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Jelgavas pilij 275!
Jelgavas pils leģendās
Kāzas pilī toreiz un tagad
Jelgavas pils pastkartēs
Francijas karalis Luijs XVIII Jelgavas 
pilī dzīvo kā īstens valdnieks



Jau vairāk kā 70 gadus Jelgavas 
pilī saimnieko mūsu Alma Mater, 
ienesdama studentijas jaunības degsmi 
un cieņas pilnu attieksmi pret lielisko 
arhitekta Frančesko Bartolomeo 
Rastrelli projektēto pili. Šī senā celtne 
audzina mūs izprast gadu simtiem 
atzītās vērtības, iespaido ar saviem 
mērogiem un izcilību. Lai tā vienmēr 
iedvesmo mūsu centienus sasniegt 
arvien augstākus mērķus, būt lepniem 
par savu valsti un universitāti! 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Rektors Juris Skujāns

Jelgavas Pils 275. gadu 
jubilejai veltītais pasākumu 
cikls 23. maijā

Piemiņas plāksnes  atklāšana "Francijas karalis Luijs XVIII ar galmu 
uzturējās Jelgavas pilī no 1798. līdz 1801. gadam un no 1805. līdz 
1807. gadam".

Izstādes "Jelgavas pils pastkartēs" atklāšana.

Konferences "Baroka laikmets Latvijā un Eiropā" atklāšana.

Sinfonietta Rīga baroka mūzikas ansambļa koncerts "Zelta laikmeta 
baroka virsotnes mūzikā".
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Vāka modeļi:

Jānis Gailis,
"Gada iedvesmojošākais 
mācībspēks" (Meža fakultāte) 
Rūta Kļava,
Latvijas Lauksaikniecības 
universitātes Studentu 
pašpārvaldes vadītāja un 
balvas „Gada students” 
saņēmēja (Ekonomikas 
fakultāte)

Vāka foto: Ruslans 
Antropovs 
Vide: Latvijas 
Lauksaimniecības 
universitātes Ārlietu daļas 
vadītājas Ināras Melgalves 
kabinets
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Redaktors: Evija Otaņķe
Korespondenti: Jana Šķiparte, Agnese 
Jermaka, Sanita Pankrate, Elisona Jurkovska
Korektors: Ričards Pāns
Konsultante: Ginta Linīte
Maketētāja: Kristīne Krakope

TOREIZ – TAGAD
4 Jelgavas pils dažādos laika posmos salīdzinājumā ar       
mūsdienām

6 Zirgi – neatņemama pils sastāvdaļa kopš tās pirmsākumiem

12 Pils parks – vieta, kur atdzimst tradīcijas

16 Kāzinieki pilī
Kurzemes hergoga Pētera Bīrona slepenās laulības un 
neaizmirstamie mūsdienu kāzu mirkļi
Jelgavas pilī

19 Jelgavas pils pastkartēs

INTERVIJA
5 Jelgavas pils attīstās un turpinās attīstīties, saglabājot savu 
statusu

Latvijas Lauksaimniecības universitātes saimnieciskā dienesta 
vadītājs Andrejs Garančs un Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes Lauku inženieru fakultātes profesore Aija 
Ziemeļniece stāsta par to, kas jau paveikts un vēl darāms, 
Jelgavas pils uzlabošanā

7 Pilī uzņēma indiešu filmu 
Sabiedrisko attiecību un karjeras centra karjeras konsultanta 
asistente Indra Graudiņa stāsta par piedzīvoto indiešu filmas 
„Maattrraan” uzņemšanas laikā

10 Jelgavas pils nav tikai LLU mītne, bet zināms valstisks 
simbols līdzās Rīgas pilij

Rundāles pils direktora Imanta Lancmaņa novēlējums 
Jelgavas pilij 275. jubilejā

Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
žurnāls "Plēsums"
Reģ. apl. 0512 
Iznāk kopš 1956. gada
Adrese: 166. kabinets, Jelgavas pils, Lielā iela 2, 
Jelgava, LV-3001
Tālruņi: 28377759; 63005648 
E-pasts: plesums@llu.lv

 „Jelgavas pilij ir īpaša 
aura, jo ne katra pils var 
lepoties ar tik unikālu 
dzīvotspēju.” 

/Aija Ziemeļniece

LEĢENDAS
8 Bijušais pils ekspluatācijas grupas vadītājs Valdis 
Āboliņš stāsta par atradumiem Jelgavas pilī un ar tiem 
saistītajām leģendām

TALANTI
13 Studentu veltījumi Jelgavas pilij

VĒSTURE
14 Jelgavas pils cauri gadsimtiem

15 Francijas karalis Luijs XVIII Jelgavas pilī dzīvo kā 
īstens valdnieks 

STUDENTI PILĪ 
18 LLU studenti un absolventi dalās ar saviem 
piedzīvojumiem, atmiņām un sajūtām saistībā ar 
Jelgavas pili
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Jelgavas pils savā pastāvēšanas 
vēsturē izmitinājusi desmitiem 
paaudžu, tikusi pielāgota 
visdažādākajām tās saimnieku 
vēlmēm un vajadzībām, šodien 
Jelgavas pils kalpo Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes 
iemītniekiem – profesoriem un 
studentiem. 

Pēdējo 15 gadu laikā vislielākās 
pārmaiņas piedzīvojušas, 
Informācijas tehnoloģiju, Sociālo 
zinātņu un Lauksaimniecības 
fakultāšu telpas. 

Veikta arī Aulas pilnīga 
rekonstrukcija, kā arī lasītavā no 
jauna izbūvēts pusstāvs. Nākotnē 
tiek plānots Informācijas 
tehnoloģiju fakultātes koridoru 
remonts, kā arī pielāgot 
piekļūšanu pils Aulā cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām.

