
17. jūlija “Vasaras gadatirgus” dalībnieku saraksts 

Nr.p.k. Nosaukums Sortiments 

1.  Maija Eglīte  Ziemcietes - delfīnijas, veronikas, salvijas, kaķumētras, aconit, 

vīgriezes “Elegans”, vīgriezes “Plena”, flokšu kolekcija, pīpenes, 

Virdžīnijas tradiskancijas, kastaņlapu rodžersijas, lupīnas peonijas, 

kokveida peonijas, u.c. daudzgadīgie augi. Dekoratīvie košumkrūmi - 

hortenzijas, spirejas, klinšrozītes, forsītijas, filadelfi, budlejas. 

2.  SIA “Bonbons” Konditorejas izstrādājumi: kūkas - medus, upeņu, burkānu, dzērveņu 

u.c. Sklandrauši, saldie riekstiņi, maizīte ar bietēm, burkāniem, fetas 

sieru un spinātiem. 

Produkcija tiek gatavota no sezonālāliem un vietējiem produktiem, 

gatavošanas procesā netiek pievienotas e-vielas. 

3.  Vitauts Karlsons  Viengadīgās puķes, daudzgadīgās puķes, lilijas un garšaugi. 

4.  SIA “Green Hive”  Dabīgas sulas, medus sīrupi, ogu nektāri, sukādes, medus dažādās 

garšās. 

5.  SIA “GUSTO”  Bauskas novadā radīti roku, sejas, pēdu, ķermeņa krēmi, sviesti, eļļas, 

lieliski skrubji, lūpu balzami, dabisks dezodorants. 

6.  Daiga Zaiceva  Aukstumā žāvētas (liofilizētas) ogas un augļi, sukādes, vīns. 

7.  SIA “Dormers”  Bauskā ražotas mērces un garšvielas – “Oak'A BBQ”. 

8.  SIA “Balsa” Smalkmaizītes, pīrādziņi, plātsmaizes, pumpermiķeļi, piciņas. 

9.  SIA “LAUVAS TĒJA”  Tējas. Pašu izstrādāta privātā tējas kolekcija. Tējas sastāvos ir tikai 

dabīgas izcelsmes piedevas – augļu gabaliņi, augļu biezinātas sulas un 

ziedlapiņas. 

10.  Stādu audzētava Ilgas - 

Ina Bunere  

Ziemcietes. 

11.  Ingrīda Sergejeva  Vasaras puķu, garšaugu un daudzgadīgo augu stādi. 

12.  SIA “SORTUS”  Oriģinālas rotas. Autordarbi no pulētiem Latvijas jūras akmeņiem un 

dzintara - kaklarotas, kuloni, rokassprādzes, piespraudes, gredzeni un 

auskari. Dažādi akmens suvenīri. 

13.  Jānis Elsberģis  Medus maisījumi, medus, bišu produkti, vaska sveces. 
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14.  Madara Boldiševica 

Tomsone  

Latvijas pļavu un dārzu ziedu rotas, pašcietējoša māla ziedu rotas - 

auskari, kaklarotas, matu sprādzītes, gredzeni, kuloni, tauriņi. 

15.  SIA “Vīndarītava”  Esam atpazīstami, kā vīndarītava “Ledus vīni”.  

Atpazīstamākais produkts ir ābolu ledus vīns. Šogad kā jauni produkti 

būs arī ziedu vīni. 

16.  Una Brakša Sviesta medus piparkūkas – baltas ar brūniem akcentiem. 

17.  SIA “LIVENHOFA”  Maizes kraukšķi, vafelītes ar iebiezināto pienu. 

18.  I.K. “Lienes konditoreja”  Rudzu maize ar sēklām, kaņepēm, sīpoliem un ķiplokiem, augļiem un 

riekstiem, speķi un ķiplokiem. Konditorejas izstrādājumi-

smalkmaizītes, pīrādziņi. Sviesta kēksi-dzērveņu, citronu, cidonijas, 

burkānu, burkānu ar upenēm. 

