
 Svētku dāvanas un gardumi 
no Balvu novada 

mājražotājiem, amatniekiem, uzņēmējiem

2 0 2 2

Informāciju apkopoja Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrs, izmantojot uzņēmumu sniegtos datus, kā arī
publiski pieejamo informāciju par uzņēmumu darbību!

Ar mīlestību un rūpēm gatavoti mākslas darbi,
amatnieku darinājumi, gardumi un citas noderīgas lietas

svētku dāvanām!

Virtuālais tirdziņš - ieskaties, izvēlies, sazinies un iegādājies!



Piparkūkas, piparkūku mīkla. Maize,
zāļu tējas, augu sīrupi, pirts skrubji

Arnitas labsajūtu darbnīca

@ArnitasLabsajutuDarbnica

26361594

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

Caramella

@caramella.konditoreja

26840337

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

ZS Kotiņi

@Kotinizs

25772223

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

SIA Hazelhills

@nolaukiem.lv

27004732

Gaļas kūpinājumi

ZS Dižarāji

26586165

Ogu un augļu mājas vīns , karstvīns

Dīķmalas

Viesu māja ''Dīķmalas''

29471150

Mājas alus, kvass

IK Kolnasāta

Mājas alus Kolnasāta

26452844

Tortes, bezē, plātsmaizes, cepumi,
cukurgailīši

Mārīte Slišāne

27820349

Gardumi svētku galdam
un garšīgām dāvanām

2 0 2 2

Par izmaiņām sniegtajos pakalpojumos vai jaunu pakalpojumu/preču pievienošanu, sūtiet ziņu uz turisms@balvi.lv

https://www.facebook.com/ArnitasLabsajutuDarbnica
https://www.facebook.com/caramella.konditoreja
http://www.kotinuveikals.lv/
https://www.facebook.com/Kotinizs
http://www.nolaukiem.lv/
https://www.facebook.com/nolaukiem.lv
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063523326410
https://www.facebook.com/profile.php?id=100030708294855


Ķiploku pārslas, pulveris, ķiploku
ziedkātu pesto

Stabļovas ķiploks

@stablovaskiploks

29326534

Pašgatavotas ziepes, 
vannas bumbas

Laimdota Zelča 

26367279

Adījumi - cepures, šalles, cimdi ar
latviskiem rakstiem, apģērbs 
bērniem. Karnevāla maskas bērniem

Dace Šulta 

29446520

Austie deči, grīdceliņi, adījumi

Valentīna Daukste

29325894

Ziemassvētku piedāvājums: bišu vaska
sveces svētku noskaņās, dekori,
dāvanu komplekti svētkiem

Vivita Višņekova

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

22362994

Lielformāta ziedi un ziedu gleznas.
Lielformāta spārnu kostīmi. 
www.lamurflowers.lv

Lamur flowers 

@lamurflowers

28335192

Keramikas trauki, auskari.
Meistarklases keramikā individuāli
vai nelielās grupās

Lības keramika

libaskeramika@inbox.lv

28769481

Idejas 
skaistām un praktiskām 
Ziemassvētku dāvanām

2 0 2 2

Par izmaiņām sniegtajos pakalpojumos vai jaunu pakalpojumu/preču pievienošanu, sūtiet ziņu uz turisms@balvi.lv

Eko rotaļlietas bērniem. Austie deči

Annele Slišāne

@100deciLatvijai

29754060

Ziepes un sojas vaska sveces ar
pļavu ziediem, bērzu pirts slotiņas

Sajūtu pļavas

29445856

Medus, bišu maize, ziedputekšņi,
higiēniskās lūpu krāsas

Ozollapas

26432506

@ozollapas

https://www.facebook.com/stablovaskiploks
https://www.facebook.com/groups/909276042603939
https://www.facebook.com/lamurflowers
https://www.facebook.com/100deciLatvijai
https://www.facebook.com/ozollapas


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

Vilibalt suvenīri

@VilibaltVB

26426889 

Metāla izstrādājumi, suvenīri
Metālkalis Igors Trešutins

26519040

Personalizēti atslēgu turētāji, atslēgu
piekariņi, Ziemassvētku rotājumi,
organiskā stikla lampiņas ar jūsu
izvēlētu zīmējumu un dizainu;
citi individuāli produkti lāzergriešanas,
frēzēšanas, ploterēšanas, 3D
printēšanas tehnoloģijās

FE DA cutting print

@FEDAcutting 

25659155

Eglīšu rotājumi, krūzīšu paliktņi,
atslēgu piekariņi, ledusskapju 
magnētiņi

3D Art

20266122

Ādas izstrādājumi – roku darbs:
auskari, somas, jostas, maki u.c.

Leatherely / Andris Ločmelis

@Leatherely

28303578

2 0 2 2

Par izmaiņām sniegtajos pakalpojumos vai jaunu pakalpojumu/preču pievienošanu, sūtiet ziņu uz turisms@balvi.lv

Idejas 
skaistām un praktiskām 
Ziemassvētku dāvanām

Keramikas trauki u.c. interjera
priekšmeti. Keramikas
meistardarbnīcas 

Elita Eglīte

26322541

Eglīšu rotājumi no bišu vaska, bišu
vaska sveces, medus

Bišu namiņš

@BisuNaminsStablova

28356293

Balvos radīti ērti mēteļi ar
atstarojošiem elementiem

Dehore

Dehore

29897967

Auduma tašiņas ar dažādiem
dekoratīviem elementiem

Handwonder

Handwonder

29897967

https://www.facebook.com/VilibaltVB
https://www.facebook.com/FEDAcutting
https://www.facebook.com/FEDAcutting
https://www.facebook.com/Leatherely
https://www.facebook.com/BisuNaminsStablova
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064101642665
https://www.facebook.com/profile.php?id=100051374922071


Kartona kastes ar apdruku, īpašas
dāvanu kastes Ziemassvētku 
dāvanām, kastes ar uzņēmuma logo.
Personalizētas dāvanas, svētku 
kartiņas, kalendāri 2023.gadam.
amatiprint.lv

Amati print

@amatiprint 

23479767

Lavandas produkcija – ievārījumi 
ar lavandas garšu, smaržu 
spilventiņi, ķermeņa kopšanas 
līdzekļi u.c.

Paradīzes lavanda

Paradīzes lavanda

29423688

Putnu būrīši-konstruktori

“Taisi pats” putnu būrīši

Putnu būrīši ''Taisi Pats''

22009975

Gravēti koka izstrādājumi, dāvanas
ar individuālu apdruku

Circenes I. Reklāmas dizains

29427347

Idejas 
skaistām un praktiskām 
Ziemassvētku dāvanām

Amatnieku un mājražotāju 
produkcija Balvos, Brīvības ielā 59a
Dāvanu iesaiņošana

Studija "Azote"

@AzoteBalvi

26302158, 29445914

Amatnieku darinājumi Balvos, 
Brīvības ielā 62

Veikals "Džinsu stils"

Džinsu stils

22314805

2 0 2 2

Par izmaiņām sniegtajos pakalpojumos vai jaunu pakalpojumu/preču pievienošanu, sūtiet ziņu uz turisms@balvi.lv

https://amatiprint.lv/
https://www.facebook.com/amatiprint
https://www.facebook.com/amatiprint
https://www.facebook.com/paradizes.labanda
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063759842076
https://www.facebook.com/AzoteBalvi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057657060725

