
 

 

 

 

 

 

 

Zaļenieki, Jelgavas novads 2019. gada jūnijs 

 

5. JŪNIJS, TREŠDIENA 

No plkst. 12:00 – 17:00 iespēja pievienoties Zemgales NVO centra organizētajā NVO forumā  „Zināšanu un prasmju 

klasteris”, piedaloties darbnīcās par efektīvu komunikāciju, sadarbību un supervīziju.  Vairāk informācijas: Zemgalei.lv  

Līdz 
19:00 

Dalībnieku ierašanās no Latvijas malu malām. Iekārtošanās naktsmītnēs. 

19:00 Vakariņas 

No 20:00 

Kino stāstu baudīšana Zaļenieku pazemes kambaros un siltas sarunas pie ugunskura. 

Zaļenieku amatierteātra izrāde - Tija Banga " Septiņas vecmeitas", reţisore Lūcija Ņefedova. 

NORISES VIETAS: Zaļenieku kultūras nams un Zaļenieku muiţas pagalms 

 

 

6. JŪNIJS, CETURTDIENA  

8:00  Prāta un gara modināšana, sveicot sauli. Rāma kolektīvā joga. Brokastis nakšņotājiem 

Līdz 10:00   Rīta kafija un reģistrācija 

10:00 4. LATVIJAS LAUKU KOPIENU PARLAMENTA ATKLĀŠANA ar vietējo kopienu un politikas veidotāju 
aktīvu līdzdalību. Jaunās lauku nākotnes zīmēšana. Pārmaiņu procesi.  

NORISES VIETA: Zaļenieku kultūras nams 
 

12:00   Pusdienu pārtraukums 

 

13.00 PĀRMAIĽU PROCESI UN JAUNO PARADIGMU IEDZĪVINĀŠANA. Pirmā sesija. 

 SEŠAS DAUDZVEIDĪGAS IEKĻAUJOŠAS UN PĀRSTEIDZOŠAS PARALĒLAS DARBA STACIJAS 
PAR PĀRMAIĽĀM. Katrā no stacijām moderatoru vadībā būs iespēja izzināt vairākas iniciatīvas par 
pārmaiņu radīšanu, kā arī kopīgās diskusijās prātot risinājumus un vēl darāmo būtiskākajiem 
izaicinājumiem daţādos līmeņos, sekmējot atbalstošas vides veidošanu, resursu pieejamību, sadarbību 
un vienlīdzīgu dialogu starp praktiķiem, politika veidotājiem, akadēmiķiem un citām ieinteresētajām 
pusēm. 

NORISES VIETAS: Zaļenieku kultūras nams un Zaļenieku pamatskola 

JAUNĀS LAUKU PARADIGMAS 

* tiks apstiprināts 

 



            

I DARBOŠANĀS UN DARBAVIETAS.  
Daina Aluţāne un Mārīte Balode, Sēlijas salu kopienas.  
Ieva Jātniece, sociālā uzņēmējdarbība Kaldabruņas skolā.  
Ineta Liepniece, pašvaldības rīki uzņēmējdarbības atbalstam Preiļu novadā. 
Kristīne Kalēja, biedrība „Radi”. 
 

II DZĪVESVIETAS UN MĀJAS LAUKOS. ALTERNATĪVAS IESPĒJAS.  
Ģirts Laube, Druvienas Pērles kopiena.  
Ivars Ţagariņš, stikla konstrukcijas un energoefektivitāte. 
Kārlis Grīnbergs, biedrība „Passive houses” (Pasīvās mājas).  
 

III ILGTSPĒJĪGA RĪCĪBA UN VIDE.  
Edgars Felcis, Latvijas Permakultūras biedrība.  
Ģirts Dzērve, gudra saimniekošana un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana. 
Inga Belousa un Zane Gailīte, biedrība „Zaļā Brīvība”, pārtikas atkritumu mazināšana.  
Lelde Bāra, bioloģiskā saimniekošana un daudzveidīga uzņēmējdarbība.  
 

IV JAUNIENĀCĒJI LAUKOS.  
Kārlis Ulmanis, ābolfestivāls, attālinātais darbs un uzņēmējdarbība*.  
Aiga un Mārcis Zommeri, dzīvības atgriešana muižas kompleksam*. 

 
V LAUKI CILVĒKIEM. DEMOKRĀTIJAS SPĒCINĀŠANA.  

