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NOMINANTI VIDUSSKOLAS GRUPĀ 

Nominācija Izglītības iestāde SMU Produkta apraksts Balvu pasniedz 

SMU Biznesa 
potenciāls 

Jelgavas Spīdolas Valsts 
ģimnāzija 

ANTI-V 
Dezinfekcijas līdzeklis cietā 

agregātstāvoklī ar spēju dezinficēt un 
mitrināt roku ādu. 

Latvijas 
Investīciju un 

attīstības 
aģentūra 

Ķekavas vidusskola Bratus 
Klasiskā maka modernais sāncensis. 

Izmēros kompakts, bet darbībās ērts un 
ietilpīgs. 

 

Babītes vidusskola 
Krūze un 

Jūra 
Unikāla, rokām apgleznota krūze ar jūras 

ainavu. 
 

Austrumlatvijas radošo 
pakalpojumu centrs 

"Zeimuļs", Rēzeknes 
tehnikums 

Mr & Mrs 
Soap 

Ziepju dāvanas sievietēm un vīriešiem.  

Rīgas Valsts 2.ģimnāzija 
No Gravity 
Charger 

Revolucionārs un inovatīvs bezvadu 
lādētājs, kas levitē jūsu mobilo ierīci, kamēr 

to uzlādē. 
 

Madonas Valsts ģimnāzija Re-Grain 
Ēdami vienreizlietojamie trauki, kas ir 

pilnībā nekaitīgi videi un ātri sadalās dabā. 
 

Rīgas 64. vidusskola SafetySleep 
Šūti auduma spilveni, lai padarītu jūsu 

braucienus ērtākus. 
 

Ventspils 2. vidusskola, 
Ogres tehnikums 

SensDrums 

Elektroniskas bungas ar sensoriem, kas 
reaģē uz pieskārienu ar skaņu un 

mirgojošu, krāsainu gaismiņu ar aplikāciju 
telefonam. 

 

Videi draudzīgs 
SMU produkts/ 
pakalpojums 

Madonas Valsts ģimnāzija Re-Grain 
Ēdami vienreizlietojamie trauki, kas ir 
pilnībā nekaitīgi videi un ātri sadalās 

dabā. 
Swedbank 

Āgenskalna Valsts ģimnāzija FRUTE 
Neparasti, unikāli no īstiem kaltētiem 

augļiem veiodoti auskari. 
 

Malnavas koledža KateZ Pārveidotas džinsu jakas, aksesuāri.  

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija Muskuļaugs 
Sausais vegānu plācenīšu maisījums ar 

augstu olbaltumvielu saturu. 
 

Rīgas 25. vidusskola 
Spožā 

Nākotne 

Gaismas dekori no ottreizēji 
izmantojamiem materiāliem, lai padarītu 

mūsu ikdienu un nākotni spožāku. 

 

Tehnoloģiskās 
inovācijas 
produkts/ 

pakalpojums 

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 
No Gravity 

Charger 

Revolucionārs un inovatīvs bezvadu 
lādētājs, kas levitē jūsu mobilo ierīci, 

kamēr to uzlādē. 

Printful 
Ventspils 2. vidusskola, 

Ogres tehnikums 
SensDrums 

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

aplikāciju telefonam. 

Valmieras tehnikums Spoonable 
Daudzfunkcionāls ēšanas instruments 

ar trīs maināmiem uzgaļiem ar 
stabilizatoru. 

Valmieras tehnikums Blind ABC 
Tehnoloģiski izstrādāta braila raksta tāfelīte 

ar skaņas elementiem. 
 

Rīgas 64. vidusskola 
Correct 
Group 

Aplikācijas, lai risinātu aktuālas problēmas 
jauniešiem. 

 



 

 

Nominācija Izglītības iestāde SMU Produkta apraksts Balvu pasniedz 

Valmieras tehnikums HEATON 
Elektriskās paplātes, kas vienmērīgi 

saglabās ēdiena siltumu, lai tas neatdzistu. 
 

Madonas Valsts ģimnāzija Re-Grain 
Ēdami vienreizlietojamie trauki, kas ir 

pilnībā nekaitīgi videi un ātri sadalās dabā. 
 

Labākā SMU 
pārdošanas 

komanda 

Ikšķiles vidusskola Dziedi Silti 
Estētiskas mapes ar iestrādātu 

sildelementu un skatuves etiķetei 
atbilstošu vizuālo izskatu. 

