
Marutas Raudes porcelāna darbnīca
Iespējams iegādāties unikālus, apgleznotus porcelāna 
traukus un citus interjera priekšmetus, kā arī pašam tos 
veidot un apgleznot atbilstoši savai gaumei un fantāzijai. 

  Lambertu iela 26, Mārupe

  29497166     www.raude.lv

Gleznotāja 
Rita Tālmane

  26554097
  rtalmane@gmail.com

Mākslinieki RADĪTS 
MĀRUPES NOVADĀ

Gleznotāja 
Aija Pabērza
Piedāvā gatavas gleznas 
vai iespēju veikt īpašu 
pasūtījumu. 

  26197095
  aijaabrama@inbox.lv

Izdevējs: Mārupes novada Dome, 
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

  +371 67934663, +371 28347211, 

  turisms@marupe.lv, www.marupe.lv/turisms

Sadarbībā ar: Mārupes novada amatnieku 
un mājražotāju biedrību “Radīts Mārupē”

  raditsmarupe@inbox.lv,     22028947

Mājražotāji 

2017

“Dabas gardumi 
ar odziņu”
Mājražotājas Ievas 
Sprižas dabīgie gardumi 
no augļiem un ogām – 
šokolādes konfektes ar 
augļu masas pildījumu, 
sukādes zefīrs, augu 
pulveris, tējas, u.c. 

  Liepsalas, Mārupes novads

  22005473
www.facebook.com/dabasgardumi

“Brešu virtuve”
Mājražotāji Elīna un 
Raivis Breši piedā vā 
kūpinājumus, kondi-
toreju, kulināriju, izbrau-
kumu tirdzniecību un 
banketu servisu.

  22028947, 28662447
bresuvirtuve.lv

Ilzes maizes darbnīca
Ilzes plaucētās maizes cepšanas 
pamatā ir senas latviešu 
tradīcijas, izmantojot dabīgos 
ieraugus. Pirms cepšanas maize 
tiek nogata vināta 2 diennaktis, 
radot Ilzes maizes darbnīcas 
vizītkarti – plaucēto sald skāb-
maizi Berta un rudzu rupjo maizi 
Rūdis.

  +371 29274845
  ilzesdarbnica@gmail.com

www.ilzesdarbnica.org

“Turaidas pils”
Gaļas kūpinājumi ar alkšņu 
malku, kuru gatavošanai izman-
to tikai  ķiplokus, sāli un piparus. 
Pieejami ražotāja veikaliņā. 

  Turaidas, Mārupe

  29487182

“Kūkumīle”
Mājražotājas Austras Kausinieces 
figurālās dizaina tortes, kēksiņi 
un citi konditorejas izstrādājumi. 

   Mazcenu aleja 17, 
Jaunmārupe

  26453307
 Foto: Mārupes novada amatnieku, mājražotāju un 

mākslinieku personīgais arhīvs, SIA “Skats no Augšas”
Dizains un druka: SIA “Talsu Tipogrāfija”



SIA “Linoteka”
Uzņēmums piedāvā augstas kvalitātes, 
ar rokām austu, tekstilu no dabīgiem 
materiāliem – lins, vilna, zīds. Darbi ir 
radīti, saglabājot latviešu amatniecības 
tradīcijas, bet piedāvājot mūsdie
nīgu tekstilu, kuru iecienījuši pat paši 
prasīgākie klienti.

  25454057     linoteka@inbox.lv 
www.linoteka.lv

SIA “Rich Lavanda”
Piedāvā dažādus izstrādājumus no 
lavandas – smaržīgi maisiņi, sveces, 
eļļa, ziedūdens u.c. Produkti izplata 
lavandu nomie rinošo aromātu, kas 
palīdz gan iemigt, gan mājās uzturēt 
patīkamu smaržu. Lavandu lauki uzņēmumam atrodas gan 
Vidzemē, gan Kurzemē. Violeto skaistumu klātienē tiek 
piedāvāts izmantot kāzu fotosesijās un dažādos pasākumos.

  26447888  
  info@lillaslavender.com

www.lillaslavender.com

Ilze Majeniece
Tamborēti ziedi un pērļu rotas.

  29221282
  majeniece@inbox.lv

Sanita Jureviča
Sojas vaska sveces, svētku dekori un 
rotājumi, rotas ar dabīgiem akmeņiem

  29533977
  jsanita@inbox.lv

Ingrīda Ceple
Izgatavo auduma somas. 

  29282333
  peoonia@inbox.lv

WUF kids
Darina apģērbu bērniem – bikses, 
cepu res, lacītes, graužamriņķi, u.c. kā 
arī bērnu gultasveļa.

  Kabiles iela 37, Mārupe, Latvia
  wufkids@gmail.com

www.wufkids.com

Mairis Roderts
Izgatavo koka mēbeles un interjera 
priekšmetus.

  28644415
  matana@inbox.lv

Audēja Edīte Začeste
Kopš Rīgas Lietišķās mākslas 
vidusskolas absolvēšanas meis
ta re visu mūžu nodarbo jusies 
ar aušanu, radot mājas tekstila 
izstrādājumus – galdsegas un 
galda celiņus, salvetes, aizkarus, 
u.c., kā arī burvīgas šalles un 
lakatus.

