
 

 

PAKALPOJUMI LEADER PROJEKTOS Jelgavas un Ozolnieku novados 
Apkopots pakalpojumu piedāvājums, kas izveidoti vai uzlaboti realizējot Leader projektus  

2009.-2013. gada plānošanas periodā 

 

Tehnikas pakalpojumi 
Pakalpojuma sniedzējs Piedāvājums Telefons, e-pasts  

Biedrība "Pārtikas 

amatnieki" 

Treileru noma pārtikas tirdzniecībai, 

piekabes noma kravas pārvadāšanai 

un dzirnavas graudaugu malšanai 

29235332, info@svetesmaize.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIA "Flisi" 
Piekabe zirgu dzimtas dzīvnieku 

pārvadāšanai 

 

 

20266273,  info@flisi.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biedrība "Bill" 

Dārza, zāliena un nekopto platību 

kopšanas tehnika: pļaušanas, zālienu 

aerēšanas, zālienu skarificēšanas, 

segumu slaucīšanas, lapu vākšanas, 

sniega novākšanas iekārtas u.c. 

aprīkojums 

29220855, 

biedriba.bill@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIA "Kopā siltāk" Bīstamo un nevēlamo koku zāģēšana 26549848, info@kopasiltak.lv 

 

 

 

 

 

 

 

Ilgvars Skadiņš 

Pļaušana ar smalcinātāju, frontālā 

iekrāvēja pakalpojumi, mazdārziņu 

frēzēšana un sniega tīrīšana 

27526213, 

ilgvars.skadins@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

SIA "Jelgavas novada 

KU" 

Zāles pļaušana, sniega tīrīšana, 

pakalpojumi, kuros nepieciešama 

ekskavācijas iekārta ar kausu un 

piekabi 

63083412, 27762310, 

jnku@jnku.lv 

 

 

 

 

 

 

 

Biedrība "Mēs un vide" 

Zāles pļaušana un lauksaimniecības 

tehnikas pakalpojumi: frēzēšana, 

kultivēšana, aršana, kartupeļu 

stādīšana un novākšana Lielplatones 

pagastā. 

26461377, 

mesunvide@gmail.com 

 

Biedrība Svētes pagasta 

aktivitāšu centrs 

"Gulbīši" 

Zāles pļaušana un sniega tīrīšana 
28660603, 

uldis.svanbergs@inbox.lv 

 

 

 

 

 

 

 



Jānis Štrauss 

Zālāju pļaušana, presēšana un 

lopbarības sagatavošana Valgundes 

pagastā 

26565899,  

strauss@viva.lv 

 

 

 

 

 

 

 

Biedrība "Austrumu iela 

15" 

 

Zāles pļaušana ar trimeri Vilces 

pagastā 

29184239, 

abc123452@inbox.lv 

 

 

SIA "Agro RB" Grāvju un ceļmalu pļaušana 

26729470, 

renars.butevics@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biedrība "Vide un 

Cilvēks" 

Mauriņa pļaušana, krūmu griešana 

un zāliena aeratora pakalpojums  

26235402,  

evita2503@inbox.lv 
 

Jelgavas novada atbalsta 

biedrība 

Dārzu apsēšana maznodrošinātām 

ģimenēm 
29111236, 

madars.lasmanis@jelgavasnovads.lv 

 

 

 

 

 

 

Biedrība „Mēs-Lauku 

attīstībai” 
Zemes uzmērīšanas pakalpojums 29151237, anna.liscova@llkc.lv  

Biedrība „Vilces 

attīstības centrs” 
Zāles pļaušana Vilces pagastā 26394062, lolita.duge@inbox.lv 

 



Sociālie pakalpojumi 

Pakalpojuma sniedzējs Piedāvājums Adrese Telefons, e-pasts  

Jelgavas novada 

pašvaldība 

Alternatīvās aprūpes un 

pakalpojumu centrs 

„Kamenītes” Vircavas 

pagastā 

Brīvā laika aktivitātes 

„Kamenes”, 

Vircava, Vircavas 

pagasts, Jelgavas 

novads 

29565241, 
gunita.berza@jelgavasnovads.lv 

 

Biedrība Zemgales 

novada audžuģimeņu 

atbalsta centrs 

"Spārni" 

Sociālā atbalsta un brīvā 

laika pasākumi 

audžuģimenēm 

„Muzikanti”, 

Zaļenieku pagasts, 

Jelgavas novads 

26482755, 

vertele@inbox.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelgavas novada 

pašvaldība 

Sabiedriskā pirts 

Līvbērzes pagastā 

Jelgavas iela 19, 

Līvbērze, Līvbērzes 

pagasts, Jelgavas 

novads 

63072441, 
livberzespp@jelgavasnovads.lv 

 