TOREIZ – 
TAGAD

Informācijas tehnoloģiju fakultātes telpa 2001. gadā

Lauksaimniecības fakultātes telpa remonta laikā 
2012. gadā

Sociālo zinātņu fakultātes telpas 2011. gadā

Latvijas Lauksaimniecības universitātes lasītava 
remonta laikā 2008. gadā

Jelgavas pils Aula 1939. gadā

Hercogienes Benignas Godlības 
guļamistaba 1913. gadā

 Informācijas tehnoloģiju fakultātes telpa šodien

Lauksaimniecības fakultātes telpa šodien

Sociālo zinātņu fakultātes telpas šodien

Latvijas Lauksaimniecības universitātes lasītava šodien

Jelgavas pils Aula šodien

Lauksaimniecības fakultātes 
telpa šodien
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Sagatavoja: Evija Otaņķe,
foto: Aleksandrs Adamovičs, Aldis Bērziņš, 
SZF dekanāta albums, LLU arhīvs



Plēsums 2013 pavasaris5

Jelgavas pils attīstās 
un turpinās attīstīties, 
saglabājot savu statusu
Ar savu viedokli par Jelgavas pils pašreizējo nozīmi, nākotnes perspektīvām un attīstību dalās ainavu 
arhitekte un Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Lauku inženieru fakultātes profesore Aija 
Ziemeļniece un LLU ilggadējais direktors Andrejs Garančs.

Pils mainās līdzi laikam

„Jelgavas pilij ir īpaša aura, jo ne katra pils var lepoties ar tik unikālu 
dzīvotspēju,” teic ainavu arhitekte un 
profesore Aija Ziemeļniece. „Pils ir 
degusi divos pasaules karos, pazaudējot 
starpstāvu pārsegumus ar parketa 
grīdām un griestu apgleznojumiem, 
sienas ar ģipša stukām, zīda tapetēm 
un aizkariem, porcelāna un sudraba 
traukus, greznas kristāla lustras un 
mēbeles, kamīnus ar baltā marmora 
tēlniecības darbu rotājumiem, daudzas 
lielizmēra eļļas gleznas un spoguļus 
zeltītos rāmjos. Tā visa vietā pils telpas 
tagad piepilda cita veida bagātība – 
studentisks optimisms, sirdsdegsme, neatlaidība un avangardisms,” 
stāsta A. Ziemeļniece. 

Pils restaurācijā paveikts ļoti daudz

LLU direktors Andrejs Garančs, kurš šajā amatā ir jau 16 gadus, 
ir lepns, paraugoties uz paveikto pils rekonstrukcijā. Ne mazums 
laika un pūļu ieguldīts pils infrastruktūras 
un apkārtnes uzlabošanā, labiekārtošanā 
un iekštelpu atjaunošanā. „Pēdējo 15 
gadu laikā ir paveikts daudz – stiprināti 
dienvidaustrumu puses pamati, pilnībā 
nomainīts pils jumts, rekonstruēta daļa 
pagalma fasādes. Iekšpusē paveikts krietni 
vairāk – izremontēta pils Aula, kurā 
izbūvēta skatuve un akustiskie griesti. Arī pils gaiteņos un foajē 
redzams zināms ieguldījums. Mums ir jauna un skaista lasītava, 
kurā tika izbūvēts jauns stāvs.” Tie ir tikai daži no darbiem, kuri 
paveikti. Kopumā 80 procentos no pils iekšpuses ir veikts remonts. 

Norit darbi arī pie pils pagalma uzlabošanas. Pils pagalmu un 
parku ir sarežģīti uzturēt, jo tam bieži vien ir vairākas funkcijas un 

nereti tas jāpielāgo dažādiem pasākumiem. Arhitekte norāda, ka 
arī pils parkam  kādreiz būtu jāpiedzīvo pārmaiņas, un jautājums 
par tā labiekārtošanu skatīts vairākkārt. „Viens no sarežģītākajiem 

jautājumiem ir esošie piemiņas koki, kuri 
bieži vien ir iestādīti bez elementāras koku 
atrašanās vietas koncepcijas, un tagad, 
sasnieguši varenu augumu, tie aizsedz 
pils fasāžu greznumu. Tāpēc baroka laika 
ainavtelpa uzliek arī savu daļu atbildības šo 
jautājumu risināšanā,” viņa stāsta. 

Pils savu nozīmi nezaudēs

Pēc Sociālo zinātņu fakultātes un 
Ekonomikas fakultātes apvienošanas 
tika daudz spriests par jaunās fakultātes 

atrašanās vietu. A. Garančs stāsta: „Abas apvienotās fakultātes 
(SZF un EF) šobrīd saglabās savas jau esošās telpas. Taču nākotnē 
tiek plānota jauna atrašanās vieta Pārtikas tehnoloģijas fakultātei, 
kā rezultātā tiek domāts par to, ko likt viņu vietā pils telpās. 
Manuprāt, visi šie jautājumi ir jāskata kompleksi, bet katrā ziņaā 
pils tukša nepaliks!”. Arī profesore A. Ziemeļniece uzskata, ka 
raugoties tālejoši, pilij ir jāsaglabā savs statuss gan kā universitātes 

ēkai, gan kā Jelgavā svarīgākajam tūrisma 
infrastruktūras objektam, taču tam ir arī 
kāds nosacījums - jāciena sava kultūrvēsture. 
"Vienmēr jūtos lepni un pacilāti, jo verot 
smagās, milzīgās ozolkoka durvis, pārņem 
godbijība un sajūtas, ka ienāc citā laika 
ritumā, kur valda cits mērogs un sajūtas," 
atklāj arhitekte. 

Pils direktors uzsver: „Laiks mainās, nāk jaunas idejas un tiek 
intensīvi domāts un diskutēts par to, kā uzlabot pils teritoriju un 
iekšpusi. Jelgavas pils un mūsu universitātes galvenā ēka attīstās 
un turpinās attīstīties.”.

"Vienmēr jūtos lepni un 
pacilāti, jo verot smagās, 
milzīgās ozolkoka durvis, 

pārņem godbijība un sajūtas, 
ka ienāc citā laika ritumā, kur 
valda cits mērogs un sajūtas," 

atklāj arhitekte

"Neskatoties uz visām 
pārmaiņām, arī turpmāk 

rūpēsimies, lai pils 
nepaliktu tukša!''

