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AMATNIEKI
UN MĀKSLINIEKI

www.marupe.lv

MĀJRAŽOTĀJI
SIA “Friči”
Darbā ar bitēm tiek izmantotas dabai draudzīgas metodes, kas rada
papildu pārliecību par augstvērtīgu produkciju. Dravā tiek iegūts dažādu
ziedu medus, ziedputekšņi, bišu maize un tiek lietas bišu vaska sveces.
Uzņēmums piedāvā skaistus dāvanu komplektus no saimniecībā iegūtiem
produktiem. Vienīgie Latvijā ražo sīrupu no Monardas ziedlapiņu izvilkuma.

+371 26407473
@fricismajrazojumi

info@fricis.lv
@fricis_apiary

fricis.lv

Zeltrītu iela 8, Mārupe (iepriekš vienojoties)

“Saldā Paradīze”
“Saldā Paradīze” pēc pasūtījuma gatavo modernās franču musa kūkas, kūciņas,
kuras pārklātas ar spoguļglazūru, un gardos makarūnus. Piedāvā lielisku iespēju
iemācīties gatavot kaut ko jaunu un pavadīt laiku kopā ar draugiem, kolēģiem
vai ģimeni meistarklasēs un tiešsaistes apmācībās.
+371 29667513
@saldaparadize

info@saldaparadize.lv
@salda_paradize

Mazcenu aleja 13-24, Jaunmārupe

saldaparadize.lv

*

*internetveikals meistarklasēm

Pieejamas meistarklases (līdz 10 pers.)

Maija un Andrejs Kondratjuki
Maija un Andrejs Kondrjatuki Salas pagasta Gātciemā audzē arbūzus un melones.
Ražas laikā no 20. jūlija līdz 30. augustam uz lauka rīko ekskursijas, kur augļus
ir iespējams nodegustēt un arī iegādāties.

+371 26446660; +371 26425615
@latvijasmelones
Gātciems, Salas pagasts

maija.kondratjuka@gmail.com

Pieejamas ekskursijas (līdz 30 pers.)

“SimMaize”
Radoši ceptā dabīgā ierauga maize “SimMaize” Mārupē pieejama jau kopš 2016. gada.
Tā ir bagāta ar daudz vērtīgām sastāvdaļām un ir vegāniska. “SimMaize” piedāvājumā
ir gatavi kukulīši un BIY (bake it yourself/ izcep pats) līnijas produkti - burciņmaize jeb
starta komplekts dabīgā ierauga maizes pasaulē, dehidrēts dabīgais ieraugs un sausie
maizes maisījumi. “SimMaize” paceļ maizi nākamajā līmenī!
+371 29627752
@simmaize

simmaize@inbox.lv
@simmaize

simmaize.lv

Bake Away (Rīgas iela 22, Piņķi)

“Dabas saldumu maģija”
Mājražotāja Ilze Kupča iepriecina mazākās un lielākās viesībās - pieņem
pasūtījumus gan privātiem, gan korporatīvajiem pasākumiem. Kūkas ir Ilzes
hobijs, kas piepilda viņas ikdienu. Katram pasūtījumam ir individuāla pieeja. Ilze
kūkas gatavo no dabīgiem lauku produktiem, par pamatu ņemot vecmāmiņas
receptes, kas mantotas nu jau četrās paaudzēs. Katru mēnesi Ilzi var sastapt
žurnāla “Una” lappusēs. Viņa piedāvā arī dažādas meistarklases – “Mazais kūku
Meistars” skolas vecuma bērniem, “Uzņēmuma kūkas”, kā arī individuāli.
dabassaldumumagija@gmail.com
@dabassaldumumagija

+371 28630985
@dabassaldumumagija

“Bake Away” (Rīgas iela 22, Piņķi), pasūtījumu saņemšana: Gerberu iela 11, Mārupe

SIA “Turaidas Pils”
Mājražošanas uzņēmums, kas mājas kūpinājumus gatavo jau vairāk kā 15 gadus.
Kūpinājumu tapšanai tiek izmantota tikai alkšņu malka, garšas buķetei - ķiploki,
sāls un pipari. Saimniece - Sandra Griebere.

