekariņi

Light Tree

Koka svečturīši

Logos

T-krekli ar apdruku

LOTUS

Vannas pulveris un sāls

Liepājas Raiņa 6. vidusskola

Lovely crafts

Tamborētas somas, paliktnīši, groziņi. Adītas
atstarojošās suņu šalles. Pītas suņu rotaļlietas

Profesionālās izglītības
kompetences centrs "Rīgas
Valsts tehnikums"

Luna Lucernis

Dabīgo sveču izstrāde

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

LVlights

LED lampu izstrāde koka karkasā, veidojot telpu
izgaismojošas latvju zīmes

Rīgas Hanzas vidusskola

Lynx&Fox

Krāsojamā grāmata bērniem ar dzīvnieku zīmējumiem
un interesantiem faktiem

Ma joie

Skrubji, kuru pamatā ir dabīgas eļlas

Maģiskās burciņas

Dekors maģiskās burciņas

Mágissa

Līdzi nēsājamas burciņas ar dažādām funkcijām

Mājas musli

Mājās gatavots musli

Oskara Kalpaka Liepājas 15.
vidusskola
Tukuma 2. vidusskola
Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija
Cēsu novada pašvaldības Cēsu
Valsts ģimnāzija

SMU, tā pārstāvētā
nozare

Produkta apraksts

MAK Soap

Ziepju izgatavošana dažādās formās, krāsās un ar
dažādiem aromātiem

mARTa

Lampiņu virtene svētkiem

Daugavpils 3. vidusskola

Maska shop

Daudzveidīgas maskas no auduma

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Maskify

Vairākas reizes izmantojamu kokvilnas auduma maskas

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija
Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija
Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija
Saldus novada pašvaldības
Druvas vidusskola
Tukuma 3. pamatskola

MaskYou

Bioloģiski dabīgas māla sejas maskas

Me-pong

Me-pong ir rotaļlieta,kuru spēlē viens cilvēks

Medalla

Medaļu turētāji ar iespēju tos personalizēt

Megnesa

Relaksējošas vannas bumbas ar lavandas smaržu

Meiteņu rotas.

Rotas meitenem-rokasprādzes, gredzeni,matu gumijas

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Melior

100% kokvilnas auduma plāksnītes, kuras ir atkārtoti
lietojamas un videi draudzīga alternatīva

Rīgas Imantas vidusskola

Melnā Roze

Apģērbu stilizēšana, sava zīmola dizaina atveidošana uz
džemperiem

Skolas nosaukums
Profesionālās izglītības
kompetences centrs "Rīgas
Valsts tehnikums"
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Profesionālās izglītības
kompetences centrs "Rīgas
Valsts tehnikums"
Daugavpils 3. vidusskola

Mīlīši

Mīlīši ir ar rokām veidoti mīkstie un krāsainie lācīši

mimi.plushka

Plediņi, kuri ir derīgi jau no 0+

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

MISspēles

Pašu izstrādāta, interesanta galdaspēle

Daugavpils 3. vidusskola
Austrumlatvijas radošo
pakalpojumu centrs "Zeimuļs",
Rēzeknes tehnikums

Morell

T-krekli tie-dye stilā ar izšuvumiem

Mr & Mrs Soap

Ziepju dāvanu pušķi sievietēm un vīriešiem

Rīgas 49. vidusskola

Mr. WIL

Krekli ar dizainētu apdruku, kuri parāda, kur atrodas
Latvija

Rīgas 49. vidusskola

Ms.BOE

Lūpu balzami, gatavoti no dabīgām un augu valsts
izcelsmes izejvielām

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Muskuļaugs

Sausais vegānu plācenīšu maisījums ar augstu
olbaltumvielu saturu

Mystic plants

Ārstnieciski produkti (tējas,imunitātes
dzērieni,uzlējumi),kas sastāv no 100% dabīgiem augiem

