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 Eiropas Savienībā (ES) apvienojušās 28 valstis ar kopīgām demokrātiskām vērtībām.

 Iedzīvotāju skaits: 503 miljoni, kas ir trešais lielākais iedzīvotāju skaits pasaulē aiz                              
Ķīnas (1 353 821 000) un Indijas (1 210 193 422),  Latvija ir 24. vietā ES pēc iedzīvotāju skaita

 Teritorija: 4271, 6 tūkstoši km2, Latvija ir 18. vietā ES pēc teritorijas lieluma

 Valodas: 24 oficiālās valodas – angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, 
horvātu, igauņu, itāļu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, 
slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru

Kopā dodamies ceļojumā, 

lai iepazītu mūsu kopīgo 

Eiropas saviEnību, 

mūsu valsti Latviju un mums katram vistuvāko – 

jELgavas novadu un savu pagastu!

ES mērķi:

 nodrošināt mieru, labklājību un stabilitāti tās tautām;
 pārvarēt domstarpības kontinentā;
 nodrošināt iedzīvotājiem drošību;
 veicināt līdzsvarotu ekonomisko un sociālo attīstību;
 pārvarēt globalizācijas izaicinājumus un saglabāt Eiropas tautu  
 dažādību;
 aizstāvēt eiropiešiem kopīgās vērtības.

EiropaS SaviEnĪba
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ES valStiS un paplašināšanāS: 1951. – Francija (FR), Vācija 
(DE), Itālija (IT), Beļģija (BE), 
Nīderlande (NL), Luksem-
burga (LU) vienojās par 
sadarbību, kuras mērķis 
bija novērst jaunu karu 
izcelšanās iespējas  

1973. – Dānija (DK), Īrija (IE), 
Apvienotā Karaliste (UK)

1981. – Grieķija (EL)

1986. – Portugāle (PT), 
Spānija (ES)

1995. – Austrija (AT), 
Somija (FI), Zviedrija (SE)

2004. – Latvija (LV), Lietuva 
(LT), Igaunija (EE), Polija (PL), 
Čehija (CZ), Slovākija (SK), 
Ungārija (HU), Slovēnija (SI), 
Kipra (CY), Malta (MT)

2007. – Bulgārija (BG), 
Rumānija (RO)

2013. – Horvātija (HR)

Kandidātvalstis: Bijusī 
Dienvidslāvijas Maķedonijas 
Republika, Melnkalne (ME), Serbija 
(RS), Islande (IS), Turcija (TR)

Fr

dEdE

it

bE

nL

Lu

iE

uK

dK

EL

Es
pt

at

sE Fi

Hr ro

bg

EE

Lv

Lt

pL

CZ

sK

Hu
sL

Mt CY

TR

IS

RS
ME

Maķedonijas 
republika

5



66

1985. gadā par oficiālo ES himnu kļuva ludviga van  bēthovena 1823. 
gadā komponētā 9. simfonijas melodija, kuras pamatā izmantots 
vācu dzejnieka Frīdriha Šillera dzejolis „Oda priekam”. Šajā mūzikā 
atspoguļots sapnis par visu nāciju vienotību.

EiropaS SaviEnĪbaS Simboli

Kopš 1985. gada ES simbols ir zils karogs ar 12 zelta 
zvaigznēm. Aplī izvietotās zvaigznes simbolizē ES valstu 
vienotību. 

KarogS

Himna 

ka zvaigžņu skaits karogā vienmēr bijis 

nemainīgs un tas neatspoguļo ES dalībvalstu 

skaitu. Šis skaitlis izvēlēts kā pilnības un 

harmonijas simbols. 

ka ES himna ir bez teksta?

Vai tu zini, 

Vai tu zini, 
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ES devīze ir „vienoti dažādībā”. Par oficiālu simbolu tā atzīta 
kopš 2004. gada un vēsta, ka Eiropas iedzīvotāji ir apvienojušies, 
izveidojot ES, lai strādātu mieram un labklājībai, vienlaikus 
bagātinoties no dažādām kultūrām, valodām un tradīcijām.

EiropaS diEna  

1950. gada 9. maijā Francijas politiķis Robērs 
Šūmans izteica priekšlikumu radīt vienotu 
Eiropu, kas nepieciešama miera un labklājības 
nodrošināšanai. 

dEvĪzE 

ka ES nav dažu simbolu, kas parasti raksturīgi 

katrai, pat vismazākajai valstij. ES nav 

galvaspilsētas un vienas kopīgas valodas. Tas 

nozīmē, ka katras tautas valoda un katra 

galvaspilsēta ir vienlīdz nozīmīgas vērtības. 

ka mūsdienās 9. maijs tiek 
svinēts kā Eiropas diena?

Vai tu zini, 

Vai tu zini, 

informācijas avoti:
Eiropas Savienība – pazīstu, saprotu, darbojos. 
Mācību līdzeklis 5.-9.klašu skolēniem.
ES Informācijas aģentūra.
Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietne 
www.europa.eu
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Savienība sākotnēji radās kā saimnieciska orga-
nizācija.  Mūsdienās ES valstu saimnieciskā darbība 
izpaužas kā četru pamatbrīvību – brīva preču 
kustība, brīva personu kustība, brīva pakalpoju-
mu kustība, brīva kapitāla kustība – īstenošana. 
Taču ES ir ne tikai valstu ekonomiska savienība – 
tā ir attīstījusies arī par valstu politisku savienību, 
kas balstīta uz kopīgām pamatvērtībām, tādām 
kā cilvēktiesības, demokrātija un tiesiskums. 

ka cīņai pret organizēto noziedzību un 

terorismu ir izveidots Eiropas Policijas birojs 

EUROPOL? Tā uzdevums ir cīnīties pret 

narkotiku un transportlīdzekļu kontrabandu, 

cilvēku tirdzniecību, naudas viltošanu 

un terorismu un tā birojs atrodas Hāgā, 

Nīderlandē?

EiropaS parlamEntS (Ep)Es darbību vada 
un Koordinē Es 
institūCijas, 
gaLvEnās no tāM:

vienīgā ES institūcija, kuru tiešās vēlēšanās ievēl 
dalībvalstu iedzīvotāji, un kas pārstāv ES pilsoņus.

EiropaS SaviEnĪbaS padomE (padomE)
ES galvenā lēmējinstitūcija, kas apvieno dalībvalstu 
nozaru ministrus, to bieži dēvē par Ministru Padomi.

EiropadomE jEb „ES SamitS”
regulāra visu ES dalībvalstu vadītāju (ministru 
prezidentu un prezidentu) tikšanās.

EiropaS KomiSija (EK)
vienīgā ES institūcija, kurai ir tiesības ierosināt jaunu 
likumu pieņemšanu, atbildīga par EP un Padomes 
lēmumu īstenošanu dzīvē. EK strādā komisāri – pa 
vienam no katras ES dalībvalsts.

Ko ES dod SaviEm iEdzĪvotājiEm?

Vai tu zini, 
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Eiro pašlaik lieto 18 ES dalībvalstis, 
kopā veidodamas eiro zonu. Apmēram 

333 miljoni Eiropas iedzīvotāju izmanto 
šo valūtu un ar to saistītās priekšrocības, 

piemēram, nav jāuztraucas par valūtas kursa 
svārstībām un valūtas maiņas izmaksām. 

Uzņēmumiem ir vieglāk iekļauties vienotajā 
Eiropas tirgū,  valstu ekonomika ir stabilāka un 

straujāk attīstās, un patērētājiem ir plašāka izvēle. 
Vienotā valūta atvieglo ceļošanu un iepirkšanos 

ārzemēs. Eiropas iedzīvotājiem eiro ir kļuvis par 
taustāmu eiropeiskās identitātes simbolu.

Eiro iEviEšana

Uz Latvijas 1 un 2 eiro monētām 
attēlota latviešu tautu meita  
Milda, kuras attēls pārņemts 
no pirmās Latvijas brīvvalsts 
sudraba pieclatnieka. Mildas 
prototips ir Zelma Brauere 

(1900 – 1977).

1999.– bezskaidras naudas norēķini eiro šādās valstīs: Austrija, Beļģija, 

Francija, Itālija, Īrija, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle, Somija, 

Spānija un Vācija

2008. – Kipra un Malta
2007. – Slovēnija
2002. – eiro banknošu un monētu ieviešana

2001. – Grieķija

2009. – Slovākija2011. – Igaunija2014. – Latvija

ka eiro valūtu izmanto arī 
valstīs, kuras nav ES dalībvalstis 
– Melnkalnē, Andorā, Kosovā, Vatikānā, Monako un 

Sanmarīno?