RTU Rīgas 
Biznesa skola 

Madonas Valsts ģimnāzija BomBomba 
Šokolādes bumba, kuru ieliekot karstā 

dzērienā, spēj pavērt jaunu garšu kārpiņu 
pasauli. 

 

Āgenskalna Valsts ģimnāzija FRUTE 
Neparasti, unikāli no īstiem kaltētiem 

augļiem veidoti auskari. 
 

Talsu 2. vidusskola Somnium 
Kvalitatīvs karšu maks, izgatavots no videi 

draudzīgiem materiāliem ar iestrādātu 
signālu bloķēšanu. 

 

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija Muskuļaugs 
Sausais vegānu plācenīšu maisījums ar 

augstu olbaltumvielu saturu. 
 

Sociāli atbildīgs 
SMU 

Madonas Valsts ģimnāzija Emondo 
Izglītojoša galda spēle par atkritumu 

šķirošanu un vides piesārņojumu. 
BA Turība 

Rīgas Franču licejs REMOVOO 
Produkts palīdzēs novilkt apavus tos 

nesabojājot. Dēvēts par kurpju novilcēju. 
 

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija Fliker 
Svece trauciņā ar sēra papīra uzlīmi, lai var 

aizšķilt sērkociņu. 
 

Jelgavas Valsts ģimnāzija 
Sveci pie 
sveces 

Ar rokām darinātas sveces ar aromātiem. 
 

Uz zināšanām 
balstīts SMU 

produkts/  
pakalpojums 

Jelgavas Spīdolas Valsts 
ģimnāzija 

ANTI-V 
Dezinfekcijas līdzeklis cietā 

agregātstāvoklī ar spēju dezinficēt un 
mitrināt roku ādu. 

LR Patentu valde 

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija ImpulsePC 
Datori, kurus paši sakomplektējam no 
komponentēm pēc konkrēta modeļa 

pasūtīšanas. 

 

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija Muskuļaugs 
Sausais vegānu plācenīšu maisījums ar 

augstu olbaltumvielu saturu. 
 

Daugavpils Valsts ģimnāzija 
Wooden 
Wheel 

Stiprinājums velosipēdiem uz sienas no 
koka. 

 

Sociālo mediju 
komunikācijas 

balva 

Ogres 1. vidusskola 
Šodiena 
Rītdienai 

Dabai draudzīgs un vairākkārt 
izmantojams auduma maisiņš. 

Draugiem Group 

Iecavas vidusskola BeeWrap Bišu vaska drāniņas.   

Jelgavas Valsts ģimnāzija 
EliMa 

Accessories 

Mūsdienīgi, oriģināli, roku darināti 
polimērmāla un akrila auskari par 

pieejamām cenām.  

 

Ventspils Valsts 1. ģimnāzija EVEBIJOUX 
Pašdarināti dažādu dizainu auskari, kurus 
iespējams arī personalizēt pēc iepriekšēja 

pasūtījuma. 

 

Babītes vidusskola 
Krūze un 

Jūra 
Unikāla, rokām apgleznota krūze ar jūras 

ainavu. 

 

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 
No Gravity 
Charger 

Revolucionārs un inovatīvs bezvadu 
lādētājs, kas levitē jūsu mobilo ierīci, kamēr 

to uzlādē.  

 

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 
Paola 

auskari 
Auskari, ar kuru palīdzību var sajusties 

īpaši un individualizēties. 
 

Madonas Valsts ģimnāzija Re-Grain 
Ēdami vienreizlietojamie trauki, kas ir 

pilnībā nekaitīgi videi un ātri sadalās dabā. 

 

Rīgas Teikas vidusskola Skins 
3 dažādu aromātu ķermeņa sāls skrubji un 

ziepītes. 
 

Profesionālās izglītības 
kompetences centrs "Rīgas 

Valsts tehnikums" 

TreeCandle
Store 

Dekoratīvs koka svečturis. 
 



 

 

Nominācija Izglītības iestāde SMU Produkta apraksts Balvu pasniedz 

SMU produkts/ 
pakalpojums 

gatavs 
starptautiskajam 

biznesam 

Daugavpils Valsts 
ģimnāzija 

Wooden 
Wheel 

Stiprinājums velosipēdiem uz sienas no 
koka. 