Ieva Lāce, kopienas centrs „Sarades namiņš”.  
Māris Jonovs, biedrība „Pilsēta cilvēkiem”. 
Māris Olte, Ērgļu NVO stacija. 
 

VI KOPIENAS ZINĀŠANAS UN IZGLĪTĪBA.  
Ilona Blūma, zēnu skola „Saknes un spārni” 
Velga Černoglazova, Jaunā Druvienas Valdorfa skola*. 
Zane Pīpkalēja, viedais ciems un koprades telpa Skujenē. 

  
15:00   Pārtraukums ar tējas un kafijas baudīšanu. 

 

15.30 PĀRMAIĽU PROCESI UN JAUNO PARADIGMU IEDZĪVINĀŠANA. Otrā sesija. 

ČETRAS PARALĒLAS DARBA STACIJAS PAR DROSMĪGĀM UN IEDVESMAS PILNĀM LIETĀM, 
VIETĀM UN PROCESIEM. Katrā no stacijām būs stāstnieki, kurus pēc savas izvēles dalībnieki varēs 
uzklausīt, izzinot ideju radīšanas un īstenošanas praktiskos aspektus, bailes un izaicinājumus, laimes 
un gandarījuma avotus, veiksmes atslēgu un rekomendācijas efektīva rezultāta sasniegšanai.  

NORISES VIETAS: Zaļenieku kultūras nams, Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola un Zaļenieku pamatskola 

 
I VIETU RADĪŠANA. VIDE UN DABA. 

Daiga Kadeģe. Dabas takas un kopienas vide Ziemupē 
Helmuts Helmis. Aktīvs dzīvesveids laukos. Izpēte, izziņa un tūrisms. 
Ingus Zālītis. Ekociemats Omrači un vides izziņa Secē.  
Santa Šmite. Laivošanas ceļa veidošana Sēlijā. 
Sarmīte Braša. Dabas takas un vides izziņa Cīravā. 
Iveta Kļevcova. Tūrisma piedāvājuma veidošana Aizputes novadā. 
 

II IESPĒJU SAREDZĒŠANA. UZŅĒMĒJDARBĪBA LAUKU TERITORIJĀS.  
Artūrs Immermanis. Oriģināls koka dizains Irlavā. 
Gatis Celitāns. Akmens skulptūru izgatavošana Pūrē.* 
Ilmārs Ceriņš. Ārvalstu pieredze eksportspējai un unikāla siera ražošana Raunā.* 
Inese Bluķe. Šneiderēšana un inovatīvu produktu radīšana Secē. 

* tiks apstiprināts 

 



            

Laima Grigone. Keramika un pasaulē atpazīstama zīmola radīšana Svitenē.* 
Monta Nāburga. Apģērbu dizains un radošā uzņēmējdarbība Skrīveros. 
 
 

III SINERĢIJU VEIDOŠANA. VĒSTURE UN RĪTDIENA. 
Agneta Kīta. Vijciema medību pils otrā dzīve un citi pārmaiņu radīšanas stāsti.* 
Dace Oberšate-Veisa. Dzīves pārmaiņas un satikšanās vieta Alsungas tējas namiņā.* 
Faimija Turlaja. Adrenoles muižas atdzīvināšana – vieta iedvesmai Latgales laukos.* 
Jānis Lazdāns. Soli pa solim caur Mīlestības aleju uz atkal kūsājošu Padures muižu.* 
Kristīne Skrulle. Kafijošana ar Maģu suitiem Jūrkalnē.* 
Nora Poiša. Vēsturiskā šarma radīšana Lielbornes muižā Daugavas lokos. 

 
 
IV CILVĒKFAKTORA SPĒJINĀŠANA. KOPIENAS INJEKCIJAS. 

Baiba Kalna. Tiņģernieku pils celšana un radošas izpausmes kopienai un viesiem.* 
Dainis Skrūzmanis. Aktīvs dzīvesveids, velodarbnīca un sabiedriskā centra izveide Līvānos.* 
Gunita Dzene. Kopienas izveide kādreizējā guļamciemā Kalngalē. 
Māris Valainis. Aktīvas kopienas veidošana un darbs ar bērniem un jauniešiem Lubānā.* 
Tigna Podniece. Pūļa finansējums kopienas aktivitātēm un vides veidošana.* 
Ziedīte Jirgensone. Kopiena veidošana un finansējuma piesaiste. 

 
 

17:00   Pārtraukums ar pastaigu, iekārtošanos naktsmītnēs un sava degustācijas galda sagatavošanu. 