19.  SIA “D.A.R.I.LV”  Pašu gatavoti dabīgās ādas izstrādājumi – ziedi kā brošas, auskari 

aproces, kaklarotas, aproces ar latvju zīmēm somas, maki, krājkases, 

karšu maki, nedaudz tekstils matu lentas, lina somas 

20.  Augu IK  Pieneņu medus - ziedu, citronu novārījums sīrupā ar kaltētiem 

riekstiem, ogām un sēklām. Pieneņu medus - ziedu, citronu 

novārījums sīrupā, priežu čiekuri sīrupā, karameļu krēms, karameļu 

krēms (vegānisks), papriku pasta (garšvielu koncentrāts) pēc savas 

receptes, karija pasta (garšvielu koncentrāts) pēc savas receptes. 

21.  Jānis Lapsa  Lapsu mājas siers – mājās ražots nenogatavināts siers. 

22.  SIA “Rozīne”  Skrīveru mājas saldējums. 

23.  Vita Ozerinska  No Burtnieka ezera apkārtnē augošo augu ziedūdeņi (hidrolāti). 

Skaistumam un veselībai. 

24.  Sandra Marcinkeviča 

(Dārzniecība Dobītes)  

Garšaugu un dārzeņu stādi, viengadīgo un daudzgadīgo puķu stādi, 

nokareno zemeņu stādi, garšaugu kompozīcijas, graudzāles, mazāk 

zināmi un redzēti augi. 

25.  Marina Lūse  Pašražotie ādas izstrādājumi: grāmatu vāki, pases vāki, briļļu maki, 

atslēgu maki, dokumentu mapes, atslēgu piekariņi, grāmatzīmes, jostu 

somiņas, aksesuāri. 

26.  Brigita Nagle Daudzgadīgo puķu stādi. 
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27.  Ilona Blumberga  Viengadīgo un daudzgadīgo puķu un garšaugu stādi. 

28.  Intas Bendrupa  

Z/S “Smilgumi”  

Skalu pinumi, grozi, puķu kastes, sīpolu, ķiploku grozi, pītas somas, 

paplātes un citi pinumi. 

29.  Vladimirs Baiguševs  Liliju stādi, ziemcietes. 

30.  Lauberes pagasta  

Z/S “Stūrīši”  

Daudzgadīgo augu stādi, garšaugu kompozīcijas kastēs, graudzāles. 

31.  Ilmāra Zirņa “Hortenziju 

dārzs”  

Hortenziju kolekcija, potēti koki un krūmi. 

32.  “Jāņadārzs” Rožu stādi. 

33.  SIA “WORMERA”  Vermikomposts. 

34.  Z/S “Virši”  Pašu audzētu un ražotu kaņepju sēklu pārtikas produkti - eļļa, staks, 

sviests, piens, milti, konfektes u.c. 

35.  Mārīte Kleva  Bērnu mantas, rotaļlietas - tamborētas un šūtas. Tamborēti astoņkāji, 

grabuļi, filca atmiņu spēle, knupīšu turētāji, aktivitāšu kubi. 

36.  IK “E Eksperts” Piedāvā pašceptas piparkūkas ar tautiskiem un mežģīņrakstiem. 

Klasiskās piparkūkas un piparkūkas ar animācijas filmu varoņiem, kā 

arī piparkūkas ar Līgo svētku un Jāņu tematiku. 

37.  Verners Maido Rožu stādi. 

38.  SIA “CENSUVA” 

(stādaudzētava 

“Skāduļi”) 

Vīnogu stādi ap 60 šķirnēm un aktinīdiju stādi. 

39.  Olg Pīķe  Koka rotaļlietas – mašīnītes. 

40.  Inese Rožkalne  Stilizēti tautiskie bruncīši meitenēm, stilizēti tautiskie brunči 

jaunkundzēm un kundzēm, lina auduma svārki un svārciņi, lina 

auduma somas, lina auduma galda celiņi ar tamborētiem elementiem, 

adītas mohēras - zīda pavediena šalles, riņķšalles, tamborēti maciņi. 

