
Ziemassvētku dāvanas
ar odziņu

www.zemenitessniega.com



DĀVANU KOMPLEKTI.
Izvēlies dāvanas no mūsu piedāvātajiem dāvanu komplektiem.

PERSONALIZĀCIJA UN IESAIŅOJUMS.
Tev ir ideja kā vēlaties personalizēt un iesaiņot savu dāvanu? 

Mēs to realizēsim!

INDIVIDUĀLA DĀVANU KOMPLEKTA IZVEIDE UN IESAIŅOŠANA.
Komplektējiet savu īpašo dāvanu no mūsu piedāvātajiem produktiem un precēm.

JŪSU PRODUKTU NOFORMĒŠANA UN IESAIŅOŠANA.
Jums ir produkti vai preces, ko vēlaties dāvināt? 

Lieliski, par iesaiņojumu un noformējumu parūpēsimies mēs!

PIEGĀDES PAKALPOJUMS.
Jūsu dāvanas labprāt arī piegādāim uzreiz tās saņēmējiem.

Piedāvājam katras individuālas dāvaniņas noformēšanu sūtīšanai
uz OMNIVA pakomātiem vai ar kurjeru visā Latvijā un ārpus tās.



PERSONALIZĀCIJAS IESPĒJAS

Personalizēta kartiņa 
1,50 EUR + PVN

Personalizēts gravējums uz koka kastes 
3,00 EUR + PVN

Personalizētas uzlīmes, etiķetes, uzraksti u.c.
cena tiek aprēķināta individuāli

Koka sniegpārsliņa ar   gravējumu
2,50 EUR+PVN

Koka laimes poga ar   gravējumu
2,50 EUR+PVN



Gardumu cibiņa

 

1. sastāvs
Koka kastīte bez personalizācijas 
/diam.12,5 cm/
Karamelizēti rieksti ar kanēli, 100g
Piparkūkas, 80 g
Cena: 10.00 EUR + PVN

2. sastāvs
Koka kastīte bez personalizācijas 
/diam.14,5 cm/
Valrieksti /nelobīti/, 100 g
Lazdu rieksti /nelobīti/, 50 g
Cena: 10,00 EUR + PVN

3. sastāvs
Koka kastīte bez personalizācijas 
/diam.16 cm/
Ziemassvētku konfektes “Gotiņa”,
500 g
Cena: 12.80 EUR + PVN

Jūsu LOGO

Sastāvu iespējams pielāgot 
Jūsu vēlmēm un iespējām.

Personalizācija: 
+ gravējums uz kastītes vāka 3,00 EUR+PVN
+ personalizācija /kartiņa/ 1,50 EUR + PVN
+ personalizācija /koka sniegpārsliņa ar 
gravējumu/ - 
2,50 EUR+PVN
+ personalizēta koka laimes poga - 2,50 EUR 
+ PVN

Iespējams iegādāties tikai 
kastīti /bez pildījuma/: 
Diam. 16 cm - 5,90 EUR + PVN
Diam. 14,5 cm - 4.70 EUR + PVN
Diam. 12,5 cm - 4,00 EUR + PVN



Stāvpaciņas

 

1. sastāvs
Kartona kaste ar 3 lodziņiem /bez personalizācijas/
Piparkūkas, 200 g
Žāvēti āboli, 200 g
Bezē cepumi ar riekstiem, 60 g 
Cena: 16,50 EUR + PVN
+ personalizācija /kartiņa/ 1,50 EUR + PVN
+ personalizācija /uzlīme, uzraksts/ 2,50 EUR + PVN
+ personalizācija /koka sniegpārsliņa ar gravējumu/ - 
2,50 EUR+PVN
+ personalizēta koka laimes poga - 2,50 EUR + PVN

2. sastāvs
Kartona kaste ar 3 lodziņiem ar dekoriem
Piparkūkas, 200 g
Karamelizēti riekstiņi ar kanēli, 350 g
Zemesriekti apvalkā ar siera un sīpolu garšu, 350 g
Cena: 17,60 + PVN
+ personalizācija /kartiņa/ 1,50 EUR + PVN
+ personalizācija /koka sniegpārsliņa ar gravējumu/ - 
2,50 EUR+PVN
+ personalizēta koka laimes poga - 2,50 EUR + PVN