NORISES VIETA: Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskolas 2. stāva zāle 

18:00   Vakara gardā zupa pie ugunskura. 

NORISES VIETA: Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskolas pagalma lapene. 

 

No 18:00 JAUNO PARADIGMU SILTUMNĪCA. Neformāla dalībnieku tīklošanās un pieredzes apmaiņa. Jelgavas 
novada daudzināšana un labumu baudīšana. Vietējo identitātes produktu degustācija no dalībnieku 
pārstāvētajām vietām, aktualizējot jaunus unikālus produktus un unikālas kopienu iniciatīvas.  

Zaļenieku muižas modināšanas svētki pēc gadsimtiem ilgušas klusēšanas, muižas stāsta iepazīšana 
hercoga Jēkaba un baroka mūzikas pavadībā, ļaujoties baroka laika dejām, klejojot no telpas uz telpu 
un atklājot ar muižas dzīvi saistītās teiksmas un nostāstus, kā arī senās prasmes  un paražas. 

  

Nakšņošana Zaļenieku viesnīcā un teltīs, kā arī tuvākajos Jelgavas novada viesu namos un muižās. Par 
naktsmāju iespējām organizatori informēs reģistrētos dalībniekus. 

 

7. JŪNIJS, PIEKTDIENA 

 

7:30 Prāta un gara modināšana. Vasaras sezonas skriešanas treniņu atklāšana Zaļenieku takās. Brokastis 
nakšņotājiem 

Līdz 9:30 Rīta kafija un reģistrācija 

9:30 DOMAPMAIĽAS PLATFORMA. Atskats uz iepriekšējās dienas darba staciju rezultātiem. Atziņas, 
analīze, pārdomas un secinājumi no daţādiem pārmaiņu skatupunktiem. Interaktīva diskusija. 

 



            

 KOPĪGA SARUNA PAR NĀKOTNI UN SADARBĪBU JAUNĀS LAUKU TELPAS IEDZĪVINĀŠANAI. 
Dalībnieku un viedokļu līderu apliecinājums sadarbībai. Rīcības plāns nākamajiem diviem gadiem un 
nākotnes vīzija pārmaiņām. Jauno paradigmu iedzīvināšana mazpilsētās un laukos. 

NORISES VIETA: Zaļenieku kultūras nama lielā zāle 

 

12:00 Jauno paradigmu un pieredzes praktiskā iepazīšana Lauku partnerības „Lielupe” darbības teritorijā. 
Braucienos iekļautas pusdienas pie pieredzes stāstniekiem. 

 TRĪS PIEREDZES BRAUCIENI: 

 
I VĒSTURE VEIDO NĀKOTNI - SENĀ ATDZĪVINĀŠANA IEKĀROJAMAI LAUKU TELPAI. 
Maršruts: Zaļenieki - Abgunste - Lielvircava - Eleja. DA virziens no Zaļeniekiem. 
Pusdienās gardā Abunstes zupa 

Radošuma meka Abgunstes muižā.  

Gadu desmitiem muiţa pacietīgi gaidīja durvju atvēršanu jaunajiem laikiem. Satiekoties 
ar jaunajiem saimniekiem, tā pārsteidzoši ir atdzimusi pēdējo divu gadu laikā.  
Šobrīd tā ir radošuma rezidence, māja dzīvošanai un vieta dzīves svinēšanai. Jaunie 
saimnieki Asnāte un Jānis muiţā rīko vietējus un starptautiskus mākslas un kultūras 
simpozijus. Piedzīvojumu meklētājiem tiek piedāvāta kvesta spēle. Abgustes muiţā ir 
Baltijā lielākais keramikas ceplis. Muiţā dzīvo laimes kaķi, kas pieskata un neredzami 
virza katru jauno saimnieku ieceri.  
 

 
Modes vēsture Lielvircavas muižā. 

Muiţa ir bagāta ne tikai ar savu vēsturi, bet arī ar gluţi jaunu iedvesmas stāstu, kad 
radoša un enerģiska dāma ieraudzīja šo muiţu daudz īpašāk, nekā kāds to tika 
redzējis pirms tam. Viņu iedvesmoja 19. gadsimta mode un tērpi. Šodien tieši šie tērpi 
un stāsts par modes vēsturi ir jaunie laiki Lielvircavas muiţā. 
Jaunā šneideriene Zanda aizrautīgi darina sieviešu apģērbus, ievērojot tā laika modes 
tendences, konstrukcijas ,izmantojot dabīgos audumus - zīda taftu, kokvilnu, muslīnu , 
vilnu un citus. Viņa prot apģērbt īstas 19. gadsimta dāmas - no korsetes līdz virs 
apģērbam un aksesuāriem. 
 

