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 Svētku dāvanas un gardumi 
no Balvu novada 

mājražotājiem, amatniekiem

Virtuālais tirdziņš



Gardumi svētku galdam un garšīgām dāvanām

Piparkūkas, piparkūku mīkla.
Zāļu tējas, augu sīrupi, pirts skrubji

Arnitas labsajūtu darbnīca

@ArnitasLabsajutuDarbnica

26361594

Ābolu u.c. augļu, ogu sulas - 
 ražotas Kubulos. www.nolaukiem.lv

SIA Hazelhills

@nolaukiem.lv

27004732

Pērļu grūbas, pupas, zirņi, pankūku
maisījumi u.c. www.kotinuveikals.lv

ZS Kotiņi

@Kotinizs

26361594

Kūkas, cepumi, karamele, zefīri,
makarūni, bezē, u.c. našķi

Caramella

@caramella.konditoreja

26840337

Ogu un augļu sukādes, sīrupi,
marmelādes

Ilze Liepiņa

26432506
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https://www.facebook.com/ArnitasLabsajutuDarbnica
https://www.facebook.com/nolaukiem.lv
https://www.facebook.com/Kotinizs
https://www.facebook.com/caramella.konditoreja


Cienasts svētku galdam - pīrādziņi,
kliņģeri, maize, keksi, tortes,
Vecrīgas, eklēri

Aija Pumpure

29296706

Gaļas kūpinājumi

ZS Dižarāji

26361594

Mājas alus, kvass

IK Kolnasāta

Mājas alus Kolnasāta

26452844

Ogu un augļu mājas vīns

Dīķmalas

Viesu māja ''Dīķmalas''

29471150

Ābolu un ķirbju sulas

Alefrons

26541112

Gardumi svētku galdam un garšīgām dāvanām
2021

https://www.facebook.com/M%C4%81jas-Alus-Kolnas%C4%81ta-110832240344309
https://www.facebook.com/Viesu-m%C4%81ja-D%C4%AB%C4%B7malas-101036578008862


Cepures, šalles, apģērbs mazuļiem

Anita Kairiša

Akideas Anitas Kairišas idejas

29137849

Idejas skaistām un praktiskām 
Ziemassvētku dāvanām

Lielformāta ziedi un ziedu gleznas

Lamur flowers

@lamurflowers

28335192

Pašgatavotas ziepes, vannas bumbas

Laimdota Zelča

26367279

Koka dizaina lietas interjeram

Benorse

@benorseSHOP

22107725

Adījumi - cepures, šalles, cimdi ar
latviskiem rakstiem, apģērbs bērniem

Dace Šulta

29446520

Bišu vaska sveces, medus

Vivita Višņekova

ZS "Ezerlīči"- (Ziemciešu stādi,medus
un tā produkcija,rokdarbi)

22362994 

Keramika

Lība Ločmele

28769481
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https://www.facebook.com/AKideas-Anitas-Kairi%C5%A1as-idejas-802415366629268
https://www.facebook.com/lamurflowers
https://www.facebook.com/benorseSHOP
https://www.facebook.com/groups/909276042603939


Eko rotaļlietas bērniem
Austie deči

Annele Slišāne

@Anneleszeme

29754060

Metāla izstrādājumi, suvenīri

Metālkalis Igors Trešutins

26519040

Personalizēti uzšuvumi uz t-krekliem,
auduma maisiņiem. Jostas ar
rakstiem vai ieaustu tavu vārdu

ZS Jākupāni

29471150

Eglīšu rotājumi, krūzīšu paliktņi,
atslēgu piekariņi, ledusskapju
magnēti

IK 3D Art

20266122

Ziepes un sojas vasaka sveces ar
pļavu ziediem, ozolkola ziepju
paliktnīši, bērzu pirts slotiņas 

Sajūtu pļavas

sajutuplavas

29445856

Ādas izstrādājumi - auskari,
somas, jostas, maki

Leatherely

@Leatherely

28303578

Idejas skaistām un praktiskām 
Ziemassvētku dāvanām

2021

https://www.facebook.com/anneleszeme
https://www.facebook.com/Leatherely


Personalizētas dāvanas, svētku
kartiņas, kalendāri 2022.gadam

Amati print

@amatiprint

23479767

Lāzergravējumi - suvenīri, kastītes,
groziņi, auskari, piekariņi, koka 
 konstruktori bērniem

Vilibalt suvenīri

@VilibaltVB

26426889

Idejas skaistām un praktiskām 
Ziemassvētku dāvanām

Austie deči, grīdceliņi, adījumi

Valentīna Daukste

29325894

Individuāli produkti, izmantojot
lāzergriešanas, frēzēšanas,
ploterēšanas, 3D printēšanas
tehnoloģijas

FE DA cutting print

25659155

@FEDAcutting
Viļakas katoļu draudze
2022. gada kalendārs, pastkartes,  krūzītes

29522542 Guntars Skutels

2021

https://www.facebook.com/amatiprint
https://www.facebook.com/VilibaltVB
https://www.facebook.com/FEDAcutting


Idejas skaistām un praktiskām 
Ziemassvētku dāvanām

Piedzīvojums 2022.gadā kopā ar
retro moto klubu "Rūsa vējā" 

Rūsa vējā

Rūsa vējā

26425960

Amatnieku darinājumi Balvos,
Brīvības ielā 62

Veikals "Džinsu stils"

Džinsu stils

22314805

Dāvanu iesaiņošanas darbnīca.
Amatnieku un mājražotāju
produkcija Balvos, Brīvības ielā 59a

Studija "Azote"

@AzoteBalvi

26302158, 29445914

Gravēti koka izstrādājumi, dāvanas
ar individuālu apdruku

Circenes I. Reklāmas dizains

29427347

Balvos radīti ērti un funkcionāli
mēteļi ar atstarojošiem
elementiem

Dehore

Dehore

29897967

Auduma tašiņas ar 
atstarojošiem elementiem

Handwonder

Handwonder

29897967

Informācija apkopota, izmantojot uzņēmumu sniegtos datus, kā arī publiski
pieejamo informāciju par uzņēmumu darbību!

Par izmaiņām sniegtajos pakalpojumos vai jaunu pakalpojumu/preču pievienošanu,
sūtiet ziņu uz turisms@balvi.lv
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https://www.facebook.com/R%C5%ABsa-V%C4%93j%C4%81-440089806162106
https://www.facebook.com/D%C5%BEinsu-stils-191454367936096
https://www.facebook.com/AzoteBalvi
https://www.facebook.com/Dehore-104727528105375
https://www.facebook.com/Handwonder-120336972006837