FactSet Latvia 

Rīgas 64. vidusskola, Rīgas 
Juglas vidusskola 

Myfeasty 
creator 

Platforma (mājaslapa - aplikācija), kura 
ļaus ēdienu recepšu mīļotājiem veidot 
pašiem savas ēdienu receptes digitālā 

veidā. 

 

Bauskas Valsts ģimnāzija, 
Rīgas Centra humanitārā 

vidusskola 
Mystic plants 

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

dabīgiem augiem. 

 

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 
No Gravity 
Charger 

Revolucionārs un inovatīvs bezvadu 
lādētājs, kas levitē jūsu mobilo ierīci, kamēr 

to uzlādē.  

 

Talsu 2. vidusskola Somnium 
Kvalitatīvs karšu maks, izgatavots no videi 

draudzīgiem materiāliem ar iestrādātu 
signālu bloķēšanu. 

 

Madonas Valsts ģimnāzija Underdesk 
Daudzfunkcionāli koka galdiņi, kurus 

iespējams novietot sev pāri  ērtai ēšanai, 
datora lietošanai vai pat rakstīšanai. 

 

Labākais 
reklāmas video 

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 
No Gravity 

Charger 

Revolucionārs un inovatīvs bezvadu 
lādētājs, kas levitē jūsu mobilo ierīci, 

kamēr to uzlādē. 

Domina 
Shopping 

Rīgas 1. vidusskola, Rīgas 
Klasiskā ģimnāzija 

Art Lab  Unikāla dizaina plānotājs. 
 

Ventspils Valsts 1. ģimnāzija Evebijoux  
Pašdarināti dažādu dizainu auskari, kurus 
iespējams arī personalizēt pēc iepriekšēja 

pasūtījuma. 

 

Daugavpils Valsts ģimnāzija Lightbox 
Dāvanu kārbiņas kartona kastītē ar dāvanu 

saiti un koka skaidiņām.  
 

Rīgas Franču licejs Removoo  
Produkts palīdzēs novilkt apavus tos 

nesabojājot. Dēvēts par kurpju novilcēju. 
 

Madonas Valsts ģimnāzija Underdesk  
Daudzfunkcionāli koka galdiņi, kurus 

iespējams novietot sev pāri  ērtai ēšanai, 
datora lietošanai vai pat rakstīšanai. 

 

 

NOMINANTI PAMATSKOLAS GRUPĀ 

Nominācija Izglītības iestāde SMU Produkta apraksts Balvu pasniedz 

SMU Biznesa 
potenciāls 

Carnikavas pamatskola 
Kaķu un 

suņu 
rotaļlietas 

Kaķu un suņu rotaļlietas. 

Latvijas 
Investīciju un 

attīstības 
aģentūra 

Āgenskalna Valsts ģimnāzija Kamali 
Atslēgu piekariņi, ikdienā pielietojamas 

lietas, kuras var piestiprināt pie apģērba, 
atslēgām un citur. 

 

Jelgavas Spīdolas Valsts 
ģimnāzija 

Medalla Alumīnija medaļu turētājs.  

Bauskas Valsts ģimnāzija PaMa 
Pieneņu medus ar dažādām garšām un 

piedevām. 
 

Carnikavas pamatskola Sprout Head 
Kopjama rotaļlieta bērniem ar īstiem, 

augošiem zāles matiem. 
 

Videi draudzīgs 
SMU produkts/ 
pakalpojums 

Āgenskalna Valsts 
ģimnāzija 

drink&think 
Niedru salmiņi, dabai draudzīga 

alternatīva, vairākkārt un praktiski 
lietojami ikdienā. 

Swedbank 

Slokas pamatskola GirlyThings 
Rokassprādzes un matu gumijas- 

scrunchies. 
 

Madonas pilsētas vidusskola Pets Dream 
Kvalitatīva mājdzīvnieka gultiņa no 
otrreizējās pārstrādes materiāliem. 

 

Ventspils Valsts 1. ģimnāzija 
Project 
Tereco 

Orgināli videi draudzīgi iekštelpu dekori. 
 



 

 

Nominācija Izglītības iestāde SMU Produkta apraksts Balvu pasniedz 

Labākā SMU 
pārdošanas 

komanda 

Liepājas Raiņa 6. 
vidusskola 

Lovely 
crafts 

Tamborētas somas, paliktnīši, groziņi 
u.c. 

RTU Rīgas 
Biznesa skola 

Mārupes pamatskola Tria arts 
Magnēti no pērlītēm, ģipša svečturi, rokas 

tvēriena svečturis no ģipša. 
 