3. sastāvs
Kartona kaste ar 3 lodziņiem /bez uzraksta/
Piparkūkas, 200 g
Karamelizēti riekstiņi ar kanēli, 350 g
Ziemassvētku konfektes “Gotiņa”, 300 g
Cena: 17,90 EUR + PVN
+ personalizācija /kartiņa/ 1,50 EUR + PVN
+ personalizācija /uzlīme, uzraksts/ 2,50 EUR + PVN
+ personalizācija /koka sniegpārsliņa ar gravējumu/ - 2,50 EUR+PVN
+ personalizēta koka laimes poga - 2,50 EUR + PVN

4. sastāvs
Kartona kaste ar 2 lodziņiem /bez personalizācijas
Upeņu karstvīns /Durbes veltes/, 0,7 l /ražotāja etiķete/
Piparkūkas un beze cepumi, 200 g
Cena: 20,50 EUR + PVN
+ personalizācija /kartiņa/ 1,50 EUR + PVN
+ personalizācija /uzlīme/ 2,50 EUR + PVN
+ personalizēta pudeles etiķete 2,50 EUR + PVN
+ personalizācija /koka sniegpārsliņa ar gravējumu/ - 
2,50 EUR+PVN



Ziemassvētku sajūta

 

1. sastāvs
Kartona kaste ar 3 lodziņiem 
/ar dekoru/
Piparkūkas, 100 g
Svece ar Ziemassvētku aromātu
Karamelizēti rieksti 200 g
Cena: 25,00 EUR + PVN
+ personalizācija /kartiņa/ 1,50 EUR + PVN
+ personalizācija /koka sniegpārsliņa ar gravējumu/ - 
2,50 EUR+PVN
+ personalizēta koka laimes poga - 2,50 EUR + PVN

2. sastāvs
Koka skalu kastīte /diam. 16 cm/,
bez gravējuma
Svece ar Ziemassvētku aromātu
Meža sūnas, čiekuri, kanēļa standziņas
Cena: 22,00 + PVN
+personalizācija /gravējums/ 3,00 EUR + PVN
+ personalizēta koka laimes poga - 2,50 EUR + PVN

3. sastāvs
Kartona kaste ar lodziņu /bez uzraksta/
Abavas karstvīns, 0,7 l
Karamelizēti riekstiņi, 200 g
Piparkūkas, 100 g
Svece sniegpārsliņa
Cena: 27,50 EUR + PVN
+ personalizācija /kartiņa/ 1,50 EUR + PVN
+ personalizācija /uzraksts/ 2,50 EUR + PVN
+ personalizācija /koka sniegpārsliņa ar gravējumu/ - 
2,50 EUR+PVN
+ personalizēta koka laimes poga - 2,50 EUR + PVN

                    

Jūsu LOGO



Tējas pauzei

 

Sastāvs:
Koka kaste ar 9 nodalījumiem, bez 
personalizācijas
9 veidu mērcējamās tējas 90 
maisiņos ērtai tējas pagatavošanai.
Kumelīšu tēja 10gab.
Piparmētras tēja 10gab.
Melisas tēja 10gab.
Raudenes tēja 10gab.
Augļu tēja 10gab.
Miera tēja 10gab.
Tēja "Gardums" 10gab.
Dzērveņu-piparmētras tēja 10gab.
Ābolu-melleņu tēja 10gab.

Cena: 32,50 EUR + PVN

Tējas kastītes ar 9 nodalī-
jumiem izmērs ir 
240x210x78mm.
     
Personalizācija: 
-gravējums uz kastītes
 /+3,00 EUR+PVN/

Sastāvu iespējams pielāgot 
Jūsu vēlmēm un iespējām.

