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Kafejnīcas/
RestorāniLaipni lūdzam iepazīt

Daugavpils pilsētas
ēdināšanas uzņēmumus. Рес�оран�



tālr.: 65404912.Plaza

 tālr.: 27757873.San Mari

tālr.: 28000034.SkovoroTka

tālr.:25477756.Yoggi Bear

tālr.:25477756.Vēsma

tālr.: 65422455.Gubernators

tālr.: 28822888.Happy Panda

tālr.: 65420003.Leo

tālr.: 29145414.Odesa Mamma

tālr.: 28777768.Papa Sushi



tālr.: 27757872.Arsenāls

tālr.: 27070057.Dvinskas Sēta

tālr.: 26164008.Ezītis Miglā

tālr.: 65476660.Lidadis Park

tālr.: 25454422.Luna



tālr.: 65427706.Vita

 tālr.: 25153722.Abra Kebabra

tālr.: 65427111.Ali Baba

tālr.:28444774.Crazy Pizza

tālr.:25424242.Čili Pica

tālr.: 26164008.Noktirne

tālr.: 27070842.Pieci

tālr.: 20094693.Randiņš

tālr.: 26125980.Saules rati

tālr.: 20280271.Šokoladņa



tālr.: 65424887.Grill Niko

tālr.: 23666999.Pizza House

tālr.: 27044455.Satori Sushi

tālr.: 29997969.Wow Sushi

tālr.: 24242434.Full Fire



Pārtika
Pārtikas preces tieši no
ražotājiem! Atbalsti savējos!

Про�у���



Džemu ražošana Uzņēmums
ražo džemu no dabīgām
izejvielām, izmanto tikai Latvijā
audzētus augļus un ogas.
Džems tiek iesaiņots par 25 g,
īpaši paredzēts HoReCa
segmentam.

+371 26823450

Bondia

Kafijas grauzdētava Uzņēmums
piedāvā svaigi grauzdētu kafiju.
Ir pieejami 3 kafijas veidi:
COLOMBIA EXCELSO –
patavošanas procesā var sajust
izteikti skābenu tumšo vīnogu
vai augļu aromātu un sajust
piena 

www.facebook.com/adventure
coffeelatvia

ADVENTURE COFFEE

Šokolādes pagatavošanas komplekts
Uzņēmums izgatavo šokolādes
pagatavošanas komplektus. Ir
pieejami 3 dažādi veidi (tumšās
šokolādes, piena šokolādes un keroba
šokolādes) pagatavošanas komplekti,
kuros ir viss nepieciešamais, lai mājas
apstākļos varētu pagatavot veselīgu
un garšīgu šokolādi. Vienā
STANDARTA komplektā ietilpst: kakao
sviests, kakao vai keroba pulveris,
kokosriekstu piens, žāvētas ogas,
rieksti, 2 silikona veidnes, silikona
lāpstiņa, instrukcija, koka eglīšu
rotaļlieta. No viena komplekta var
pagatavot 2 šokolādes. Piemērots arī
vegāniem. 

www.facebook.com/sweeco.shop

Sweeco



Stipro alkoholu dzērienu ražošana 

+371 25411240
kazanovamoonshine@gmail.com

Kazanova Moonshine

Pitas maizes un burgera
maizītes Uzņēmums ražo
lavašus, pitas un burgeru
maizītes. Savā ražošanas
procesā izmanto jaunākās
tehnoloģijas un labākās
receptes, produktu ražošanai
izmanto tikai dabīgās un
vietējās izejvielas.
Uzņēmumam ir vairāku gadu
pieredze kebabu un burgeru
ražošanā, līdz ar to uzņēmums
spēj piedāvāt labākos un
kvalitatīvākos risinājumus.

facebook.com/lvlxkebab

XL Food

Krēmmedus un sulu ražošana
Uzņēmums izgatavo īpašas
dāvanas auksto vakaru
pavadīšanai kopā ar mīļo
cilvēku vai ģimenes lokā pie
tējas krūzes ar garšīgu
Lauksaimnieka gardumu.
Medus ir ievākts Latvijas
pļavās, kas ir apsētas ar
ārstniecības un nektāraugiem.
Tas ir vērtīgu uzturvielu avots.
Lauksaimnieka gardumi kalpo
kā saldās zāles, kuras lieto
dažādu slimību ārstēšanai,
profilaksei un vienkārši kā
garšīgu kārumu.