 Informācijas tehnoloģiju fakultātes telpa šodien

Lauksaimniecības fakultātes telpa šodien

Lauksaimniecības fakultātes 
telpa šodien
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Sagatavoja: Agnese Jermaka un Sanita Pankrate



Vēsturiski pils projektos tika iekļauti 
arī zirgu staļļu kompleksi, tomēr vietas 
trūkuma dēļ uz pils salas, arhitekts 
Frančesko Bartolomeo Rastrelli hercoga 
staļļu ēku izprojektēja pilsētā, Driksas 
upes otrā krastā. Ja pašas pils celtniecība 
uzsākta 1738. gadā, tad galvenā zirgu 
staļļu korpusa būvdarbi noritēja laika 
posmā no 1771. līdz 1773. gadam. 
Saglabājot arhitekta izveidotā projekta 
būtību, staļļiem gan tomēr tika piešķirtas 
izteiktas klasicistiskas fasādes ar toskāņu 
pilastriem un triglifu joslu.

Zirgi – pils iemītnieku kaislība un 
aizraušanās

Hercoga Ernsta Johana Bīrona mīlestība 
un interese par zirgiem un jāšanu 
bijusi vispārzināma, un viņa seglu un 
zirglietu noliktavas inventārs sastāvējis 
no vairākiem desmitiem greznu, no 
samta gatavotu un dārgakmeņiem rotātu, 

seglu, zirgu segu, pistoļu somām un 
zirglietām, kā arī 12 sarkanām ar zeltu 
izšūtām suņu segām, rotātām ar Bīrona 
dzimtas ģerboni. Hercoga E.J.Bīrona zirgu 
staļļos atradušies ukraiņu sugas kumeļi, 
neapoliešu, persiešu, prūšu un kuršu 
ķēves.
Darbā ar zirgiem hercoga staļļos algoja 
speciālus ierēdņus – staļļmeistarus, staļļu 
rakstvežus un „barības maršalus”, un šo 
darbinieku pienākumi esot bijuši sīki 
aprakstīti un atrunāti. Zirgus hercoga 
laikā izmantoja ne tikai transporta 
vajadzībām, bet arī darbam, medībām un 
izjādēm.

Zirgi un pils šodien

Arī mūsdienās pils dzīve ir saistīta ar 
zirgiem, ne tikai ar pils salā dzīvojošajiem 
savvaļas, bet arī sporta,  jo LLU piedāvā 
studentiem iespēju apmeklēt iejādes 
treniņus Zirgkopības mācību centrā 

„Mušķi”, kur mitinās 25 universitātei 
piederošie skaistie dzīvnieki.  
„Īpaši interesants un baudāms 
priekšnesums ir figurālās maiņas 
demonstrējumi jeb figurālā jāšana, 
kuras laikā sešas vai astoņas jātnieces 
zirgu mugurā veic sinhronas kustības 
mūzikas pavadībā. LLU zirgi piedalās 
dažādos Jelgavas pils un universitātes 
rīkotajos kultūras pasākumos, Jelgavas 
pilsētas svētkos, kā arī pasākumos citviet 
Latvijā un ārzemēs,” stāsta Zirgkopības 
mācību centra „Mušķi” direktors un LLU 
asociētais profesors Guntis Rozītis.
Bez iejādes attīstīta tiek arī pajūgu 
braukšana, piedaloties dažādos svētkos, 
vedot, piemēram, LLU rektoru vai pilsētas 
domes priekšsēdētāju. Kā kariete pajūgu 
braukšanā tiek izmantota studentu 
pārtaisītā fūrmaņu droška. Arī kāzās mēdz 
izmantot pils zirgus, tādā veidā piedāvājot 
jaunajam pārim un arī viesiem izjust īpašo 
pils apkārtnes atmosfēru!
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pils sastāvdaļa kopš tās 
pirmsākumiem
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) ir vienīgā vieta Latvijā, kur iespējams studēt zirgkopību un vienīgā 
augstskola, kura piedāvā studentiem apgūt jāšanas prasmes. Cik sena ir pati pils, tik sena ir arī šo cēlo dzīvnieku 
saistība ar to – zirgi cauri vēstures līkločiem vienmēr izpelnījušies pils iemītnieku ievērību un patiku.

Sagatavoja Elisona Jurkovska
foto: Santa Baltmane, Māris Binde, Raivo Freimanis

Kvaskova V. (2007) Hercoga Ernsta Johana zirgaudzētava
 Salas muižā 18. gadsimtā – dokumenti un 

vizuālās liecības. Latvijas Arhīvi. 
Lancmanis I. (2010) Klasicisms 

Jelgavas arhitektūrā.
Senā Jelgava (2010). 

Sast. E.Grosmane.
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krāsainā rudens rītā. I.Graudiņa atklāj: 
„Filmā pils telpas ir labi atpazīstamas. 
Universitātei tā, protams, bija neparasta 
pieredze, un pils ir parādīta pavisam 
neierastā gaismā.” Turklāt Indijas kino 
pārstāvji par pili ir interesējušies vēl pāris 
reizes.
I.Graudiņa saka, ka filmēšanas laikā 
Jelgavā atradās divi galvenie aktieri, 
apkalpošanas grupa, tajā skaitā arī 
ēdinātāji. „Ļoti kārtīga un organizēta 
filmēšanas grupa. Visu to, ko paņēma, 
nolika vietā,” viņa atceras. Filmas 
pirmizrāde notika 2012. gada oktobrī un 
tās kases ieņēmumi Indijā uz šo brīdi ir 
aptuveni 16 miljoni dolāru.