Iespējams 
iegādāties kastītes 
bez pildījuma:
2 nodalījumiem
10,25 EUR +PVN

3 nodalījumiem
13,00 EUR +PVN

4 nodalījumiem
15,25 EUR +PVN

8 nodalījumiem
17,80 EUR +PVN

9 nodalījumiem
18.20 EUR +PVN

12 nodalījumiem
21,40 EUR +PVN



Možam rītam

 

1. sastāvs
Kartona kaste ar 3 lodziņiem
Piparkūkas, 100 g
Medus, 125 g
Karamelizēti rieksti, 200 g
Cena: 19,70 EUR + PVN
+ personalizācija /kartiņa/ 1,50 EUR + PVN
+ personalizācija /koka sniegpārsliņa ar gravēju-
mu/ - 2,50 EUR+PVN
+ personalizēta koka laimes poga - 2,50 EUR + 
PVN

             
2. sastāvs
Kartona kastīte ar dekoru uz vāka
Latvian Black tea
Marcipāna konfekte
Medus, 125 g
Medus karote
Lazdu rieksti šokolādē
Lazdu rieksti un valrieksti čaulā
Svece sniegpārsliņa
Cena: 25,00 + PVN
+ personalizācija /kartiņa/ 1,50 EUR + PVN
+ personalizācija /uzraksts/ 2,50 EUR + PVN
+ personalizācija /koka sniegpārsliņa ar gravējumu/ - 
2,50 EUR+PVN
+ personalizēta koka laimes poga - 2,50 EUR + PVN

3. sastāvs
Groziņš /apm. 30 cm diam./
Piena šokolāde ar ābolu želejas gabaliņiem un 
mandelēm, 200 g
Tumšā šokolāde ar dzērveņu želeju un rīsu 
kraukšķiem, 120 g
Lazdu rieksti šokolādē
Kanēļa vafeļu rullīši
Piparkūku marmelāde
Cidoniju zelteris 0,3 l
Cepumi “Beginnings”
Karamelizēti rieksti, 200 g
+ personalizācija /kartiņa/ 1,50 EUR + PVN
+ personalizācija /koka sniegpārsliņa ar gravējumu/ - 
2,50 EUR+PVN
+ personalizēta koka laimes poga - 2,50 EUR + PVN



Saldais mirklis

 

Sastāvs:
Kartona kaste ar lodziņu, bez 
personalizācijas
Kafija Dallymar, 250 g
Monin sīrups ar piparkūku garšu, 
250 ml
Karamelizēti riekstiņi ar kanēli, 
200 g
Ferrero Roche konfektes, 4 gab.

Cena: 30,00 EUR + PVN

Sastāvu iespējams pielāgot Jūsu 
vēlmēm un iespējām.

Personalizācija: 
- personalizācija /uzraksts/ - 2,50 
EUR+PVN

-plāksnīte ar gravējumu uz kastītes 
+3,00 EUR+PVN
+ personalizācija /kartiņa/ 1,50 EUR + 
PVN
+ personalizācija /koka sniegpārsliņa ar 
gravējumu/ - 
2,50 EUR+PVN
+ personalizēta koka laimes poga - 2,50 
EUR + PVN



Riekstkodis

 

1. sastāvs
Kartona kastīte ar lodziņu ar dekoru 
/bez personalizācijas/
Nelobīti lazdu rieksti, 200 g
Nelobīti valrieksti, 100 g
Riekstu spiedējs
Cena: 16,30 EUR + PVN
+ personalizācija /kartiņa/ 1,50 EUR + PVN
+ personalizācija /uzraksts/ 2,50 EUR + PVN
+ personalizācija /koka sniegpārsliņa ar gravējumu/ - 
2,50 EUR+PVN
+ personalizēta koka laimes poga - 2,50 EUR + PVN

2. sastāvs
Kartona kastīte ar lodziņu ar lentīti 
/bez personalizācijas/
Nelobīti lazdu rieksti, 200 g
Nelobīti valrieksti, 100 g
Veselīgs riekstu, žāvētu augļu 
maisījums, 150 g
Riekstu spiedējs
Cena: 17,60 EUR + PVN
+ personalizācija /kartiņa/ 1,50 EUR + PVN
+ personalizācija /uzraksts/ 2,50 EUR + PVN
+ personalizācija /koka sniegpārsliņa ar gravējumu/ - 
2,50 EUR+PVN
+ personalizēta koka laimes poga - 2,50 EUR + PVN

3. sastāvs
Koka kastīte ar aizdarīti
/bez personalizācijas/
Nelobīti lazdu rieksti, 200 g
Nelobīti valrieksti, 100 g
Riekstu spiedējs
Cena: 20,90 EUR + PVN
+ gravējums uz kastītes 3,00 EUR+PVN
+ personalizācija /kartiņa/ 1,50 EUR + PVN
+ personalizācija /koka sniegpārsliņa ar gravējumu/ - 
2,50 EUR+PVN
+ personalizēta koka laimes poga - 2,50 EUR + PVN