ekodavana.lv

LAUKSAIMNIEKA
GARDUMI alu, tomēr vēlāk nolēmuši, ka

jāsāk pašiem brūvēt savu alu.
Viesojušies pie alus
meistariem, meklējuši
informāciju grāmatās, un tad
sākuši eksperimentēt, veidojot
savas receptes. Šobrīd vidēji
nedēļā iespējams saražot 300
litru alus.

facebook.com/pabeerzner

PABEERZNER

Eko gārdumi

https://jalatvia.lv/katalogs/sanflor

Sanflor

Mafinu gatavošana, dazādas
krāsas, garšas un
formas.Ekoloģisks
iepakojums.Katram mafinam ir
savs unikāls stāsts un nosaukums.

https://jalatvia.lv/katalogs/magics
murfin

MagicSmurfin

Mēs cepam visādus gardumus. 

https://jalatvia.lv/katalogs/swe
et-confectionery

Sweet confectionery

Mēs nodarbojamies ar
konditorējas izstrādājumiem!
Garšigie izstradājumi izdarīti tikai
no svaiģiem Latvijas
produktiem.Tortes,bananmaize,ke
ksiņi,zefīrs.Daudz dažādu dekoru.
Dažādi pildinājumi. Ja cilvēkan ir
allergija uz kaut kādu produktu
viņš brīdina mus un mēs daram
citādā tehnilogija.

https://jalatvia.lv/katalogs/nikitamc
ake

nikitam_cake



Apģērbs
Iespēja iegādāties apģērbu
un aksesuārus tiešsaistē.
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Morell

Mēs baltus t-kreklus krasojam
dažados krāsos tai-dai (batika)

stilā un uz tiem veidojam
daudzveidīgus izšuvumus.

 
https://jalatvia.lv/katalogs/mor

ell

Maska Shop

Daudzveidīgas maskās no
auduma. 

 
https://jalatvia.lv/katalogs/mas

ka-shop

Ditton

Lielāka veikaluizvēle.
 

https://www.facebook.com/gro
ups/439753177407878/

Greg

Mēs nodarbojamies ar zeķēm,
kas ir dekorētas ar rakstiem vai

uzšuvēm. Mēs iegādājam
gatavas vienkrāsainas zeķes un

izšūjam rakstu vai uzšūjam
uzšūvi. Uzšūves mēs gan

pērkam, gan darām ar savām
rokām.

 
https://jalatvia.lv/katalogs/greg

STEROW

Filca nozīmītes,aksesuāri
somām un apģērbiem, atslēgu
piekariņi,T-krekli ar attēliem un

izšuvumu.
 

https://jalatvia.lv/katalogs/ster
ow



Bērniem
Vietēji uzņēmēji piedavā  lielo
bērnu preču klāstu. 

�е�ям



BUSYKID

Bērnu attīstošās rotaļlietas
Katrs produkts izgatavots no
augstākas klases ekologiski
tīriem materiāliem. 

http://www.busykidshop.lv/

BRICK MAKER

Gipša konstruktors bērniem Brick
Maker – tas ir būvēšanas
konstruktors, kas ar spēles elementu
palīdzību attīsta iztēli, radošās
spējas, bērna telpisko un tēlaino
domāšanu. Kastē atrodas visas
darbam nepieciešamās sastāvdaļas:
ģipša pulveris, forma ķieģeļu
izliešanai, glāze ūdenim, līme, kā arī
būvniecības shēma un instrukcija.
Lai sasniegtu rezultātu – uzbūvētu
viduslaiku pili –, bērnam ir jābūt
apveltītam ar lielu pacietību. 

https://www.brickmaker.eu/

WIGIWAMA

Dekora preču ražošana bērnu
istabām Wigiwama nodarbojas ar
dekora preču ražošanu bērnu
istabām. Uzņēmuma produkcija
ražota no OEKO-Tex sertificētiem
materiāliem, kolekcijas taisītas no
velveta vai no audumiem ar pašu
izveidotiem rakstiem. 

wigiwama.com

TWN - 

Together With Nature

Koka puzzle - mīkla "Klotski" - 2
izmēru - koka spēles laukums un 15
detaļas ar uzlīmi, kura pēc mīklas
salikšanas kļūst par skaistu attēlu.Arī
ir iespējams spēles variants, kur
vajag izvest spēles figūriņu no
laukuma ar citām figūrām.

https://jalatvia.lv/katalogs/twn---
together-with-nature



Dāvanas
Labākas dāvanas no
vietējiem uzņēmējiem!