Vai tu zini, 

Ir izveidotas 7 veidu eiro banknotes (5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 eiro vērtībā) un 8 
veidu eiro monētas (1, 2, 5, 10, 20, 50 eirocenti un 1, 2 eiro). Uz banknotēm attēlota 
ES karte un karogs, kā arī vārti, logi, durvis un tilti, kas simbolizē brīvību, atvērtību 
un sadarbību. Monētām viena puse ir kopīga – ES simbolika, bet otra puse katrai 
valstij ir atšķirīga, un tajā attēlots kāds no dalībvalstu  simboliem. 
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ka laika posmā no 2009. – 2012. gadam 

EDIC visā ES ir saņēmuši 3,3 miljonus 

informācijas pieprasījumu, noorganizējuši

vairāk nekā 41 000 pasākumu un atbildējuši

uz apmēram vienu miljonu e-pastu? 

10

EUROPE DIRECT informācijaS cEntri (Edic)

Europe Direct ir Eiropas Komisijas informācijas centru tīkls, 
kas izveidots visās Es dalībvalstīs, lai:

 sniegtu bezmaksas informāciju ikvienam iedzīvotājam par ES darbības jomām;
 aicinātu iesaistīties ES notiekošajos procesos un vietējos pasākumos;
 palīdzētu izmantot iespējas un priekšrocības, 
 ko sniedz dalība ES;
 informētu Eiropas Komisiju, ko par ES zina 
 un domā iedzīvotāji reģionos. 

ES šobrīd ir ap 500 Europe Direct 
informācijas centru,
Latvijā darbojas 9 – pārklājot visus Latvijas reģionus: 

 Rīgā 
 Jelgavā 
 Jēkabpilī
 Ventspilī
 Liepājā 
 Gulbenē
 Valmierā
 Daugavpilī 
 Rēzeknē 

Vai tu zini, 

VENTSPILS

LIEPĀJA JELGAVA

RĪGA

VALMIERA

GULBENE

JĒKABPILS

RĒZEKNE

DAUGAVPILS
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Europe Direct informācijas centrs jelgavā darbojas kopš 
2005. gada. Centrs darbojas ar Jelgavas novada pašvaldības 
un Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. EDIC galvenās mērķa 
grupas ir skolēni un studenti, pašvaldību darbinieki, lauku 
uzņēmēji, NVO pārstāvji, pedagogi un bibliotekāri, kuriem 
tiek organizēti dažādi pasākumi – informatīvas vizītes skolās 
un bibliotēkās, pieredzes apmaiņas braucieni, semināri par 
ES fondu finansējumu, pasākumi senioriem, veicinot aktīvu 
dzīvesveidu, vides aktivitātes – koku stādīšana un upju 
tīrīšana. Europe Direct informācijas centrs Jelgavā piedalās 
novada lielajos pasākumos – Grāmatu svētos, Jelgavas un 
Ozolnieku novadu Bērnu svētkos un Jelgavas novada svētkos 
Elejas muižas parkā, pagastu svētkos, sniedzot informāciju 
par ES plašai auditorijai. Jelgavas novada pašvaldības ēkas 
1. stāvā ir pieejami bezmaksas informatīvie materiāli par ES 
aktualitātēm. 

aicinām izmantot 
EUROPE DIRECT 
informācijaS cEntra jElgavā paKalpojumuS!

KONTAKTI: 

Jelgavas novada pašvaldība

Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001

Tel. 63048443

europe.direct@jelgavasnovads.lv

www.edic.jrp.lv



1212

Latvija ir Eiropas Savienības valsts, kas atrodas Baltijas jūras krastā un tāpēc tiek dēvēta par Baltijas 
valsti tāpat kā tās kaimiņienes Igaunija un Lietuva. Izsenis Latvija bijusi Baltijas tirdzniecības, finanšu 
un kultūras centrs, kas robežojas ar Igauniju, Krieviju, Baltkrieviju, Lietuvu un Zviedriju (jūras 
robeža). Par Latviju gluži pamatoti saka – Eiropas krustceles, tilts starp Krieviju un Rietumeiropu. 
Kopš 2004. gada Latvija ir NATO (North Atlantic Treaty Organization – Ziemeļatlantijas līguma 
organizācija) un ES (Eiropas Savienība) dalībvalsts. 
Viens no Latvijas pievilcības faktoriem ir neskartā daba. Latvija ir viena no zaļākajām zemēm 
pasaulē – šeit ir pļavas un tīrumi, šeit ir meži, kas klāj gandrīz pusi valsts teritorijas un ap 500 
kilometru garas smilšainas pludmales. 
Latvija ir mūsdienīga Eiropas valsts, tās galvaspilsēta Rīga dibināta 1201. gadā un lepojas ar senu 
vēsturi, unikālu arhitektūru, augstvērtīgām kultūras norisēm. Vecrīga iekļauta UNESCO (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – Apvienoto Nāciju izglītības, zinātnes un 
kultūras organizācija) Pasaules kultūras mantojuma sarakstā. 
 

latvijaS rEpubliKa

viSpārĪgaS ziņaS par latvijaS rEpubliKu:

 valsts iekārta: parlamentāra republika
 valsts galva: prezidents
 parlaments: Saeima – 100 deputāti
 valsts proklamēšanas diena: 18. novembris 
 iedzīvotāju skaits (2013): 2,024 miljoni, no tiem 68% dzīvo pilsētās, 32 % lauku teritorijās
 Etniskais sadalījums (2013): latvieši 59,5%, krievi 27%, baltkrievi 3,45%, ukraiņi 2,42%, 
 poļi 2,25%, lietuvieši 1,3%, citas tautības 4,08% 
 garākā upe: Daugava – 1005 km, no tiem Latvijā 352 km
 dziļākais ezers: Drīdzis – 65,1 m
 administratīvais iedalījums: 109 novadi un 9 republikas pilsētas – Rīga, Daugavpils,   
 Liepāja, Jelgava, Jūrmala, Ventspils, Rēzekne, Valmiera un Jēkabpils
 naudas vienība: eiro/euro kopš 2014. gada 1. janvāra
 Latvijas ekonomika: galvenās ražošanas nozares ir IT (informāciju tehnoloģijas), 
 ķīmiskā un farmācijas rūpniecība, elektronika, mašīnbūve, kokapstrāde, celtniecība, 
 pārtikas ražošana, tekstilrūpniecība, zivsaimniecība un lauksaimniecība
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latvijaS rEpubliKaS Simboli: 

Karogs, kuru var uzskatīt par vienu no vecākajiem valsts 
simboliem pasaulē, jo liecības par to meklējamas 13. gs.

Ģerbonis, izveidots 1921. gadā 

brīvības piemineklis, tēlnieks Kārlis Zāle, arhitekts Ernests Štālbergs, 
42 m augsts. Piemineklī iekalti rakstnieka Kārļa Skalbes vārdi 
„TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI” 

kukainis – divpunktu mārīte
putns – baltā cielava 
puķe – pīpene jeb margrietiņa 
Īpaši simboli katram latvietim ir liepa un 
ozols, tie sakņojas folklorā un latvju dainās 
citu koku vidū tiek pieminēti visbiežāk, kā arī 
saules akmens dzintars – latvieši Baltijas jūru 
bieži dēvē par Dzintarjūru, tādējādi apliecinot 
dzintara simbolisko nozīmi tautas vēsturē. 

