
 

 

 

PRAKTISKAIS APMĀCĪBU SEMINĀRS 

LEADER PROJEKTU IEGULDĪJUMS VIETĒJO PRODUKTU UN TERITORIJAS 

ATTĪSTĪBĀ JELGAVAS UN OZOLNIEKU NOVADOS 
 

Lauku partnerības „Lielupe” darbības teritorijā 2007.-2013. gada plānošanas periodā realizēti vairāki Leader 

projekti un starptautiskais sadarbības projekts „Vietējās uzņēmējdarbības veicināšana” vietējo produktu 

atbalstam un attīstībai. Pēdējā laikā gan Latvijā, gan visā Eiropā arvien aktuālāks kļūst jautājums par vietējo 

pārtikas produktu ražošanu; cilvēki novērtē veselīgos, pašu gatavotos produktus, attīstās gastronomiskais 

tūrisms, kas dod iespēju iepazīt lauku teritorijas un to kulināro mantojumu. 

Augstu novērtējam mājražotāju ieguldīto darbu, laiku un enerģiju radot jaunus un inovatīvus produktus, un 

mūsu pusē tādu netrūkst.  

Vietējo produktu popularizēšanai izdots buklets „Pārtikas amatnieki” un seno recepšu grāmata „Zemgaļu 

receptes”. Biedrība „Pārtikas amatnieki” ar Jelgavas novada pašvaldības atbalstu Jelgavā atvēruši „Pārtikas 

amatnieku sētu”, kur plašā klāstā pieejami gan vietējie pārtikas produkti, gan amatniecības izstrādājumi. 

Esam gandarīti un lepojamies ar mūsu pusē paveiktajiem darbiem vietējo produktu atbalstam, tāpēc vēlamies 

dalīties pieredzē un zināšanās, rīkojot praktiskos apmācību seminārus vietējo rīcības grupu dalībniekiem, 

projektu īstenotājiem, vietējiem uzņēmējiem un citiem interesentiem.  

 

Piedāvājam apmācību programmu vienai vai divām dienām 

Ierašanās Jelgavas novada Lielvircavas muižā 

Seminārs „Atbalsts vietējo produktu attīstībai un popularizēšanai” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Lauku partnerības „Lielupe” aktivitātes vietējo produktus atbalstam, teritorijā realizētie Leader 

projekti. Vietējo pārtikas produktu ražotāju ceļš no idejas līdz produkta ražošanai un realizēšanai. 

Sadarbības piemēri gan Latvijā, gan citās Eiropas valstīs. Mārketinga aktivitātes, lai veicinātu vietējo 

produktu virzību tirgū. Biedrības „Pārtikas amatnieki” prezentācija. 

 Biedrības „Liel.Barons” aktivitātes tūrisma attīstības veicināšanā un vietas identitātes veidošanā. 

 Vietējā mājražotāja Rafa kaņepes prezentācija un produktu degustācija. 

Seminārs-diskusija „Siera ražošana un dārzeņu pārstrāde mājas apstākļos, izaicinājumi un 

attīstības perspektīvas”, Z/s Blūdži, Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads 

 

 

 

 

 

 

 
Zemnieku saimniecība „Blūdži” mājražošanai pievērsušies 2011. gadā, uzsākot dārzeņu pārstrādi, kā 

pirmo produktu piedāvājot mazsālītus gurķus. Šobrīd produktu klāsts ir plašinājies un saimniecība 

tirdziņos piedāvā dažādus dārzeņu konservus, kā arī tomātus un avenes želejā. Īpaši iecienīti ir asie 

kāposti. 2012. gadā, uzsākot piena pārstrādi mājas apstākļos, saimniecībā radīts jauns produkts – mājās 

gatavots siers.  



 

 

 

Seminārs-diskusija „Piparmētru audzēšana tējām un garšaugiem, izaicinājumi un 

attīstības iespējas”, Terēni, Vilces pagasts, Jelgavas novads. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mājražotāja Lolita Duge nodarbojas ar piparmētru audzēšanu un pārstrādi. Pirmie stādi 

saimniecībā iestādīti 2012.gada rudenī, 2013.gadā stādījumu platība palielināta līdz 0.3 ha. 

Iegādātas un iestādītas dažādu šķirņu piparmētras – Šveices, šokolādes, zemeņu, greipfrūtu, 

ananāsu, ingvera u.c., kopā 12 šķirnes. Realizējot Leader programmas projektu, tika iegādāts 

aprīkojums – vakuuma iepakošanas ierīce, žāvēšanas skapis un katls, kas nodrošina iespēju fasēt 

svaigas piparmētru lapas, sažāvēt tās tējai un garšvielām, kā arī gatavot piparmētru sīrupu. 

