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Mūsu 10 gadi    kopā ar savējiem!
„Latvija ES – 10 gadus kopā ar savējiem!” – ar šādu saukli tiek aizvadīts 2014. gads, atzīmējot nozīmīgu notikumu – 
pievienošanos Eiropas Savienībai (ES). 

2004. gada paplašināšanās bija piektā un lielākā Eiropas Savienības pastāvēšanas vēsturē, kad tai pievienojās 10 
jaunas valstis. 2003. gada 16. aprīlī Atēnās, Grieķijā, tika parakstīts Pievienošanās līgums starp ES dalībvalstīm un 
kandidātvalstīm. Līgums stājās spēkā 2004. gada 1. maijā pēc tam, kad visas 15 dalībvalstis un desmit jaunās dalībvalstis 
to bija ratificējušas nacionālajos parlamentos un nobalsojušas par dalību ES. Rezultātā 1. maijā Eiropas Savienībai 
pievienojās Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Čehija, Slovākija, Ungārija, Slovēnija, Malta un Kipra. 

Latvijai šie 10 gadi bijuši notikumiem bagāti, notikušas nozīmīgas pārmaiņas visās mūsu dzīves jomās, ar to saskāries 
gandrīz vai ikviens Latvijas un arī Jelgavas novada iedzīvotājs. Liekas neticami, ka tik neliela valsts īsā laikā var spert tik 
lielu soli tās attīstībā. To pierāda Latvijai uzticētā prezidentūra ES Padomē 2015. gada 1. pusgadā. 

Šajā bukletā apkopoti Jelgavas novada aktīvo ļaužu stāsti un pieredze, parādot, kāds šis laiks bijis viņu dzīvē un 
profesionālajā darbībā mūsu novadā un katrā pagastā. Šie cilvēki un stāsti no jauna atklāj, cik interesanti un radoši 
cilvēki dzīvo mūsu novadā un darbojas dažādās jomās, cik daudz pozitīvu pārmaiņu var panākt, kopā strādājot un 
izmantojot tās iespējas, ko pavērusi dalība ES. 

Lai tas kalpo par iedvesmu turpmākiem darbiem un sasniegumiem  mums visiem!
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1951. – Francija (FR), Vācija 
(DE), Itālija (IT), Beļģija (BE), 
Nīderlande (NL), 
Luksemburga (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), Albānija (AL), 
Islande (IS), Turcija (TR)
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TrīS BiEžāK MinēTiE iEguvuMi no dalīBaS ES

Iespēja brīvi ceļot ES

Iespēja mācīties un strādāt citās ES valstīs

Iespēja izmantot ES fondu līdzekļus valsts attīstībai – no 2004. līdz 2013. gadam Latvijai 
pieejamais struktūrfondu apjoms bija 10,4 mljrd. EUR

Sklandrausis reģistrēts kā pirmais ES līmenī aizsargāts Latvijas produkts 

Latvijā ir ātrākais internets Eiropā

Visās ES valstīs ir noteikti viesabonēšanas tarifu griesti

Latvijas iedzīvotāji atpūtas braucienos visvairāk dodas uz Vāciju, Zviedriju un Krieviju

Vairāk kā 70% Latvijas eksporta preču tiek nopirktas citās ES dalībvalstīs

15 487 studenti izmantojuši ERASMUS programmu

Vismaz vienu svešvalodu Latvijā prot 95% iedzīvotāju, Eiropā 56%

25,1% Latvijas iedzīvotāju ir augstākā izglītība, Eiropā 24,1%

Kas paveikts Latvijā 10 gadu laikā

INFORMāCIJAS AVOTI:
DNB Latvijas barometrs Nr. 66, LR Centrālā statistikas pārvaldes dati, LR Finanšu ministrija

Interesanti fakti
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Starptautiskā
 sadarbība izglītībā  
ElEjaS pagaSTS

Izglītība mūzikā 
un mākslā  
glūdaS

 pagaSTS 

Seniori  
ZaļEniEKu 

pagaSTS

Bibliotēkas 
un novadpētniecība  

KalnciEMa
 pagaSTS

Kultūras 
mantojums  

liElplaTonES 
pagaSTS

Ražošana  
līvBērZES
 pagaSTS

Radošās 
profesijas pārstāvji 

 plaTonES 
pagaSTS

Zemkopība  
SESavaS  
pagaSTS

Jaunatne  
SvēTES

 pagaSTS

Patriotiskā 
audzināšana  

valgundES
 pagaSTS

Mazie un 
vidējie uzņēmumi

 vilcES
 pagaSTS

Amatiermāksla, 
vircavaS 
pagaSTS

Amatniecība  
jaunSvirlauKaS 

pagaSTS
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Angļu valodas pasniedzēja inese grigaļeviča pēc Liepājas Pedagoģiskā 
institūta absolvēšanas nonākusi Elejas vidusskolā, kur aktīvi darbojas jau 30 ga-
dus. Inese cenšas pilnvērtīgi izmantot atvērto ES robežu un projektu sniegtās 
iespējas, pabijusi 26 valstīs, apguvusi dažādus profesionālās pilnveides kursus 
un iesaistījusi projektos arī skolēnus. Apjomīgākais no tiem – starptautiskais 
Comenius projekts „Eiropas zaļā lente – Eiropas bērni vēro dabu”, kas noritēja 
vairākās kārtās un gadu no gada sākumskolas skolēniem tika dots uzdevums 
par noteiktu tēmu pētīt dabu, izzinot augus, kukaiņus, dzīvniekus un dabas 
norises; tā ietvaros viņi brauca ekskursijās, gāja pārgājienos un rotaļās. Radošu 
darbu veidā iepazītas projekta dalībvalstu kultūra un tradīcijas, piemēram, 
uzvedot teātra priekšnesumus par attiecīgās valsts populāriem grāmatu 
varoņiem.

inESE grigaļEviča,
 Elejas vidusskolas skolotāja

Starptautiskā sadarbība izglītībā 
                       Elejas pagasts



Skolotāja norāda uz mūsu sabiedrības stereotipisko uztveri, kā 
rezultātā dažreiz veidojas virspusēji un nepamatoti negatīvi 
priekšstati par citu nāciju pārstāvjiem. Tā vietā mums jāmācās 
līdzvērtības princips, tolerance un draudzīgums, jo „Eiropas un 
nu arī Latvijas skolās ikdienā satiekas dažādu tautību un kultūru 
pārstāvji. Skolai būtu jābūt vietai, kur ikviens var brīvi paust 
savas domas, klases kolektīvā justies pieņemts un atzīts. Taču 
diemžēl ne vienmēr tas tā ir.” Būt brīviem no aizspriedumiem 
aicinājis starptautisks ASV vēstniecības organizēts projekts, 
kurā Ineses pieteiktie skolēni satikās ar saviem vienaudžiem no 
Baltijas valstīm nometnē Igaunijā un, savienojot lietderīgo ar 
patīkamo, mācījās iecietību un spēju pieņemt atšķirības mul-
ti kul turālā sabiedrībā, kas ir mūsu nākotne. Iespēju strādāt un 
pie teikt skolēnus dalībai nometnē skolotāja ieguva, uzvarot 
pie teikumu konkursā, ko rīkoja Latvijas angļu valodas skolotāju 
asociācija sadarbībā ar ASV vēstniecību. 