+371 29487182
@TuraidasPilsmajaskupinajumi

turaida3@inbox.lv

“Turaidas”, Mārupe

“Mētras lavanda farm”
“Mētras lavanda farm” ir viena no lielākajām lavandu audzētavām Latvijā, kas
piedāvā ikvienam sajust dabas pieskārienu un tās labvēlīgo ietekmi uz veselību.
Viesi audzētavā vienmēr ir laipni gaidīti! Audzētava rūpējas par vidi un dara
visu, lai to saudzētu. Ražotās eļļas ir auksti spiestas, saglabājot maksimālo
vitamīnu un uzturvielu daudzumu, ko satur augi. “Mētras lavanda farm” organizē
ekskursijas, kuru laikā var iepazīties ar ēteriskās un aukstās presēšanas eļļas
ražošanas procesu, arī dažādas meistarklases (sveču un ziepju izgatavošana).
+371 20363565
@metrasLavanda
“Mētras”, Mārupes pagasts

info@lavanda.lv
@metraslavanda

www.lavanda.lv
Pieejamas ekskursijas

“Vsweets”
“Vsweets” ir jauns Mārupes novada mājražotāju zīmols, kurš izveidots, lai
palīdzētu ienest mājās prieku un lutinātu ar saldumiem gan brīvdienās, gan
svētkos. Iecienītākie kārumi ir dažāda veida cepumi, brauniji un kapkeiki
nesteidzīgai baudīšanai pie kafijas vai tējas tases, kā arī izsmalcināti svētku
gardumi – kūciņas un tortes.
+371 29727052
@Vsweets

vsweets.vs@gmail.com
@vsweets_vs

Pārsla Indāre
Bioloģiska biškopības produkcija - medus, ziedputekšņi, bišu maize, bišu
vaska sveces un propoliss, kā arī dažādi medus maisījumi ar ogām un augļiem
(zemenēm, avenēm, kazenēm, upenēm, dzērvenēm, cidonijām, smiltsērkšķiem
u.c.). Pārsla Indāre piedāvā arī izzinošas ekskursijas par bišu dzīvi.
+371 29119907

parsla.indare@gmail.com

@baltichoney

@baltic.honey

Pieejamas ekskursijas (līdz 10 pers.)

Plieņciema iela 31, Mārupe (iepriekš piesakoties)

SIA “Giuseppe Chips”
SIA “Giuseppe Chips” piedāvā gardus dārzeņu čipsus. Kopš 16. gadsimta
noklusēta recepte atklāj gadu simteņiem slēptu mākslas garšu, tai iemantojot
neaizmirstamu gurmāno baudījumu, triepiena enerģiju, mākslinieka iedvesmu
un tā mūzu.
+371 27440034
@giuseppechips

info@giuseppechips.com
@giuseppechips

giuseppechips.com

Sauja Pavasara (Zeltiņu iela 6, Mārupe)

SIA “MārLapiņi”
Ģimenes uzņēmums, kas piedāvā plašāko mārrutku produktu klāstu pasaulē
- vairāk kā 30 produktu, kuru sastāvā ir veselīgā sakne mārrutks. Uzņēmums
darbojas jau sešus gadus, ir bezatkritumu ražotājs, izmanto gan mārrutka
saknes, gan lapas un mizas. Piedāvā iespēju doties ekskursijās.