Himna „dievs, svētī Latviju!”, mūzikas un teksta autors –  
latviešu komponists Kārlis Baumanis, pirmo reizi izpildīta 
Pirmajos vispārējos latviešu dziesmu svētkos 
1873. gada 16. jūnijā Rīgā

latvijaS nacionāliE Simboli: 



14

 Pirmie cilvēki Latvijas teritorijā apmetās 9. gadu tūkstotī p.m.ē. 
 Kurzemes – Zemgales hercogistei (1561 – 1795), kuras 

galvaspilsēta atradās Jelgavā, neilgu laiku bija kolonijas 
Gambijas upes grīvā (Āfrika) un Tobago sala 

 (pie Dienvidamerikas krastiem)
 Latvijā ir vairāk nekā 12 000 upju, bet tikai 
 17 no tām ir garākas par 100 km
 Latvijā ir 2 256 ezeri, kuru virsmas platība 

pārsniedz  1 hektāru
 Meži aizņem 45%, purvi – 10% no teritorijas
 Latvijā sastopamas vairāk nekā 4 000 sēņu, 5 300 augu un
 18 000 dzīvnieku sugas
 Zemākā reģistrētā temperatūra ir -43,20 C, augstākā +36,4 0 C 

intErESanti  faKti:

Vai tu zini, 

ka Latvijas teritorija 
ir 64 589 km2, kas ir 
5 reizes mazāka par 
Vāciju un 2 reizes lielāka 
par Beļģiju

 Latviešu alfabētā ir 33 burti, latviešu valoda pieder pie 
indoeiropiešu saimes baltu valodas grupas, kurā vēl ietilpst tikai 
lietuviešu valoda

ka Latvijas lielākais ezers 
ir Lubāns – 80,7 km2, kas 
ir tik pat liels kā Strasbūra 
(Francijā) – 78,26 km2
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 Īpašs latviešu folkloras žanrs ir tautasdziesmas jeb dainas, pavisam zināms apmēram 
 1,2 miljoni dainu
 Latviešu tautas eposs ir „Lāčplēsis”, to 1888. gadā sarakstīja Andrejs Pumpurs
 Pirmie latviešu Dziesmu svētki notika 1873. gada 16. jūnijā, kopš 2003. gada dziesmu un deju 

svētku tradīcija ir iekļauta UNESCO Cilvēces mutvārdu un nemateriālās kultūras mantojuma 
sarakstā

 Latvijas populārākie produkti: konfektes „Gotiņa”, ko ražo tikai Latvijā; rudzu miltu maize jeb 
rupjmaize; „Rīgas melnais balzāms”, kura recepte izveidota 18. gs. vidū; glazētais biezpiena 
sieriņš „Kārums” un saldumi, ko ražo A/S „Laima” – lielākais un senākais saldumu ražošanas 
uzņēmums Latvijā. 

ka Latvijas augstākais 
punkts ir Gaiziņkalns – 
311,6 m, kas ir par 12 m 
augstāks kā Eifeļa tornis 
Parīzē (Francijā) 

Vai tu zini, 

Latvijas Institūts, Tūrisma attīstības 
valsts aģentūra, G. Kalns “Latvijas pase” 
(izdevniecība Zvaigzne ABC).
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jelgavas novads atrodas Latvijas dienviddaļā, Zemgales līdzenuma viducī. Jelgavas novadā 2009. 
gadā apvienojušies 13 pagasti ar kopējo platību 1 317 km2, šeit dzīvo ap 26 tūkstošiem iedzīvotāju, 
veidojot vienu no lielākajiem novadiem Latvijā. Jelgavas novads robežojas ar Jelgavas pilsētu, 
Tērvetes, Dobeles, Tukuma, Babītes, Olaines, Ozolnieku, Rundāles novadiem un Lietuvas Republiku 
dienvidos. 
Par Jelgavas novada interesanto notikumiem bagāto vēsturi, augsto materiālo un garīgo kultūru, 
tradīcijām liecina daudzveidīgais kultūras mantojums – vairāki simti valsts un vietējās nozīmes 
kultūras pieminekļi. Novadā dzimušas un darbojušās daudzas izcilas sabiedriski politiskas, zinātnes, 
literatūras, mākslas un kultūras personības, kuras ierakstījušas nozīmīgu lappusi Latvijas kultūrvēsturē. 
Jelgavas novads ieņēmis nozīmīgu vietu valsts saimnieciskajā un kultūras apritē. 
Plašo Zemgales līdzenumu caurvij lielākas un mazākas upes – Lielupe, Sesava, Vircava, Platone, Svēte 
un citas, veidojot gleznainu ainavu. Veroties tālē, var saskatīt, kā zeltaino kviešu laukus nomaina 
rapšu un griķu sējumi. 

jELgavas novads
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Vasarās laukos ienākas bagātas graudu ražas, tādēļ šo vietu dēvē par Latvijas „maizes klēti”. 
Lauksaimniecība ir viena no nozīmīgākajām uzņēmējdarbības jomām Jelgavas novadā, te darbojas 
lielas augkopības un piena lopkopības saimniecības, uzņēmīgi augļu un dārzeņu audzētāji, gaļas 
pārstrādes uzņēmumi, amatnieki un nelieli pārtikas mājražotāji. Šeit attīstās mežsaimniecības un 
kokapstrādes uzņēmumi, atjaunojamās enerģijas ražotāji, derīgo izrakteņu – kūdras, māla, dolomīta, 
smilts, smilts-grants ieguves komercsabiedrības.

iEpaZīsti savu jELgavas novadu! 

Jelgavas novada logo un sauklis „jELgavas novads – stabiLai nāKotnEi”
atspoguļo novada būtiskākās vērtības – 
zelta – spēcīgas ģimenes un darba tikums
zilā – Lielupes ūdeņi ar pietekām 
zaļā – vide un tradicionālā lauksaimniecība. 
Tos apvienojot, veidojas pamats stabilai nākotnei. ka Jelgavas novada kartes kontūra, 

pagriežot horizontāli, atgādina 

Latvijas kontūru?

www.jelgavasnovads.lv

Vai tu zini, 
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Elejas pagasts ir Jelgavas novada vārti uz Eiropu, jo atrodas Jelgavas 
novada pašos dienvidos un ir pirmais pagasts, iebraucot no Lietuvas 
puses. Eleja pirmoreiz hronikās minēta 10. gs. 

Ievērojamākais kultūrvēsturiskais objekts Elejā ir Elejas muižas kom-
plekss, pilsdrupas un vēsturiskais parks, kur katru gadu svin Jelga-
vas novada tradicionālos svētkus. Elejas muiža 19. gs. bija viena no 
skaistākajām Kurzemes un Zemgales pilīm. Elejas vidusskolas audzēkņi 
2009. gadā atdzīvināja leģendu par Elejas grāfieni Dagmāru, kas vēsta, 
ka grāfa Medema 16 gadus vecā meita Dagmāra iemīlējās pils zirgu 
puisī, par ko tēvs bijis ļoti nikns. Reiz, zinādama, ka medībās plāno 
piedalīties arī viņas izredzētais, Dagmāra plāno doties medniekiem 
līdzi, bet tēvs to viņai aizliedz un pavēl atgriezties pilī. Lepnā Dagmāra 
uzskrien savā buduārā, atgrūž logu un izlec pa to. Vēl šo baltu dienu 
smaržīgās pilnmēness naktīs melna zirga mugurā, mednieces tērpam 
vējā plandot, jums garām var aiztraukties Dagmāra, bet neaizturiet 
viņu, jo viņa steidzas panākt medniekus, kuru vidū ir viņas mīļotais. 

ElEjaS pagaStS

Ciemi: Eleja

Platība: 66,81 km2 

Iedzīvotāju skaits: 2 390

Bērni (līdz 16 g): 389

Skolas: Elejas vidusskola – 
334 skolēni

Elejas muižas pils drupas
Muižas zemes pirkšanas 
dokuments 1849. g.
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ka dzelzceļa staciju Elejā 
sauc – Meitene? Dzelzceļa 

līnija Jelgava – Meitene tika 
atklāta 1915. gadā.

Elejas pagastā atrodas Sesavas luterāņu 
baznīca, kas celta 17. gs., baznīcas ērģeļu 
prospekts  ir viens no skaistākiem roko-
ko stila baznīcas mākslas pieminekļiem 
Latvijā. 

Elejā kopš 2000. gada darbojas Latvijas un 
Eiro pas mēroga lauksaimniecības pakal-
pojumu kooperatīvā sabiedrība „Latraps”, 
kas apvieno vairāk nekā 600 zemnieku visā 
Latvijā, un pārstāv to intereses starptautiskā 
mērogā. 

Elejas pagastā ir konstatēti pa zemes ģeo-
termālie ūdeņi, un jau 1933. gadā tika iz-
strādāts Baltijā pirmais termālās katlu mājas 
pro jekts, kas gan netika realizēts. Šobrīd tiek 
pētītas ģeotermālo ūdeņu izmantošanas ie-
spē jas nā kotnē. 

Vai tu zini, 

Lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvā sabiedrība „Latraps”

Dzelzceļa līnijas 
Jelgava-Meitene 
izbūve
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12. gs. tagadējais glūdas pagasts atradās zemgaļu apdzīvotā 
teritorijā, 13. gs. to iekaroja Livonijas ordeņvalsts. Savulaik Glūdas 
pagasta teritorijā atradās Bramberģes (Brandenburg, būvēta 17. gs.), 
Kažmēres, Falcgrāves, Ģibotu, Drukas, Šķibes un Auces muižas. 1887. 
gadā dzelzceļa līnijā Jelgava – Reņģe tika atvērta pietura Falcgrāfena, 
1919. gadā pieturas nosaukums tika mainīts uz Glūdu. Līdz ar līnijas 
Glūda – Liepāja atklāšanu, kas bija pirmā Latvijas Republikas laikā 
uzbūvētā dzelzceļa līnija, 1927. gadā šeit uzbūvēja Glūdas staciju.