Skaistuma noslēpumi

 

1. sastāvs VĪRIETIM
Kartona kastīte ar lodziņu bez personalizācijas
APIMI roku krēms vīriešiem ar medu, 30 ml
APIMI sejas krēms vīriešiem pēc skūšanās, 30 ml
Nelobīti valrieksti un lazdu rieksti
Cena: 25.30 EUR + PVN
+ personalizācija /kartiņa/ 1,50 EUR + PVN
+ personalizācija /uzraksts/ 2,50 EUR + PVN
+ personalizācija /koka sniegpārsliņa ar gravējumu/ - 
2,50 EUR+PVN
+ personalizēta koka laimes poga - 2,50 EUR + PVN

             

2. sastāvs SIEVIETEI
Melna kastīte ar lodziņu, bez personalizācijas
Sejas krēms ar propulisu un 
kumelīšu ekstraktu, 30 ml 
Roku krēms ar medu, 30 ml
Lūpu balzāms ar medu
Atslēgu piekariņš - laimes poga ar 
saņēmējas vārdu
Cena: 35,00 + PVN
+ personalizācija /kartiņa/ 1,50 EUR + PVN
+ personalizācija /uzraksts/ 2,50 EUR + PVN
+ personalizācija /koka sniegpārsliņa ar gravējumu/ - 
2,50 EUR+PVN

3. sastāvs SIEVEITEI
Kastīte ar lodziņu, bez personalizācijas
Svece Sniegpārsliņa
Ferrero Roche konfektes, 2 gab.
Lūpu balzāms ar medu
Ķermeņa losjons ar propolisa un 
sarkanā āboliņa ekstraktu, 200ml
Roku krēms ar medu, 30 ml
Cena: 38,00 + PVN
+ personalizācija /kartiņa/ 1,50 EUR + PVN
+ personalizācija /uzraksts/ 2,50 EUR + PVN
+ personalizācija /koka sniegpārsliņa ar gravējumu/ - 
2,50 EUR+PVN
+ personalizēta koka laimes poga - 2,50 EUR + PVN

                    



Ziemassvētku eglīte
Svētku sudrabeglīte
Maza sudrabeglīte, kas ir paredzēta 
stādīšanai ārā, tomēr labprāt izdaiļos Jūsu 
interjeru svētku laikā.
Eglītes augstums ir apmēram 35 - 40 cm.
Eglītes podiņš tiks iesaiņots craft papīrā un 
noformēts ar sarkanu lentīti, podiņu 
izdaiļosim ar apelsīna šķēlītēm, kanēļa 
standziņām un čiekuriem.
Cena: 25,00 EUR + PVN
+ personalizācija /kartiņa/ 1,50 EUR + PVN
+ personalizācija /koka sniegpārsliņa ar gravējumu/ - 
2,50 EUR+PVN
+ personalizēta koka laimes poga - 2,50 EUR + PVN

Svētku sudrabeglīte KASTĪTĒ
Eglīte tiks ievietota personalizētā 
kartona kastītē ar Jūsu izvēlētu 
uzrakstu.Kastīte tiks pildīta ar 
skaidām un piparkūkām.
Cena: 30,00 EUR + PVN
+ personalizācija /kartiņa/ 1,50 EUR + PVN
+ personalizācija /koka sniegpārsliņa ar gravējumu/ - 
2,50 EUR+PVN
+ personalizēta koka laimes poga - 2,50 EUR + PVN

Svētku sudrabeglīte GROZIŅĀ
Eglīte tiks ievietota groziņā.
Groziņš tiks pildīts ar skaidām un 
piparkūkām.
Cena: 35,00EUR + PVN
+ personalizācija /kartiņa/ 1,50 EUR + PVN
+ personalizācija /koka sniegpārsliņa ar gravējumu/ - 
2,50 EUR+PVN
+ personalizēta koka laimes poga - 2,50 EUR + PVN



Svētku galdam

 