Slokas pamatskola GirlyThings 
Rokassprādzes un matu gumijas- 

scrunchies. 
 

Madonas pilsētas vidusskola 
Animal 
World 

Mājdzīvnieku atstarojošās vestītes, kaķu 
kakla siksniņas un suņu siekalu lupatiņas. 

 

Slokas pamatskola Kaija craft Lietas no otrreiz izmantotiem materiāliem.  

Madonas Valsts ģimnāzija Paulas_2 Vegānu našķu sausie maisījumi.  

Bērzaunes pamatskola Zumzums Produkti no un ar bišu vasku.  

Sociāli atbildīgs 
SMU 

Ludzas novada Bērnu un 
jauniešu centrs 

SoDaLiNa 
Rotaslietu izgatavošana: atstarotāji, 

aproces, auskari, piekariņi. 
BA Turība 

Jaunpiebalgas vidusskola Shining Paw 
Piekariņš suņiem, kaķiem, kas spīd tumsā, 

lai dzīvnieku varētu pamanīt. 
 

Ventspils Valsts 1. ģimnāzija 
Bērnības 

sapnis 
Piedāvājam t-kreklus ar bērnu zīmējumu 

apdruku. 
 

Madonas pilsētas vidusskola 
Animal 
World 

Mājdzīvnieku atstarojošās vestītes, kaķu 
kakla siksniņas un suņu siekalu lupatiņas. 

 

Uz zināšanām 
balstīts SMU 

produkts/  
pakalpojums 

Bauskas Valsts ģimnāzija PaMa 
Pieneņu medus ar dažādām garšām un 

piedevām. 
LR Patentu valde 

Limbažu 3. vidusskola FFB 
Fly Fingerboard ir priekšmets, ar ko var 
attīstīt koordināciju, pirkstu veiklību un 

trenēties dažādu triku pildīšanā. 

 

Jelgavas Spīdolas Valsts 
ģimnāzija 

Mágissa 
Piedāvājam līdzi nēsājamas burciņas ar 

dažādām funkcijām. 
 

Carnikavas pamatskola Sprout Head 
Kopjama rotaļlieta bērniem ar īstiem, 

augošiem zāles matiem. 
 

Sociālo mediju 
komunikācijas 

balva 

Madonas Valsts ģimnāzija Paulas_2 Vegānu našķu sausie maisījumi. Draugiem Group 

Limbažu 3. vidusskola FFB 
Fly Fingerboard ir priekšmets, ar ko var 
attīstīt koordināciju, pirkstu veiklību un 

trenēties dažādu triku pildīšanā. 

 

Rīgas 64. vidusskola 
iekariniausiiu 

nplecaa 
Auskariņi dažādām gaumēm no sirds.  

 

Lizuma vidusskola Laimīte 
Žāvēti augļi - āboli, banāni, dzērvenes un 

mellenes.  
 

SMU produkts/ 
pakalpojums 

gatavs 
starptautiskajam 

biznesam 

Āgenskalna Valsts 
ģimnāzija 

Laces&Co Silikona šņores. FactSet Latvia 

Irlavas pamatskola Art touch 
Mākslas darbi, kurus jūs neredzēsiet nekur 

citur. 
 

Jelgavas Spīdolas Valsts 
ģimnāzija 

Desu puzle 
Spēle, kas ir piemērota gan bērniem, gan 
pieaugušajiem ar mērķi salikt koka puzli. 

 

Irlavas pamatskola Art touch 
Mākslas darbi, kurus jūs neredzēsiet nekur 

citur. 
 

Saldus novada pašvaldības 
Druvas vidusskola 

The wild Dabīgas roku un ķermeņa ziepes. 
 

Labākais 
reklāmas video 

Limbažu 3. vidusskola FFB  
Fly Fingerboard ir priekšmets, ar ko var 
attīstīt koordināciju, pirkstu veiklību un 

trenēties dažādu triku pildīšanā. 

Domina 
Shopping 

Madonas pilsētas vidusskola Animal world  
Mājdzīvnieku atstarojošās vestītes, kaķu 

kakla siksniņas un suņu siekalu lupatiņas. 
 

Slokas pamatskola Kaijacraft  Lietas no otrreiz izmantotiem materiāliem.   

Madonas Valsts ģimnāzija Paulas2  Vegānu našķu sausie maisījumi.  

Bērzaunes pamatskola Zumzums  Produkti no un ar bišu vasku.  

 