Sagatavoja Sanita Pankrate
foto: Ruslans Antropovs

Epizožu uzņemšana notika 2011.gada 
oktobrī, trīs dienas, no astoņiem rītā 
līdz pat astoņiem vakarā. Filmēšanas 
procesu Latvijā organizēja studija 
uzņēmums „EgoMedia”. Filmas sižets 
ir par medicīniskajiem eksperimentiem 
ar cilvēkiem, protams, iekļaujot filmas 
gaitā tipiskās indiešu kultūras iezīmes – 
dziesmas un dejas. 
I.Graudiņa bija kontaktpersona starp 
filmas producentiem un universitāti, 
ierādot gan telpas, gan iepazīstinot ar 
universitātes personālu. „Filmas režisors 
K. V. Anands atbrauca uz Latviju, lai 
ar Latvijas pārstāvjiem apskatītu pili. 
Viņiem vajadzēja attēlot kādu skaistu 
vietu Austrumeiropā. Noteicošās bija arī 
izmaksas, kas Latvijā ir zemākas nekā 
citviet. Filmas operatoram un režisoram 
izrādīju skaistākās vietas pilī un tās 

„Pavisam neierasta dzīvība 
un kņada brīvdienās pils 

telpās,” atceras Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes 

(LLU) Sabiedrisko attiecību 
un karjeras centra karjeras 

konsultanta asistente Indra 
Graudiņa, kad pilī un tās apkārtnē 

filmēja epizodes indiešu filmai 
”Maattrraan”.

apkārtnē,” viņa stāsta. 
„Lai gan prasība, lai pils darbinieki 
iesaistītos filmas tapšanas tehniskajā 
procesā, nebija, tajā bija iesaistīts 
ne tikai universitātes Saimnieciskais 
dienests, kas organizēja satiksmi, bet arī 
vairāki bibliotēkas darbinieki.” piebilst 
I.Graudiņa. 
Mākslas filmas filmēšana norisinājās 
Fundamentālās bibliotēkas
telpā, Pārtikas tehnoloģijas fakultātes
Ķīmijas katedras laboratorijās un ēdnīcā, 
ko filmas vajadzībām pārveidoja
par hospitāli. Filmā atainotas arī vītņu 
kāpnes, pils kolonādes un Aulas foajē. 
Spilgtākais, ko atceras I.Graudiņa, ir 
epizode ar helikopteru, īpaši skaisti pils 
izskatās filmēta no lidojuma, saulainā un 

Jelgavas pilī 
uzņem indiesu 
filmu i
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Katrā pilī slēpjas kas līdz šim neizzināts, dažkārt biedējošs un reizumis valdzinošs. Tieši šī iemesla dēļ 
rodas dažādas leģendas, ar kuru palīdzību skaidrot neparastās parādības. Šoreiz kopā ar bijušo pils 
ekspluatācijas grupas vadītāja Valda Āboliņa palīdzību atklāsim vietas, par kurām klīst visdažādākie 
nostāsti un mēģināsim noskaidrot, cik patiesas šīs leģendas galu galā ir.

Pils leģendās

Pazemes ejas

V. Āboliņš atminas, ka jau viņa skolas 
gados klīda runas par to, ka zem pils ir 
pavisam trīs pazemes ejas. Viena no tām 
vedot no pils uz Trīsvienības baznīcu. Otra 
atrodas kā tunelis zem pils un, iespējams, 
pat paiet zem pašas Lielupes, vēl tika 
runāts, ka viena no ejām ir zem Driksnas 
upes, kas ved uz agrāko Reformatoru 
baznīcu. (netālu no tirgus)
„1997. gadā atrastais pagrabs zem hercoga 

Gotharda palasta sākotnēji tika uzskatīts 
par vienu no ejām, taču vēlāk atklājās, 
ka  tas ir vecās pils piebūvpagrabs. Vēlāk, 
1998. gadā bija nepieciešams rekonstruēt 
Graudu un sēklu mācību zinātnisko 
laboratoriju. Veicot remontdarbus, 
redzējām, ka vienā vietā pils oriģinālo 
mūri nomaina 20.gs. trīsdesmito gadu 
mūris. To noņemot, konstatējām, ka šeit 
tikušas aizmūrētas kādas durvis. Durvju 
atradējiem spīd acis un kā nu ne – šeit 
iespējam ir kāda no iepriekš minētajām 
ejām. Toreiz pat tika derēts uz konjaku,” 
atceras V. Āboliņš. Turpat tika atrastas 
trepes, kas ved uz otro stāvu. Galu galā 

izrādījās, ka vēl F.B.Rastrelli laikā šeit 
hercogienes vajadzībām bija ieprojektēta 
baznīcas kapela, taču varēja secināt, ka 
būvkonstrukcijās tika pieļautas kļūdas, 
tāpēc baznīciņa iebruka un tā arī netika 
pabeigta. Lūk, šī mīkla tagad ir atšķetināta, 
taču ir vēl...

Lielgabali, kas nekalpo šaušanai

Būvējot pili parasti tiek likts tās pamat-
akmens, kas visbiežāk ir sudraba plāksne 
ar tekstu. Pati plāksne līdz šim nav tikusi 
atrasta, tomēr saglabājušās liecības, ka 
1738. gada 14. jūnijā ar svinīgu ceremoniju 
tika likts Jelgavas pils pamatakmens, kurā 
iemūrēja Jelgavas zeltkaļa Josta Hermaņa 
Glandorfa veidoto sudraba piemiņas 
plāksni. Toreizējais Kambarkungs fon 
Butlars ielika akmenī sudraba plāksni, tad 
ar vācu mūrniekmeistara pasniegto ķelli 

uzlika uz akmens kaļķus un apsedza ar 
šim nolūkam izkaltu akmeni. 1998. gadā, 
būvējot noteku lietus ūdeņiem, pils 
pamatos kanāla pusē tika atrasts lielgabals. 
Āboliņš uzskata, ka pils pamatakmens 
plāksne noslēpta tieši zem šī lielgabala, jo 
zemnieki, mūrnieki un zaldāti, kas bijuši 
saistīti ar pils celtniecību, būtu varējuši to 
nozagt, tā iemesla dēļ, ka šāda plāksne ir 
ļoti vērtīga. Tāpēc tika nolemts plāksnei 
uzlikt virsū kādu smagu priekšmetu, 
kuru neviens nevarētu izkustināt. Iespēju 
meklēt apstiprinājumu šai leģendai 
V. Āboliņš nolēmis atstāt nākamajām 
paaudzēm. 

V. Āboliņš uzsver arī interesanto 
pils vārtu iešpusē un  ārpusē ierakto 

Sagatavoja: Jana Šķipare, foto: LLU arhīvs
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izlaupīta, taču seifs pēc 2. pasaules kara 
tika atrasts neskarts. Seifā bija palikuši 
fotoaparāti, dažādi dokumenti, kā arī 
sudraba vērtslietas.