1. sastāvs
Kartona kaste ar lodziņu /bez sniegpārsliņas/
Piparkūku cepumi “Laima”, 200 g
Cena: 21,60 EUR + PVN
+ personalizācija /kartiņa/ 1,50 EUR + PVN
+ personalizācija /uzraksts/ 2,50 EUR + PVN
+ personalizācija /koka sniegpārsliņa ar gravējumu/ - 
2,50 EUR+PVN
+ personalizēta koka laimes poga - 2,50 EUR + PVN

             

                    

2. sastāvs
Kartona kastīte lodziņu, bez uzraksta
Ziemassvētku tēja
Medus, 125 ml
Medus karote
Želejkonfektes šokolādē ar 
apelsīnu garšu, 200 g
Piparkūkas, 200 g
Svece Sniegpārsliņa
Marmelādes asorti
Karamelizēti riekstiņi 200 g
Cena: 34,00 + PVN
+ personalizācija /kartiņa/ 1,50 EUR + PVN
+ personalizācija /uzraksts/ 2,50 EUR + PVN
+ personalizācija /koka sniegpārsliņa ar gravējumu/ - 

3. sastāvs
Groziņš /apm. 30 cm diam./, bez sniegpārsliņas
Piena šokolāde ar ābolu želejas gabaliņiem un 
mandelēm, 200 g
Tumšā šokolāde ar dzērveņu želeju un rīsu 
kraukšķiem, 120 g
Lazdu rieksti šokolādē
Kanēļa vafeļu rullīši
Piparkūku marmelāde
Cidoniju zelteris 0,3 l
Cepumi “Beginnings”
Karamelizēti rieksti, 200 g
Cena: 42,80+ PVN
+ personalizācija /kartiņa/ 1,50 EUR + PVN
+ personalizācija /koka sniegpārsliņa ar gravējumu/ - 
2,50 EUR+PVN
+ personalizēta koka laimes poga - 2,50 EUR + PVN



Gardumu trauks

 

Sastāvs
Kartona kaste ar lodziņu, 
bez personalizācijas
Koka trauks lapas formā ar gravējumu
Zefīrs šokolādē “Maigums”, 185 g
Porainā piena šokolāde
Lazdu rieksti šokolādē
Kanēļa vafeļu rullīši
Ziemassvētku garšas “Gotiņa”, 200 g
Cena: 41,70 EUR + PVN

Sastāvu iespējams pielāgot Jūsu 
vēlmēm un iespējām.

Koka trauks lapas formā 
izmērs 34,5x18x2,5 mm.

Personalizācija: 
+ personalizācija /kartiņa/ 1,50 EUR + PVN
+ personalizācija /koka sniegpārsliņa ar 
gravējumu/ - 
2,50 EUR+PVN
+ personalizēts uzraksts 2,50 EUR + PVN
+ personalizēta koka laimes poga - 2,50 EUR 
+ PVN

Iespējams iegādāties tikai koka 
trauku lapas formā 
ar gravējumu: 
20,00 EUR+PVN



Īsta vīra prieks

 

Sastāvs:
Koka kaste bez personalizācijas
Iesala dzēriens “Zelta zirgs”, 0,3 l
Atlantijas lasis eļļā, 120 g
Atlantijas lasis eļļā ar citronu, 120 g
Grillētas skumbrijas filejas, 114 g
Plānie grauzdiņi ar ķiplokiem “Lāči”
Zemesrieksti apvalkā ar siera un 
sīpolu garšu, 200 g
Kaltēta siera uzkoda Hrum Hrum
Kūpinātas cigārdesiņas 2 veidi

Cena: 32,50 EUR + PVN

Sastāvu iespējams pielāgot Jūsu 
vēlmēm un iespējām.

Koka kastītes izmērs ir 
40x16x12 cm.
     
Personalizācija: 
-plāksnīte ar gravējumu uz kastītes 
+3,00 EUR+PVN
+ personalizācija /kartiņa/ 1,50 EUR + 
PVN
+ personalizācija /koka sniegpārsliņa ar 
gravējumu/ - 
2,50 EUR+PVN
+ personalizēta koka laimes poga - 2,50 
EUR + PVN

Iespējams iegādāties tikai 
kastīti /bez pildījuma/: 
11,15 EUR +PVN



Vitamīnu deva

 

Sastāvs:
Koka kaste bez personalizācijas
Apelsīni 2 gab.
Bumbieri 2 gab.
Citroni 2 gab.
Āboli 7 gab.
Ananāss
Greipfrūts 
Laims

Cena: 27,50 EUR + PVN

Sastāvu iespējams pielāgot Jūsu 
vēlmēm un iespējām.

