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Lauku partnerība “Lielupe” 

• Dibināta 2004. gada 16. decembrī. 

• Biedri – Jelgavas un Ozolnieku novadu 

pašvaldības, uzņēmēji un NVO. 

• Mērķis - veicināt ilgtspējīgu attīstību Jelgavas 

un Ozolnieku novadu teritorijā, pārstāvot 

sabiedrības intereses tās attīstībā. 



Kas ir mūžizglītība? 

• Mūžizglītība tiek skaidrota kā izglītības process 
cilvēka dzīves garumā. Tā balstās uz mainīgām 
vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes, pieredzi, lai 
paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši 
darba tirgus un sabiedrības prasībām, savām 
interesēm un vajadzībām. 
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• Prezentācijas mērķis ir parādīt kādas iespējas 
piedāvā NVO un pašvaldību realizētie Leader 
projekti, lai veicinātu iedzīvotāju iespējas iegūt 
prasmes un pieredzi.  



Pasākumi 2007.-2013. 
• 413 – pasākums “Lauku ekonomikas dažādošana 

un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” 

• 411 – pasākums “Konkurētspējas veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” 

• Izsludināts un apgūts abos pasākumos pieejamais 
finansējums  EUR 1 402 618.77 

• Jaunā kārta izsludināta par atlikušo finansējumu 
EUR 34 637.15  

 

 



Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāns  
2007.-2013. gadam 

Rīcība 

1.1. Izglītības, kultūras un brīvā laika aktivitāšu veicināšana 

vietējiem iedzīvotājiem 

1.2. Aktīvās atpūtas, sporta un vides sakopšanas un pieejamības 

aktivitāšu veicināšana vietējiem iedzīvotājiem 

2.1. Publisko un privāto pakalpojumu attīstība vietējiem 

iedzīvotājiem 

2.2.  Amatniecības pakalpojumu attīstība vietējiem iedzīvotājiem 

3.1. Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde, pārstrāde 

un pirmapstrāde mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās 

produkcijas iepakošana 
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Vietējās attīstības stratēģijas ieviešana 
2007.-2013. gadā 

  Iesniegti Apstiprināti 

Sabiedriskās aktivitātes 

un pakalpojumi 207 145 

Lauksaimniecība un 

mājražošana 37 23 

  244 168 



Atbalsts izglītības, kultūras un brīvā laika aktivitātēm  
(65 projekti)  



Aktīvā atpūta, sports un vides sakopšana (40 projekti) 



Publiskie un privātie pakalpojumi (39 projekti) 



Alternatīva krīzes 

centra un sabiedriski 

pieejamas virtuves 

izveidošana Zemgales 

ciemā (2011) 

Glūdas pagasta 

biedrība Attīstības 

centrs – Dzīvo gudri 



Kokapstrādes instrumentu iegāde Teteles pamatskolas 
skolēnu prasmju un jaunrades veicināšanai, Ozolnieku 

novada pašvaldība (2013) 



Jauniešu māja kā jauns alternatīvās aprūpes 
pakalpojums, Jelgavas novada pašvaldība (2011) 



Attīstības un izglītības centra izveide pirmsskolas 
vecuma bērniem ar speciālām vajadzībām, Ozolnieku 

novada pašvaldība (2013) 



 
Flīģeļa iegāde Ozolnieku tautas namam (2013) 

Akordeona iegāde Ozolnieku mūzikas skolai , Ozolnieku 
novada pašvaldība(2013) 

 



Paaudžu sadarbības centra izveide IKSC "Avoti“, Jelgavas 
novada pašvaldība (2013) 



Brīvdienu māja audžuģimenēm , biedrība Zemgales 
novada audžuģimeņu atbalsta centrs “Spārni” (2010)  



Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra izveide 
Vircavas pagastā, Jelgavas novada pašvaldība (2013) 