Glūdas pagasta vārds cilvēku apziņā bieži saistās ar vārdu Nākotne, 
kur atrodas pagasta administratīvais centrs. Tieši šeit 1946. gadā tika 
dibināts kolhozs „Nākotne” – pirmais kolhozs padomju Latvijā. Pa-
teicoties veiksmīgai saimnieciskai darbībai „Nākotnes” vārds kļuva 
pazīstams visā Padomju Savienībā. Ilggadējs kolhoza “Nākotne” 
priekšsēdētājs bija Artūrs Čikste (1930 – 1992). 

glŪdaS pagaStS

Ciemi:  nākotne, zemgale, 

dorupe, viesturciems

Platība:  103,41 km2 

Iedzīvotāju skaits:  2 949

Bērni (līdz 16 g.):  450

Skolas: 
šķibes pamatskola –                                 
134 skolēni

Svētes pamatskolas 
glūdas filiāle – 
34 skolēni
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ka Jelgavas novads atrodas 

Zemgalē un, savukārt, Jelgavas 

novadā atrodas Zemgale, kas ir 

apdzīvota vieta un ciems Glūdas 

pagastā?

Šajā apkārtnē dzimuši aktieris, režisors, teātra dar-
binieks un tulkotājs Kārlis Brīvnieks (īstajā vārdā Frei-
manis; 1854–1934) un rakstnieks, revolucionārs Au-
gusts Arājs – Bērce (1890 – 1921). 

Mūsdienās atpazīstamākais pagasta ražotājs ir 
gaļas pārstrādes uzņēmums „Nākotne”. Glū das pa-
gasts ir viens no retajiem Latvijā, kur saimniecībā  
„Mazzariņi” dzīvo strausi, kuri ekskursantiem ļauj 
sevi aplūkot. Pagastā atrodas viena no Latvijas se-
nākajām zvēraudzētavām un aviokompānija SIA 
„Baltijas Helikopters”, kas piedāvā lidojumus gai-
sa telpā un helikopteru tehnisko apkopi. Glūdas 
pagastā darbojas Jelgavas novada  Mūzikas un 
māks las skola, šeit ir rosīga kultūras dzīve un plašas 
iespējas piedalīties sabiedriskās aktivitātēs. 

Nākotnes ciema centrā zem vie na jumta atrodas 
Šķibes pa matskola, Nākotnes kultūras nams un Glū-
das pagasta pār valde. 

Vai tu zini, 

Amatniecības darbnīca ” Zemgale”

Strausu ferma „Mazzariņi” 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Nākotne”
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jaunSvirlauKaS pagaStS

Ciemi: staļģene, Mežciems, 
dzirnieki,  vecsvirlauka, 
Kārniņi

Platība: 123,09 km2

Iedzīvotāju skaits: 3 064

Bērni (līdz 16 g.): 472

Skolas: staļģenes vidusskola – 
 251 skolēns

12. gs. tagadējā jaunsvirlaukas pagasta teritorija atradās zemgaļu 
Upmales zemē. Pirmās ziņas par Svirlaukas novadu ir no 1566. gada, 
1693. gadā to sadalīja Jaunsvirlaukā un Vecsvirlaukā. 20. gs. sākumā 
Jaunsvirlaukas un Vecsvirlaukas pagastā bija Jaunsvirlaukas, Frank-
sesavas, Staļģenes, Kulpju, Biļļu, Ciemaldu, Salgales, Vecsvirlaukas, 
Superdentes, Dandāles, Siera, Jaunā, Bomju muiža, Īslīces un Valmju 
pusmuižas. 

Jaunsvirlaukas pagastā sākas Lielupes plūdums Jelgavas novadā. 
Lielupes krastā ap 18. gs. celto Staļģenes muižu, kurā šobrīd at-
rodas skola, ir veidojies Staļģenes ciems. Savukārt Jaunsvirlaukas 
muižā 19. gs. vidū darbojās nozīmīgs lietuviešu kultūras centrs, 
kas atbalstīja lietuviešu kultūras aktivitātes un tradīcijas Latvijā. No 
Jaunsvirlaukas nāk Latvijā pazīstamas personības – Pēteris Lūcis 
(1907 – 1991) – ievērojams latviešu aktieris un režisors, un Gunārs 
Jākobsons (1935) – ilggadējs latviešu sporta žurnālists, televīzijas 
un radio komentētājs. 

Staļģenes muiža
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Pagasta dzīvi raksturo daudzveidīgas sabiedriskās 
un kultūras aktivitātes – Izglītības, kultūras un sporta 
centrā „Līdumi” darbojas dažādu jomu un paaudžu 
pašdarbības kolektīvi – koris, deju kolektīvi, folkloras 
kopas, interešu grupas.

No agra pavasara līdz vēlam rudenim bērni un 
pieaugušie var aktīvi pavadīt laiku atpūtas kompleksa 
„Viesu Līči” brīvdabas rotaļu laukumā, kur izveido-
tas visdažādākās atrakcijas, un baudīt maltīti kafejnīcā 
„Zemnieka cienasts”. Turpat līdzās Vircavas upē izbrau-
kumus piedāvā senatnīgais kuģītis „Frīda”.

Pagastā darbojas lielākais novada kokapstrādes uzņē-
mums SIA „Amber Wood”, kas ražo cēlkoku grīdas. 
2013. gada nogalē sāka darboties pirmā neatkarīgās 
Latvijas laikā uzbūvētā iesalnīca, kas ražo vienu no alus 
darīšanas svarīgākajām sastāvdaļām – iesalu. 

ka Jaunsvirlaukas pagastā ir 
uzstādīta pirmā Jelgavas novada 

robežzīme – logo buras formā? 

To uzstādīja 2012. gadā atpūtas 

kompleksa „Viesu Līči” teritorijā.

Vai tu zini, 

Kuģītis “Frīda”

Tautas lietišķās mākslas studija “Staļģene”
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Kalnciema pagājušo laiku notikumu galvenais liecinieks ir Lielupe. 
Lielupes krasti bijuši apdzīvoti jau vismaz 3000 gadu atpakaļ, par ko 
liecina starp Lielupi un Babītes ezeru atrastā vidējā neolīta apmetne. 
Kaigu purvā, rokot kūdru, atklāta akmens laikmeta apmetne.

Kalnciems (Kalnzehm) pirmo reizi minēts 16. gs. Kopš hercoga 
Jēkaba laika tagadējā tilta vietā atradās prāmja pārceltuve pār 
Lielupi, kas darbojās līdz 1960. gadam, kad vecās pārceltuves vietā 
atklāja tiltu. Kalnciema muižā, tagadējā Valgundes pagasta Tīreļu 
ciemā, dzimis vēlākais Kurzemes – Zemgales hercogs Ernsts Johans 
Bīrons (1690 – 1772), kura vadībā tika uzcelta Jelgavas pils. 

Kalnciema pagasts ir vieta, kur, pateicoties māla iegulām, tapuši ķie-
ģeļu miljardi. Jau 1892. gadā šajā apkārtnē darbojās  pieci ķieģeļcepļi. 

KalnciEma pagaStS

Ciemi: Kalnciems, Kaļķis

Platība: 22,72 km2

Iedzīvotāju skaits: 2 364

Bērni (līdz 16 g.): 308 

Skolas: Kalnciema 
pagasta vidusskola –  
164 skolēni

Lielupes tilts
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No Kalnciema ķieģeļiem celta Rīga un galvaspilsētas nozīmīgākās 
ēkas – ugunsdzēsēju depo, Matīsa tirgus, Ģertrūdes baznīca, 
Nacionālais teātris, Mākslas akadēmija u.c.

Kalnciema pagasts ir ūdeņiem bagātākais pagasts Jelgavas 
novadā ar Lielupi gar pagasta austrumu robežu un dīķiem 
bijušajos māla karjeros. Gadsimtu gaitā Lielupi izmantoja 
kuģošanai un kravu  pārvadāšanai. Savulaik Rīgā pa Lielupi 
katru gadu ienāca 700 plosti jeb 30% no visiem kokmateriāliem. 
Kalnciema teritorijā atrodas dabas liegums „Kalnciema pļavas”, 
kura mērķis ir saglabāt retus pļavu veidus un aizsargājamas 
augu un dzīvnieku, īpaši putnu sugas. 