Seminārs „Kopienas aktivitātes un ieguldījums jaunu prasmju apguvē vietējiem 

iedzīvotājiem”, Zemgale, Glūdas pagasts, Jelgavas novads. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glūdas pagasta biedrības „Attīstības centrs – Dzīvo gudri” realizētie Leader projekti Zemgales 

ciemā - aktīvas vietējās kopienas un vietējo iedzīvotāju sadarbības piemērs. Biedrības aktivitātes 

iedzīvotāju rosināšanā uz saimniekošanu mājas apstākļos, sabiedriski pieejama virtuve, suvenīru 

darbnīca, darbojās kokamatniecības darbnīca „Zemgale”.  

Seno recepšu grāmatas „Zemgaļu receptes prezentācija” 

 

 

 

 

 

 

 

Lauku partnerības „Lielupe” un Jonišķu rajona partnerības (Lietuva) sadarbības projekta 

„Vietējās uzņēmējdarbības veicināšana” īstenošanas laikā tika apkopotas un pierakstītas seno 

ēdienu receptes un izdotas grāmatā „Zemgaļu receptes”. Grāmatā katrs var atrast sev tīkama 

ēdiena pagatavošanas aprakstu, jo grāmatā iekļautas gan saldo, gan sāļo ēdienu receptes. 

Zemgaļu receptes tiek popularizētas Jelgavas un Ozolnieku novadu sabiedrisko ēdinātāju vidū, 

aicinot kafejnīcu ēdienkartēs iekļaut senos ēdienus. 

 



 

 

 

Seminārs-diskusija „Strausu audzēšanas iespējas Zemgalē, izaicinājumi un attīstības 

iespējas”, strausu saimniecība „Mazzariņi”, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIA „Ratites” dibināts 2012. gadā ar mērķi nodarboties ar strausu audzēšanu un produkcijas 

pārstrādi. Strausu ferma „Mazzariņi” ir vienīgā Zemgalē, kas ir atvērta interesentiem publiskai 

apskatei. Šeit tiek organizētas ekskursijas putnu apskatei un piedāvā iegādāties izstrādājumus no 

strausa ādas (maki, somas, jostas u.c.), dizaina elementus no strausu olu čaumalām un rotaslietas 

no strausu spalvām, kā arī unikālas strausu tauku ziepes. Strausu gaļas ēdieni pieejami vairākās 

Jelgavas pilsētas ēdināšanas iestādēs. 

Seminārs-diskusija „Mazās ceptuves laukos, attīstības iespējas pieaugošās konkurences 

apstākļos”, SIA „Svētes maize”, "Vecūdri" , Svētes pagasts, Jelgavas novads. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIA „Svētes maize” dibināts 2011. gadā, tajā nodarbināti 5 cilvēki. Uzņēmums ražo bioloģisko 

maizi un konditorejas izstrādājumus, izmantojot bioloģiskas sertificētas izejvielas, maize tiek 

dabīgi raudzēta un cepta malkas krāsnī. Ir iespēja pasūtīt dažādus izstrādājumus, kā arī izcept 

maizi pašam un vērot, kā top Svētes maize. 

Seminārs-diskusija „Mājražotāju un amatnieku sadarbība, pieredze un attīstības 

perspektīva”, Pārtikas amatnieku sēta, Jelgava, Pasta iela 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideja par vietējo pārtikas ražotāju spēku apvienošanu radās 2011.gada rudenī, kad Jelgavas 

konsultāciju birojā tika īstenots apmācību cikls „Kā uzsākt, kā attīstīt un pārdot mājas apstākļos 

saražoto produkciju nelielos daudzumos?” Biedrība „Pārtikas amatnieki” ir realizējuši Leader 

projektu un ar Jelgavas novada pašvaldības atbalstu izveidojuši amatniecības sētu ar mērķi 

sekmēt Jelgavas novada nevalstisko organizāciju sadarbību sociālās uzņēmējdarbības jomā, kā 

arī popularizēt Jelgavas novada amatnieku izstrādājumus.  



 

 

 

 

Vienas dienas programmas dalības maksa 45 EUR, divu dienu 75 EUR 1 cilvēkam. Abu dienu 

programmā ir iekļauts seminārs -diskusija „Mājražotāju un amatnieku sadarbība, pieredze un 

attīstības perspektīva”, savukārt seminārs-diskusija „Mazās ceptuves laukos, attīstības iespējas 

pieaugošās konkurences apstākļos” tikai divu dienu programmā. 

 

Dalības maksā tiek iekļauta ēdināšana, objektu apskate, satura un tehniskās norises izstrāde un 

nodrošinājums un nakšņošanas izmaksas divu dienu programmai. 

 

Organizētāji nenodrošina transportu līdz semināra norises vietai un tā norises laikā. 

 

 Kontaktinformācija:  

  lielupe@partneribalielupe.lv 

 26399946  

. 