Aka

Šobrīd sīkāku izpēti vēl gaida vecās Jelgavas 
pils aka, kas atrodas zem pils pagalma 
centrālās ieejas kāpnēm. V.Āboliņš šoreiz 
uzsver, ka saistībā ar pils aku nekādas 
leģendas nepastāv, jo viss ir skaidrāks 

par skaidru. Tā ir dzeramā ūdens aka, 
kas izbūvēta reizē ar bruņinieku pils 
celtniecību, iespējams, pat reizē ar 
pirmo koka pili. Aka, laikam ejot, tikusi 
paaugstināta un šī iemesla dēļ akas 
apakša veidota koka guļbūves veidā, 
tad seko daļa, kas likta no dolomīta 
akmeņiem un augšpusi noslēdz ķieģeļu 
mūrējums. Āboliņš uzsver, ka aka 
visos laikos bijusi atklāta, taču Jelgavas 
Lauksaimniecības akadēmija laikā 
aiztaisīta ciet, jo pēc jaunā projekta šajā 
vietā tika izbūvēta uzbrauktuve.

Slepenā telpiņa Sudraba zālē 

Starp Sudraba zāli un blakus zāli (šobrīd 
tur atrodas gaitenis) sienā ir paslēpta 
maza telpiņa, kura ir 60cm plata 180cm 
augsta un 250cm gara.  Āboliņa kungs 

uzskata, ka šai telpiņai varēja būt divas 
funkcijas: „Gan Sudraba zālei, gan blakus 
zālei bija nepieciešamas krāsnis un tā kā 
tās abas krāsnis atradās pie vienas sienas, 
tad šī niša varēja kalpot par vietu, no 
kuras kurināt abas telpas, jo tajos laikos 
zālēs malka netika ienesta. Hercoga 
apartamentos atradās tikai un vienīgi 
krāsns – sildķermenis.” Otra versija bija 
tāda, ka slepenā telpiņa varēja kalpot 
kā noklausīšanās vieta, jo, kā zināms, 
hercoga laikos bija grūti atrast, kādu, 
kam uzticēties, tādēļ varēja paļauties tikai 
uz to, ko pats esi dzirdējis.

lielgabalu funkciju. Āboliņš stāsta, ka tie 
saglabājušies vairākus gadsimtus un bija 
paredzēti, lai, braucot ar karietēm cauri 
vārtu velvēm, neapskrāpētu un nesabojātu 
pils sienas.

Galvaskauss

„2004. gadā, remontējot pils austrumu 
fasādi, tika noņemta arī daļa pils 
apmetuma, kas zem sevis slēpa dažus 
sadrupušus ķieģeļus. Visi vecie ķieģeļi tika 
aizstāti ar jauniem. Darba gaitā, izņemot 
kādu no sadrupušajiem ķieģeļiem, atsedzās 

tāda kā niša un strādnieks ieraudzīja, ka uz 
viņu „skatās” galvaskauss, ” stāsta Āboliņš. 
Tiek uzskatīts, ka tādā veidā mūrnieki 
atbilstoši tā laika priekšstatiem par maģiju 
uzlikuši lāstu pret mokpilnajiem pils 
celtniecības darba apstākļiem. V. Āboliņš 
pieļauj, ka ir vēl citas vietas pilī, kur varētu 
būt iemūrēts galvaskauss. Taču leģenda 
par to, ka pils sienā varētu būt iemūrēta 
daiļa jaunava, kura par spīti vecāku 
gribai vēlējās precēties ar vienkāršu puisi, 
neapstiprinājās, jo ekspertīzē atklājās, ka  
atrastais galvaskauss pieder aptuveni  30 – 
40 gadus vecam vīrietim.

Pavardi

Pateicoties LLU Ārlietu daļas vadītājas 
profesores Ināras Melgalves ieteikumiem, 
Rundāles pils direktora Imanta  Lancmaņa 
uzņēmībai ar universitātes sponsoru 
atbalstu tika pilnībā rekonstruēta 
kādreizējā Kurzemes hercoga Ernesta 
Johana Bīrona virtuves pavarda telpa. 
Arī par šo telpu eksistē savdabīga 
leģenda – akadēmijas laikā katrai tās 
struktūrvienībai periodā no 1939. līdz 
1944. gadam vajadzēja seifu. Kad beidza 
pastāvēt akadēmija, seifs tika iemūrēts šajā 
telpā, bet ļoti interesantā vietā – kamīnā 
(pavardā). Visa pils vairākkārt tikusi 
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Jelgavas pils 
nav tikai LLU 
mītne, bet zināms 
valstisks simbols 
līdzās Rīgas pilij

Sagatavoja: Evija Otaņķe, foto: Imanta Lancmaņa albums, LLU arhīvs

„Pagātnes izpratne cilvēkam ļauj saprast kopējo 
pasaules struktūru un apjaust savu, savas dzimtas, 
tautas un zemes vietu tajā. Pagātnes notikumi satur 
arī mūsdienu dzīves mehānisma atslēgu, jo cilvēka 
daba gandrīz nemainās un vēsture ir visu politisko, 
sociālo, saimniecisko un kultūras lietu pieredzes 
krājums. Tā māca, kā funkcionē sabiedrība un ļauj 
skatīties uz šodienas notikumiem ar dziļāku izpratni 
un lielāku iecietību,” uzsver Rundāles pils muzeja direktors, mākslas 
vēsturnieks, gleznotājs un vairāku grāmatu autors Imants Lancmanis.

Jūs esat vairāku barokam veltītu monogrāfiju autors, un Jūs 
esat lieliski pazīstams gan ar Jelgavas pili, gan citām senām 
celtnēm Latvijā. Katrai celtnei ir sava „odziņa” jeb tas, kas 
to padara īpašu. Kas, Jūsuprāt, ir tas, kas Jelgavas pili atšķir 
no citām līdzīgām celtnēm?