1960. gadā iedzīvotāju skaits Kalnciemā bija sasniedzis 3300. 
Tas bija lielākais strādnieku ciemats Latvijā, kuram 1961. gadā 
piešķīra pilsētciemata statusu. Šobrīd Kalnciems ir visblīvāk 
apdzīvotais (112 cilv./km2) pagasts Jelgavas novadā, jo no 1991. 
gada līdz 2009. gadam Kalnciems bija pilsēta. 

Kalnciema pagastā darbojas vairākas veiks  mīgas ražotnes: 
dolomīta ieguves uzņēmums SIA „Gneiss”, kas ražo dolomīta 
šķembas ceļu būvniecībai, apģērbu ražotājs SIA „Spectre Latvia” 
un SIA „GAK”, kas izgatavo mēbeles.

Vai tu zini, 

Kalnciema ķieģeļu ražotne

Hercogs E.J. Bīrons

ka Lielupes abos krastos viena otrai pretī 

atrodas divas vidusskolas, kas nes Kalnciema 

vārdu? Kalnciema vidusskola (Valgundes 

pagastā) ir viena no vecākajām skolām 

Jelgavas novadā, bet Kalnciema pagasta 

vidusskola – viena no jaunākajām. 
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Lielplatone ir viens no mazākajiem pagastiem Jelgavas novadā, un 
tam nav ārējo robežu ar citiem novadiem. Pagastu caurvij Sidrabes un 
Platones upes. Lielplatones (Gross – Platon) muiža veidojusies no 1500. 
gada, kad ordeņmestrs Valters fon Pletenbergs izlēņo (piešķir lietošanā) 
zemi pie Platones upes, kur sākotnēji tiek uzcelta Lielplatones muižas 
koka ēka, kas 1845. gadā pārbūvēta par akmens (mūra) ēku. Savulaik 
muiža tika dēvēta par „Šēnverder”, un vairākus gadsimtus līdz 1920. 
gadam tā piederējusi Hānu dzimtai. Lielplatones muižas  teritorijā līdz 
mūsdienām saglabājušās gandrīz visas muižas ansambļa ēkas – muižas 
pils, dārznieka namiņš, vešūzis, kapela, pāvu māja, zirgu stallis, klēts, 
kalpu māja. 

 liElplatonES pagaStS 

Ciemi: Lielplatone, sidrabe

Platība: 49,79 km2

Iedzīvotāju skaits: 829

Bērni (līdz 16 g.): 124

Skolas:  Elejas vidusskolas 
Lielplatones filiāle – 
26 skolēni

Lielplatones internāt-
pamatskola – 127 skolēni

Lielplatones muiža
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Lielplatone kā apdzīvota vieta ir izveidojusies ap 
Lielplatones muižu un parku, muižas saimnieciskā 
aktivitāte veicinājusi arī apkārtnes uzplaukumu, par 
ko liecināja tur darbojošās vējdzirnavas, vērptuve 
un kāstuve, ķieģeļceplis, galdniecība, darvas un 
terpentīna krāsnis.

Muižas vēsturi apvij seni nostāsti un leģendas par 
Mīlestības aleju un senajiem amata meistariem, 
kuri būvējuši muižas ēku, savukārt padomju laika 
militāros noslēpumus glabā Tīsu raķešu bāze, kas ir 
vienīgais šāds objekts novadā.

Lielplatones iedzīvotājs Jānis Vinters – zemnieku 
saim niecības „Līgo” saimnieks – kļuva slavens ar 
dalību prestižajā Dakā ras rallijreidā. 2010. gadā 
brāļi Vinteri atvēra biogāzes ražotni, 2012. gadā 
sāka audzēt hibrīdo gurķu sēklas eksportam. No 
Lielplatones pagasta nāk arī pazīstamais tenors 
Jānis Kurševs.

ka Lielplatones pagasts ir 

mazākais Jelgavas novadā pēc 

iedzīvotāju skaita?

Lielplatones muiža 20. gs. sākumā

z/s “Līgo”

Vai tu zini, 
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Līvbērzes pagasta reljefs veidojies pēcledus laikmetā, šeit ir zemā-
kā vieta Jelgavas novadā (– 0,15 m virs jūras līmeņa). Līvbērze pirmo 
reizi dokumentos pieminēta jau 1521. gadā. Pagasta nosaukums 
cēlies no barona Līvena vārda (viņam pagastā piederēja muiža) un 
Bērzes upes.

Pagasta teritorijā Svētes upē satek tās lielākās pietekas – Auce, Bērze, 
Tērvete u.c., tālāk ieplūstot Lielupē un Baltijas jūrā. Dabas parks 
„Svētes paliene” ir nozīmīgākā pavasara migrējošo ūdensputnu 
atpūtas un barošanās vieta Zemgalē. Pie Svētes upes hercoga Jēkaba 
laikā 17. gs. Grīvas stikla ceplī ražoja stiklu, spoguļus, kristālu u.c. 
greznumpriekšmetus galma vajadzībām.

Līvbērzes pagasta vārds ir saistīts ar vairākām ievērojamām personībām. 
Šeit dzimuši Juris Bārs (1808 – 1879), pirmais latviešu tautības valod-
nieks un ārsts, un Mirdza Bendrupe (1910 – 1995), latviešu rakstniece, 
dzejniece un tulkotāja.

lĪvbērzES pagaStS

Ciemi: Līvbērze, tušķi, 
vārpa

Platība: 146,29 km2

Iedzīvotāju skaits: 2 348

Bērni (līdz 16 g.): 344 

Skolas:  
Līvbērzes vidusskola – 
134 skolēni

aizupes pamatskola –         
204 skolēni

Līvbērzes katoļu baznīca
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Pirmais Latvijas nacionālās armijas ģenerālis, Latvi-
jas Republikas kara ministrs no 1931. – 1940. gadam, 
Jānis Balodis 1920. gadā ar Satversmes sēdes lēmumu 
kā balvu par nopelniem dzimtenes labā saņēma 
Līvbērzes pagasta Upesmuižu. J. Balodis (1881 – 1965) 
licis pamatus 1932. gadā celtajai Līvbērzes skolai. Īpašs 
kultūrvēsturisks objekts ir Līvbērzes katoļu baznīca – 
vienīgais koka dievnams Jelgavas novadā. 

Viena no galvenajām augkopības nozarēm pagastā 
tradicionāli ir dārzeņkopība, padomju saimniecībā 
„Jelgava” savulaik bija lielākās dārzeņu platības Latvijā. 
Līvbērzes pagastā atrodas SIA „Laflora” – viens no lie-
lākajiem kūdras ieguves uzņēmumiem Latvijā, kas 
darbojas kopš 1995. gada un apsaimnieko trīs kūdras 
purvus ar kopējo platību 1800 ha un kūdras krājumiem 
ap 5 miljoniem tonnu. Uzņēmums piedāvā izzinošas 
ekskursijas pa kūdras ražotni, tāpat iesaistās radošos 
projektos, veidojot kūdras skulptūras un izglītojošas 
darbnīcas skolēniem. Rekultivētajās purva teritorijās 
uzņēmīgi ļaudis audzē krūmmellenes un lielogu dzēr-
venes.

ka Līvbērzes pagastā ir visvairāk polderu 

(meliorācijas būve, kas pasargā teritoriju 

no applūšanas) Jelgavas novadā? Pagasta 

teritorijā atrodas četri polderi – Vārpas, 

Auces, Ruduļu un Vecbērzes.

Līvbērzes pagasta Upesmuiža

Kūdras ieguves uzņēmums SIA „Laflora”

Vai t
u zin

i, 
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platones pagastam cauri plūst Platones upe, pie Platones ciema 
izveidojot plašu ūdenskrātuvi (32 ha) ar mazo hidroelektrostaciju. 
Atmiņas par rosīgu saimniecisko darbību un samalto mil tu mai-
siem glabā holandiešu tipa Pēterlauku vējdzirnavas, kas celtas no  
1860. – 1870. gadam, darbojās līdz 1950. gadam un tagad gaida savu 
atdzimšanu. Ģederta Eliasa (1887 – 1975) dzimtajās mājās – muzejā 
„Zīlēni” var iepazīt vēsturiskas liecības par vienu no izcilākajiem 
latviešu gleznotājiem – reālisma meistariem un viņa dzimtu – brāli 
Kristapu Eliasu (mākslas zinātnieks, publicists), māsu Maiju Cielēnu 
(mākslas zinātniece), K. Eliasa meitu Maiju Eliasi (gleznotāja). Pla-
tones pagastā dzīvojuši Maija Kvelde (1923 – 2011) – klavierskolo-
tāja, tulkotāja no itāliešu valodas (tulkojusi Džovanni Bokačo „Deka-
meronu” u.c.), Itālijas ordeņa kavaliere, un dzejnieks, tulkotājs un 
atdzejotājs Paulis Kalva (1919 – 2003).

platonES pagaStS

Ciemi: platone, Lielvircava, 
poķi

Platība: 86,72 km2

Iedzīvotāju skaits: 1 613

Bērni (līdz 16 g.): 223

Skolas: 
vircavas vidusskolas 
Lielvircavas filiāle – 
63 skolēni

vircavas vidusskolas 
platones filiāle – 46 skolēni

Lielvircavas muiža
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Platones pagastā atrodas vecākā mūra baznīca 
Jelgavas novadā – Lielvircavas luterāņu baznīca, 
kuras pamatakmens likts 1591. gadā. Blakus 
baznīcai apglabāts dzejnieks, latviešu nacionālās 
dzejas pamatlicējs un sabiedriskais darbinieks 
Juris Alunāns (1832 – 1864).

