
Kalna Paltes - garšīgas dāvanas
Jaun-Ieviņas - cidoniju sukādes, sīrupi, marmelāde 
un citi gardumi
Vinetas un Allas Kārumlāde - garšīgas dāvanas
Latnature - veselīgi dārzeņu našķi, garšīgas 
dāvanas
Meetra - mājās gatavoti sīrupi no dabīgām 
izejvielām
Cēsu maize - ar dabīgu ieraugu cepta maize
Labas saknes - veselīgi augļu, ogu un dārzeņu našķi
Līgatnes vīna darītava – Līgatnes vīni, degvīns, 
sidrs, sulas
Latvijas ķiploks – ķiploku produkti, garšvielas, 
pesto, tējas
3x9 zālītes – zāļu tējas
Indrāni - ievārījumi, marmelādes, zāļu tējas
Ugunsvīns - stiprie alkoholiskie dzērieni
Veselības laboratorija – uzlējumi, pašmāju stiprie 
alkoholiskie dzērieni
Trimpus - craft alus, kokteiļi un limonādes
Kalnadārzi - bio tējas, sīrupi, pulveri, ievārījumi, 
žāvēti augļi un ogas, sukādes 
Cēsu alus - karstvīns, portera alus un citi dzērieni
Sweet spot - cukurvate un popkorns

Piebalgas porcelāna fabrika – porcelāna trauki, 
mākslas un interjera priekšmeti
Krūmiņa pinumi - pinumi
Drabešu muižas Amatu māja - dažādu amatnieku 
izstrādājumi, darbnīcas, dāvanas
Gardenia Eco - sojas un rapšu vaska sveces, 
dāvanas
Mia Candela - sveces, rotājumi mājai
Mar More - dizainiskas mājlietas, dāvanas
Norbe kids - aksesuāri mazajiem, dāvanas
Swamp Kids Toys - koka rotaļlietas, dāvanas
Karošu darbnīca – koka karotes, pannas lāpstiņas, 
virtuves dēlīši
Orzo Wood - koka dēlīši, sviesta naži
CB workshop - virtuves dvieļi, priekšauti
Louisiana sewing spot - mīkstās rotaļlietas
Ar roku rakstiits - kartītes, kalendāri, kaligrāfija, 
ilustrācijas un noformējums
Design Elevator - dizaina domāšanas instrumentu 
komplekti
Present Deco - suvenīri, prezentreklāma

Bitītes - medus, bišķopības produkti, dāvanas
K. Deserts - dabīga kosmētika ķermenim, dāvanas
Biškopības saimniecība “Indrāni” - medus, 
biškopības produkti
Dr. Tereško tējas – zāļu tējas, uztura bagātinātāji, 
matu un ādas kopšanas līdzekļi
Piebalgā ievākts medus – medus un bišu produkti
Apimi – dabīgi kosmētikas produkti, kas satur medu, 
vasku un propolisu

Sa.adi - adījumi ģimenei, dzijas, dāvanas
LatOrigins - adījumi ar latvju zīmēm un 
ornamentiem, dāvanas
BIZ Izšuvumi - mašīnizšuvumi, dāvanas
Adījumi ģimenei - adījumi ģimenei, dāvanas
Līgas Adījumu Darbnīca - adījumi ģimenei, dāvanas
Līga handmade - austi tekstilizstrādājumi, šalles, 
pirtslietas
Adu Jums - adījumi ģimenei, šalles, cepures
Craftberry - kleitas un adīti aksesuāri
Ma.Za - apakšveļa un pidžamas, sejas maskas
Tensberg Lux - īpašs, ar savu odziņu radīts apģērbs 
meitenēm un sievietēm
Buutne – t-krekli, džemperi, auduma somas
Alise Kinasta Art  - īpašā pleķisma stilā radīti mēteļi 
un lielsomas

Cesu Ziemassvetku tirdzinš
Gardumi davanam

Adijumi un apgerbs  

Dizains un majlietas

Skaistumam un veselibai

https://www.facebook.com/kalnapaltes
https://www.facebook.com/Viesu-nams-Jaun-Ieviņas
https://www.facebook.com/KarumladeCesis
https://www.facebook.com/Latnature
https://www.facebook.com/Meetra.goods/
https://www.facebook.com/cesu.maize
https://www.facebook.com/Labas-saknes-2164704140271092
http://www.ligatnesvinadaritava.lv
http://www.latvijaskiploks.lv
http://www.zalutejas.lv
https://www.facebook.com/ZsIndrani
https://www.facebook.com/ugunsvins
http://www.veselibaslaboratorija.lv
https://www.facebook.com/trimpus/
https://www.kalnadarzi.lv/
http://www.veikals.cesualus.lv/
https://www.facebook.com/sweetspotcesis/posts/211866053868082
http://www.porcelanadarbnica.lv
https://www.facebook.com/kruminapinumi/
http://drabesu-muizas-amatu-maja.mozello.lv/
https://www.facebook.com/gardeniaeco
https://www.facebook.com/Mia-Candela-643529949086549
https://www.facebook.com/marmoredizains
https://www.facebook.com/norbekids
https://www.facebook.com/Swampkidstoys
http://www.spoonfactory.lv
https://www.instagram.com/orzowoodshop/
https://www.facebook.com/CurtainsAndBlindsWorkshop/
https://www.facebook.com/Louisiana.sewing.spot/
https://www.facebook.com/arrokurakstiits/
http://www.designelevator.com
http://www.presentdeco.lv/
https://www.facebook.com/bitites.lv
https://www.facebook.com/kadeserts
http://indrani.lv/
http://www.fitoterapija.lv
http://www.piebalgasmedus.lv
http://www.apimi.lv
https://www.facebook.com/sa.adi.knitting
https://www.facebook.com/LatOrigins
https://www.facebook.com/Bizizsuvumi
https://www.facebook.com/adijumigimenei
https://www.facebook.com/L%C4%ABgas-Ad%C4%ABjumu-Darbn%C4%ABca-100501221372755
https://www.facebook.com/Liga.handmade1
https://www.facebook.com/adujums
https://www.facebook.com/craftberry_latvia-105632418071325/
https://www.etsy.com/shop/MaZaSewing
https://www.etsy.com/shop/TensbergLux
http://www.buutne.com
https://www.facebook.com/alisekinastaart/