Elejas muižas parks un tējas namiľš.  

Elejas muiţas ansamblis 19.gs. bija Kurzemes klasicisma pērle un izcils būvniecības 
paraugs Eiropā. Vēstures notikumi nebija saudzīgi un nopostīja gandrīz visu muiţas 
kompleksu. 
Šodien, ejot pa muiţas romantisko ainavu parku, aiz koku ēnām, iespīdot saulei 
drosmīgi un skaisti iemirdzas maza, bet īpaša pērlīte no tā laika muiţas godības - 
restaurētais Tējas namiņš, kam liktenis ir devis iespēju turpināt rakstīt vēsturi un 
priecēt ļaudis mūsdienās. 
Šeit notiek kāzu ceremonijas un tā ir jauka kāzu pieturvieta. Tējas namiņā skaisti 
ieskanas koncerti, dzejas vakari un daudzi svinīgi notikumi. 

 

 

 

II JAUNU PIEEJU IEVIEŠANA ŠĶIETAMI ZINĀMIEM, TRADICIONĀLIEM PROCESIEM. 
Maršruts: Zaļenieki-Lielplatone-Platone. Mazliet uz A virzienu no Zaļeniekiem.  
Pusdienās sātīga šitake sēņu zupa pie Trubenieku saimnieka 

 



            

Zemnieku saimniecība “Trubenieki” un šitake sēľu audzēšana.  

Saimnieks Jānis šobrīd ir lielākais šitake sēņu audzētājs Latvijā. Iemesls ir 
gluţi vienkāršs - nelielas pieejamās zemes platības lika saimniekam rast pēc 
iespējas labāko risinājumu tās racionālai izmantošanai Jānis to ir atradis 
netradicionālajā saimniekošanas jomā. Viņa saimniecībā visu gadu audzē 
augstākās kvalitātes šitake sēnes, kuras piegādā labākajiem Latvijas 
restorāniem un veikaliem.  
Saimnieka zināšanas tehnoloģiju pasaulē ir priekšrocība tam, ka izveidots 
īpašs inkubators sēņu audzēšanai. Vienlaikus ir radīta arī vieta saimniecības 
viesiem un interesentiem, kur piedzīvot sēņu stāstu klātienē un baudīt gardo 
sēņu zupu. 
 

 

Lielplatones muiža un senā veļas mazgāšanas tradīcija 

Pastaigā pa muiţas parku iztēlē var redzēt Baronu Hānu staigājam pa 
mīlestības aleju un vešerieni steidzam mazgāt baroneses tērpu ballei.  
Tad pēkšņi sastingst pagātnes ainas un parkā starp kokiem var ieraudzīt 
patiešām īstu autentisku 18./19. gs. veļas māju - vešūzi.   
Tas atdzimis tikai pagājušajā gadā, lai pastāstītu un parādītu senā aroda 
tradīcijas mūsdienu cilvēkam. Pašas vešerienes vadībā šeit notiek veļas 
mazgāšana un gludināšana. Ar viņas laipnību var ielūkoties arī viņas 
personīgajā istabiņā. 
Vešūzis ir vienīgā zināmā šādas funkcijas ēka ne tikai Latvijā, bet plašākā 
reģionā. 

 
 
SIA “Zeltlejas” un smiltsērkšķu audzēšana  

Platones upes piekrastē zeltaini zaigo smiltsērkšķu dārzs. Tas ir īpaši izveidots, 
jo tajā tiek audzēti tikai vienas-šķirnes smiltsērkšķu koki, kuru ogas satur 
paaugstinātu eļļas saturu. Smiltsērkšķi tiek audzēti kvalitatīvi un atbildīgi, kā arī 
pilnībā tiek nodrošināts bez-atlikumu raţošanas process.  
Saimniecība aktīvi strādā pie pievienotās vērtības radīšanas primāri 
izaudzētajam produktam. Tiek attīstīts viesu uzņemšanas piedāvājums ar 
iespēju piedzīvot smiltsērkšķa daudzveidīgo pielietojumu gastronomijā un 
dabīgajā kosmētikā. Ir izstrādāts zīmols, ietverot ne vien smiltsērkšķu sulu un 
eļļu, bet arī  kosmētiskos krēmus un ziepes sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem. 
 