Glūdas pagasta 

biedrība Attīstības 

centrs-Dzīvo gudri 

Alternatīvais krīzes centrs 

Zemgales ciemā Glūdas 

pagastā. Prasmju un 

iemaņu attīstība dažādām 

iedzīvotāju vecumu 

grupām 

Upes iela12, 

Zemgale, Glūdas 

pagasts, Jelgavas 

novads 

29707907, 

herta.elza@inbox.lv 

 

Jelgavas novada 

pašvaldība 

Dažādu tehnisko 

palīglīdzekļu noma 

sociālās palīdzības 

nodrošināšanai 

Pasta iela 37, 

Jelgava 

27839388, 
silvija.jansone@jelgavasnovads.

lv 

 

 

 

 

 

 

 



Ēdināšanas pakalpojumi 

Pakalpojuma sniedzējs Piedāvājums Adrese Telefons, e-pasts  

SIA "Satevi" 

Kafejnīca "Sapnis" 

Staļģenē Jaunsvirlaukas 

pagastā, banketi un 

galdu klāšana. 

„Kraujas”, 

Staļģene, 

Staļģene, 

Jaunsvirlaukas 

pagasts, Jelgavas 

novads 

29165412, satevi@inbox.lv 

 

 

 

 

 

 

 

Glūdas pagasta biedrība 

Attīstības centrs-Dzīvo 

gudri 

Sabiedriski pieejama 

virtuve Zemgales 

ciemā. Iespēja pašiem 

uz vietas gatavot ēdienu 

un rīkot pasākumus. 

Upes iela12, 

Zemgale, Glūdas 

pagasts, Jelgavas 

novads 

29707907, 

herta.elza@inbox.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaistumkopšanas pakalpojumi 

Pakalpojuma sniedzējs Piedāvājums Adrese Telefons, e-pasts  

SIA "Kristy style" 

Solārijs skaistumkopšanas 

salonā "Kristy" Staļģenē 

Frizētava, kosmetologs, 

manikīrs u.c. 

„Kraujas”, 

Staļģene, 

Jaunsvirlaukas 

pagasts, Jelgavas 

novads 

26511197, 

salonskristy@inbox.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sadzīves pakalpojumi 

Pakalpojuma sniedzējs Piedāvājums Adrese Telefons, e-pasts  

Vilces attīstības centrs 

Sadzīves pakalpojumu 

centrs Vilces pagastā. 

Veļas mazgātava, 

žāvētava, gludināšana, 

frizētava un šūšanas 

darbnīca. 

Austrumu iela 5-9, 

Vilce, Vilces pagasts, 

Jelgavas novads 

26394062, 

lolita.duge@inbox.lv 

 

Jelgavas novada 

pašvaldība 

Sadzīves pakalpojumu 

centrs Zaļeniekos. 

Veļas mazgātava, 

sabiedriski pieejama 

duša, šujmašīna, 

virtuve un telpa 

nelieliem 

pasākumiem. 

Milleri 16-31, 

Zaļenieki, Zaļenieku 

pagasts, Jelgavas 

novads. 

28708819, 
zaleniekupp@jelgavasnovads.lv 

 

Biedrība Glūdas 

pagasta biedrība 

Attīstības centrs-

Dzīvo gudri 

Šūšanas kabinets 

Zemgales ciemā 

Upes iela12, Zemgale, 

Glūdas pagasts, 

Jelgavas novads 

29707907, 

herta.elza@inbox.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Amatniecības pakalpojumi 

Pakalpojuma sniedzējs Piedāvājums Adrese Telefons, e-pasts  

Biedrība "Attīstības 

centrs "Iepazīsim 

sevi"" 

 

Seno amatniecības 

prasmju saglabāšana un 

pakalpojumu attīstība 

Jelgavas novadā: 

Aušana -Tautas lietišķās 

mākslas studijā 

„Staļģene” 

 

Keramika – amatniecības 

darbnīcā „Svēte” 

 

Pagastmāja, 

Lielupes iela-5, 

Staļģene, 

Jaunsvirlaukas 

pagasts 

 

 

 

Lielsvētes iela 

18/8, Svētes 

pagasts, Jelgavas 

novads 

 

 

28674293, 

ritasidraba@inbox.lv 

 

 

 

 

 

 

26003899, 
zuze210@inbox.lv 

 

Jelgavas novada 

pašvaldība 

Tekstila un ādas 

apstrādes darbnīca 

Nākotnē, Jelgavas 

novada mūzikas un 

mākslas skolā  

Skolas iela 2, 

Nākotne, Glūdas 

pagasts, Jelgavas 

novads 

26749894, 

ligita.ozolniece@gmail.com 

 

Biedrība Glūdas 

pagasta biedrība 

Attīstības centrs-

Dzīvo gudri 

Suvenīru darbnīca 

Zemgales ciemā 

Upes iela12, 

Zemgale, Glūdas 

pagasts, Jelgavas 

novads 

29707907, 

herta.elza@inbox.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