N-DARK studio

Bērnu, ģimenes, individuālās fotosesijas, kā arī sporta
sacensību fotografēšana

NatureBloom

Dabīgi produkti

nikitam_cake

Konditorejas izstrādājumi

NiNo spilveni

Griķu sēnalu spilveni no dažāda raksta audumiem

NIV

Aromātiskas vannas bumbiņas divos izmēros

Bauskas Valsts ģimnāzija, Rīgas
Centra humanitārā vidusskola,
Rīgas Valsts 3. ģimnāzija
Profesionālās izglītības
kompetences centrs "Rīgas
Valsts tehnikums"
Rīgas Teikas vidusskola
Daugavpils 3. vidusskola
Saldus novada pašvaldības
Druvas vidusskola
Ventspils 2. vidusskola

Skolas nosaukums

SMU, tā pārstāvētā
nozare

Produkta apraksts

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

No Gravity Charger

Revolucionārs un inovatīvs bezvadu lādētājs

Talsu 2. vidusskola

NOHO

Termo sēžamie paliktņi, kas ir komfortabli, izturīgi un
neaizņem daudz vietas

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Nostalģia

Apģērbs (džemperi un t-krekli) ar latviešu filmu
spilgtākajiem attēliem no kinofilmām

Pilsrundāles vidusskola

Odziņas

Netradicionāli ievārījumi

Rīgas 64. vidusskola, Rīgas
Juglas vidusskola

OneChef

Serviss, caur kuru gan amatieri, gan profesionāļi varēs
piepelnīties, piestrādājot par privātajiem pavāriem

Mārupes Valsts ģimnāzija

OneStop360

360° bildes, virtuāli izstaigājamas uzņēmuma telpas un
apkārtne

Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija

P-Ball

No koka taisīta populārākā 70. un 80. gadu arkādes
spēle ''Pinball''

PaApe

Stikla trauku apgleznošana ar dažādu bāžu krāsām

PAF

Ar rokām veidoti dekoratīvi cipari un burti dažādiem
svētkiem

Party time

Pasākumu organizēšana un vadīšana

Paulas_2

Našķu sausie maisījumi, kas garšos ikvienam

Madonas pilsētas vidusskola

Pets Dream

Kvalitatīva mājdzīvnieka gultiņa no otrreizējās
pārstrādes materiāliem

Rīgas Teikas vidusskola

Piededzini

Koka svečturi, ar ko svecītes iedegšana ir ērtāka

Daugavpils 13. vidusskola

PiespraudesStore

DIY piespraudes ar pērlītēm

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

piNit

Unikāla personalizēta kaklarota, kas derēs katram
cilvēkam, neskatoties uz vecumu un dzimumu

Rīgas Franču licejs

Plan

Moderns kalendārs, kuru var izmantot pat vairākus
gadus pēc kārtas

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija

Plant your dreams

“Dari pats” augu audzēšanas komplekts

Daugavpils 13. vidusskola

play teach

Sezonas piedāvājums

Privātskola "Latreia"
Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija
Salaspils 1. vidusskola

Praxia

Platforma svešvalodu praksei un saziņai

PuBa

Bērzkoka putnu barotavas riņķa līnijas formā

Punktiņ prieks

Aizkraukles novada vidusskola

PūraLāde

Salaspils 1. vidusskola

Putnumāja

Apsveikuma kartiņas, kuras bērni spēs paši pabeigt
Auduma T-krekliņi ar pašu izdomātu latvisku, unikālu
dizainu
Putnu mājas dažādiem putniem

Mārupes Valsts ģimnāzija

Quotte

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Raincase

Cēsu novada pašvaldības Cēsu
Valsts ģimnāzija
Profesionālās izglītības
kompetences centrs "Rīgas
Valsts tehnikums"
Draudzīgā aicinājuma Liepājas
pilsētas 5. vidusskola
Madonas Valsts ģimnāzija

Šķīvji ar apdruku
Ūdens izturīgs velosipēda sēdekļa pārvalks dažādās
krāsās

Skolas nosaukums

SMU, tā pārstāvētā
nozare

Produkta apraksts

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Rainz

Ūdens necaurlaidīgi mugursomu apvalki ar oriģinālu
logo un/vai atstarojošiem latviešu rakstiem