Jelgavas pils ir pati lielākā Latvijas vēsturiskā celtne, tā tapusi ar 
Latvijai neraksturīgu vērienu, pat jāsaka, ka tā ir lieluma mānijas 
piemineklis. Jelgavas pils ir interesanta kā pagrieziena punkts 
Rastrelli darbībā no viņa agrīnā, vienkāršā stila uz greznību 
un fasāžu barokālu bagātību, kas strauji uzplauka pēc viņa 
atgriešanās Pēterburgā 1740. gada beigās. Jelgavas pilī pirmoreiz 
Eiropas arhitektūrā izmantots fasāžu dekors no prefabricētiem 
čuguna lējuma elementiem. Un, protams, īsts brīnums ir tas, 
ka Kurzemes hercogu kapenes ir spējušas, kaut ar zudumiem, 
pārdzīvot dramatiskos laikmetu griežus un ka hercogu sarkofāgi 
pakāpeniski atgūst kādreizējo izskatu. Lejā zem pils simboliski 
dus visa Kurzemes hercogistes vēsture.

Pēdējos gados ir daudz strādāts pie pils rekonstrukcijas – 
veikti remonti iekštelpās un daudz strādāts arī pie apkārtnes 
uzlabošanas. Kādi, Jūsuprāt, ir priekšnoteikumi tam, lai 
Jelgavas pils turpinātu attīstīties?

Latvijas apstākļos Jelgavas pili var uzturēt vienīgi tik nozīmīga 
un liela iestāde, kāda ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Tā ir izmantošanas formula, kas šo ēku veiksmīgi izglāba jau 
pirms kara, pie tam ietverot daļēju interjeru atjaunošanu. 
Ļoti veiksmīga bija arī pils izmantošana valsts reprezentācijas 
vajadzībām, tur notika ārzemju sūtņu akreditēšana. Prezidents 
K.Ulmanis saprata, kādu solīdumu un eiropeisku dimensiju 
jaunajai Latvijas valstij piešķīra senā Kurzemes hercogu 
rezidence, ko apzinājās kā cienījamu kultūras mantojumu. Arī 
mūsdienās vajadzētu valstiskā līmenī saprast, ka Jelgavas pils 
nav tikai LLU mītne, bet zināms valstisks simbols līdzās Rīgas 
pilij.



cerības un sapņi, kas saistās ar Rundāles pils vecāko māsu 
Jelgavas pili?

Ļoti žēl, ka Jelgavas pils 1919. 
gadā ir zaudējusi savus greznos 
interjerus. Es ļoti ceru, ka nākotnē 
tomēr izdosies atjaunot vismaz 
divu telpu sākotnējo izskatu – tā ir 
Sudraba zāle un Zelta zāle, bijušais 
hercoga kabinets, kam ir pietiekoši 
daudz senas foto dokumentācijas, 
pie tam stuka darbu meistars 
Johans Mihaels Grafs strādājis 
Rundāles pilī, un tur var aizgūt gan 
puķu un bērnu figūru paraugus, 

kas tika izlieti no vienas un tās pašas formas, gan iespējams 
kopumā pārņemt šī meistara stilistiku. Jādomā arī par fasāžu 
restaurēšana, turpretī apkārtnē grūti veikt kaut ko īpašu, kas 

izietu ārpus ierastajiem koku, zālāju un 
puķu kopšanas darbiem. Pils sākotnēji 
bija iespiesta cietokšņa vaļņos un līdz 
ar to vienmēr pastāvēs zināma pretruna 
starp tās barokālo arhitektūru un brīva 
plānojuma apkārtni.

Kāds Būtu Jūsu novēlējums Jelgavas 
pilij un tās iemītniekiem – studentiem 
un mācībspēkiem – pils 275. jubilejā?

Apzināties Jelgavas pils nozīmību un 
savā dzīvē neaizmirst ēku, kurā ne 
tikai gūtas zināšanas, bet kas devusi arī 
iespēju atrasties blakus Latvijas vēstures 
nozīmīgajiem tēliem un sadzīvot ar 
gadsimtiem ilgu kultūras tradīciju.
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Jelgavas pils tiek pamatoti dēvēta par „Baroka pērli”, taču vai 
Jūs varētu mums atklāt, kas ir tas, vai kura ir tā vieta, ar kuru, 
Jūsuprāt, Jelgavas pils varētu visvairāk lepoties? 

Lepnums ir Jelgavas pils fasāžu arhitektūra kopumā. Tomēr, lai 
tā būtu uztverama un baudāma, ir nepieciešams veikt visu fasāžu 
restaurāciju, kam savukārt nepieciešams valstisks atbalsts, jo 
nevar gaidīt, ka LLU pati savā budžetā varētu atrast līdzekļus šim 
ļoti dārgajam pasākumam. 

Pastāv uzskats, kas katrai ēkai, tāpat kā cilvēkam, piemīt sava 
dvēsele un liktenis. Kāda, pēc Jūsu domām, ir Jelgavas pils 
dvēsele, kāds ir tās liktenis?

To ir grūti pateikt. Vienmēr esmu jutis, ka Rundāles pils ir 
„priecīgā pils” un Jelgavas pils – „traģiskā”. Diemžēl, Jelgavas pils 
nes līdz ļoti smagu likteni, jāsaka, pat lāstu. Nav daudz vēsturisku 
ēku, kas 20. gadsimtā būtu divreiz pilnīgi nodegušas, pie tam 
pirmais ugunsgrēks, kas nopostīja gandrīz pusi no pils, nāca jau 
1788. gadā, kad ēkas iekšējā apdare nebija pat visur pabeigta. 
Hercogs Ernsts Johans Bīrons, kas tik ilgi 
bija gaidījis savas sapņu pils pabeigšanu, 
paspēja tajā nodzīvot tikai divas nedēļas, 
bet hercogs Pēteris pili pameta jau ilgi 
pirms atteikšanās no troņa. Jācer, ka tieši 
universitātes pastāvēšana senajā ēkā, daudzās 
jauno cilvēku paaudzes, kas tajā mācījušās, 
mācās un mācīsies, ar savu pozitīvo enerģiju 
pamazām atbrīvos pili no lāsta, ko katorgai 
līdzīgos apstākļos strādājošie krievu 
mūrnieki bija uzlikuši pirms 275 gadiem, 
iemūrējot tajā cilvēka galvaskausu.

Jūs pats esat daudz strādājis un joprojām turpināt darbu pie 
Rundāles pils attīstības. Jums nenoliedzami ir sava vīzija 
saistībā ar Rundāles pils nākotni, taču vai Jums ir arī kādas 
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„Latvijas apstākļos Jelgavas pili 
var uzturēt vienīgi tik nozīmīga 
un liela iestāde, kāda ir Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. 

