
   

 

Dalībnieku saraksts 
Hypertown Riga, Ķīpsalas izstāžu halle 

 

Datums: 26. maijs 

Skola SMU nosaukums Produkta apraksts 

Īslīces vidusskola Gudrais kamolītis 
Izstrādājumi no dzijas - grāmatzīmes, prievītes, suvenīri, 

draudzības rokassprādzes 

Jaunmārupes 

pamatskola 
Dāmišu bodite Slime dažādās krāsās  

Jelgavas 4.vidusskola Wood&Flower 
Koku un stikla mēģenes apvienojot, izgatavots trauks, ar ārējo 

dizainu un daudzveidīgo pielietojumu 

Jelgavas Spīdolas 

ģimnāzija 
Magic Circle 

Noslēpumainas, sapņainas riņķdekorācijas un sienas dekori, kas 

spēj uzlabot miegu un istabas interjeru 

Jelgavas Tehnoloģiju 

vidusskola 
KonSoft 

Produkts “OneDrop” – modulāra automātiska augu aplaistīšanas 

sistēma. “OneDrop” ir gudra laistīšanas sistēma, kas, balstoties uz 

sensoru sniegtajiem datiem, noregulē laistīšanas biežumu un ūdens 

daudzumu atbilstoši laikapstākļiem un situācijai 

Jelgavas Tehnoloģiju 

vidusskola 
Aerial-Shelf 

«Lidojošs» plaukts pēc Jūsu velmes, kurā iekšpusē atrodas 

pašizveidots magnētiskais mehānisms, kurš nekur citur nav 

pieejams 

Kuldīgas Centra 

vidusskola 
Brāļu zīmes 

Unikāli vinila plašu trauki un latviskas rokassprādzes, atslēgu 

piekariņi 

Liepājas 12. 

vidusskola 
Kidstalatex Galda spēle bērniem no 2 gadu vecuma 

Mārupes vidusskola Healthy lips  

No ekoloģiskām izejvielām gatavotas dažāda tipa eļļas sejai, bez 

krāsvielām, ar maigo piparmētru un citiem ekstraktiem lūpu 

balzāmi, kā arī jaunāko tendenču auskari 

Mārupes vidusskola Dabas rota Kvalitatīvi hennas zīmējumi uz ādas ar dabīgu, pašgatavotu hennu 

Ogres tehnikums RE KĀ! Papīra izstrādājumi dzīvespriekam 

Rīgas 28. vidusskola ASKrekli Balti sieviešu t-krekli ar melnu apdruku 

Rīgas 64. vidusskola Hypestore 
Moderns , dizainiski modificēts zīmolu apģērbs. Unikāls dizains, 

atbilstošs urbānajai kultūrai 

Rīgas Franču licejs 
Sarkans-balts-

sarkans 

Dekori mājām, piemēram, kanvas ar latviešu tekstiem, kas liek 

cilvēkiem gan aizdomāties, gan arī viņus motivē brīžos, kad vajag 

motivāciju, kā arī mēs ražojam virtuves dēlīšus ar latvju rakstiem 

Rīgas Franču licejs Huntic 
Piedāvājam pašdarinātus, ekskluzīvus svečturus un interjera 

preces, kas jebkurā telpā iedvesīs gaismu, iedvesmu un maģiju 

Rīgas Franču licejs Prel1den Silikona telefonu turētāji, kurus plaši ir iecienījuši tieši skolēni 

Rīgas Hanzas 

vidusskola 
TGO Designs 

Produktu sērija ar dizainiem (krekli, krūzes u.c.), kas veidoti 

iedvesmojoties no personām, kuras vēsturē iegājušas ar savām 

ambiciozajām un avangardiskajām idejām, kas mainīja visu pasauli. 

Rīgas Teikas 

vidusskola 
Unison's 

Latvijas simtgadi gaidot, SMU Unison's radījis īpaša dizaina sienas 

pulksteņus, kuru dizainā atspoguļota Latvijas tematika  

Rīgas Teikas 

vidusskola 
Gaismiņa Paštaisītas dažādu krāsu un formu parafīna sveces 

Rīgas Valsts 2. 