Iepriekšējo mūžizglītības Comenius programmu ar mērķi darīt 
skolas vidi mobilāku un komunikablāku nomainījusi inovatīvā 
Erasmus+ programma, kurā akcentēta digitālo tehnoloģiju 
loma mācību procesā. 

Līdz ar programmu pārmaiņām projektu pieteikšana prasa 
oficiālas organizācijas iniciatīvu, tāpēc Inese labprāt piedalītos  
jau apstiprinātu projektu darba grupā. Tomēr jauniešu iespējas 
kopumā kļuvušas plašākas – iesaistoties dažādu nevalstisko 
organizāciju projektos, rast savai sirdij tuvāko piedāvājumu 
projektu klāstā būs ikvienam.

Pašlaik skolotāja Elejas vidusskolā vada starptautisku sa-
darbības projektu „Cilvēki un vietas” eTwinning vidē, kas ir 
Eiropas valstu skolu sadarbības tīkls. Projekts dod iespēju 
skolēniem sazināties ar saviem vienaudžiem no dažādām 
valstīm, uzlabot svešvalodu prasmes, attīstīt savas starpkultūru 
un sociālas kompetences, projektu aktivitātes veicina skolēnu 
motivāciju mācīties un izmantot radošās tehnoloģijas.
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Izglītība mūzikā un mākslā
Glūdas pagasts

Glūdas pagasts ir īpašs ar Jelgavas novada Mūzikas un Mākslas skolu, 
kas mīļuprāt sagaida mācīties gribētājus, lai palīdzētu veidot jauniešu 
profesionālo ievirzi šajās jomās. Skolas direktore un mūzikas literatūras 
pasniedzēja dace laure apliecina, ka talants mīt katrā bērnā, tomēr, lai tas 
spētu izpausties savā augstākajā pakāpē, pedagogam visupirms iejūtīgi 
jānodibina emocionālais kontakts ar audzēkni. Mūzika un māksla ir jūtām 
un dvēseles niansēm piepildītas radošās izpausmes, kas prasa individuālu 
pieeju, tāpēc skolēna un skolotāja sekmīga sadarbība ir panākumu atslēga. 
Lai arī ceļš uz sasniegumiem ir grūts un ilgs, gandarījumu sniedz audzēkņu 
panākumi un izcīnītās godalgas.  

dacE laurE, 
Jelgavas novada Mūzikas un Mākslas 

skolas direktore
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Skolas audzēkņiem katru gadu ir labi rezultāti mūzikas 
un mākslas konkursos. Regulārs kontakts izveidojies 
ar Rumāniju, kur 2013. gadā starptautiskā festivālā 
Pitešti pilsētā iegūtas divas godalgas – pirmās pakāpes 
diplomus un kausu izcīnīja flautiste Sofija Čerņavska 
un pianiste Kitija Šķupele, kas jau absolvējušas skolu. 
Audzēkņi nereti turpina mācības izvēlētajā jomā arī 
pēc skolas beigšanas. 

Šobrīd tiek gatavoti mākslas darbi nākamajam kon-
kursam Rumānijā ar mērķi prezentēt savu re ģio nu – 
nacionālo un novada simboliku. Dace akcentē, ka 
galvenā atšķirība starp rumāņu un latviešu skolām ir tā, 
ka mūsējo dotības tiek izkoptas profesionālā līmenī, bet 
rumāņi mākslu uztver vairāk kā pašizpausmes veidu.

Atsaucību guvusi sistēma, kas dod iespēju audzēkņiem 
mācīties iespējami tuvu viņu dzīves vietai – Mūzikas un 
mākslas skolas konsultāciju punkti izvietoti septiņos no-
vada pagastos. Kopskaitā mūzikas instrumentu spēli un 
vizuāli plastisko mākslu apgūst ap 230 skolēnu.

Šogad mācības sāktas patīkamās un sakārtotās telpās – 
ar ES līdzekļu atbalstu veikta skolas renovācija, tostarp 
izveidota tekstildarbnīca ar atbilstošu aprīkojumu – 
batikošanas tehniku un aušanas stellēm – profesionālai 
apmācībai. Materiālais aprīkojums skolā ir augstā līmenī, 
tāpēc nākotnes vīzija Dacei ir skaidra – direktore cer, ka 
skola pārtaps par interešu izglītības centru, kurā intere-
senti tiktu aicināti iepazīt un pilnveidot sevi mūzikā vai 
mākslā. 

Dacei šķiet svarīgi sagaidīt atalgojuma līmeņa izlī-
dzināšanos ES dalībvalstu starpā – nereti mūsu 
vērtīgie speciālisti tiek novērtēti ES valstīs, bet ne 
mūsu zemē, kas nozīmē „uzdāvināt mūsu talantus 
citām ekonomikām”.
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Nerimstošs darbs vairāk kā četrus gadu desmitus rit Jaunsvirlaukas pagasta 
Tautas lietišķās mākslas studijā (TLMS) „Staļģene”, kuras vadību jau 21 gadu 
uzņēmusies tekstilmāksliniece rita Sidraba. Vadītāja labprāt uzņem jau-
nus lietišķās mākslas interesentus un apmāca aušanas iemaņās ikvienu, kas 
nolēmis studijā kaut ko noaust paša priekam un vajadzībām. Izstādēm, muze-
jiem, konkursiem, starptautiskām skatēm un individuāliem pasūtījumiem 
darbnīcā top visdažādāko krāsu un rakstu salikumu tekstilizstrādājumi, adījumi 
un tamborējumi.

riTa SidraBa, 
Tautas lietišķās mākslas

 studijas „Staļģene” vadītāja

Amatniecība 
Jaunsvirlaukas pagasts



Rita jau bērnībā ģimenē saskārusies ar aušanas darbiem, taču viņai uzdotā spolīšu tīšana nav gājusi pie sirds. Kaut arī 
darba mūžu Rita nostrādājusi par pārtikas tehnologu, sirdī tomēr mājojis mātes atstātais mantojums – mīlestība pret 
rokdarbiem. Patlaban pensijas gados Rita netraucēti nodevusies iemīļotajai nodarbei un labprāt vēl apceļotu Eiropas 
valstis, un paplašinātu pieredzi aušanas tehnikās.