+371 26411511

maris@marlapini.lv

marlapini.lv

@marlapini

@marlapini

Pieejamas ekskursijas

“Dabas gardumi”
Bioloģiska saimniecība, kurā audzē ogas un augļus un piedāvā tos nobaudīt
sezonas laikā. Pārējā laikā no izaudzētajām izejvielām top dažādi gardumi.
IK “Dabas gardumi” aicina ciemos uz “Gardumu namiņu” - tiek organizētas
dažādas izzinošas ekskursijas, iepazīstinot ar saimniecību un produktu
ražošanu.
+371 22005473
@dabasgardumi

dabasgardumi@gmail.com
dabasgardumi.lv
Pieejamas ekskursijas

“Liepsalas”, Mārupe

Zemnieku saimniecība “Mārtiņrozes”
Mārupes pagasta zemnieku saimniecība “Mārtiņrozes” ir dibināta
2018. gadā. Saimniecības pamatnodarbošanās ir dārzeņu, garšaugu,
aromātisko un ārstniecisko augu, koku, krūmu, augļu, riekstu,
sēkleņu, kauleņu, vīnogu un citu viengadīgo kultūru audzēšana.
Dārzeņu pārstrādē tiek izmantotas vairāk kā 40 oriģinālas receptes. Produkciju
var iegādāties saimniecībā un saņemt ar bezmaksas piegādi Mārupes un
Ādažu novados un Rīgā.
+371 27039809
@martinrozes

martinrozes_marupe@inbox.lv
martinrozesstendins.lv

“Mārtiņrozes”, Mārupe

Dace Pakule
Ģimenes uzņēmums, kas piedāvā pašu gatavotus priežu čiekuru produktus,
karameles ar deviņu veidu garšām, klasiskos cukurgailīšus, medu ar liofilizētām
ogām un kadiķu sīrupus.

+371 26383269

pakule.dace@gmail.com

ciekurnica.eu

Tīraines iela 34, Tīraine

SIA “Mārupes Alus”
SIA “Mārupes Alus” ir neliels ģimenes uzņēmums, kas jau vairākus gadus
nodarbojas ar alus mājbrūvēšanu. Ideja par “Mārupes Alu” radās pirms aptuveni
trīs gadiem, kad, eksperimentējot un apgūstot dažādus alus veidus, uzņēmums
nonāca pie secinājuma, ka mārupieši ir pelnījuši alu, ko saukt par savu!
+371 27008151
@marupesalus
Amatas iela 9, Mārupe

marupes.alus@gmail.com
@marupesalus

marupesalus.lv

Pieejamas ekskursijas (iepriekš vienojoties)

SIA “Crunchy”
SIA “Crunchy” ir uzņēmums, kura pamatdarbība saistāma ar veselīgo našķu
gatavošanu, izmantojot augu izcelsmes produktus. Visi gardumi ir bez laktozes,
glutēna, papildu rafinēta cukura (tikai tumšajā šokolādē esošais), miltiem un
olām. Tie ir vegāni. SIA “Crunchy” piedāvā trifeles, batoniņus tumšās šokolādes
glazūrā, kā arī kūkas. Populārākais produkts ir “RawBar” batoniņi.
+371 22344418
elina@crunchyuzkodas.lv
@crunchyuzkodas
@crunchyuzkodas

crunchyuzkodas.lv

Biznesa vēstniecības konceptveikals (Jelgavas ceļš 16, Tīraine),
Coffee STOP (Rožu iela 2 un Lielā iela 47, Mārupe; Mazcenu aleja 20, Jaunmārupe;
Rīgas iela 22, Piņķi)

Zemnieku saimniecība “Lejiņas”
Smiltsērkšķu produkcija ir gatavota no Kurzemē, Kazdangas pagasta zemnieku
saimniecībā “Lejiņas”, audzētām smiltsērkšķu ogām. Ogas ir 100% bioloģiskas.
Smiltsērkšķu ražas laiks ir augusts, kad ir pieejamas arī pirmās svaigi spiestās
smiltsērkšķu sulas. Pēc ražas novākšanas smiltsērkšķu sulu var iegādāties
saldētu vai saudzīgi pasterizētu. No smiltsērkšķu ogām tiek gatavots sīrups
un marmelāde. Piedāvājumā ir arī saldētas smiltsērkšķu ogas. Visu bioloģisko
smiltsērkšķu produkciju var iegādāties Mārupē un saimniecībā Kurzemē.
+371 29197788

sarmite.cinovska@2c.lv

Neļķu iela 22, Mārupe (iepriekš piesakoties)