ģimnāzija 
Wood is Modern 

Interjera dekori un rotaslietu kastītes no koka, orģinālā izpildījumā 

no dabiska Latvijā iegūta koka. Produktu mērķis ir kalpot kā 

iedvesmas avotam ikdienā 



   

 

Skola SMU nosaukums Produkta apraksts 

Rīgas Valsts 2. 

ģimnāzija 
NF Laboratory 

Metāliskas piespraudes ar dažādiem dizainiem - vairāk kā 260! 

Dizaini tiks pielāgoti arī specifiski festivāla tematikai (tehnoloģijas, 

datorspēles, u.c. trendi) 

Rīgas Valsts 2. 

ģimnāzija 
TIE FUN 

Tekstila konstruktors - katram pircējam tiek piedāvāts izveidot 

personalizētu kreklu, izmantojot dažādas krāsas un uzšuves  

Rīgas Valsts 3. 

ģimnāzija 
VEF henna Hennas zīmējumu sniegšana  

Rīgas Valsts 3. 

ģimnāzija 
ESTAT Koka statīvi telefoniem un vizītkartēm 

Ventspils Valsts 

1.ğimnāzija 
BVL 

Slime - mīcāma, staipāma rotaļlieta bērniem. Vecumā no 7+.   

Jauna un moderna lieta, kura bērniem ļoti patīk 

Ventspils Valsts 

1.ģimnāzija 
Blankmind 

SMU Blankmind veido batikotus t-kreklus ar personalizētu logo, kā 

arī veic papildus pakalpojumus, atļaujot klientam pasūtīt savu t-

kreklu vai jebkuru tekstilizstrādājumu 

 

Datums: 27. maijs 

Skola SMU nosaukums Produkta apraksts 

Jaunmārupes 

pamatskola 
Dāmišu bodite Slime dažādās krāsās  

Jelgavas 4.vidusskola Latvian Dream Lūpu balzāmi un lūpu skrubji 

Jelgavas 4.vidusskola Wood&Flower 
Koku un stikla mēģenes apvienojot, izgatavots trauks, ar ārējo 

dizainu un daudzveidīgo pielietojum 

Jelgavas Spīdolas 

ģimnāzija 
Magic Circle 

Noslēpumainas, sapņainas riņķdekorācijas un sienas dekori, kas 

spēj uzlabot miegu un istabas interjeru 

Jelgavas Tehnoloģiju 

vidusskola 
KonSoft 

Produkts “OneDrop” – modulāra automātiska augu aplaistīšanas 

sistēma. “OneDrop” ir gudra laistīšanas sistēma, kas, balstoties uz 

sensoru sniegtajiem datiem, noregulē laistīšanas biežumu un ūdens 

daudzumu atbilstoši laikapstākļiem un situācijai 

Jelgavas Tehnoloģiju 

vidusskola 
Aerial-Shelf 

«Lidojošs» plaukts pēc Jūsu velmes, kurā iekšpusē atrodas 

pašizveidots magnētiskais mehānisms, kurš nekur citur nav 

pieejams 

Jūrmalas Bērnu un 

jauniešu interešu 

centrs 

RŪ.JA Dabai draudzīgi auduma maisiņi aroriģināliem dizainiem 

Liepajas 12. 

vidusskolu 
Kidstalatex Galda spēle bērniem no 2 gadu vecuma 

Mārupes vidusskola Healthy lips  

No ekoloģiskām izejvielām gatavotas dažāda tipa eļļas sejai, bez 

krāsvielām, ar maigo piparmētru un citiem ekstraktiem lūpu 

balzāmi, kā arī jaunāko tendenču auskari 

Mārupes vidusskola Dabas rota Kvalitatīvi hennas zīmējumi uz ādas ar dabīgu, pašgatavotu hennu 