Tā ir izmantošanas formula, 
kas šo ēku veiksmīgi izglāba 

jau pirms kara.”
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gadu tika turpināta tradīcija – 1. sep-
tembrī pirmā kursa studenti kopā ar 
universitātes vadību stādīja piemiņas 
koku pils parkā, taču ar 2012. gadu LLU 
aizsāka jaunu tradīciju – Akadēmiskā 
ceļa bruģēšanu, kas tiek veidota ar īpaši 
izgatavotām bruģakmens plāksnēm. 
Tradicionāli maija otrajā sestdienā, 
Jelgavas pils parkā LLU deju kopa 
"Skalbe" rīko Latvijas deju kolektīvu 
sadanci.

Pils parks ir nozīmīgs arī ar to, ka 
šeit ik gadu tiek atzīmēti saulgriežu 
svētki. Pavasara saulgriežos pilsētas 
iedzīvotājiem un viesiem tiek dota 
iespēja doties „Lieldienu pastaigā”. Katru 
pavasari Jelgavas pils parkā pulcējas arī 
labākie dārznieki, lai piedalītos „Stādu 
dienās”.

Rīgas ceļa labajā malā pie Driksas upes 
kādreiz bija 1913. gadā celtā Pilsteātra 
ēka, kas pēc Otrā pasaules kara tika 
noārdīta. Par tās atrašanās vietu liecina 
vien balta dekoratīva parka vāze.

12
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Pils parks – vieta,
kur atdzimst tradīcijas

Jelgavas pils krāšņums un pompozitāte nav 
iedomājama bez tās parka, kas ik dienu priecē 
ne vien Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
(LLU) studentus un darbiniekus, bet arī Jelgavas 
iedzīvotājus. Tas kļuvis par īpaši iemīļotu pastaigas 
vietu mīlniekiem, kā arī par nozīmīgu norises vietu 
dažādiem ar tradīcijām saistītiem pasākumiem.

Ainavu arhitekte un LLU Lauku 
inženieru fakultātes profesore Aija 
Ziemeļniece atzīst: „Pils ir tikai daļa 
no kultūrvēsturiskā ansambļa, kura 
izteiksmīgumu kopā veido – parks, koku 
stādījumi, upe, kanāls, tiltiņi, strūklakas, 
parka paviljoni, koku grupas un rindas. 
Nevienu no minētajiem elementiem nevar 
aplūkot atsevišķi.”.

Pils parks sākts veidot 1817. gadā agrāko 
pils aizsargvaļņu vietā. Lai cīnītos 
ar plūdiem 1829. gadā visu apkārtni 
paaugstināja. Pils kanāls norobežo 
tā saukto gubernatora saliņu, kas 
pirms Pirmā pasaules kara kalpoja kā 
gubernatora atpūtas vieta, tādēļ nebija 
pieejama citiem. 20.gs trīsdesmitajos 
gados Jelgavas pilsētas valde saliņu 
uzkopa un tur bieži notika koncerti.

Pils parks šodien

Pēc Otrā pasaules kara rūpes par parku 
uzņemas LLU. Kopš 1971. gada, ik 

Sagatavoja Evija Otaņķe, 
foto: LLU arhīvs, pastkartes no Normunda Reča kolekcijas
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Par godu 
Jelgavas pils 275. jubilejai 

LLU studenti tika aicināti radoši 
izpausties un atklāt savas izjūtas un 
novēlējumus saistībā ar Jelgavas pili
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Mūžīgā sapņotāja
 
Ir tik savādi
 ikdienas staigāt pa pakāpieniem
 pa tiem
 ka, ja tā padomā - 
 - kas to, lai zin’?
 kas pa tiem staigājis
 kas kāpis - augšā - lejā..

 un šķiet, 
 reizēm ejot pa tukšo gaiteni
 astoņos no rīta
 kad steiga vēl tikai mostas
 un klusums ir viss ko dzirdi
 mani pārņem tā sajūta
 ka, ja tā padomā - 
 - kas to, lai zin’
 kādas varenas balles šeit rīkotas?
 kādas tik dziesmas spēlētas?

 un tikai aizraujas elpa
 iedomājoties
 kā būtu
 ja šīs aukstās, baltās sienas runātu
 - kas to, lai zin’ -
 ko tad tās mums pateiktu -
 par laiku, kas mainījies
 par valdniekiem, kas valdījuši
 par cilvēkiem, kas šeit dzīvojuši

 un šķiet,
 reizēm ejot pa tukšo gaiteni
 astoņos no rīta
 es iztēlojos sevi - kā vienu no tiem - 
mūžīgajiem sapņotājiem...

Rūdolfa (PTF 2.kurss)

***

Pils- Tu baroka pērle,
Tu zināšanu māte!
Tevī veidojamies mēs,
Kļūt par kaut ko lielāku! 

Pils- Tu skola mana,
Tu zināšanu māte!
Tu gatavo un radi,
Kļūt par kaut ko gudru!

Pils- Tu universitāte mana,
Tu bakalaura meita,
Tu maģistra māte.
Tu- gudrības pērle,
Tu doktora tēvs!

Daudz laimes 275. dzimšanas dienā!

Alise Zvaigzne ( EF 1.kurss)

***

Veltījums Jelgavas pilij

Ir pavasaris klāt
Saule gaismu pār zemi klāj
Ūdeņi ap Jelgavas pili
No saviem krastiem kāpj
Tā vien liekas, ka tūlīt, tūlīt
Tie laulāto slēdzenes skars

Ir pavasaris klāt
Ieskandināts pils aulā
Starp studentiem kuplā pulkā
Steidzam pavasarim māt!

Drīz ziedēs pils pagalmā rozes
Koši sarkanas ar ērkšķiem asiem
Tās sesijas līdzinieces
Kad students caur sesijas 
ērkšķiem

Pie koši sarkanā diploma tiek
Tu mīļa man, senā Jelgavas pils
Tavas sienas dveš gadsimtu elpu
Tavās kāpnēs atbalsojas galma 
dāmu soļi
Katrs akmens glabā notikumus 
senus

Zaļot sācis mūsu stādītais koks
Ir bagātināts mūsu zināšanu loks
Pils takās iezīmētas mūsu gaitas
Studiju atmiņas tiks sirdī 
glabātas.