AMATNIEKI
Edgars Skulte
Rotu mākslinieks Edgars Skulte un viņa izveidotais rotu zīmols “Skaista Rota”
Mārupē mājo kopš 2005. gada. Edgara rotas harmoniski apvieno seno un
mūsdienīgo. “Skaista Rota” rotas un juvelierizstrādājumi sagādās prieku gan
pašiem, gan būs paliekoša dāvana tuviniekiem, noderēs arī kā korporatīva
dāvana, dodoties pie sadarbības partneriem.
Mārupiešiem piegāde ir bez maksas. Rīgā, Blaumaņa ielā 16/18, izveidots
veikaliņš “Skaista Rota viesistaba”.
+371 29406587, +371 29166989
@SkaistaRota
@skaistarota

skaistarota@inbox.lv
skaistarota.com

“Glass Afternoon”
“Glass Afternoon” ir liesmā radītas stikla pērles un rotas. Katra pērle top
aptuveni 1000 grādu karstā liesmā, klājot vienu stikla kārtu virs otras, rūpīgi tās
sakausējot kopā, kā rezultātā top unikāli raksti un zīmējumi.

+371 29180866
@GlassAfternoon

Egijastraujuma@gmail.com
@egija.straujuma

Etsy - Glassafternoon

“Ring Boho”
“Ring Boho” makrame stila dekorus sāka veidot vēl pirms tie bija sastopami
Latvijā. Tie ir lielie šūpuļkrēsli, bērnu šūpoles un šūpulīši, kas neatstāj
vienaldzīgu nevienu. Tās ir arī makrame kleitas, kuras vēl tikai uzņem
apgriezienus modes pasaulē, kā arī dažādi citi interjera dekori. Darbi tiek radīti
Jaunmārupē.
+371 26200900
@ringboho

Ringboho@inbox.lv
@ringboho

ringboho.com

SIA “Little Chef”
SIA “Little Chef” piedāvā skaistas un droši iekārtotas mazulīšu gultiņas, bērnu
gultasveļas tekstilu, raudzību komplektus un ortopēdiskus zīdaiņu spilventiņus.
Ražošanā tiek izmantoti droši un sertificēti materiāli. Katrs komplekts ir 100%
rūpīgs roku darbs. Uzņēmums šuj tekstilizstrādājumus bērniem jau vairāk kā
trīs gadus.
+371 20317719
@LittleChefNest

littlechef@inbox.lv
@little_chef_nest

“Mood2Mood candles”
“Mood2Mood candles” ir mājas parfimērija, kas rada patīkamu noskaņu un brīnišķīgu
aromātu telpā. Rokām darināto sojas vaska sveču aromatizēšanai tiek izmantoti
parfimēti aromāti. Uzņēmums strauji aug, attīstās un ievieš jaunus produktus,
klientiem šobrīd tiek piedāvāts arī jau popularitāti ieguvušais mājas aromāts difuzors ar kociņiem.
+371 26620076
@mood2moodcandles

inese@m2mhome.org
@mood2moodcandles

Biznesa vēstniecības konceptveikals (Jelgavas ceļš 16, Tīraine),
Sauja Pavasara (Zeltiņu iela 6, Mārupe)

Linda Apkalna
Lindas Apkalnas ģimene Mārupes novadā dzīvo jau gandrīz pusgadsimtu.
Māksliniece piedāvā floristikas dekorus un citus izstrādājumus, kur gandrīz visi
nepieciešamie materiāli tiek iegūti no dabas. Piedāvājums ir sezonāls: ziemā adventes vainagi un Ziemassvētku dekorācijas, pavasarī - Lieldienu noformējumi,
vasarā - ziedu vainagi, ozollapu vainagi, Līgo un Jāņu pušķi. Visa gada garumā
Linda Apkalna piedāvā kāzu pieturvietu, ballīšu, fotosesiju noformējumu veidošanu
vietējā pļavā vai mežā (Beberbeķu dabas parkā). Iespējams iznomāt inventāru.
+371 29917833
Lindakat@inbox.lv
@adventesvainags
@linda.apkalna
Priežciems, Babītes pagasts