Jau vairākus gadus studija piedalās ES projektos, par kuriem informācija tiek iegūta nevalstiskajā organizācijā 
„Iepazīsim sevi”, kas kopā ar pašvaldību līdzfinansē mākslas studiju. Tā Leader programmas projektā 2012. ga dā 
audē jām iegādātas astoņas jaunas stelles, ko darinājis pašmāju amatmeistars Gints Buls, un vitrīnas studijas meistaru 
darbu izstādīšanai, kas izvietotas Jaun svirlaukas pašvaldības ēkā. Audēju darinājumi iegādājami un apskatāmi arī 
muzejā Staļ ģenes muižā, Rīgas Domes Meistaru ielā, svētku un pasākumu laikā amatnieku tirdziņos. Rokdarbu un 
au šanas prasme ir viena no latviešu  tautas kultūras man tojuma vērtībām, un Staļģenes audējas tās labprāt nodod 
jaunajai paaudzei. Jaunsvirlaukas adītājas kopā ar citām novada rokdarbniecēm noadījušas daudzus rakstainus, sil-
tus cimdu pārus NATO samita dalībniekiem 2006. gadā. Savukārt Nīderlandes apvienības KNHM atbalstītā projektā 10 
audēju kopdarbā noausts vēr tīgs muzeja eksponāts – Jaunsvirlaukas pagasta sie viešu tautastērps ar šeit raksturīgajiem 
elementiem un detaļām. Tas atzīts par vienu no šīs programmas veiksmīgākajiem projektiem pagastā 2009. gadā. Kā 
saka Rita, projekti paši atrod audējas. 

Šobrīd studijā Ritas Sidrabas vadībā darbojas 15 da lībnieces, gan ilggadējās aroda meistares Austra Nas teviča, Emīlija 
Roze, Janīna Jurgeļeviča, Iveta Stundiņa, Gunta Saulāja, Rita Indrikova, gan jaunās audējas. Rokdarbu darinātājas ik 
pa laikam mainās, jo darbs prasa lielu pacietību, atdevi, tas ir sirds aicinājums, ne peļņas avots neregulāro ienākumu 
un apjomīgā darba procesa dēļ. Amatnieču darinājumi pārsvarā tiek iegādāti svētkiem un svinīgiem gadījumiem, 
populārākie darinājumi ir Lielvārdes josta, tautastērpi, segas, grīdceliņi, plecu lakati.
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  -
Kalnciema pagasts atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā – Rīgas, Jūrmalas un Jelga-
vas krustcelēs, Lielupes un palieņu pļavu ieskāvumā. Kādreizējo pilsētas statusu 
tas zaudējis teritoriālās reformas rezultātā, kļūstot par vienu no 13 Jelgavas no-
vada pagastiem.

Bibliotēkas un kultūras dzīve apvienotas kopējā ēkā, kas ir Kalnciema sa-
bied riskās dzīves centrs – šeit tiek organizēti kultūras pasākumi, interneta 
apmācības, ekskursijas. Pateicoties Kalnciema kultūras nama direktores Daces 
Dalgās īstenotajam Leader programmas projektam, izveidots iedzīvotāju at-
balsta centrs ”Spārni”, bērnu rotaļu stūrītis bibliotēkā, tiek piedāvāti sadzīves 
pakalpojumi – veļas mazgāšana un šujmašīnas izmantošana. Vairāk kā 200 pa-
gasta iedzīvotāji ieguvuši velosipēda vadītāja apliecību, apmeklējot iedzīvotāju 
ērtībām organizētos kursus Kalnciema bibliotēkā.

Bibliotēka piedāvā pagasta iedzīvotājiem ne tikai grāmatas, bet arī organizē 
gleznu, fotogrāfiju un rokdarbu izstādes. Mācību gada laikā bērnudārza ve-
cākās grupas audzēkņi kopā ar audzinātājiem apmeklē bibliotēku, kur lasa 
grāmatas, zīmē, spēlē spēles vai skatās animācijas filmas. No 2010. gada novada 
bibliotēkas strādā vienotā Bibliotēku informācijas sistēmā ALISE, kas dod 
piekļuvi Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas kopkatalogam un iedzīvotājiem iespē -
ju ērtāk iepazīties ar jaunieguvumiem un pasūtīt nepieciešamo literatūru. Lasī -
tāji labprāt izvēlas pēdējo gadu populārāko literatūru – psiholoģiska un ezo-
tēriska rakstura grāmatas, bestsellerus. Bibliotēkas vadītāja nadežda vovere 
 aizraujas ar vēstures liecībām, kopā ar pagasta iedzīvotāju Ritu Ķirsoni un 
Valgundes pagasta topošo vēsturnieku Dāvi Beitleru paveikusi apjomīgu 
novadpētniecības darbu. Gadu gaitā ir vākts un komplektēts materiāls par 
Kalnciemu. Šī darba apkopojums „Kalnciems cauri gadsimtiem” interesentiem 
ir pieejams bibliotēkā. Tajā kopā ar senām fotogrāfijām ir apkopots izzinošs 

Bibliotēkas un novadpētniecība
  Kalnciema pagasts

nadEžda vovErE,
Kalnciema pagasta bibliotēkas

 vadītāja 



materiāls par veselību, izglītību, rūpniecību,  šo jomu vēsturi un 
attīstību no 17. gs. līdz mūsdienām.

Kalnciems radies, pateicoties bagātīgajām kūdras un dolomīta 
ieguves vietām, kādreizējais pagasta būvmateriālu kombināts 
nodrošinājis ar ķieģeļiem Latvijas un Rīgas namu būvniecību. 
Tomēr vēsturiski attīstītās  ražošanas nozares laika gaitā nomaina 
jaunas.

Kopš iestāšanās ES dzīve Kalnciemā uzlabojusies – sakārtotas 
ūdens un kanalizācijas sistēmas, labiekārtots sporta laukums, 
siltināts bērnudārzs, sociālās aprūpes centrs un vidusskola, skolā 
izremontēti un ar mūsdienīgām mēbelēm un tehniku aprīkoti 
kabineti. Kultūras namā projekta ietvaros uzstādīta apgaismojuma  
un apskaņošanas sistēma, kolektīvi tikuši pie jauniem skatuves 
tērpiem un digitālajām klavierēm. Tāpat Jelgavas novadā  un valsts 
mērogā notikusi ievērojama infrastruktūras attīstība un vides 
labiekārtošana. 

