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Finālistu saraksts 
10.- 12. maijs, Jūrmala 

 

SMU VIDUSSKOLU GRUPAS DALĪBNIEKI 

SMU nosaukums Skolas nosaukums SMU produkts 

Bellezza Bellum Talsu Valsts ģimnāzija 
Svārki, kuri veidoti no vīriešu krekliem, ar izšūtām Latvijas 

etnogrāfiskajām zīmēm un elegantām mežģīnēm 

Blankmind Ventspils Valsts 1.ģimnāzija 
Batikoti tekstila izstrādājumi ar firmas personalizēto logo, katrs 

''Blankmind'' izstrādājums ir unikāls ar savu dizainu 

CV Productions Jelgavas Spīdolas ģimnāzija Video CV filmēšanas pakalpojumi 

Dārzenis burciņā Gulbenes novada valsts ģimnāzija Bioloģisku ēdienu krāsvielas, garšvielas un pārtikas piedevas 

DMBD Āgenskalna Valsts ģimnāzija 
Galda spēles, kas sevī ietver aktuālus latviešu popkultūras un 

politiskus jokus, ražošana 

Fleurs et Chips Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 

Bioloģiski un vegāniski augļu un dārzeņu čipsi, kas inovatīvā 

tehnoloģijā pagatavoti bez eļļas un jebkādiem konservantiem vai 

ķimikālijām 

HandySac Madonas Valsts ģimnāzija 
Inovatīvas, praktiskas un kvalitatīvas sporta somas ar diviem 

nodalījumiem apģērbam un apaviem 

Iungo Viesītes vidusskola Izglītojošas galda spēles - "Latvijas 100..." "ES & Mēs" 

Kidstalatex Liepājas 12. vidusskola 
Galda spēle bērniem, kas palīdz attīstīt smalkas mehāniskās 

prasmes,  atmiņu un pirkstu sajūtas 

KirigamiLux Siguldas Valsts ģimnāzija 
Kirigami stila lampas, kas izgatavotas no plastikāta, kurā izgriezts 

kirigami dizains, kas izgaismojot rada gaismas spēli 

LockUp 
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola; 

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 
Gudrās slēdzenes 

Mans Rajons 
Rīgas Valsts 1. ģimnāzija; Rīgas 

Valsts 3. ģimnāzija 

Apģērbs ar uzdrukātām Rīgas apkaimju kartes kontūrām un 

nosaukumiem 

Nepunkts Cēsu Valsts ģimnāzija Oriģināla dizaina apdrukātu šķīvji 

PEU Rīgas Franču licejs Ziepju papīrs 

RK Drums Rīgas 64. vidusskola Bungu trenažieri 

Safe&Stable Valmieras tehnikums 
Specializēts spieķis, kas aprīkots ar sensoru un domāts klientiem, 

kuriem ir kustību traucējumi, kā arī redzes traucējumi 

TGO Designs Rīgas Hanzas vidusskola 
Produktu līnija ar citādi domājošu cilvēku, personu siluetiem un to 

spožāko ideju citātiem (t-krekli, krūzes, pastkartes u.c.) 

Unique Latvia Valmieras tehnikums Dažāda veida pārtikas produkti ar ķirbju piedevu 

Wood is Modern Rīgas Valsts 2. ģimnāzija Inovatīvi interjera dekori un rotaslietu kastītes 

Wooden Miracle Iecavas vidusskola 3D koka konstruktori, kuru funkcija ir puzles princips 
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SMU PAMATSKOLU GRUPAS DALĪBNIEKI 

SMU nosaukums Skolas nosaukums SMU produkts 

Aerial-Shelf Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola Plaukti ar slepeniem nodalījumiem 

B&S Linen Rūjienas vidusskola Pašu šūtas un apdrukātas linu spilvendrānas, palagus u.c. 

BATIKKES Rīgas Valsts 3. ģimnāzija Batikotas zeķes 

Braincrack Jelgavas Spīdolas ģimnāzija Prāta spēles un krājkases ar metamo kauliņu 

Dabas draugi Jaunmārupes pamatskola Koka izstrādājumi  - "turi" 

Glass Rose Bērzaunes pamatskola Otrreiz pārkausēta stikla rotas 

Našķu Laboratorija Madonas Valsts ģimnāzija Dabīgu un veselīgu enerģijas uzkodas 

Next Life Īslīces vidusskola Ražojumi no otrreiz pārstrādātiem materiāliem 

PetBox Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 
Komplekts, kur ietvertas daudzas nepieciešamas lietas 

mājdzīvniekam un tā aprūpei 

Svilpo un Cilpo Gulbenes novada valsts ģimnāzija Inovatīvas metāla svilpes, kas veidotas no ložu čaulītēm 

 

 

 