adventesvainagi.lv

Sanita Lejniece
Lielāko savu dzīves daļu Sanita Lejniece dzīvojusi Mārupē, tāpēc droši var sevi
saukt par mārupieti. Rādīt kaut ko skaistu ir Sanitas aicinājums un vaļasprieks,
tomēr vismīļākās ir smalkās pērlītes, no kurām veidot skaistus un noderīgus
aksesuārus. Sākusi ar skaistajiem latvju maučiem jeb pulsa sildītājiem, kuriem
nu arī pievienojušies ar pērlītēm izšūti auskari un brošiņas. Katra lietiņa darināta
ar mīlestību.
+371 29533977
@sanitalejniece

jsanita@inbox.lv
@sanitalejniece

Edīte Začeste
Audēja un mārupiete “no dzimšanas”. Dažus gadus atpakaļ, piedaloties projektā
“Mārupe - mūsu mājas”, izveidojusi jostu un audumu Mārupes rakstā. Aušana ir
Edītes profesija. Viņa var noaust dažādas lietas gan mājai, gan apģērbam. Patlaban
ir pieejami dažādi audumi, pārklāji, galdsegas, galda celiņi, šalles. Audēja pieņem
arī pasūtījumus.
+371 29771909
@edite.zaceste

editez@inbox.lv

Etsy - EditeWovenProducts

Mālu iela 1, Mārupe (iepriekš piesakoties)

Rasa Zāgere - “Lina Rati”
“Lina rati” piedāvā dažādus lina izstrādājumus - dvieļus, pirts piederumus,
galdautus, gultas veļu, svārkus, blūzes, priekšautus un citas skaistas lietas.
Darinājumu dizains ir unikāls un tie ir augstas kvalitātes.

+371 26482493
@linenproducts

rasastrele@inbox.lv

Marta Grīnhofa
Marta Grīnhofa Mārupes novadā dzīvo jau desmit gadus. Māksliniece tamborē
dažādas mantiņas un dāvanas, piemēram, miega peles, zaķus, sunīšus un citus
zvērus. Mantiņas darina arī pēc bildēm. Katra mantiņa ir rūpīgs roku darbs,
veidota no īpaši mīkstas dzijas. Darinājumi netiek ražoti vairumā, tāpēc otru
tādu eksemplāru būs grūti atrast.

+371 29195313
@Marta Gr

liene.grinhofa@gmail.com
@crochetbymartaa

“Boo Candles”
“BooCandles” ir sveču zīmols, kura pirmsākumi meklējami 2015. gadā, kad,
atrodoties bērnu kopšanas atvaļinājumā, radusies ideja par pašdarinātām
Ziemassvētku dāvanām. Sveču ražošana turpina augt un attīstīties, sekojot
līdzi klientu vēlmēm un pasaules tendencēm. Rūpējoties par planētas veselību,
“BooCandles” ražo sveces no dabai draudzīgiem izejmateriāliem - no sojas un rapšu
vaska. Tiek piedāvātas arī personalizētas sveces. Lai vairotu kopā būšanas prieku
un apgūtu jaunas iemaņas, ir iespēja izliet savu sveci pašam sveču meistarklasē.
+371 29171142

@BooCandlesLatvija

@BooCandles_latvija

Pieejamas ekskursijas (līdz 10 pers.)

Biznesa vēstniecības konceptveikals (Jelgavas ceļš 16, Tīraine)

“WUF kids”
“WUF kids” dibinātāju mājvieta ir Mārupe jau vairāk kā 20 gadus. Tas ir mātes
un meitas radīts bērnu apģērbu zīmols. Apģērbi ir ar unikālām, Latvijā radītām
apdrukām, ražoti no mīkstas organiskās kokvilnas. “WUF kids” ir paredzēts
bērniem no dzimšanas līdz skolas vecumam. Katru gadu tiek radītas jaunas
kolekcijas un produkti.
+371 25155483
wufkids@gmail.com
@wufkids
@wuf_kids
Kabiles ielā 37, Mārupe (iepriekš vienojoties)

wufkids.com

“Mārupes Futbols”
“Mārupes Futbols” (biedrība “Prioritāte”) un kolektīvu ar draugiem no
“JOMA-SPORT.LV” & “PRINTWORXS” izveidota apģērbu līnija ar mākslinieka
Aivara Baranova radītiem printiem. Apģērbi paredzēti dažādiem vecumiem un
gaumēm, tos var vilkt gan ikdienā, gan apmeklējot futbola spēles.