Kaut arī valstī kopumā vērojams progress, Nadežda sliecas par 
labu viedoklim, ka iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai 
nepieciešamais instruments ir algu, pensiju un pabalstu apjoma 
pietuvināšana ES valstu atalgojuma līmenim.
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Lielplatones pagasts ir īsts kultūras tradīciju un entuziasma iemiesojums, 
kas savā sirdī – Lielplatones tautas namā – apvieno  Sidrabes un Lielplatones 
iedzīvotāju rosību un dvēseles piederību. Dejotāji – deju kolektīvi „Mārtiņš” 
un „Audzis”, dziedātāji – koris „Sidrabe”, senioru ansamblis „Mežābele”, vīru 
vokālais ansamblis, jauktais vokālais ansamblis un aktieri nereti sagādā svētkus 
gan novadniekiem, gan uzstājas starptautiskā mērogā. Rumānijā, Austrijā, kā 
arī kaimiņu zemēs Lietuvā un Igaunijā mūsējie tiek augstu vērtēti un gaidīti 
ciemos, pateicoties mūsu mākslinieku aizrautībai, horeogrāfijas specifikai un 
dziesmu  skanīgumam. 

ilZE BEidE, 
Lielplatones pagasta 

kultūras nama vadītāja 

Kultūras mantojums 
Lielplatones pagasts



Kultūras nama vadītāja ilze Beide vērš uz-
manību uz dažādu tautu raksturiem. Drau-
dzīgums un viesmīlība jūtama ikvienā starp-
valstu vizītē, taču, atšķirībā no citu vieglās un 
dažkārt paviršās pieejas darāmajam,  „latvieši ir 
gatavi strādāt vienmēr un jebkādos apstākļos” 
un pasniegt sagatavoto augstā līmenī – tas ir 
mūsu tautas paaudžu paaudzēs pārmantotais 
darba tikums un ieaudzinātā atbildības sajūta, 
mūsu mākslinieku kvalitātes zīme.

Jau desmit gadus kultūras dzīves vadītāja un 
arī dejotāja Ilze ir aktīva Lielplatones tēla un 
latvisko tradīciju spodrinātāja, kas kultūrā sas-
kata latviešu garīgo vērtību un saturu. Kultūras 
mantojums ir katras tautas individualitāte; 
latviešiem ir dziļas saknes un senas senču 
vērtības, bagātas savās niansēs. Tautastērpu 
raksti, deju stili un raksturi izvēršas kolorītā 
dažādībā, ikviena pagasta tradīcijās mīt vērtību 
unikalitāte. 

Par ES līdzekļiem ir pilnībā renovēts Liel-
platones Tautas nams, kur svētku noskaņās 
mājīgā atmosfērā priecāties par dziesmām, 
dejām un vietējām paražām. Dažkārt Eiropas 
projektos atbalsts netiek rasts birokrātijas 
šķēršļu un sarežģītības dēļ, tomēr 10 gadu laikā 
naudas trūkums Ilzei nav bijis par traucēkli 
realizēt ieceres. Speciāli rūpētas ekskursijas un 
atpūtas pasākumus izbauda pagasta invalīdi 
un pensionāri – dvēseles prieks nepieciešams 
ikvienam. Pagasta pasākumu finansēšanā 
piedalās pašmāju labdari – uzņēmēji un 
zemnieki, mākslinieki, kā arī pašvaldība un 
iedzīvotāji.
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Savā biznesā uldim amerikam darba netrūkst – Līvbērzes pagasta kūdras 
ieguves uzņēmums SIA „Laflora” ir lielākais darba devējs Jelgavas novadā, kas 
piegādā kūdru dārzniekiem un audzētājiem visā Latvijā, eksportē to uz ES 
valstīm, Krieviju, Tālajiem Austrumiem un pat Ķīnu – kūdras saņēmēji novērtējuši 
Līvbērzes Kaigu kūdras purva augsto kvalitāti.

Kaut arī paša uzņēmuma finansiālā situācija ir stabila un apgrozījuma kapitāls 
„Laflorai” ir ap 13 miljoniem eiro gadā, tomēr finansiālo situāciju kopumā valstī 
Uldis Ameriks nevērtē pozitīvi, atbalstu saskatot ES budžetā, jo „pašvaldības šajā 
laikā var eksistēt, pateicoties Eiropas Savienības līdzfinansējumam”.

Iestāšanās ES ir sekmējusi infrastruktūras attīstību gan novada līmenī, gan valstī 
kopumā – sakārtoti ceļi, uzņēmumu vide, attīstījusies būvniecība, komunālā 
saimniecība, tas ir ieguvums iedzīvotāju un uzņēmēju labklājībai un būtiski no-
vada ilgtspējai. Tomēr dažas sniegtās pozitīvās lietas līdz galam nav izmantotas, 
piemēram, apmācības. 

Ražošana 
Līvbērzes pagasts

uldiS aMEriKS, 
SIA „Laflora” valdes priekšsēdētājs



ES ietekmējusi cilvēku brīvu pārvietošanos un transporta kustību – 
salīdzinājumā ar kaimiņu Austrumu zemēm Latvija attīstījusies straujāk, 
pārrobežu brīvā kustība ir pozitīvi iespaidojusi Latvijas iedzīvotāju iespējas un 
prasmes, „ja vien viņi kādu dienu atgriezīsies mājās, kur varēs izmantot iegūto 
pieredzi”. 

Vērtējot pārmaiņas savā uzņēmumā, Uldis salīdzina preču kustību – cik 
sarežģīta un apgrūtinoša tā bijusi deviņdesmitajos gados, tik optimāli tā no-
tiek šobrīd; šeit nozīmīga ir starptautiskā tirgus ietekme. Mūsu produkti spēj 
konkurēt gan kvalitātes, gan piegāžu ziņā, un attālums vairs nav šķērslis pat 
valstīm otrā zemeslodes pusē. 