Ogres tehnikums RE KĀ! Papīra izstrādājumi dzīvespriekam 

Rīgas 22. vidusskola NightSleePillow Naturālie aromātiskie spilveni  

Rīgas 28. vidusskola ASKrekli Balti sieviešu t-krekli ar melnu apdruku 

Rīgas Franču licejs KIK 
Pašu dizainēti t-krekli ar zodiaka zīmēm izšuvuma tehnikā, kas 

dizainu padara kvalitatīvu un rūpīgi izstrādātu 



   

 

Skola SMU nosaukums Produkta apraksts 

Rīgas Franču licejs Prel1den Silikona telefonu turētāji, kurus plaši ir iecienījuši tieši skolēni 

Rīgas Hanzas 

vidusskola 
TGO Designs 

Produktu sērija ar dizainiem (krekli, krūzes u.c.), kas veidoti 

iedvesmojoties no personām, kuras vēsturē iegājušas ar savām 

ambiciozajām un avangardiskajām idejām, kas mainīja visu pasauli. 

Rīgas Valsts 2. 

ģimnāzija 
Wood is Modern 

Interjera dekori un rotaslietu kastītes no koka, orģinālā izpildījumā 

no dabiska Latvijā iegūta koka. Produktu mērķis ir kalpot kā 

iedvesmas avotam ikdienā 

Rīgas Valsts 2. 

ģimnāzija 
NF Laboratory 

Metāliskas piespraudes ar dažādiem dizainiem - vairāk kā 260! 

Dizaini tiks pielāgoti arī specifiski festivāla tematikai (tehnoloģijas, 

datorspēles, u.c. trendi) 

Rīgas Valsts 2. 

ģimnāzija 
TIE FUN 

Tekstila konstruktors - katram pircējam tiek piedāvāts izveidot 

personalizētu kreklu, izmantojot dažādas krāsas un uzšuves  

Rīgas Valsts 3. 

ģimnāzija 
VEF henna Hennas zīmējumu sniegšana  

Rīgas Valsts 3. 

ģimnāzija 
ESTAT Koka statīvi telefoniem un vizītkartēm 

Talsu Valsts ģimnāzija Bellezza Bellum 
Svārki, kas veidoti no vīriešu krekliem ar latviešu etnogrāfisko zīmju 

izšuvumiem un elegantām mežģīnēm 

Tārgales pamatskola Papīra burvītes 
Ar mīlestību gatavotas apsveikumu kartiņas, aploksnītes, 

vizītkartes, galda kartes un citi papīra dekoriņi 

Tārgales pamatskola Jūras dārgumi 
No jūras malā atrastiem dārgumiem gatavotas gaumīgas rotas un 

suvenīri, un citas interesantas lietiņas 

Ventspils Jaunrades 

nams 
Abi labi 

Apaļkoka sensorās ripas sīkās motorikas attīstīšanai, spēles un 

koka suvenīri 

Ventspils Valsts 

1.ģimnāzija 
BVL 

Slime - mīcāma, staipāma rotaļlieta bērniem. Vecumā no 7+.   

Jauna un moderna lieta, kura bērniem ļoti patīk 

Ventspils Valsts 

1.ģimnāzija 
Blankmind 

SMU Blankmind veido batikotus t-kreklus ar personalizētu logo, kā 

arī veic papildus pakalpojumus, atļaujot klientam pasūtīt savu t-

kreklu vai jebkuru tekstilizstrādājumu 

Krotes Kronvalda Ata 

pamatskola 
Jautrie pirkstiņi 

Apsveikuma kartiņas, dāvanu kārbiņas un aploksnes, dažādi dekori 

no papīra, dāvanu maisiņi 

Krotes Kronvalda Ata 

pamatskola 
Skalu puikas 

Sausi koka skaliņi, no otrreizējam izejvielām pagatavoti iekuriņi - 

dekori kamīnu, grilu iekurināšanai 

 