+371 26324091

ringolds.pravasts@riga.lv

@Marupesfutbols

Pieejamas ekskursijas

Žanete Rušeniece
Vienīgais keramikas ceplis Mārupē, kurā apdedzināšanas un svēpēšanas rezultātā
iegūst melnus māla traukus. Darbnīcā pārsvarā tiek veidoti māla trauki lipināšanas
tehnikā, kura tika izmantota jau tūkstošiem gadu pirms mūsu ēras. Trauki tiek
apdedzināti Latgales bedres tipa brīva krāvuma ar atklātu liesmu kurināmā malkas
ceplī. Kurināšanas process notiek 12 līdz 14 stundas, pamazām sasniedzot 1050
grādus. Trauki beigu posmā tiek rūdīti ugunī, jo liesmas burtiski “aprij” cepļa
saturu. Beigu posmā ceplis tiek aizmests ar māla un smilšu maisījumu, no traukiem
tiek izspiests skābeklis un rezultātā brūnie māla trauki kļūst melni.
+371 26404274

zhanoo@inbox.lv

@ceplismaris

Olgas iela 2, Mārupe

Pieejamas ekskursijas (10-15 pers.)

“BBWEAR”
Zīmols “BBWEAR” piedāvā dažādus adītus izstrādājumus bērniem, jauniešiem
un pieaugušajiem. Tie ir kvalitatīvi un mūsdienīgi. Katrā izstrādājumā ir
neatkārtojams krāsu salikums, ko veido adījums. Zīmola radītāja savu
aizraušanos ar adīšanu atklāja, kad vecākajam dēliņam rudenī vajadzēja siltās
zeķītes, Mārupes novadā ar ģimeni dzīvo kopš 2013. gada.
+371 29909191
@Babybunnywear
“Mežloki”, Varkaļi

baiba76@inbox.lv
Pieejamas ekskursijas (10-15 pers.)

bbwear.eu

“TEOdara” darba lapas bērniem
Darba lapas - jēgpilna nodarbe bērniem, miers vecākiem. Kamēr bērns caur izklaidi
apgūst jaunas zināšanas un mazie pirkstiņi ir nodarbināti, attīstās arī valoda,
prāts, loģiskā domāšana, koncentrēšanās un koordinācijas prasmes. Atkārtoti
izdrukājamās darba lapas paredzētas aptuveni trīs līdz astoņus gadus veciem
bērniem. Tās lielākoties ir melnbaltas un kalpo arī kā krāsojamās lapas. Bērni
iedvesmo! Tā ir tapušas arī īpašas apsveikuma kartītes, kuras rotā sirsnīgi un
unikāli bērnu teksti.
+371 28606399
@TeodaraDarbaLapas

lelde@teodara.com
@teodara_darba_lapas

teodara.com

Aelita Stelpe
Aelita Stelpe Mārupē dzīvo no 2000. gada, beigusi Rīgas Lietišķās mākslas
vidusskolas Mākslinieciskās metālapstrādes nodaļu un ar metālu strādā jau
otrajā paaudzē. Māksliniece ir tautas lietišķās mākslas studijas biedre un
izstādēs piedalās no 2005. gada, izgatavo sudraba un vara rotas īpašā pinuma
tehnikā, kas ir patentēta. Pinumi ir ne tikai dekoratīvi, bet arī noņem locītavu
sāpes.
+371 28817990
@KalumiRotas

aelita.stelpe@inbox.lv

Avotu iela 60, Mārupe (iepriekš vienojoties)