  Mālu iela 1, Mārupe

  29771909

Stelpju amatnieku 
darbnīca “Kalumi un Rotas”
Stelpi ir īstena amatnieku ģimene. 
Kundze Aelita nodarbojas ar 
sudraba rotaslietu izgatavošanu – 
rotkaļa amats tiek izkopts jau 
otrajā paaudzē un nodots meitai 
Laurai. Vīrs Uldis izvēlējies 
īstu, spēkavīra cienīgu amatu – 
metālkalējs, izgatavojot dažādus 
mājai, pirtij un dārzam noderīgus 
kalumus no mazas nagliņas līdz 
grezniem kaltiem vārtiem. 

  Avotu iela 62, 
 Mārupe, LV-2167

  26814207, 28817990
www.draugiem.lv/
kalumi-rotas

Juvelieris Edgars Skulte
Meistars kopš 1995.gada ir Latvijas 
Amatniecības Kameras amata 
zellis un 1998.gadā kļuvis par 
Tautas daiļamata meistaru. Pēc 
individuāla pasūtījuma izstrādā 
rotas un atšķirības zīmes. Piedāvā 
darbus no dažādiem materiāliem – 
sudraba, zelta un bronzas, kā arī 
iestrādāt dārgakmeņus un pus
dārgakmeņus. 

  29406587
  edgars_ skulte@inbox.lv

www.skaistarota.lv

Pinējs Andris Lejnieks - 
“Baltijas Pinumi” 
Lejnieku ģimenē klūgu pinēja amats tiek 
izkopts jau trešajā paaudzē, radot ēdienu 
grozus un paplātes, mēbeles, veļas un 
malkas grozus, pītus dekorus un citus 
klūgu pinumu izstrādāju mus pēc klienta 
pasūtījuma.

   Pīlādžu iela 13, Jaunmārupe
  29119637   www.pinumi.lv

Ādas meistares Olita un Anita Šporas
Olita Špora ar savu aktīvo darbo šanās ar dabīgās ādas izstrā dā
jumiem aizrāvusi arī meitu Anitu. Meistares darina praktiskus 
izstrā dājumus ikdienas lietošanai – 
somas, jostas, makus, grāmatu vākus 
un citas noderīgas un lietas. Tiek 
rekonstruēti ādas izstrādājumi muzeju 
ekspozīcijām. 

  Bērzu iela 6, Jaunmārupe
  29743751 vai 29715293

Rotaļnieks Aldonis Baldiņš
Meistars ir Tautas daiļamata meistars 
un Latvijas Amatnie cības kameras 
Rotaļlietu izgatavotāju biedrības Goda 
meistars. Daudziem pazīstams kā sirmais 
vīrs, kas darina koka rotaļlietas un jautri 
joko ar Latvijas Etnogrāfiskā Brīvdabas 
muzeja apmeklētājiem. Viņš rūpējas par latviešu seno rotaļlietu 
vai paiju popularizēšanu, saglabāšanu un aktualizēšanu.

  25547448

“Lina Rati”
Iedzīvina senās tradīcijas modernā 
pasaulē kvalita tīvai dzīves videi 
un sajūtu baudai. Viena no zīmola 
čaklajām meistarēm ir Rasa Zāģere. 
Tiek darināta kvalitatīva gultas 
veļa un galdauti. Iespējams pasūtīt  
gaumīgus aizkarus, pludmales somas, 
lavandas maisiņus. 

  Krones iela 11, Mārupe
  26482493    www.linarati.lv

Žanete Rušeniece
Darbu tapšanā tiek izmantota gan 
dekupāžas, gan papje mashe tehnika, tā 
radot deko ra tīvus un praktiskus koka un 
stikla izstrādājumus – traukus, virtuves 
dēlīšus, puķu podus, koka lādītes, u.c.

  Olgas iela 2, Mārupe   26404274

“Nora Bee”
Lietas, kas būtiski atvieglo vecāku rūpes 
par mazulīti, kā arī burvīgas dāvanas 
raudzībās, kristībās un citos mazulim 
īpašos svētkos: zīdaiņu labsajūtas 
ligzdi ņas, labsajūtas segas/paklāji, somas 
mazuļu rotaļlietām, virsmatrači, mīļ
spilventiņi. Produkti darināti no aitu vilnas 
un augstas kvalitātes lina auduma.

  Liliju iela 114, Mārupe
  28346221   www.norabee.lv

Eko sveces “Boo Candles”
Iespējams pasūtīt individuāli dažādu 
krāsu un aromātu eko sveces, kas ir 
100% roku darbs. Pieejamas stāvsveces, 
konteiner sveces, sveces, kas lietas 
īpašās formās. Droši sazinies ar mums 
un realizē savas individuālās idejas.

  Krasta iela 4, Jaunmārupe
  29171142
  lauma.rotberga@gmail.com

www.facebook.com/
BooCandlesLatvija

Karmena Freimane
Adījumi.

  29142274
  kgf@inbox.lv

“Evitta Rotas”
Zīmola meistare Evita Bundule piedāvā 
rokām darinātas rotas no dabīgiem 
akmeņiem, kuru spēks, krāsu variācijas 
un struktūra katru rotu padara īpašu un 
neat kārto jamu.

  26474711, 26390909
  rotasevitta@gmail.com

Rokdarbniece Olga Vesere
Bērnu attīstošās filca rotaļlietas 
(šūtas grāmatiņas bērniem).

  25919508
  vessers@gmail.com

Dagnija Grietena
Pērlīšu rotaslietas. 

  26305963 
  d.grietena@inbox.lv

Amatnieki 