Koka kastītes izmērs ir 
32x21x12 cm.
     
Personalizācija: 
+ personalizācija /kartiņa/ 1,50 EUR + 
PVN
+ personalizācija /koka sniegpārsliņa ar 
gravējumu/ - 
2,50 EUR+PVN
+ personalizēta koka laimes poga - 2,50 
EUR + PVN

Iespējams iegādāties tikai 
kastīti /bez pildījuma/: 
12,00 EUR +PVN

Jūsu LOGO



dāvanu noformēšanai
Dabas materiāli

Koka skaidas
Pufīgas koka skaidas
dāvanu kastīšu pildī-
jumam.
Cena: 14,00 EUR + PVN*
*cena par 1 kg

Lapegles čiekuri
Garums: 1-3 cm
Cena: 1,00 EUR + PVN*
*cena par 20 čiekuriem

Kaltētas apelsīna 
šķēlītes
Diametrs: 5-7 cm
Cena: 3,00 EUR + PVN*
*cena par 20 šķēlītēm

Kanēļa standziņas
Garums: 8 cm
Cena: 2,20 EUR + PVN*
*cena par 20 standziņām

Priedes čiekuri
Garums: 3-5 cm
Cena: 1,50 EUR + PVN*
*cena par 10 čiekuriem

Lielais čiekurs
Garums: 15-20 cm 
cm
Cena: 1,50 EUR + PVN*
*cena par 1 čiekuru

www.zemenitessniega.com



Ziemassvētku namiņš
1. Kartona mājiņa
Izmērs: 200x130x120mm
Iespējamās krāsas: 
balta un brūna
Cena: 1.65 EUR + PVN

Personalizācijas iespējas: 
+ personalizācija /kartiņa/ 1,50 EUR + PVN
+ personalizācija /uzlīme, uzraksts/ 2,50 EUR + PVN
+ personalizācija /koka sniegpārsliņa ar gravējumu/ - 
2,50 EUR+PVN
+ personalizēta koka laimes poga - 2,50 EUR + PVN

3. Kartona mājiņa
Izmērs: 
130x130x160 mm
Cena: 1.00 EUR + PVN

4. Kartona mājiņa
Izmērs: 
135x107x125mm 
Cena: 1.65 EUR + PVN

Kastīšu cenas norādītas
bez sastāva, bet, ja vēlaties, 

tās labprāt piepildīsim!

2. Kartona mājiņa
Izmērs:
120 x 120 x 110 mm
Iespējamās krāsas: 
balta un sarkana
Cena: 2.50 EUR + PVN



Jūsu 
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ZSKK251
/6x6x4 cm/
Cena: 2,00 EUR + PVN

ZSKK252
/6x6x7 cm/
Cena: 2,70 EUR + PVN

ZSKK253
/6x6x10 cm/
Cena: 3,30 EUR + PVN

ZSKK254
/6x6x13 cm/
Cena: 4,05 EUR + PVN

+ gravējums 3 EUR + PVN

                    

Koka svečturi

ZSKK248 
/23x8x5,5 cm/
Cena: 5,70 EUR + PVN
+ gravējums 3 EUR + PVN

ZSKK250 
/10x6x4.6 cm/
Cena: 3,50 EUR + PVN
+ gravējums 3 EUR + PVN

ZSKK249 
/15x6x4,6 cm/
Cena: 4,50 EUR + PVN
+ gravējums 3 EUR + PVN

Koka svečturi tējas svecītēm, kas izgatavots no dižskabārža vai 
priedes koka.
Uz svečtura iespējams veikt gravējumu.
Norādītā cena ir bez iesaiņojuma un svecītēm.
Šie svečturi būs lielisks papildinājums 
Jūsu Ziemassvētku dāvanu komplektiem.