Uldis Stelps
Uldis Stelps ar kalšanu sāka nodarboties 2000. gadā, kad pārcēlās uz Mārupi.
Tautas lietišķās mākslas izstādēs piedalās no 2005. gada un ir tautas lietišķās
mākslas studijas “Cilnis” biedrs. Uldis kaļ, sākot ar naglu un beidzot ar vārtiem
un balkona margām, ir sastopams lielākajos amatnieku tirdziņos, kā arī savā
smēdē.
+371 26814207
@KalumiRotas

uldis.stelps@inbox.lv

Avotu iela 60, Mārupe (iepriekš vienojoties)

Pieejamas ekskursijas (līdz 6 pers.)

Laura Stelpe
Laura Stelpe ir amatnieku ģimenes trešās paaudzes pārstāve. Viņas skolotāji
ir gan vectētiņš, gan vecāki. Izgatavo sudraba rotaslietas dažādās tehnikās,
piemēram, pinumi, filigrānas vai kaltas detaļas, kas tiek savienotas ekskluzīvā
rotā.
+371 27473371
@KalumiRotas

laura.stelpe@gmail.com

Avotu iela 60, Mārupe (iepriekš vienojoties)

“Moone”
“Moone” - betona puķu podi un kastes iekštelpām un āram. Katrs pods tiek radīts
pārliecībā, ka līdzsvars rodas, kombinējot dzīvo un mainīgo ar monumentālo
un mūžīgo. Ģimenes uzņēmums, kas pirmos eksperimentus veicis Mārupē,
patlaban “Moone” puķupodi izdaiļo dārzus un terases daudzviet Latvijā.
“Moone” podiem piemīt tādas īpašības kā sala izturība un UV noturība. Pateicoties
īpašajai tehnoloģijai, puķupodi ir trīs reizes vieglāki nekā citi līdzīga izmēra
monolīti podi. Ir laiks atgriezties pie saknēm!
+371 29189258
@mooneliving

info@mooneliving.com
@mooneliving

mooneliving.com

Rolands Janeks
Koka virpošana ir Rolanda vaļasprieks, ar ko viņš nodarbojos jau ilgu laiku.
Ar prasmīgām rokām tiek radīti visdažādāko formu un izmēru darbi – no grebtiem
ķebļiem līdz pat liela izmēra šaha komplektiem. Darbi ir ne tikai unikāli un grezni,
bet arī praktiski sadzīvei.

+371 29896342
Liliju iela 1, Mārupe

rjaneks@gmail.com

MĀKSLINIEKI
“Mārupes vizuālās mākslas studija”
Bērni un jaunieši darbojas mākslas un dizaina nodarbībās: apglezno flīzītes,
apgūst gleznošanu un zīmēšanu, grafiku, lielformāta sienas gleznošanu, māla
darbnīcu, koka skulptūru apgleznošanu, leļļu veidošanu, papīra dizainu, zīda
un auduma apgleznošanu, mozaīkdarbnīcu un citas dizaina svēras. Katru gadu
Mārupē tiek rīkotas izstādes.

+371 29724715
pamovska@inbox.lv
@Marupes vizualas makslas studija

Guntars Sviķis
Gleznošana ir tāda gara saruna pašam ar sevi. Tā ir apstāšanās, nesteigšanās,
pacietīga vērošana. Pats skaties, pats glezno, pats vērtē. Šobrīd māksliniekam
šķiet, ka negleznot ir nedzīvot pa īstam. Kad uzsāk savu ceļojumu glezniecības
pasaulē, nav ne jausmas, cik ļoti tas mainīs to, kā redzam un jūtam. Un cik ļoti
mainīsies attiecības pašam ar sevi. Guntars Sviķis ir viens no tiem, kurš piepilda
savu sapni, gleznojot un iemūžinot savas emocijas un iekšējo pasauli eļļas
glezniecībā. Krāsu prieks un mīlestība jūtama katrā gleznā!
+371 22012813

guntarssvikis@inbox.lv

@guntars.svikis.7

Pieejamas ekskursijas (līdz 5 pers.)