По�ар��



Dāvanu komplekti jūsu
mīļajiem svētkos. Komplektā
ietilpst: ķermeņa kopšanas
līdzekļi, garšīgi saldumi un
patīkams
pārsteigums.labāšanu. Mūsu
gardie saldumi ir veidoti pēc
vecvecmāmiņas receptes - kai
babeņa vuicēja - kā vecmāmiņa
mācīja.

https://jalatvia.lv/katalogs/gift-
box

Gift box

Dāvanas

https://www.giftbaskets.ru/latvi
a-dostavka-
podarkov/Daugavpils

Gift Baskets

Dāvanu kārbiņas kartona kastītē ar
dāvanu saiti un koka skaidiņām.
Dāvanas iekšā var būt jebkurš
saturs, piemēram, saldumi,
higiēnas līdzekļi un tt.

https://jalatvia.lv/katalogs/lightbox

LightBox



Dizains
Radošie jaunuzņēmumi
piedāvā dizaina preces!
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Māla rotājumi

https://jalatvia.lv/katalogs/latvi
a-clay-decorations

Latvia clay decorations

Izgatavojam dažāda izmēra
vinila un papīra(krāsainas)
uzlīmes, pielāgotas gada
svētkiem, kā arī pēc klienta
pieprasījuma. Vinila uzlīmes ir
mitruma izturīgas, papīra
uzlīmes ir piemērotas
lietošanai iekštelpās.Mūsu
uzlīmes iepriecinās gan bērnus,
gan pieaugušos, jo ir iespēja
īstenot savas idejas.

https://jalatvia.lv/katalogs/stick
erslv      

Stickers.lv

Skaists,minimalistisks,ērts un
kvalitatīvs koka stiprinājums
velosipēdam uz sienas . Mēs arī
rūpējāmies par cilvēkiem ar
dzīvniekiem un bērniem, lai tas būtu
drošs. Mūsu velosipēda turētājs paliek
vietā un neļauj tam nokrist.Rupējoties
par dabu mēs ražošanā izmantojat
tikai ekoloģiskos materiālus.                  

https://jalatvia.lv/katalogs/wooden-
wheel-                                                               

Wooden Wheel

Illustrator ražo rotaslietas un
rotaļlietas no koka. Īpaši jāuzsver
attīstošo rotaļlietu kolekcija. Tās ir
koka puzles ērtai alfabēta burtu
iegaumēšanai un krāsojamās
grāmatas, kas papildinātas ar
paskaidrojošu informāciju, dzeju,
spēlēm un krustvārdu mīklām.
Uzņēmuma komandā apvienojušies
vairāki dizaineri un ilustratori, tāpēc
var droši apgalvot – katra rota vai
rotaļlieta ir mākslinieka darbs no
idejas līdz pat realizācijai. Uzņēmuma
speciālisti arī māca jaunos dizainerus,
piesaistot papildspēkus no Daugavpils
Dizaina un mākslas vidusskolas.
Illustrator piedāvā savus produktus
arī citās valstīs, jo visi izstrādājumi ir
viegli pielāgojami dažādām kultūrām
un valodām.

illustrator.lv

ILLUSTRATOR

 NESTER CUSTOM ir radošā
metālmākslas darbnīca, kurā
veido unikālas metāla
skulptūras un interjera dizaina
mēbeles.

nester-custom.com

NESTER CUSTOM



Grāmatas un kancelejas preces
Grāmatas un kacelejas
preces tiešsaistē Daugavpilī.
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Jānis Roze

janisroze.lv

Polaris

polaris.lv

Mnogo Knig

mnogoknig.lv



Charlot

https://charlot.lv/

Freko

https://www.freko.lv/



Tehnika
Tehnika preču veikali
Daugavpilī.

Техн��а



Galvenā attīstības koncepcija, kurai jāpievērš
uzmanība, ir zemas cenas par piedāvāto preci,
profesionālu konsultāciju, un ļoti ātru un
savlaicīgu piegādi. Pateicoties plašam
piedāvātās produkcijas klāstam mūsu mājas
lapā, katram pircējam ir iespēja izvēlētie sev
piemērotu preci. Uzņēmuma galvenais
darbības veids ir visu veidu darba
instrumentu,gaisa kompresoru un metināšanas
iekārtu pārdošana. Veikalā atradīsiet plašu
instrumentu klāstu, varēsiet atrast un
iegādāties dažādus profesionālus instrumentus,
iekārtas un sadzīves tehnikas veidus. Augsti
kvalificēti darbinieki, ātri un operatīvi atradīs
instrumentus, kas ir piemēroti jūsu vajadzībām.