Pagasta lepnums ir Lielvircavas muiža, kas celta 
no 1803. līdz 1808. gadam, tajā no 1924. gada 
darbojas skola. Šeit pamazām tiek atklātas un 
atgūtas senās mākslas un kultūras vērtības – 
atjaunotas vairākas telpas, īpašu uzmanību 
pievēršot oriģinālajām detaļām, kas saglabājušās 
cauri gadsimtiem. 

Platoniekiem ir senas kora dziedāšanas tradīci-
jas – jau 1864. gadā koris pie  dalījās sešu koru 
kopkoncertā Kroņ vircavā, vīru koris – 1879. 
gada 2. Vis  pārējos dziesmu svētkos, tagad 
dziedāšanas tradīcijas turpina Platones, Ele-
jas un Lielplatones pagastu jauktais koris 
„Sidrabe”, aktīvi uzstājas deju kolektīvs „Pali”.

Platones pagastā darbojas viens no lielākajiem 
novada uzņēmumiem SIA „Lielvircava AGRO”, 
kura galvenie darbības virzieni ir graudkopība, 
rapšu audzēšana un piena lopkopība. Jau 
vairākus gadus uzņēmums organizē valsts 
mēroga pasākumu – aršanas 
sacensības, kas pulcē dalībniekus 
un viesus no visiem Latvijas no-
vadiem. 

SIA “Lielvircava AGRO” 

Ģ. Eliasa glezna “Zīlēni rudenī”ka līdzās Zīlēnu mājām aug dižākais 

osis Baltijā – Zīlēnu dižosis? 

Vai tu zini, 
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SESavaS pagaStS

Ciemi: Sesava, 
bērvircava

Platība: 98,46 km2

Iedzīvotāju skaits: 1 754 

Bērni (līdz 16 g.): 249

Skolas:  
sesavas 
pamatskola – 
116 skolēni

sesavas pagasta teritorija apdzīvota jau no neolīta laikmeta, līdz 
13. gs. sākumam tagadējā pagasta teritorija ietilpa senajā zemgaļu 
zemē Upmalē. Pirmās rakstītās ziņas par Sesavu datētas ar 13. gs. 
vidu. 1538. gadā Sesava kļuva par Kurzemes hercogu īpašumu.

Šajā apkārtnē kārts Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes šūpulis 
(dz. 1859. gadā „Čakstu – Zirņos”). Vēstures liecības no 1867. gada par 
Sodu – Sesavas novadu rāda, ka tas visos ekonomiskajos rādītājos 
apsteidzis Vācijas attīstītākos lauksaimniecības rajonus. Sesavas 
pagastā dzimis arī dzejnieks un žurnālists Vensku Edvarts (īstajā vār -
dā E. Skujenieks; 1855-1897). Paliekošas pēdas pagasta dzīvē un 
attīstībā atstājusi Alunānu dzimta, kas šeit ienāca no Vidzemes un 
19. gs. nomāja Mazsesavas muižu. Izcilais latviešu teātra tēvs Ādolfs 
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Alunāns šeit režisēja un izrādīja savu pirmo 
lugu – F. Šillera „Vilhelmu Tellu”. No Sesavas 
nācis ātrslidotājs  Alberts Rumba (1892 – 1962), 
kurš piedalījies divās  Ziemas Olimpiskajās 
spēlēs – 1924. un 1928. gadā, 1924. gadā viņš 
bija Latvijas delegācijas karognesējs, 1928. 
gadā – vienīgais sportists Latvijas delegācijā. 

Sesavas pusē vislabāk var sajust Zemgales 
līdzenuma lauku plašumu, kas ļauj saskatīt 
horizontu. Šeit ir auglīgākās augsnes Latvijā 
un Jelgavas novadā, šeit darbojas lielas un 
spēcīgas zemnieku saimniecības – „Rudeņi”, 
„Ivulla”, SIA „Sesava” u.c., kas specializējas 
augkopībā un lopkopībā. 

Sesavas pagasts uzskatāms par cukurbiešu 
audzēšanas aizsācēju Latvijā. 1923. gadā se-
savnieks Johans Fridrihs Arnolds Andreiko 
(1884 – 1983) Sesavā, liekot lietā Dānijā iegū-
tās zināšanas, uzsāka cukurbiešu audzēšanu. 
J.F.A. Andreiko bija viens no tiem, kas 1925. 
gadā lika pamatus Jelgavas un 1933. gadā 
Liepājas cukurfabrikai. Par ieguldījumu cu-
kurbiešu nozares attīstībā viņam piešķirts Triju 
Zvaigžņu ordenis. Pēdējā cukurbiešu krava 
no Sesavas pagasta tika aizvesta 2006. gada 
rudenī. 
Par vietējo cilvēku čaklumu un uzņēmību lie -
cina arī Mālkalnu ģimenes saimniecība, kas 
savu darbību sāka kā dārzeņu audzētāji. 
Produkcijas klāsts arvien paplašinās, un šobrīd 
ģimenes uzņēmums piedāvā gandrīz 20 vei-
du sieru, kas gatavots no pašu saimniecībā 
iegūtā piena. 

ka kopš 1916. gada Sesavas 

pagastu šķērsojusi

 Meitenes – Bauskas 

šaursliežu dzelzceļa līnija 

ar dzelzceļa staciju Sesava? 

(stacija slēgta 1963. gadā)

Vai tu zini, 

Mālkalnu siers

Cukurbiešu talka
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svētes pagastā atrodas Jelgavas novada ģeogrāfiskais centrs, pa-
gastu visā tā teritorijā caurvij Svētes upe, kuras krastos atrodas pagasta 
ciemi. 

Svētes pagasta vārdu savulaik cildināja Svētes muižas pils, kas celta 
18. gs. Svētes upes krastā pēc F.B. Rastrelli meta un bijusi viena no 
krāšņākajām Latvijā. Vēstures griežos muiža kalpojusi par hercogu 
atpūtas un medību rezidenci, pēc tam tajā atradušās armijas ka-
zarmas. Kā neatklāts noslēpums joprojām ir 16. gs. kapa pieminek-  
lis – Riņķa krusts Kalnanšu kapos.

Svētes pagastā dzimuši Frīdrihs Veinbergs (1844 – 1924), latviešu 
advokāts, žurnālists, Pirmās Tautas atmodas darbinieks, vairāku laik-
rakstu izdevējs un redaktors, t.sk. pirmā latviešu dienas laikraksta 
“Rīgas Lapa” redaktors, un dzejnieks Šalkonis (īstajā vārdā Kristaps 
Dīriķis; 1882 – 1957).

SvētES pagaStS

Ciemi: svēte, jēkabnieki, 
atpūta 

Platība: 59,24 km2

Iedzīvotāju skaits: 1 815

Bērni (līdz 16 g.): 283

Skolas: svētes pamatskola – 
154 skolēni
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Mūsdienās pagasta atpazīstamību vairo uzņēmums 
„Svētes maize”, kas darbojas kopš 2011. gada un ražo 
plašu bioloģiskās maizes un konditorejas izstrādājumu 
klāstu. Maize tiek dabīgi raudzēta un cepta malkas krāsnī. 
Ir iespēja pasūtīt dažādus izstrādājumus, kā arī izcept 
maizi pašam un uzzināt, kā top Svētes maize. Vērojot 
maizniekmeistaru darbu un sajūtot mai zes smaržu, 
apjaušams, cik maizei ir liela un būtiska nozīme cilvēku 
dzīvē. Aiz vārda „maize” slēpjas gadsimtiem krātas 
zināšanas, smags darbs, domas, cerības, vērtības, kas 
mantotas un novērtētas no paaudzes paaudzē.  