Nākotnē Uldis Ameriks vēlētos sagaidīt pārlieku sarežģīto birokrātijas prasību 
mazināšanos. Kūdras ražošanas nozari vistiešākajā mērā skar ar vidi saistītie 
jautājumi, kas ir papildus ierobežojošs faktors arī uzņēmējdarbības attīstībai. 
Latvijai būtu nepieciešams sakārtot iekšpolitiku un pastāvēt par savām 
valstiskajām nostādnēm un interesēm ES līmenī, jo reģionu attīstībā nozīme 
ir vietējiem apstākļiem, resursiem un to izmantošanai. Ja ražošanas izdevumi 
kļūs dārgāki, arī mūsu uzņēmumu konkurētspēja kopējā tirgū samazināsies, 
vājinot jau tā finansiāli nestabilo stāvokli. ES būtu jāapzinās citu spēcīgu valstu 
konkurence pasaules preču tirgū – tā ir ASV,  āzija, kas strauji attīstās un  spēj 
piedāvāt izdevīgus tirgus priekšnoteikumus.

19



20

Kārlis un linda Freibergi kā galvenos guvumus 10 gadu laikā ES min 
sakārtotu infrastruktūru, robežu atvēršanu un eiro ieviešanu. Kārlis uzskata, 
ka dalība ES ir devusi jaunas iespējas Latvijas tautsaimniecības attīstībai un 
dzīves līmeņa celšanai. Viena no redzamākajām pārmaiņām ir ceļu un ēku 
sakārtošana. Freibergu ģimeni īpaši priecē šogad uzklātais jaunais asfalta 
segums Lietuvas šosejai, pa kuru regulāri tiek braukts uz Jelgavu un Eleju. 
Arī pašu apdzīvotajā Platones pagastā tiek sakārtota Lielvircavas muiža, 
kur mājvietu radusi vietējā pamatskola, ko, iespējams, pēc dažiem gadiem 
apmeklēs Freibergu atvase Alise Marija.

Tā kā Latvijas iedzīvotājiem pēc iestāšanās ES radusies lieliska iespēja brīvi 
ceļot, Freibergi to aktīvi izmanto. Tā reiz Linda un Kārlis aizlidojuši uz Lon-
donu un apskatījuši Vincenta van Goga gleznu izstādi, Linda ceļojot  ieguvusi 

linda FrEiBErga, gleznotāja un tekstilmāksliniece
KārliS FrEiBErgS, redaktors un tulkotājs

Radošās profesijas pārstāvji
Platones pagasts



 

jaunus iedvesmas avotus gleznoša nai – ar krāsu 
kasti un audekliem pabijusi dažādās zemēs. Taču 
Linda akcentē arī brīvās kustības ēnas pusi – mūsu 
talantu aizplūšanu uz ES. Viņai pazīstamas latviešu 
mākslinieces, kas aizbraukušas uz Itāliju mācīties, 
iemīlējušās itāļu puišos un palikušas tur uz dzīvi, bet 
Linda saprot dienvidu valdzinājumu – Itālija ar savu 
maigo klimatu un krāšņumu ir ļoti pateicīga vieta 
jaunu mākslas darbu radīšanai, tur spilgtāka saule un 
vairāk gaismas, kas svarīgi gleznošanai.

Tā kā vairāk nekā desmitā daļa Latvijas iedzīvotāju ir 
izbraukuši uz ārzemēm labākas peļņas nolūkos, turklāt 
lielākā daļa darba spējas vecumā un ar augstāko 
izglītību, tad var teikt, ka citas valstis „plūc augļus no 
sēklas, ko mūsu valsts ir sējusi šo cilvēku izglītošanā”. 
Kārlis norāda, ka tik milzīgu iedzīvotāju zudumu Lat-
vija nav piedzīvojusi kopš 2. Pasaules kara, kad arī viņa 
vecāki devušies bēgļu gaitās un vairāk kā 50 gadus 
pavadījuši trimdā, kur Kārlis dzimis. 

Lai gan Freibergu ģimene nostalģiski piemin mūsu 
nacionālo valūtu latu, tomēr vienotās valūtas eiro 
ieviešana Latvijā pavērusi papildus iespējas kopējās 
labklājības celšanai, atvieglojot mūsu novada un 
valsts uzņēmēju preču eksportēšanu. Pozitīvi vēr-
tējams, ka ceļojot iespējams norēķināties vienā valūtā. 
Kār lis atzīmē arī sava  tulkošanas un rediģēšanas uzņē-
muma dibināšanas apstākļu labvēlību, nokārtojot 
formalitātes elektroniskā uzņēmumu reģistrā pie-
ejamā un nebirokrātiskā ceļā, nedēļas laikā uzsākot 
darbību.

Kļūstot par ES un NATO dalībvalsti, Latvija ir ieguvusi 
papildus starptautisko drošību un aizsardzību.
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Zemkopība 
Sesavas pagasts

Sesavas pagasts ir pazīstams ar uzņēmīgiem un tālredzīgiem zemkopjiem, kas 
spējuši zemes pārdošanas krustugunīs saglabāt lauksaimniecības zemes un 
tradīcijas. Sesavnieki darbu dara rūpīgi un pārdomāti, lai mūsdienu skarbajā 
lauksaimniecības politekonomiskajā situācijā spētu garantēt produkcijas 
kvalitāti un gūtu peļņu. Neskatoties uz trūcīgo valsts atbalstu un drastiskajiem 
noteikumiem lauku nozarē, zemniekiem darbs ik dienas virzās uz priekšu. 

jāniS TaBorS, 
z/s „Birztalas” un SIA „Sesava” īpašnieks



Pielāgojoties tirgus svārstībām un koncen-
trē joties uz progresu, z/s „Birztalas” un SIA 
„Sesava” īpašnieks jānis Tabors  ir viens no 
Jelgavas no va da lielākajiem zemniekiem. 
Viņš nācis no Latgales, dzīvo un vairāk kā 
divdesmit gadus vada saimniecības Sesavā, 
kur ieguldīts ne mazums pūļu. Jāņa sirsnīgo 
dabu un godprātīgo darbu novērtējuši viņa 
ilggadējie darbinieki, kas uzticīgi veic savu 
darāmo kopsolī ar saimnieku un veido dzīvi 
Sesavā stabilu un drošu. 

Laikam ritot, uzņēmējam nācies atteikties no 
reiz tik ienesīgās putnkopības, cūkkopības 
un cukurbiešu audzēšanas, attīstības iespējas 
saskatot pien saimniecības un graudkopības 
nozarēs. Nepārdomātas politikas, birokrātijas 
un likumu nepilnību dēļ lauksaimniecības 
nozare Latvijā ir nerentabla, ilgtspējīgi ir vien 
uzņēmumi ar lielu saražotās produkci jas ap-
jomu un apgrozījumu. Tomēr Sesavas zemnie-
ka vērtējumā atzīstama ir Eiropas Sa  vienības 
ietekme, kas ar savu budžetu nedaudz, 
bet atbalsta lauksaimniekus. Dažā du pro-
jektu ietvaros saimniecībās modernizēta 
lauksaimniecības tehnika, kas ļāvusi būtiski 
atvieglot un veiksmīgi turpināt lauku darbus. 
Nākotnē situācijas uzlabošanai nepiecieša mi 
kompetenti speciālisti, kas spētu pārstāvēt 
Latvijas intereses Eiropā un būtu praktiski 
pieredzējuši lauksaimniecībā, kā arī mazāk 
ierobežojošu noteikumu un attīstību kavējošu 
regulu, bet vairāk pašnoteikšanās iespēju 
pašiem zemniekiem.