https://www.tava-tehnika.lv/

Tava Tehnika

Tehnikas preces

www.rdveikals.lv

RD Veikals

Tehnikas preces

https://sim-
sim.lv/lv/ishop/sadzives-
tehnika/liela-sadzives-tehnika/

Sim Sim

Viedais LED apgaismojums Uzņēmuma
produkti ir gudrās lampas, elektroniskie tablo,
unikālie dizaina elementi un viedais
apgaismojums. Uzņēmuma galvenās
produkcijas īpašības ir atšķirīgi, unikāli efekti;
kontrole, izmantojot Wi-Fi vai Bluetooth ar
uzņēmuma mobilo aplikāciju; vienkārša
produktu montāža; reakcija uz mūziku un tādas
noderīgas funkcijas kā modinātājs-saullēkts un
lampas izslēgšana pēc taimera. EXOY produkti
ļauj pircējiem ieslīgt apgaismojuma pasaulē,
radīt jebkādu atmosfēru, sajust mūzikas ritmu.

http://www.exoy.eu/

Tava Tehnika



Ziedi
Lai svētki turpinās! Ziedu un
floristikas izstrādājumu
piegāde Daugavpilī!
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Flamingo

Ziedu piegāde
 

https://www.daugavpilsziedi.lv/
lv/Galvena

 
 

Violas Ziedi

Ziedu piegāde
 

https://violasziedi.lv/

Ziedi Latvija

Ziedu piegāde
 

https://www.ziedilatvija.lv/flow
ers.php?lang=ru&id=1&cou=27



Mājsaimniecības preces
Preces mājai un dārzam!
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DEPO

Mājsaimniecības preces
 

https://depo.lv/
 

Ksenukai

Mājsaimniecības preces
 

https://www.ksenukai.lv/

Tamila Plast

Mājsaimniecības preces
 

26181608,
 29479784



Dzīvniekiem:

HIMALAYAN

INTERNATIONAL

Graužamsiers un biezpiena
kraukšķi suņiem Suņu
graužamsiers ir dabīgs un
veselīgs produkts, kas radīts
pēc senām Himalaju reģionā
dzīvojošu tautu metodēm.
Uzņēmumu vada latviete Aija
Parlagreko, kura jau 10
gadus ar ģimeni dzīvo
Nepālā, taču tas viņai nav
šķērslis, lai pārraudzītu
ražotni dzimtajos Preiļos.
Graužamsiers ir lieliska un
uzturvielām bagāta uzkoda.
Tā ražošanā tiek izmantots
biezpiens – dabīga izejviela,
kas produktam nodrošina
augstu enerģētisko vērtību.
Produkta unikalitāti rada
roku darbs un īpašā
bezpiedevu recepte.
Graužamsiers ir pieejams
vairākos izmēros, kā arī
nesen uzsākta suņu
popkorna jeb uzpūstā
graužamsiera ražošana.

hidogchews.com

IT: SIA "vITcake"

IT pakalpojumi

vitcake.com

IT: WAYL

IT risinānumi kuģniecībai

wayl.eu 

Citas preces/
pakalpojumi
�ру��е �о�ар�/
ус�у��



kosmētika:

RASA BOTANICALS

Ārstniecības augu ekstrakcija Rasa
Botanicals ir ģimenes uzņēmums, kas
ražo augu ekstraktus un piedāvā tos
kosmētikas, pārtikas un farmācijas
ražotājiem. Rasa Botanicals strādā ar
augstas kvalitātes sastāvdaļām un
pārbaudītām metodēm. Rasa
Botanicals produkti ir rezultāts,
apvienojot jaunākās tehnoloģijas ar
stingru kvalitātes kontroli un sadarbību
ar pētniecības institūtiem un
universitātēm.

facebook.com/RasaBotanicals

kosmētika: 

Cosy House

Mēs nodarbojamies ar
ziepes, epoksidsveķes
rotājumu veidošanu.

https://jalatvia.lv/katalogs/co
sy-house

Citas preces/
pakalpojumi
�ру��е �о�ар�/
ус�у��



Vēlies, lai tavs uzņēmums būtu šajā 
katalogā, raksti mums!

Хоче��, ч�об� ��ое �ре��р�я��е б��о �
�а�а�о�е, ���� нам!

Edvards Sargsjans

edvards.sargsjans@daugavpils.lv

Tatjana Morenko

tatjana.morenko@daugavpils.lv

Jorens Dobkevičs

jorens.dobkevics@daugavpils.lv



Daugavpils
Business
facebook.com/Daugavpilsbusiness