Iegūt jaunas un apgūt senās aroda prasmes piedāvā 
Svētes keramikas darbnīca, kur griežas podnieka ripa, 
un parasts māla gabals meistara vadībā kļūst par skaistu 
izstrādājumu.

ka Svētes pagastā 

top dzintars? Šeit 

ražo ēdamo saldo 

dzintaru. 

Vai tu zini, 

Svētes muižas pils

Riņķa krusts Kalnanšu kapos Svētes keramikas darbnīca
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valgundES pagaStS 

Ciemi: valgunde, tīreļi, 
vītoliņi

Platība: 210,57 km2

Iedzīvotāju skaits: 2 017

Bērni (līdz 16 g.): 291 

Skolas: Kalnciema 
vidusskola – 167 skolēni

valgundes pagasts ir pēc teritorijas lielākais Jelgavas novadā, tā 
vārds, iespējams, cēlies no vācu valodas (Wolgunt, Vollgut: voll – pilns, 
pilnīgs, gut – muiža vai arī wohl gut – ļoti labi dzīvot). Visa Kurzemes – 
Zemgales hercogiste, tai skaitā Valgundes apkārtne, hercoga Jēkaba 
laikā 17. gs. vidū piedzīvoja saimniecisku uzplaukumu – šeit ierīkoja 
linu austuves, salpetra un kālija vārītavas, apstrādāja vilnu un ādas, 
darbojās vara cepļi, ziepju vārītava, kokzāģētava, kur gatavoja prie-
des koka kuģu mastus.

Valgundes pagasta vārds saistās ar Ložmetējkalnu un Ziemassvētku 
kauju vietām. Tīreļpurvs un Ložmetējkalns ir viens no labāk sa-
glabātajiem I Pasaules kara laukiem Eiropā. 1916. gada Ziemassvētku 
kaujas bija lielākā Krievijas armijas militārā operācija Rīgas frontē, kuru 
laikā krita, tika ievainoti vai bez vēsts pazuda ap 9000 latviešu strēlnieku. 

Latviešu strēlnieki
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ka Valgundes pagasts ir mežiem 

bagātākais Jelgavas novadā? Meži 

aizņem 62 % pagasta teritorijas.

Vai tu zini, 

Ziemassvētku kauju muzejā „Mangaļi” aplūkojama izstāde 
par Ziemassvētku kaujām un autentiski rekonstruētā vācu 
armijas nocietinājuma līnija. Gadu gaitā Ložmetējkalns tapis 
par latviešu strēlnieku varonības un  piemiņas simbolu, kur 
spilgti var sajust vēsturisko notikumu noskaņu. Ik janvāri šeit 
tradicionāli notiek latviešu strēlnieku atceres pasākumi. 

Nošķirta no mūsdienu dzīves steigas, mežu ieskautajā 
Pustinkā atrodas Rīgas Sv. Trijādības Sergija sieviešu klostera 
filiāle, kurā šobrīd dzīvo ap 50 klostera māsu.

Ķemeru tīrelis, kas daļēji iekļaujas Valgundes pagastā, aizņem 
ievērojamu Ķemeru Nacionālā parka daļu, kur iespējams 
iepazīt neskartu augsto purvu. Pagasta ziemeļu daļā Ķemeru 
Nacionālā parka teritorijā atrodas ģeoloģiskais dabas pie-
mineklis „Krāču kalni” – 9 km gara un 70 – 150 m plata viļņotu 
pauguru virkne – senās Litorīnas jūras veidojums. 

Valgundes pagastā dzimis pazīstamais horeogrāfs, deju 
kolektīvu vadītājs, astoņu Deju svētku virsvadītājs Vilis 
Ozols (1923 – 2011), kura radošā darbība bija saistīta ar 
Jelgavu un Zemgali, tāpēc viņš tiek dēvēts par Zemgales 
deju ķēniņu; viņa daiļrades mantojumā ir vairāk 
nekā 70 dažāda žanra deju. Šajā apkārtnē dzimuši arī 
būvuzņēmējs un namīpašnieks Ludvigs Neiburgs (1871 – 
1948), kurš cē lis daudzus Rīgas namus (Finanšu ministri-
jas ēku, P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcu, visas 
trīs Latvijas cukurfabrikas, kā arī tam laikam tehnoloģiski 
unikālo tiltu pār Gauju Siguldā); izglītības darbinieks, 
horeogrāfs, deju lieluzvedumu veidotājs Osvalds Štrauss 
(1927); mežsargs un aktīvs Ložmetējkalna vēsturisko 
vietu atjaunotājs Voldemārs Birznieks (1925). 

Valgundes pagastā atrodas Jelgavas novadā lielākais briežu 
dārzs, kā arī pirmā īpaši zema enerģijas patēriņa sporta būve 
Latvijā – Valgundes sporta halle.

Valgundes klosteris
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vilcES pagaStS

Ciemi: vilce, Ziedkalne

Platība: 126,16 km2

Iedzīvotāju skaits: 1 717

Bērni (līdz 16 g.): 234 

Skolas: vilces pamatskola – 
108 skolēni

Senatnē vilces pagasta teritorija piederēja pie zemgaļu Silenes 
novada. Silene rakstos pirmo reizi minēta 1254. gadā, Vilce 1626. gadā 
un tās nosaukumu saistīja ar Vilces upi, kas no laukiem un mežiem 
novelk lieko ūdeni. 

19. gs. beigās pagastā bija trīs lielas muižas – Vilce, Blankenfelde un 
Mūrmuiža un piecas mazas muižas – Mazblankenfelde, Mazvilce, 
Kānberga, Bārziņu muiža un Jaunāmuiža.

Vilces pagastā dzimušas vairākas ievērojamas personības – Ernests 
Johans Bīnemanis (1753 – 1806), mehāniķis, konstruktors, viens no 
pirmajiem akadēmiski izglītotajiem latviešiem, konstruējis unikālus 
astronomijas instrumentus, globusus, izgatavojis gaisa balonus; 
Mārtiņš Zīverts (1903 – 1990), latviešu dramaturgs, sarakstījis vairāk 
nekā 50 lugu, t.sk. „Kaliostro Vilcē”; rakstnieks Laimonis Purs (īstajā 
vārdā L.Strazdiņš; 1922); dzejniece Māra Misiņa (īstajā vārdā Mārīte 
Dumbere; 1949).

Vilces muiža
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ka Blankenfeldes muižā 19. gs. 

sākumā patvērumu vairākkārt 

radis nākamais Francijas karalis 

Luijs XVIII?

Vai tu zini, 

Mūsdienās Vilces pagastā iespējams apskatīt nozīmīgas 
kultūrvēstures liecinieces – Blan kenfeldes (celta 18. 
gs.) un Vilces muižas. Jau gadsimtiem Blankenfeldes 
muižā notikusi aktīva saimnieciskā darbība, šobrīd 
šeit tiek atjaunotas senās augļu, ogu un dārzeņu 
pārstrādes tradīcijas. Īpaši izceļama melnā plūškoka 
ziedu un ogu izmantošana, gatavojot sulu, sīrupu un 
vīnu.

Vilces muiža ir celta 18. gs. kā grāfu Mēdemu medību 
pils, pašlaik pilī darbojas skola. No Vilces muižas 
sākas Barona taka, kas aizved līdz Vilces pilskalnam 
un skatu platformai, no kuras redzami smilšakmens 
atsegumi straujās Rukūzes upes krastā un Zaķu 
pļava. Šīs teritorijas iekļaujas Vilces dabas parkā, kur 
īpaša reljefa dabas ainavas veido Vilces un Rukūzes 
upju ielejas. Vilces pagastā ir augstākā vieta Jelgavas 
novadā (40 m virs jūras līmeņa).

Ziemeļu kara laikā 1705. gadā pie Mūrmuižas notika 
ievērojamā Mūrmuižas kauja, kurā 7 tūkstošu karavīru 
lielā zviedru armija Ādama Ludviga Lēvenhaupa vadībā 
sakāva 20 tūkstošu karavīru lielo grāfa Šeremetjeva 
vadīto krievu karaspēku. 1935. gadā kaujas vietā 
zviedri uzstādīja Uzvaras stēlu. Kritušo zviedru karavīru 
kapavietā 1991. gadā atklāts tēlnieka Mārtiņa Zaura 
piemineklis, kas veido krusta formu, skatoties no 
jebkuras puses, arī augšas. 