Lielplatones pagasta bibliotēkas  labiekārtošana, 
Jelgavas novada pašvaldība (2011) 



• Materiāli tehniskais nodrošinājums 
"Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra 
apmācību organizēšanai“,  

• Seno amatniecības prasmju saglabāšana un 
pakalpojumu attīstība Jelgavas novadā, JNP 
(2013) 

• Dabas un kultūrvēstures resursu sakopšana 
aktīvai atpūtai Valgundes pagastā, biedrība “Mēs 
– Valgundei” (2011) 

• Mājturības un tehnoloģiju kabineta aprīkojuma 
iegāde Kalnciema pagasta vidusskolā (2013) 

• Aktivitāšu centra izveide Glūdas pagastā, Jelgavas 
novada pašvaldība (2011) 

 



Sadarbības projekts  

“Vietējās uzņēmējdarbības 

veicināšana” 

• Saglabāt amatniecības un mājražošanas 
prasmes un veicināt vietējo uzņēmējdarbību 
un nodarbinātību Latvijā un Lietuvā 





















Amatniecības centri Jelgavas novadā  

• Amatniecības centrs - darbnīca" Zemgale“ 

• Amatniecības centrs "Līve“ 

• Lietišķās mākslas studija “Nākotne” 

• Amatniecības centrs - keramikas darbnīca 
Svētē 

• Amatniecības centrs "Jaunlīdumi“ 

• Lietišķās mākslas studija "Staļģene“ 

Vairāk informācijas: 
http://www.jelgavasnovads.lv/lv/162/  

http://www.jelgavasnovads.lv/lv/162/


Sadarbības projekta publikācijas 

• Ceļvedis vietējo produktu virzībai tirgū 
http://www.partneribalielupe.lv/index.php/sa
darbiba/izdotie-materiali/5-celvedis-vietejo-
produktu-virzibai-tirgu  

• Buklets “Pārtikas amatnieki” 

• Seno recepšu grāmata 
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Leader projektu konkursa 7. kārta 
• Pieejamais finansējums EUR 34 637.15, 

maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam 
projektam 3000 EUR.  

• Konkurss izsludināts rīcībā: Aktīvās atpūtas, sporta 

un vides sakopšanas un pieejamības aktivitāšu 

veicināšana vietējiem iedzīvotājiem 

• Projektu iesniegumi jāiesniedz līdz 3. novembrim. 

• Dokumenti mājas lapā 
http://www.partneribalielupe.lv/index.php/leaderprojekti  

http://www.partneribalielupe.lv/index.php/leaderprojekti


Leader pieejas īstenošana 2014. – 2020. gadā 

• Finansējums no ELFLA, atbalsta apmērs vienam projektam – 
līdz 50 000 EUR, uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem 
līdz 100 000 EUR 

• Atbalsta saņēmēji ir biedrības un nodibinājumi, vietējās 
pašvaldības, citas juridiskas vai fiziskas personas, kas projektu 
realizē vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā 

• Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas un 
vietas potenciāla attīstības iniciatīvas  
 

 

 

Projekta veidi  Atbalsta intensitāte  

Sabiedriskā labuma projekti Līdz 90%  

Kopprojekti, kopdarbība   Līdz 80%  

Individuāli privāta labuma projekti  līdz 60%  



Lauku partnerības “Lielupe” aktivitātes  
2014-2020 

• Vietējās attīstības stratēģijas izstrāde, nosakot 
prioritārās jomas lauku uzņēmējdarbības un 
mājražošanas attīstība 

• Sadarbības projektu plānošana un realizēšana – 
lauku uzņēmējdarbība, vietējie produkti un 
tūrisms, kultūras aktivitātes. 

 



 
 

 Tas, kurš apgūst zināšanas tās 
nepārdomājot, sapinas maldos. Tas, 
kurš mīl prātot, bet nemīl mācīties, 

nokļūst grūtībās (Konfūcijs) 
 

 
 