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Re - Kas - Te

Iepakojuma kastes, kas pārveidotas par interesantām
glabāšanas kastēm vai dāvanu iepakojumiem

Madonas Valsts ģimnāzija

Re-Grain

Ēdami vienreizlietojamie trauki, kas ir pilnībā nekaitīgi
videi un ātri sadalās dabā

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Relangs

Auskari un rokassprādzes no polimēra

Rīgas Franču licejs

REMOVOO

Kurpju novilcējs - produkts, kas palīdzēs novilkt apavus,
tos nesabojājot

Dobeles 1. vidusskola

Roam Dynamics

IT kodēšanas pakalpojumi

Irlavas pamatskola

Rokdarbu Pavēlnieki

Skaisti ausu ausaiņi (sildītāji)

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

RosedCherry

Fotosesijas - gan individuāli, gan ģimenes

Rīgas 49. vidusskola

rxngsz

Metāla gredzeni ar dabīgiem akmeņiem

Ogres 1. vidusskola

Sac à linge

Eleganti, parocīgi, dabai draudzīgi veļas maisi, kas
veidoti no dažādu krāsu lina un kokvilnas auduma

Rīgas 64. vidusskola

SafetySleep

Daugavpils 3. vidusskola
Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija

Sanflor

Dobeles Valsts ģimnāzija

SaVio

Ventspils 2. vidusskola, Ogres
tehnikums

SensDrums

Elektroniskas bungas ar sensoriem, kas reaģē uz
pieskārienu ar skaņu un mirgojošu, krāsainu gaismiņu

Draudzīgā aicinājuma Liepājas
pilsētas 5. vidusskola

Shine bright like a diamond

Smalka, eleganta kaklarota ar mazu kristālu

Siguldas 1. pamatskola

SHODO

Auskari, kas ir pagatavoti mīlot un saudzējot dabu, jo
otrreiz izmantojam plastmasu

Mazsalacas vidusskola
Profesionālās izglītības
kompetences centrs "Liepājas
Valsts tehnikums"
Malnavas koledža

Simple wood

Koka darinājumi un vaska sveces

Sindy - Shine

Matu maskas, kas izgatavotas no dabīgiem produktiem

Sirdsprieks

Sveces

Rīgas Teikas vidusskola

Skins

3 dažādu aromātu ķermeņa sāls skrubji un ziepītes

Limbažu 3. vidusskola

Smaržīgās pērles

Vannas bumbu izgatavošana no dažādiem materiāliem

Rīgas 64. vidusskola

Soapy

Ziepes ar augstu glicerīna saturu

Ludzas novada Bērnu un
jauniešu centrs

SoDaLiNa

Rotaslietu izgatavošana: atstarotāji, aproces rokssprādzes, auskari

Santé

Šūti auduma spilveni, lai padarītu jūsu braucienus
ērtākus
Dāvanu pušķi, kas veidoti no dažādiem saldumiem utml.
Dabīgu un ekoloģisku izejvielu roku dezinfekcijas
līdzeklis
Rotaslietas, piekariņi un citi priekšmeti, kas veidoti no
epoxy resin un ziediem vai citām dekoratīvām
sastāvdaļām

Skolas nosaukums

SMU, tā pārstāvētā
nozare

Produkta apraksts

Salaspils 1. vidusskola

Softenseat

Mitrumizturīgs paliktnis cietām, aukstām sēdvietām
stadionos un citās āra pasākumu norises vietās

Talsu 2. vidusskola

Somnium

Kvalitatīvs karšu maks, izgatavots no videi draudzīgiem
materiāliem ar iestrādātu signālu bloķēšanu

Valmieras tehnikums

Spoonable

Daudzfunkcionāls ēšanas instruments ar trīs maināmiem
uzgaļiem - karote, dakša un mazā karotīte

Carnikavas pamatskola

Sprout Head

Kopjama rotaļlieta bērniem ar īstiem, augošiem zāles
matiem

Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija

Stāsts

Personalizētas koka kastītes rotaslietu un citu mazu
priekšmetu uzglabāšanai

Mārupes Valsts ģimnāzija

STELLIGNO

Rokām darināti un oriģināli atslēgu piekariņi no koka ar
zodiaka zīmju zvaigznājiem