Pagastā atrodas lielākās smilts un grants atradnes 
Jelgavas novadā. Šos dabas resursus Vilcē iegūst 
un pārstrādā SIA „Ceļu būvniecības sabiedrību 
„Igate””, ražojot betona bruģakmeni, asfaltu un 
minerālmateriālus, kas izmantoti daudzu Latvijas ceļu 
būvē un atjaunošanā. 

SIA „Ceļu būvniecības sabiedrības „Igate””               
ražotne Vilcē

Blankenfeldes muiža



40

13. gs. tagadējo vircavas teritoriju iekļāva Livonijas ordeņvalstī. Ap 
1566. gadu dokumentos minēts Vircavas pagasts, 1663. gadā – pa-
gasta pārvalde, 1818. gadā – muižas pagasts. Pagastu šķērso Lielupes 
baseina upes – Vircava, Eleja, Sesava, Oglaine, Upele, Rēda, Skursteņu 
strauts, Svitene un Liepars. Pie Vircavas upes hercoga Jēkaba laikā 
Blieķu pļavās mērcēja un balināja buru audumus, jo tuvējā Vircavas 
muižā atradās buru austuve. 

Tagadējā Vircavas pagasta teritorijā bijušas 11 muižas: Vircavas, Bomju, 
Jaunā, Ķīļu, Mazbūtu, Mazelejas, Jostenes, Laimes, Kulpju, Mazā un Lielā 
Lauku muiža. Ievērojamākā no tām – Vircavas (Kroņvircavas) muiža, 

vircavaS pagaStS 

Ciemi: vircava, oglaine, 
Mazlauki

Platība: 101,01 km2

Iedzīvotāju skaits: 1 644

Bērni (līdz 16 g.): 260

Skolas: vircavas vidusskola – 
137 skolēni

Vircavas muižas kompleksa Kavalieru nams – Vircavas vidusskola



41

tās komplekss veidojies 17. – 19. gadsimtā, arhi-
tekts Severīns Jensens. Vircava bijusi iemīļota 
Kurzemes hercogu ārpilsētas rezidence. 1919. 
gadā, atkāpjoties no Jelgavas, muižas ēku no-
dedzina bermontieši. Kopš 20. gadsimta 20. ga-
diem bijušajā muižas klētī darbojas Tautas nams. 
Vislabāk saglabājusies ēka ir Kavalieru nams, kur 
mūsdienās atrodas Vircavas vidusskola. Muižas 
teritoriju ieskauj plašs baroka stilā veidots parks 
ar ūdens parteru.

Vircavas pagasta Jačūnu kapos apskatāms viens 
no slavenā latviešu tēlnieka Teodora Zaļkalna 
(1876 – 1972) agrīnajiem darbiem –1910. gadā 
izkaltais kapa piemineklis – obelisks zemkopim 
un mecenātam Jānim Gaujam.

No Vircavas pagasta nāk vairāki ievērojami Lat-
vijas teātru darbi nie ki – Jēkabs Duburs–Āriņš 
(1866 – 1916) – aktieris, režisors, dramaturgs, 
ska  tuves mākslas pedagogs; Arvīds Spertāls 
(1897 – 1961) – scenogrāfs un gleznotājs, un 
tērpu māksliniece Marga Spertāle; kā arī Pēteris 
Lūcis (1907 – 1991) – aktieris un režisors, kurš 
20. gs. 30. gadu sākumā vadīja Vircavas drāmas 
kolektīvu. Iedibinātās teātra tradīcijas kopš 
1999. gada turpina lauku amatierteātru festivāls 
„Bīne”, kas pulcē kolektīvus no dažādiem Latvi-
jas novadiem.

ka Kurzemes – Zemgales hercogistes laikā pa 

Vircavas upi kuģojuši burinieki? Interesanti, ka 

hercogs Jēkabs pat iztaisnojis Vircavas upi, lai tā 

tecētu gar Vircavas muižu.

Vai tu zini, 

Hercogs Jēkabs

Lauku amatierteātru festivāls “Bīne”
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zaļEniEKu pagaStS

Ciemi: Zaļenieki

Platība: 122,26 km2

Iedzīvotāju skaits: 1 646

Bērni (līdz 16 g.): 278 

Skolas: Zaļenieku 
pamatskola – 125 skolēni

Zaļenieku komerciālā un 
amatniecības vidusskola – 
240 skolēni

Zaļenieku pagasta vēsture iesniedzas mūsu ēras 3. – 4. gs., kad 
balti sāka apdzīvot šo teritoriju. Zaļenieku pagasts atrodas seno 
zemgaļu galvenajā dzīves teritorijā līdzās Tērvetei, par ko stāsta tau-
tasdziesmas, kurās ir minēti Zaļenieki, Ūziņi, Abgunste u.c. vietvārdi. 
Dodoties cauri Zaļeniekiem, skatam paveras Tērvetes upes ieleja un 
pamanāmas izteiktākas reljefa svārstības kā pārējā Jelgavas novada 
teritorijā, daļa pagasta teritorijas iekļauta Tērvetes dabas parkā. 

Tautas teika par Zaļenieku vārda izcelsmi vēsta: „Tur ir kviešu zeme. 
Tur visi tādi bagāti, kuražīgi, lustīgi dzīvo. Kā sauks? Nu tā kā tur zaļi 
iet, sauks par Zaļeniekiem.”

Zaļā (Grühnhof) jeb Zaļenieku muiža ir viens no vecākajiem ordeņa 
lēņiem Zemgalē. Pašreizējās muižas pils celtniecība sākās 1768. 

Zaļenieku (Zaļā) muiža
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ka Elza Johanna Emīlija Lizete 

Rozenberga, vēlāk Elza Pliekšāne 

(1865 – 1943) jeb Aspazija – 

ievērojama latviešu dzejniece 

un dramaturģe – dzimusi un 

līdz 1889. gadam dzīvojusi 

Zaļenieku pagasta Daukšās, un 

bērnībā mācījusies Zaļās muižas 

pagastskolā? 

Vai tu zini, 

kad šim mērķim pēc hercoga Ernsta Johana Bīrona rīkojuma 
tiek piešķirti 200 000 ķieģeļi.  Ievērojamā arhitekta F.B. Ras-
trelli izstrādāto pils ēkas projektu realizēja arhitekts S. Jen-
sens. Zaļā muiža bija hercoga un viņa dēla Pētera  iecienīta 
medību rezidence. Zaļenieku pils ir izcils 18. gs. arhitektūras 
un mākslas piemineklis. Muižas ansambļa neatņemama 
sastāvdaļa ir parks. Parka kompozīcijas pamatā   ir dabis-
kais reljefs, senie koki un ūdenskrātuves, kas veido roman-
tisku ainavu. Pašlaik muižā atrodas Zaļenieku komerciālā un 
amatniecības vidusskola.

Zaļenieku luterāņu baznīca uzcelta 1872. gadā, tās inter jeram 
raksturīga tumša ozolkoka apdare. Baznīcā ir saglabājušās 
senās ērģeles, torņa zvans ir lielākais Jelgavas novadā. 
Baznīcas kapos atrodas pazīstamā latviešu jurista un literāta 
Andreja Stērstes (1853 – 1921) kapa piemineklis. A. Stērste 
licis pamatus latviešu juridiskajai terminoloģijai. Zaļeniekos 
dzimusi dzejniece, literāte, skolotāja un žurnāliste Liliana 
Štauere (1929 – 2013), 2010. gadā Jelgavas novads par mūža 
ieguldījumu Zemgales un Zaļenieku kultūrvēsturiskā man-
tojuma saglabāšanā L. Štauerei piešķīra Aspazijas prēmiju.

Zaļeniekos joprojām ir zināmi nostāsti par laupītāja Kau pēna 
gaitām, šeit atrodas Kaupēna grava – vieta, kur viņš bieži 
aplaupījis garāmbraucējus.

Par senajām lauku dzīves tradīcijām liecina zemnieku sēta 
„Lieldimzēni”, kas celta 20. gs. sākumā, atjaunota 2000. ga dā. 
Šeit var iepazīt latvisko identitāti, dzīvesziņu un bioloģisko 
saimniekošanu. Latvijas mērogā atpazīstama ir zemnieku 
saimniecība „Mežacīruļi”, kas dibināta 1992. gadā un no-
dar bojas ar piena lopkopību, augkopību un dārzeņu au-
dzēšanu.  2010. gadā saimniecībā atklāja Latvijā otro bio -
gāzes ražotni. Par savu darbību saņēmuši vairākus nozīmīgus 
valsts mēroga apbalvojumus.

Dzejniece Aspazija

Skats uz Zaļenieku baznīcu
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