www.zemenitessniega.com



Koka pulkstenis ar gravējumu
BĒRZA KOKA PULKSTENIS /saplāksnis/
Diametrs: 29 cm
Mehānisms: kluss
Gravējums: brūns
Pulksteņa pamatnes veidi: 
- nekrāsots, 
- krāsots /balta, melna, tikīzziā, gaiši zila, 
sarkana, dzeltena/
Gravējuma dizains tiek veidots pēc Jūsu 
vēlmēm.
Pulkstenis tiks iesaiņots kartona kastītē ar 
lodziņu, kas pildīta ar krāsainu zīdpapīru vai 
skaidām. Kastīte tiks dekorēta ar Jūsu 
izvēlētas krāsas lentīti
Cena: 24,80 EUR + PVN
Individuāla gravējuma dizaina izveide: 
+ 5,00 + PVN

OZOLKOKA PULKSTENIS 
Diametrs: 29 cm
Mehānisms: kluss
Gravējums: tumši brūns līdz melns
Gravējuma dizains tiek veidots pēc Jūsu 
vēlmēm.
Pulkstenis tiks iesaiņots kartona kastītē ar 
lodziņu, kas pildīta ar krāsainu zīdpapīru vai 
skaidām. Kastīte tiks dekorēta ar Jūsu 
izvēlētas krāsas lentīti
Cena: 37.20 EUR + PVN
Individuāla gravējuma dizaina izveide: 
+ 5,00 + PVN

Iesaiņojuma personalizācija:
+ personalizācija /kartiņa/ 1,50 EUR + PVN
+ personalizācija /uzraksts/ 2,50 EUR + PVN
+ personalizācija /koka sniegpārsliņa 
ar gravējumu/ - 2,50 EUR+PVN
+ personalizēta koka laimes poga 
- 2,50 EUR + PVN

www.zemenitessniega.com



Plānotāji koka vākos

Plānotāja izmērs: A5 /153x210 mm/
Plānotāja bloks 2022. gadam:
- viena diena lappusē, trīs valodās (latviešu, 
angļu, krievu); 
- stūru perforācija;
- grāmatzīme;

IZVEIDOJIET SAVU PLĀNOTĀJA DIZAINU
- izvēlaties koka vāku krāsu /balta, tumši pelēka, 
tirkīzzila, sarkana, gaiši zila, dzeltena u.c./
- pieskaņojiet “muguriņas” krāsu /sarkana, 
brūna, gaiši zila, melna/;

Vāku gravējuma dizains tiks veidots individuāli!

Katrs plānotājs tiks iesaiņots kartona kastītē ar 
lodziņu un dekorēts ar izvēlētas krāsas lentīti.

Cena ar gravējumu: 
16,50 EUR+PVN

Iesaiņojuma personalizācija:
+ personalizācija /kartiņa/ 1,50 
EUR + PVN
+ personalizēts uzraksts uz 
lodziņa 2,50 EUR + PVN
+ personalizācija /koka snieg-
pārsliņa ar gravējumu/ - 
2,50 EUR+PVN
+ personalizēta koka laimes 
poga - 2,50 EUR + PVN

Jūsu 

LOG
O
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Ziemassvētku gardumu
komplekti bērnu priekam 

www.zemenitessniega.com



Dāvanu komplekts #1

 

Sastāvs
Skrīveru saldumi "Kviešu pārslu gardums"
Very Berry suliņa
Jāņkalni sukāžu MIX
Hercules veselīgo batoniņš
Madonas karameles konfekte uz kociņa
Lazdu rieksti 150 g

Cena: 15,30 EUR + PVN

Kastītes izmērs ir  13x13x35 cm.

 

Sastāvu iespējams pielāgot 
Jūsu vēlmēm un iespējām.

Personalizācija: 
bērna vārdiņš uz kastītes vāciņa:
+ 1,25 EUR +PVN
kartiņa ar uzņēmuma logo un novēlējumu
+ 1,50 EUR +PVN

Iespējams iegādāties tikai 
kastīti /bez pildījuma/:
1,65 EUR + PVN



Dāvanu komplekts #2

 

Sastāvs
Piena konfektes Milky Splash 100 g
Skrīveru  GOTIŅAS ar marshmallow 
zefīriņiem 100 g
Kinder šokolādes ola
Kanēļa vafeļu rullīši ar ābolu ievārījuma 
pildījumu
Liepkalni piparkūkas ar marcipāna actiņām
Dzērvenes pūdercukurā
Haribo lācīši 100 g

Cena: 14,46 EUR + PVN

Kastītes izmērs ir  13x13x31 cm.

 

Sastāvu iespējams pielāgot 
Jūsu vēlmēm un iespējām.