41.  Edgars Skulte - Skaista 

Rota  

Mākslinieka kaltas rotas no sudraba un bronzas (auskari, gredzeni, 

kaklarotas, rokassprādzes). 
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42.  Z/S “Dorītes”  Daugmales Jāņa bišu medus produkcija un keramiķes Lindas 

Sulutauras Pampāļu podi ar purva saknēm. 

43.  Reinis Kļavis  Albertīnes saldējums – tikai no dabīgām izejvielām gatavots 

saldējums un sorbets, pašceptas vafeles. 

44.  Z/S “Bulini”  Rudzupuķu maize, kaņepju maize. Kaņepju tēja, kaņepju staks. 

45.  Dzintra Jurevica  Augsto bārdaino lielziedu īrisu, Sibīrijas īrisu un hostu stādi, kā arī 

tiks pieņemti pasūtījumi peoniju stādiem rudens sezonai. 

46.  Eva Jaunromāne  Ziemcietes. 

47.  Daiga Reika  Rožu stādi podos. 

48.  Stādaudzētava 

“Saulesķirši”  

Ziemcietes, dekoratīvie koki un krūmi, skarainās un liellapu 

hortenzijas. 

49.  Z/S “Liepziedi”  Ziemcietes un vasaras puķu stādi. 

50.  Vladimirs Manuškins  Daudzgadīgie stādi. 

51.  “Padegas” Sandra Icaka  Mājražošana. Pašu audzēti un pārstrādāti produkti no smiltsērkšķiem, 

rabarberiem un citām ogām – Sulas sīrupi, pulveri, mērces, tējas, 

pastilas, zefīri, konfektes, svaigas ogas. 

52.  Astra Veinberga  Rožu stādi. 

53.  Gunta Jēkabsone  Īrisu gumi, ziemcietes. 

54.  SIA “Abete”  Saldējuma kokteiļi. 

55.  Anita Strazda – Sparāne  Ar cukura glazūru apgleznoti smilšu mīklas cepumi. 

56.  Nadežda Ivanova  Rūjienas saldējums - 8 veidi, MiniMelts saldējuma bumbiņas - 9 veidi, 

saldējuma kokteiļi. 

57.  Edgars Žukovskis  Vēja zvani no baltā māla. 
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58.  Valentīna Lozbere  Hortenzijas, fuksijas, rozes u.c. 

59.  SIA "Mandele" (iepriekš 

“Cits Budzis”) 

Mandeles vīna/kanēļa glazūrā, mandeles ar ķiplokiem, mandeles ar 

saldsāļo karameli, saldo riekstu sajaukums, sāļo riekstu sajaukums. 

60.  SIA “Saldus pārtikas 

kombināts” 

Piena konfektes Gotiņa, īriss, šerbeti, dabīgu sulu konfektes. 

61.  Aiva Vitkovska  Viengadīgās un daudzgadīgās puķes. 

Tamborētas rotaļlietas, aksesuāri, grabulīši. Mājas gariņi. 

62.  SIA “Ārītes”  Rožu stādi. 

63.  Edvīns Šakalis  Metāla kaluma izstrādājumi. 

64.  Ilga Vinķele  Īrisu stādi. 

65.  Z/S “Adzelvieši”  Kaņepju produkti – kaņepju aizdars.  

66.  IK “7rozes”  Rozes, klemāti, dažādi vīteņaugi, hortenzijas u.c. krāšņumaugi. 

67.  Ilze Druvkalne  Rožu stādi. 

68.  Iluta Straģe  Siers no govs un no aitu piena, saldējums no aitu piena. 

69.  SIA “Organic Products”  Bioloģiski sertificētas garšvielas. Ķiploku pulveris, ķiploku pārslas, 

ķiploki ar dillēm. Garšvielu maisījums, diļļu pulveris, seleriju 

pulveris, sīpolu šķēlītes. 