 

 

II SAIMNIEKOŠANA LAUKOS AR JAUNU “ASĀKU” GARŠU 
Maršruts: Zaļenieki--Svēte-Valgunde-Kalnciems. Z virziens no Zaļeniekiem un Z no Jelgavas.  
Pusdienās gardā Svētes Lejnieku zupa  

 

Svētes „Lejnieki” un mūsdienīgi bioloģiskie produkti. 

No pilsētnieces par lauku meiteni, kas līdztekus ainavu arhitekta profesijai, 
mērķtiecīgi attīsta ne tikai bioloģiskajā lauksaimniecībā audzētas dabas veltes, bet 
sper drosmīgi soļus uz priekšu un piedāvā mūsdienīgus risinājumus bioloģisko 
produktu segmentā. Jaunā uzņēmēja Lelde gatavo BIO cepumu pusfabrikātus 
vakuuma iepakojumā un ogu smēriņus. Viņas uzņēmība jau novērtēta gūstot 
uzvaras daţādos jauno uzņēmēju konkursos. 
Atbraucot ciemos, ikviens var pagatavot savu īpašo tējas maisījumu, degustēt 
cepumus un izstaigāt dārzu zirga mugurā. Lelde audzē sporta zirgu un pati 
nodarbojas ar jāšanu, plānojot izveidot jāšanas sporta skoliņu.  



            

 

“Burka&Ledus” un čili piparu audzēšana. 
Lielupes tuvumā sākotnēji tika iegādāta brīvdienu māja, tad savām vajadzībām 
tika audzēts čili. Kad tas pārsniedza iespēju pašiem visus notiesāt, radās ideja 
dalīties ar citiem asā pipara cienītājiem. Tā radošo industriju pārstāvis Ronalds 
atvēra durvis savai jaunajai nodarbei, kas nu jau ir kļuvusi tikpat spēcīga, cik asa 
un ļauj ierindot lauku sētu “Zvaņus” pirmajā vietā kā lielāko čili piparu audzētavu 
Latvijā. 

Ronalds radījis vairāk nekā 30 daţādus produktus no čili pipariem. Pie viņa 
viesojoties iespējams nodegustēt no maigākā līdz pat pasaulē asākajam čili 
piparam, kas ierakstīts Ginesa rekordu grāmatā. 

 

 

Tīreļu destilātu ražotne / Distillery TIRELI un brandvīni no augļiem un ogām. 

Tīreļu destilātu raţotnē top augstas kvalitātes brandvīns pēc gadsimtos izkoptas 
vācu destilācijas metodes. Stiprie dzērieni tiek iegūti ar malku kurinātā destilācijas 
aparātā no Latvijā augušiem augļiem un ogām.  
Dzītuves saimnieka Jāņa stāstījumā klausoties, vislabāk iespējams atklāt šo 
dzērienu vērtību. Viņa firmas dzēriens ir ozolkokā noturēts ābolu destilāts – pasaulē 
pazīstams kā kalvados. 
Viesiem tiek piedāvāta arī atpūtas un svinību vieta STALLIS. Saimniecībā ir vēl 
viena kaislība – zirgi. Tos lolo un kopj saimniece Jolanta. 

 

Pēc 17:00 Mājupceļš vai tālāka individuāla Jelgavas novada un Zemgales izziņa un atgriešanās naktsmītnēs. 

 

 

Dalība Lauku kopienu parlamentā ir bez maksas. Dalībnieki paši tiek aicināti nodrošināt nokļūšanu uz Zaļeniekiem, naktsmītnes, 

papildus ēdienreizes un vizītes saimniecībās, tomēr organizatori ir parūpējušies par jūsu ērtību, apkopojot pieejamās iespējas un 

izdevīgu piedāvājumu daţādām vēlmēm. 

Pasākums ir bērniem draudzīgs. 

 

Kontaktinformācija:  
LLF biroja tel. 28855427,  

e-pasts: laukuforums@gmail.com 
 

 
 
 

Latvijas Lauku kopienu parlamentu "Jaunās lauku paradigmas" organizē Latvijas Lauku forums sadarbībā ar Lauku partnerību 
Lielupe un Jelgavas novada pašvaldību. 

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budţeta līdzekļiem. 

 

mailto:laukuforums@gmail.com