Daugavpils 16. vidusskola

Stickers.lv

Dažada izmēra vinila un papīra uzlīmes, maisiņi ar printu
pēc klienta pieprasijuma

Rīgas Teikas vidusskola

Stiklene

Stikla pudele ar mūsu pašu veidotu pļavas ziedu motīvu,
kas drukāts stikla drukā

String art gleznas

String art gleznas ar orģinālzīmējumiem no īrisa diegiem

Svečturu māja

Svečturi, kas izgatavoti no ģipša

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Tbag

Dažādu radošu dizainu 100% kokvilnas maisiņi baltā un
melnā krāsā ar rāvējslēdzējiem

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

tease

T-krekli ar ikonisku Hip-Hop dziesmu vārdiem

Siguldas pilsētas vidusskola

TechTrioLatvia

Turētāji, kas izskatīsies eleganti

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija
Saldus novada pašvaldības
Druvas vidusskola
Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Telespot

Telefona statīvs, turētājs

The wild

Dabīgas roku un ķermeņa ziepes

theecomaiss

Auduma maisiņi

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Theia

Eleganti sudraba auskari

Salaspils 1. vidusskola

TheWhiteWand

Dekora elementi un Ziemassvētku rotājumi

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

TimeToBe

Dienasgrāmata/Bullet Journal “TimeToBe”

Āgenskalna Valsts ģimnāzija
Profesionālās izglītības
kompetences centrs "Rīgas
Valsts tehnikums"
Rīgas 49. vidusskola

TintLab

Dizainēti porcelāna šķīvji

TreeCandleStore

Dekoratīvs koka svečturis, kas sastāv no koka, sveces,
sausiem ziediem vai arī cita dekora

Trešais Mākonis

Batikoti krekli ar diva veida uzšūtiem mākoņiem

Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija

Trīsreizējs

No koka izgatavots trijstūris, uz kā augšējās spices
paredzēts novietot grāmatu atvērtā veidā

Draudzīgā aicinājuma Liepājas
pilsētas 5. vidusskola
Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija

Skolas nosaukums

SMU, tā pārstāvētā
nozare

Produkta apraksts

Profesionālās izglītības
kompetences centrs "Rīgas
Valsts tehnikums"
Daugavpils Tehnoloģiju
vidusskola - licejs
Draudzīgā aicinājuma Liepājas
pilsētas 5. vidusskola
Madonas Valsts ģimnāzija

True colors

Grieztās gleznas

TWN - Together With
Nature

Koka puzzle - mīkla

Undercup

Krūžu paliktņi

Underdesk

Daudzfunkcionālo koka galdiņi

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Vadale

Dažādu veidu burciņas, kas būs kā dāvana, kā vieta
iedvesmai un arī kā dienasgrāmata

Rīgas Teikas vidusskola
Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzija
Profesionālās izglītības
kompetences centrs "Rīgas
Valsts tehnikums"

Velc un nemokies

No dabīga materiāla gatavotas apavu lāpstiņas

Vienā mezglā

Ar 3D printeri veidoti apavu šņoru mezgla fiksētāji

VIK&SAN

Bērnu motivējošs kalendārs, kas palīdz bērnam
iemācīties būt atbildīgam

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Vizo

Viegli saprotamas, piesaistošas un ilustratīvas shēmas
(infografikas)

VNK

Metāla gredzeni ar individuāli pielāgotu izmēru

Warm Heart

Rokām darināts koka rāmītis saviem sapņiem, mērķiem,
atmiņām

Ze Laits

LED neona uzraksti

ZODIES

Batikoti krekli un zeķes ar personalizētu zodiaka zīmi

Zumzums

Produkti no un ar bišu vasku

Draudzīgā aicinājuma Liepājas
pilsētas 5. vidusskola
Profesionālās izglītības
kompetences centrs "Liepājas
Valsts tehnikums"
Cēsu novada pašvaldības Cēsu
Valsts ģimnāzija
Talsu 2. vidusskola
Bērzaunes pamatskola