“Kosh studio”
“Kosh studio” veido gleznas no klientu fotoattēliem. Gleznas forma ir veids,
kā padarīt atmiņas mūžīgas. Darbi veidoti ar īpašu glezniecības mašīnu, kuru
radījis Dāvids Mitrēvics savā studijā Mārupē. Tā tika izveidota, apvienojot
klasiskos mākslas materiālus - krāsas, otas un kokvilnas audeklus - ar robotiku,
CNC iekārtām un speciāli izstrādātiem kodiem. Ikviens portrets tiek veidots
individuāli atbilstoši katra klienta vēlmēm.
+371 26181404
@thekoshstudio
Kokles iela 8, Mārupe

Info@koshstudio.com
@thekoshstudio

koshstudio.com

Kristīne Kopeika
Kristīne Kopeika Mārupē dzīvo jau vairāk kā desmit gadus un šobrīd darina
ziedus un ziedu kompozīcijas no aukstā porcelāna. Katra ziedlapa ir individuāli
veidota un krāsota. Ziedu veidošanā Kristīne tiecas pēc botāniskas precizitātes.
Ziedi un kompozīcijas priecē vairākus gadus un tie neprasa īpašu kopšanu.
+371 29559591
@kristinekopeika

kopeika.kristine@gmail.com

“Informal ceramics”
“Informal ceramics” ir stāsts par vidi un estētiku, par izkāpšanu no lietišķuma
un ierastības. Krāsas, detaļas un brīvdomības pieskāriens raksturo “Informal
ceramics” porcelāna un akmensmasas traukus, dizaina objektus, rotas lietas.
Mākslinieces Astras Šēnbergas rokām veidotie keramikas izstrādājumi kopš
2019. gada top Babītē.

+371 29490132
@informalceramics

informalceramics@gmail.com
@informalceramics

Maija Matīsa
Māksliniece Mārupē dzīvo jau 17 gadus un glezno digitāli - datorā, saglabājot
savu māksliniecisko rokrakstu. Pirms tam tika gleznots akvarelī, eļļā un akrilā.

+371 29469285

maijamatisa@inbox.lv

upauzers.wixsite.com/maijamatisa/portfolio

Rita Tālmane
Māksliniece piedāvā mākslas darbus dažādos eļļas glezniecības žanros. Visi
darbi ir oriģināli un vienā eksemplārā. Ziedu, ainavu un klusās dabas gleznojumi
izdaiļos interjeru un nesīs prieku. Gleznās bieži var redzēt Mārupes novada
ainas, šaurās Pārdaugavas ieliņas vai kādu skaistu Latvijas dabas motīvu.

+371 26554097
rtalmane@gmail.com
rtalmane.wixsite.com/umbra
“Tālmaņi”, Mārupītes gatve, Mārupe (iepriekš piesakoties)

Ieva Caruka
Mākslinieces Ievas Carukas radošajā mājā, kura atrodas noslēpumainajā un
klusajā Tīrainē, dzimst un tiek īstenotas idejas, top gleznas, zīmējumi un citi
mākslas objekti. Mākslinieces dzīves vietā atrodas arī darbnīca, kur top jauni
gleznojumi, kā arī māksla no lietota tekstila un citiem materiāliem. Darba dienu
vakaros notiek nodarbības gleznošanā jauniešiem un pieaugušajiem.
caruka@inbox.lv
@ieva.caruka

artcaruka.com
@caruka.art

MĀRUPES NOVADA TŪRISMA
INFORMĀCIJAS UN AMATU MĀJA
Vieta Mārupes pilsētas centrā, kurā iespējams uzzināt tūrisma informāciju
un aktualitātes novadā, kā arī iepazīties ar novada
mājražotāju, amatnieku un mākslinieku darinājumiem.

Bebru iela 10, Mārupe, LV-2167
Tālr: 29537466
E-pasts: turisms@marupe.lv
www.marupe.lv/turisms
www.facebook.com/MarupesnovadsTurisms

www.marupe.lv

www.exitriga.lv