23



24

Kultūrvēsturiski Svētes pagasts ir ievērojams ar savulaik krāšņo muižas pili un 
senajiem kapiem ar unikālo Riņķa krustu tajos; gardēžiem pievilcīgs kļuvis 
ar gardo Svētes bioloģisko maizi, bet aktīvos jauniešus tur kopā pulcē jau-
natnes lietu koordinators jānis Zariņš, drosmīga un uzņēmīga personība, kurš 
daudziem jauniem cilvēkiem kļuvis par nākotnes iespēju aģentu. Neskaitāmi 
projekti realizēti par ES un Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ) finanšu līdzekļiem, 
balstoties Jāņa pieredzē, idejās un mērķtiecībā. 

Pirms vairākiem gadiem Jānis kopā ar domubiedru nodibināja biedrību 
„Zariņš&Lejnieks”, lai varētu iesniegt projektus un risināt jauniešiem bū tiskas 
problēmas, tādas kā bezdarbs, nepietiekama izglītība, brīvā laika pavadīšanas 
iespējas un savstarpējā saskarsme. 

jāniS Zariņš,
 Jaunatnes lietu koordinators, 

biedrības „Zariņš & Lejnieks” dibinātājs

Jaunatne 
Svētes pagasts



 

Jānis rīko ekskursijas, atpūtas un spor-
ta pa sākumus – ik gadu notiek novada 
orientēšanās sacensības kādā no pagastiem, 
pērn organizēts Jelgavas novada Jauno Ta-
lantu konkurss Jē kabniekos un daudzas citas 
aktivitātes. Jānis vada labdarības pasākumus, 
palīdz nelabvēlīgu ģimeņu atvasēm integ-
rēties sabiedrībā, attīstīt prasmes ar psiho-
logu un zinošu pedagogu atbalstu, sniedz 
materiālu palīdzību maznodrošinātām ģi -
me  nēm. Tā kā ES augstu tiek vērtēta iz-
glītības nozīme, piedāvājumā jauniešiem ir 
informācija par karjeras izaugsmes iespējām 
ar apmaksātām darbavietām novada bied-
rībās un nevalstiskajās organizācijās, kā arī 
izglītību un darbu ES valstīs ar nodrošinātu 
finansējumu, lai  jaunieši apzinātos savas 
nā kotnes ieceres un nodrošinātu pamatu 
dzīves ceļa sākumam. Turpmākos gados 
Erasmus+ programma jauniešiem paredz 
vēl lielāku finansiālo atbalstu un plašākas 
iespējas. 

Projektu vadīšana kļuvusi par Jāņa dzīvesvei-
du, kas ļauj būt nemitīgā apritē un gūt jaunu 
enerģiju tālākiem mērķiem. Zinātkārais jau-
neklis uzskata, ka ikvienā darbības sfērā 
ie spējams rast finansiālo atbalstu, ja vien ir 
ideja un netrūkst apņēmības darboties. Par 
desmitgades ieguvumiem ES noteikti jāmin 
starptautiskie projekti, tirdzniecības barjeru 
likvidācija, finansiālā atbalsta saņemšana, 
darbaspēka brīva pārvietošanās, iespējas 
starptautiskos tirgos, valsts drošība un 
iespēja strādāt ārvalstīs un ceļot.
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Patriotiskā audzināšana 
Valgundes pagasts

Jaunsardzes aktivitāšu pirmsākumi Jelgavas novada Valgundes pagastā iesnie-
dzas vairāk kā 10 gadus senā pagātnē, kad Kalnciema vidusskolā bērni un 
jaunieši tika iesaistīti jaunsargu kustībā, bet no 2014./15. mācību gada skolā tiek 
piedāvāta Aizsardzības ministrijas atbalstīta profesionālās ievirzes programma 
„Valsts aizsardzības mācība”. Dzīves skolu, militārās zināšanas un prasmes, kā arī 
izdzīvošanas iemaņas pie pieredzējušā un vairākkārt godalgotā 502. jaunsargu 
vienības instruktora oskara Karla apgūst bērni un jaunieši vecumā no 10-21 
gadam no visa Jelgavas novada. Pasniedzējs ir īstens mūsu valsts patriots un 
sava aroda profesionālis, kurš nepieciešamības gadījumā būtu gatavs aizstāvēt 
dzimteni un par nākamajiem tēvzemes sargiem audzina arī jauniešus. 

oSKarS KarlS, 
Rekrutēšanas un jaunsardzes centra 

1. novada 502. jaunsargu 
vienības instruktors



Pieredzējušais pedagogs savu sirds aicinājumu radis, militārajā jomā darboda-
mies jau vairāk kā divus gadu desmitus, un šajā laika posmā viņš dienējis gan 
tikko neatkarību atguvušās Latvijas armijas sastāvā, gan vēlāk neatsveramu 
dzīves un rakstura rūdījumu guvis dienestā speciālo uzdevumu vienībā. Va-
dot jaunsargus, instruktors spējis attīstīt viņos neapdzēšamu sacensības un 
cīņas garu, ko starptautiskā mērogā atzīst un novērtē arī sadarbības part-
neri Dānijā, Somijā, Lielbritānijā, Zviedrijā, Norvēģijā un mūsu pašu kaimiņos 
Baltijas valstīs. Latvijas vārds kļuvis ārzemēs atpazīstams un mūsu jauniešu 
sagatavotība ir līdzvērtīga, dažkārt pat augstāka, Eiropas jaunsargu līmenim. 
Jaunsargu prasmes un varēšanu apliecina sacensību un nometņu veiksmīgie 
rezultāti, piemēram, 2014. gadā iegūtā godpilnā 3. vieta Zviedrijā starpvalstu 
sacensībās 69 komandu konkurencē.