Iespējams iegādāties tikai 
kastīti /bez pildījuma/:
1,65 EUR + PVN



Dāvanu komplekts #3

 

Sastāvs
Želejkonfektes Diāna ar upeņu-zemeņu garšu 
100 g
Želejkonfektes Alise ar ogu garšu 100 g
Želejkonfektes Marta ar apelsīnu garšu 100 g
Želejkonfektes Laura ar zemeņu-rabarberu 
garšu 100 g
Ledenes Fizzy Boom 100 g
Piena konfektes Milky Splash 100g
Hercules musli batoniņš
Vafeļu torte VĀVERĪTE 40 g
Very Berry suliņa
Madonas karameles konfekte uz kociņa|
Oreo cepumi
Kinder šokolādes ola
Kinder šokolādītes

Cena: 14,87 EUR + PVN

Kastītes izmērs ir  13x13x32 cm.

 

Sastāvu iespējams pielāgot 
Jūsu vēlmēm un iespējām.

Personalizācija: 
bērna vārdiņš uz kastītes vāciņa:
+ 1,25 EUR +PVN
kartiņa ar uzņēmuma logo un novēlē-
jumu
+ 1,50 EUR +PVN

Iespējams iegādāties tikai 
kastīti /bez pildījuma/:
1,65 EUR + PVN



Dāvanu komplekts #4

 

Sastāvs
Piena konfektes Milky Splash 100 g
Chupa Chups konfekte uz kociņa
Skrīveru  GOTIŅAS ar marshmallow zefīriņiem 
100 g
Želejas konfektes Crazy Bee 100 g
Kinder šokolādes ola
Oreo cepumi 40 g
Barni gardumiņš
Very Berry suliņa
Hercules musli batoniņš

Cena: 11,98 EUR + PVN

Kastītes izmērs ir  13x13x16cm.

 

Sastāvu iespējams pielāgot 
Jūsu vēlmēm un iespējām.

Personalizācija: 
briedīša formas eglīšu mantiņa ar bērna 
vārdiņu
+ 2 ,00 EUR +PVN
kartiņa ar uzņēmuma logo un novēlē-
jumu
+ 1,50 EUR +PVN

Iespējams iegādāties tikai 
kastīti /bez pildījuma/:
1,00 EUR + PVN



Dāvanu komplekts #5

 

Sastāvs
Želejkonfektes Marta ar apelsīnu garšu 100 g
Piena konfektes Milky Splash 100g
Oreo cepumi 40 g
Haribo lācīši 100 g
Laima Lazdu rieksti šokolādē
Kinder šokolādes ola
Chupa Chups uz kociņa
Skrīveru GOTIŅA ar marshmellow zefīriņiem 100 g

Cena: 11.57 EUR + PVN

Kastītes izmērs ir  13x13x32 cm.

 

Sastāvu iespējams pielāgot 
Jūsu vēlmēm un iespējām.

Personalizācija: 
bērna vārdiņš uz kastītes vāciņa:
+ 1,25 EUR +PVN
kartiņa ar uzņēmuma logo un novēlē-
jumu
+ 1,50 EUR +PVN

Iespējams iegādāties tikai 
kastīti /bez pildījuma/:
1,65 EUR + PVN



DĀVANU PIEGĀDE

Laikā, kad attālinātais darbs ir kļuvis par ikdienu, arī dāvaniņas 
nodošana tās saņēmējiem ir kļuvusi sarežģītāka, tādēļ 

piedāvājam Jūsu dāvaniņas nogādāt saņēmējam skaisti!
Katra dāvaniņa tiks droši un skaisti iesaiņota 

/ietinamais papīrs, lentīte/, lai saņemot, tā rada 
patīkamas sajūtas un smaidu sejā!

Sūtīšana uz OMNIVA pakomātiem visā Latvijā: 
sākot no 3,30 EUR+PVN*

Sūtīšana ar kurjeru visā Latvijā: 
sākot no 7,50 EUR+PVN*

*cenā iekļauta dāvaniņas noformēšana, adrešu karte



Pateicamies par mums veltīto laiku!

Labprāt atbildēsim uz Jūsu jautājumiem un uzklausīsim Jūsu vēlmes!

+371 28339843
zemenites@zemenitessniega.com

www.zemenitessniega.com
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