70.  Lolita Vaivare  Austi lupatu deķi, sēžamspilveni, plecu lakati, vilnas segas, pledi, 

tautiskās jostas, lina galdceliņi, dvieļi, tautiskie brunči. 

Adīti cimdi, zeķes, plecu lakati. Apgleznoti un šūti maisiņi, 

apliekamie lina svārciņi bērniem, lina priekšauti, galdceliņi. 

Tamborēti plecu lakati, galdauti. Pērļotas rokassprādzes. 

71.  

SIA “MārLapiņi”  Dažādi produkti ar un no mārrutkiem, dažādas mērces. 

72.  

Vitolds Ārmanis  Koka izstrādājumi. 

73.  

SIA “Tērvetes maize”  

Rudzu maize, kas raudzēta ar paša pagatavotu ieraugu, plaucējumu! 

Kā arī malkas krāsni izceptu maizīti! 
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74.  

Jānis Smelters  

Bezalkoholiski dzērieni ar ingveru (fasēts stikla pudelē līdzi ņemšanai 

un izlejamā veidā lietošanai uz vietas). 

Dažādu ziedu medus ar upenēm un ingveru. 

75.  

Andris Lejnieks  Klūgu pinumi, grozi, tīnes. 

76.  

Z/S “Ciprese” 

(“Burka&Ledus”)  

Mērces, pastas un marinējumi no Latvijā audzētiem čili pipariem. 

Svaigi čili pipari. 

77.  

ZS “Kramiņi”  

Bioloģiski sertificēta biškopības produkcija - medus, bišu maize, 

propoliss, vaska sveces. 

78.  

SIA “Mītavas Čiekurs”  

Latvijas priežu produkti – sīrupi, tējas, karameles, šokolādes, 

ievārījumi. 

79.  

Māris Žeivots  Pavlovniju 1. gada stādi. 

80.  

IK “Latgales Dravnieks”  

Dažādu veidu medus un medus maisījumi, ziedputekšņi, propoliss un 

propolisa izstrādājumi, vaska sveces, lūpu balzami. 

81.  Jānis Bremze Nokarenās dekoratīvās puķes un stādi: pelargonijas, verbenas, 

nokarenās zemenes. 

Dekoratīvo puķu stādi: begonijas, solēnijas, ledenes. 

82.  

Solvita Bite  

Begonijas, pelargonijas, iekaramie podi, košuma nātrītes un citi 

vasaras puķu stādi. 

83.  

Z/S “Mucenieki”  Konditorejas izstrādājumi - saldās un sāļās smalkmaizītes. 

84.  

Jānis Čakstiņš  Arheoloģiskās, etnogrāfiskās un mūsdienu dizaina rotas. 

85.  

SIA “RichBerry”  

Pašu ražoti bezglutēna ķirbju sēklu milti, miltu maisījumi, dabīgi 

aromatizētas ķirbju sēklu eļļas. 

86.  

Z/S “Biezaismasts”  Metāla krūzes ar dažāda veida dizainiem. 

87.  

Z/S “Sēlija”  Augļu sula, ābolu čipsi, kvass, alus, sidrs, vīns. 
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88.  

SIA “Veselības 

laboratorija”  

Amatas novadā ražoti alkoholiskie dzērieni - dažādi ogu uzlējumi, 

graudu degvīns, kā arī ābolu un ķirbju destilāti. Dzērieni tiek gatavoti 

izmantojot tikai Latvijā augušas un visiem labi pazīstamas ogas un 

augļus, ilgstoši noturēti, tādējādi piešķirot dzērieniem īsteni latvisku 

un intensīvu garšu! 

89.  

SIA “Tērvetes veltes” Latvijā ražoti ogu un augļu vīni. 

90.  

SIA “ESP Group” 

Dārza instrumenti, elektriskie dārza instrumenti, kurmju, ūdensžurku, 

peļu un lapseņu slazdi. 

91.  

Rita Lāce  Rožu stādi.  

 