Kopā ar jaunsargiem Valgundē izveidota šķēšļu josla, kas ir ieguvusi popularitāti 
visā Latvijā, renovēta šautuve, sakoptas piemiņas vietas kritušajiem karavīriem, 
uzstādīta klinšu kāpšanas siena. Par izciliem rezultātiem un godprātīgu darbu 
Oskars saņēmis Aizsardzības ministrijas apbalvojumu „Krūšu nozīme”. Tomēr 
Oskars Karls atzīst, ka neviens apbalvojums neatsver to gandarījumu, kas rodas, 
redzot savus bijušos jaunsargus veidojot karjeru profesionālas armijas rindās, 
vai arī vienkārši esot labiem cilvēkiem, savas zemes un valsts patriotiem, kas 
prot un vēlas darīt labus darbus.
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Mazie un vidējie uzņēmumi 
Vilces pagasts

dacE drošprāTE, 
z/s „Gaidas” īpašniece,

 Jelgavas novada lauku  attīstības 
konsultante

dace drošprāte ikdienas pienākumus veic Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrā (LLKC), viņas darba specifika ir saistīta ar lauksaimnieku 
konsultēšanu Eiropas Savienības finanšu apguves jautājumos. 

Dace nāk no Vilces pagasta, un viņas pašas rūpals ir no vecākiem pārņemtā 
saimniecība „Gaidas”, kas modernizēta un attīstīta, pateicoties ES atbalstam. 
Kad z/s „Gaidas” nonāca Daces rokās, viņa aizsāka projektu rakstīšanu, kas 
likumsakarīgi vēlāk kļuva par maizes darbu, paralēli turpinot vadīt saimniecību. 
Projektu rezultātā z/s „Gaidas” izveidota par konkurētspējīgu saimniecību, 
attīstot augļkopības, augkopības un stādu audzēšanas nozares. Tajā atbilstoši ES 
prasībām un samazinot agroķīmisko līdzekļu lietošanu, kā arī izmantojot vidi un 
cilvēku veselību saudzējošas metodes, tiek ražots plašs augļu klāsts. Produkcijas 



  

dabisko sastāvu apliecina apritē ienākušais starptautiskais apzīmējums – 
Slow Food (tulkojumā no angļu valodas – lēnais, ilgais ēdiens), kas ir pret-
stats neveselīgai pārtikai jeb Fast Food (tulkojumā no angļu valodas – ātrais 
ēdiens).

Z/s „Gaidas” ienākumus nodrošina graudaugu un rapšu audzēšana, kā  
arī tomātu un dažādu garšaugu raža no četrām siltumnīcām, savukārt 
„Gardēžu dārziņā” Tērvetes pusē tiek audzēti ķirši, plūmes, cidonijas, 
bumbieri, avenes, rieksti un dažādi eksotiski svešzemju un pašmāju 
gardumi – persiki, aprikozes, arbūzi. Lauku raža tiek pārstrādāta sulās, 
kon servos, augļu sukādēs, ābolu un bumbieru čipsos un citos kārumos. 
Vilces saimniecība mērķtiecīgi  attīstās, tiek iegādāta dārza kopšanas un 
augļu pārstrādes tehnika. Dace uzsver, ka saimniecību un uzņēmumu 
nākotne ir katra paša īpašnieka kompetence – Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai atbalsts pieejams katram lauksaimniekam, kas ga-
tavs īstenot projektus un attīstīties. 

Kaut arī brīvā tirgus apstākļos Latvijas produkcijai nav viegli saglabāt sa-
vas pozīcijas iepretim lētākiem kaimiņvalstu ražojumiem, taču  patērētāji 
arvien vairāk priekšroku dod  pašmāju vērtīgajiem un veselīgajiem pro-
duktiem.  
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Amatiermāksla 
Vircavas pagasts

SarMīTE SuSTrupE 
Vircavas amatierteātra vadītāja

Jau gadu simteņiem Vircavas pagastam cauri plūst Vircavas upe un se natnes 
noslēpumus glabā dīķu un strautu iekļautais muižas parks, un, tāpat kā 
pirmsākumos 1934. gadā, Tautas namā mājo Vircavas lepnums – teātra māksla, 
kas nesusi gaismu sirdīs pretrunu un panīkuma laikos, atminas bijusī Tautas 
nama un tagad amatierteātra vadītāja Sarmīte Sustrupe, kuras dzīves esence 
ir teātris.

Kad Tautas nams pēckara gados nav bijis pieejams, teātris Vircavā spēlēts gan 
skolā, mājās, gan šķūņos. Kad padomju varas cenzūra mākslā  ienesa  klusuma 
periodu, Sarmīte devās uz Rīgu. Jau bērnībā viņu saistījusi aktiermāksla un 
spēlētas lomas Annas Brigaderes lugās. 80-tajos gados, atgriežoties mājās, 
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Sarmīte atdzīvināja teātra mīlestību Vircavā, 
kļūstot par Tautas nama vadītāju un iedibinot 
lauku amatierteātru festivālu Bīne.

Jaunā kvalitātē radošais gars Vircavā atdzimst 
2011. gadā, kad ar ES finansēm restaurēts Tau-
tas nams; aug vircavnieku aktivitāte – atjaunojas 
kolektīvu un pulciņu skaits, plašāk tiek apmeklēti 
kultūras pasākumi mājīgajās telpās.

Jau trešo gadu Tautas nams ir jaunās vadītājas 
Sanitas Betheres ziņā, kura ar neizsīkstošu 
enerģiju ievieš novitātes, aicina iedzīvotājus iz-
paust sevi radoši, veido kultūras repertuāru un 
balles ar pašmāju mākslinieku dalību. Tomēr 
nereti Jelgavas tuvums un atvērtās Eiropas Sa-
vienības robežas daļu Vircavas iedzīvotāju aizvi-
lina prom darba un plašāku iespēju mek lējumos. 
Ir skumīgi, ka tik daudz talantīgu un zinošu 
cilvēku dodas prom no dzimtajām mājām, lai 
se vi realizētu svešumā. Bet prieks, ka palicēji 
sākuši aktīvāk plānot brīvo laiku – sēdēšanu pie 
televizoru ekrāniem nomainījuši pašizpausmes 
meklējumi un iesaistīšanās kultūras aktivitātēs, 
uzsver Sanita, kura pati kā aktrise darbojas Vir-
cavas amatierteātrī.

Aktīvistu netrūkst nedz senioru, nedz vidējās 
un jaunākās paaudzes vidū. Jāpiemin, ka visi 
kolektīvi – senioru dāmu deju kopa „Vakarvējš”, 
sieviešu vokālais ansamblis „Kanconeta”, Sar-
mītes Sustrupes vadītais amatierteātris un 
bērnu deju kolektīvs „Mazputniņš” tiek gatavoti 
profesionālā un augstā līmenī, ko iespējams 
novērtēt gan novada skatēs, gan valsts līmeņa 
uznācienos. 2014. gadā darbību uzsācis pagasta 
vidējās paaudzes deju kolektīvs „Laimes lāči”. 
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Seniori 
Zaļenieku pagasts

Dzīves rūdījumu guvusi, jaunībā smagi strādājot, vecumdienās enerģiskā 
un aktīvā pensionāre Milda vītola bauda Zaļenieku senioru uzticību un 
pašvaldības labvēlību viņas vadītajai pagasta pensionāru padomei. Vitāla un 
idejām bagāta, viņa ieviesusi pagasta dzīvē neskaitāmas novitātes un svaigas 
vēsmas vietējo pensionāru ikdienā. Mildas līdzgaitnieki ir ap 350 cienījama 
vecuma domubiedri, kas kopā jau septiņpadsmit gadus gan brauc ekskursijās, 
gan rīko atpūtas un dzejas vakarus, gan vingro un apgūst  jaunas prasmes. 
Pensionāru dzīves aktivizēšanā Milda lielu atbalstu saņem no kultūras nama 
darbiniecēm, Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas direktores 
un skolotāju kolektīva, un sevišķi no pagasta vadības.  

Milda vīTola, 
Zaļenieku pagasta pensionāru biedrības 

priekšsēdētāja



Tā kā Mildai vienmēr prieku sagādājis izziņas pro-
cess, viņa labprāt apguvusi virtuālās pasaules 
sniegtās priekšrocības un noorganizējusi inter-
neta apmācību arī 60 senioriem pagastā. Veselīgs 
dzīvesveids ir viņu prioritāte, tāpēc, Mildas sa-
rūpēta, pagastā norit pensionāru vingrošana tre-
nera uzraudzībā. Darbīgā dāma iepraktizējusies 
ar iniciatīvas tika siltināta pirmā māja Zaļenieku 
pagastā un viena no pirmajām Jelgavas novadā. 
Kā ieguvumu pagastam Milda min īstenotos ES 
projektus; to ietvaros renovēts kultūras nams, 
siltināta Zaļenieku komerciālā un amatniecības 
vidusskola, sakārtota ūdenssaimniecība, izveidots 
gājēju celiņš virzienā no centra uz parku. 

Atlīdzība par savu veikumu Mildas kundzei ir 
gandarījums par padarīto un iedzīvotāju uzticība, 
kas rosina tālākām iecerēm.  Tāpēc vērtīga bijusi 
iespēja ES projekta ietvaros pāris dienas pavieso-
ties sen kārotā zemē Īrijā, kur gūtas pozitīvas emo-
cijas un noderīga pieredze darba organizēšanā, kas 
no Latvijā nereti sastopamā postpadomju vadības 
stila atšķiras ar brīvu, motivējošu un individuālu  
pieeju.  
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līga švānBErga, 
biedrības Lauku partnerība

 „Lielupe” valdes priekšsēdētāja

Jau 90-tajos gados biedrības Lauku partnerība „Lielupe” valdes priekšsēdē-
tāja līga švānberga, būdama aktīva Latvijas Lauksaimniecības universitā-
tes Ekonomikas fakultātes studente Reģionālās attīstības un pārvaldes 
programmā, iesaistījusies pašvaldību sadarbības iestādes „Bērzes krasti” 
izveidē, sākot vadīt projektu ieviešanu lauku teritoriju sakārtošanā un dzīves 
kvalitātes uzlabošanā. Paralēli turpinot teorijas pasniegšanu universitātē, 
rosīgo projektu speciālisti vairāk saistīja radošais projektu īstenošanas pro-
cess, ko aizraujošu dara paveiktā jūtamais rezultāts un sadarbība ar radošiem 
un uzņēmīgiem ļaudīm. Līdz ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai 
2004. gadā tika uzsākti projekti pagastu sociālās situācijas uzlabošanai un 
nodarbinātības veicināšanai.

Nevalstiskās organizācijas 
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2006. gadā Līga iesaistījusies Lauku partnerības „Lielupe” darbībā. Biedrības galvenā darbības joma ir ELFLA (Eiropas 
Lauksaimniecības fonds lauku  attīstībai) Leader programmas  ieviešana Jelgavas un Ozolnieku novadu teritorijās, veici-
not vietējo iedzīvotāju iniciatīvu un iesaistīšanos uzņēmējdarbības aktivitātēs. Biedrības darbība jau no pirmsākumiem 
vērsta uz vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, ko raksturo tās vīzija un sauklis –„Jelgavas un Ozolnieku 
novads – manas mājas Zemgalē!”, akcentējot latvisku, sakoptu ainavu, plašas iespējas darba m un atpūtai, pievilcīgu 
vidi ģimenēm, pakalpojumu pieejamību un izglītības iespējas. Aktivitāte projektu ieviešanā ir atzinīgi novērtēta – 2013. 
gadā biedrība atzīta par labāko vietējo rīcības grupu un saņēmusi konkursa “Sējējs” balvu.

Aizvadītājos 10 gados ES projekti galvenokārt bijuši vērsti uz atbalstu sabiedriskām aktivitātēm – veselīga 
dzīvesveida un sporta nozīmes akcentēšana, sociālo riska grupu atbalsta pasākumi, subsidēto darbavietu radīšana 
bezdarbniekiem, atbalsts kultūras pasākumiem, atpūtas vietu izveide, vides sakārtošana, atbalsts vietējo produktu – 
amatniecības un mājražošanas – attīstībai, iedzīvotāju informēšana par ES iespējām un paveikto. Šajā periodā abos 
novados ieviesti aptuveni divsimt Leader programmas projekti 1, 5 miljonu eiro vērtībā. 

Savukārt turpmākajos gados līdz 2020. gadam plānoti vietējās uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumi, rosinot 
iesaistīties projektos, kas veicinātu vietējo produktu, pakalpojumu un tūrisma attīstību. 

Darba gaitā veidojies plašs interešu un sadarbības partneru loks, no kā Līga smēlusies jaunas idejas un iedvesmu 
turpmākiem darbiem. Lielākie atbalstītāji un domubiedri Līgai ir ģimene – dzīvesbiedrs un trīs meitas. Viņa piekrīt 
Dei la Karnegī atzinumam – „ja tici tam, ko dari, tad dari un neļauj nekam tevi aizkavēt. Daudzas vislabākās lietas 
pasaulē paveiktas, neskatoties uz to, ka tās bijušas neiespējamas”.