Kristīne Ostrovska (EF 3. kurss)

***

Jelgavas pils
Kur agrāk bij’ audzis priežu sils,
Tur tagad stāv lepni Jelgavas pils,
Un garām skrien mūžīgi upes-
Lielupe un Driksa.

Cik brīnumainā vietā ir 
Jelgavas pils uz zinību salas,
Kur zinības plūst līdz ar upju straumi
Un nekad neapstājas,
Un nekad nebeigsies.

Lai mūžīgi zied Jelgavas pils
Un lai mūžīgi dzied studentu sirdīs
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Gaismas 
pils!

Aivars Umbraško (MF 3.kurss)



Sagatavoja Jana Šķipare

Francijas karalis 
Luijs XVIII Jelgavas 
pilī dzīvo kā īstens 
valdnieks
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Luija XVIII ierašanās Jelgavā 
bija patiesi karaliska 

Jelgavas pilī viesis ieradās 1798. gada 
20. martā kopā ar emigrējušo 
ministru kabinetu, galmu, gvardi un 
apkalpotājiem. Ceļa malās rindās stāvēja 
karavīri, dārdēja lielgabalu salūti, viņu 
sagaidīt iznāca pilsētas militāro un 
civilo iestāžu vadība, kam svinīgos 
tērpos sekoja amatu pārstāvji. Pie pils 
galvenajiem vārtiem bija nostādīta goda 
sardze apģērbta franču armijas formā, 
kas sagaidot karali, sauca: „Viva le roi!” 
Luijs XVIII raksta savos memuāros: 
„Šī ievērība, kādu es jau ilgi nebiju 
pieredzējis, saldināja manu nelaimi.”
Jelgavas pilī Luijs XVIII ārēji dzīvoja kā 
īsts valdnieks ar savu galmu. Tās bija 
apmēram 200 personas, kas bija saistītas 
ar karali un viņa ģimenes locekļiem. Pie 
pils notika sardzes maiņa, viņš pieņēma 
savus ministrus, sūtņus un vēstniekus. 
Rīkoja dažādas apspriedes, uzņēma 
viesus, piedalījās izklaides braucienos un 
medībās.

Arī otrreiz izvēle par labu 
Jelgavas pilij

Krievijas cars sāka veidot ciešākas 
attiecības ar Napoleonu, un šī iemesla 
dēļ Luijs XVIII 1801. gada 14. janvārī 
bija spiests pamest Jelgavu. Pēc Pāvila I 
nāves viņa pēctecis Aleksandrs I no jauna 
aicināja Francijas troņa pretendentu 
atgriezties Krievijā un apmesties 
dzīvot Kijevā vai Jelgavā. Luijs XVIII 
bija iemīļojis Jelgavas pili un atkārtoti 
izvēlējās dzīvot šeit. Šoreiz viņš uzturējās 
šeit no 1805. līdz 1807.gadam, tomēr 
galms šoreiz bija stipri pieticīgāks – 43 
personas. Franču galmam trūka telpu, 
jo pils ziemeļaustrumu daļu aizņēma 
kazarmas un kara hospitālis. 
Pēc Tilīzes miera līguma uzlabojās 
Krievijas un Francijas attiecības, 
Burbonu stāvoklis sarežģījās un, zaudējot 
Aleksandra I atbalstu, Ludvigs XVIII 
1807. gada oktobrī ar savu svītu uz 
visiem laikiem atstāja Jelgavu, lai dotos 
uz Angliju. Pēc Napoleona slavas norieta 
un viņa izsūtīšanas trimdā, Ludvigam 
XVIII 1814. gadā radās iespēja atgriezties 

1797. gadā Krievijas cars 
Pāvils I bija piedāvājis Jelgavā 
patverties trimdā esošajam 
Francijas troņa pretendentam. 
Luijs XVIII uzaicinājumu 
pieņēma. Šī iemesla dēļ Jelgavas 
pili sāka steigšus sakārtot 
augstā viesa vajadzībām, tika 
veikts arī neliels remonts, kā 
arī no Pēterburgas saņemtas 
mēbeles un spoguļi.

Parīzē kā likumīgam Francijas valdniekam. 
Viņš tornī atradās līdz savai nāves dienai 
1824. gadā.

Pils jubilejas svētku laikā, 23. maijā, 
tās dienvidu vārtos tiks atklāta plāksne 
„Francijas karalis Luijs XVIII ar galmu 
uzturējās Jelgavas pilī no 1798. līdz 
1801. gadam un no 1805. līdz 1807. gadam”. 
Šobrīd vārtos jau atrodas 3 plāksnes, 
kuras atspoguļo svarīgākos notikumus 
Jelgavas pils un arī pilsētas vēsturē: pils 
pamatakmens ielikšanas brīdi 1738.gadā, 
Kurzemes zemnieku brīvlaišanu 1818.gadā 
un augstākās izglītības aizsākumus Jelgavā 
1800.
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Par baroka pērli dēvētā Jelgavas pils savā pastāvēšanas vēsturē ir piedzīvojusi 
gana daudz, lai varētu teikt, ka tai, tāpat kā cilvēkam, piemīt sava seja, raksturs 
un biogrāfija, kuru ar savu roku rakstījis un papildinājis ikviens tās līdzgaitnieks. 
Šodien pils tikpat cēli kā agrāk stāv Lielupes krastā, taču šobrīd tās vēsturi raksta 
studenti un profesori, kas ar savu degsmi un aizrautību piepilda ikvienu pils 
kaktu.

Sagatavoja: Jana Šķipare, konsultante: Ginta Linīte
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Slepenās laulības

Gatavošanos kāzām izdevās noturēt 
slepenībā. Viesi no augstdzimušo 
Kurzemes dzimtu vidus līdz pat pēdējam 
brīdim nezināja negaidītā uzaicinājuma 
iemeslu. Vēlā 1799. gada 6. novembra 
pēcpusdienā karietes brauca uz hercoga 
rezidenci Jelgavas pilī, pa kuras logiem 
plūda vairāku simtu sveču gaismas 
straume, un tās baltās sienas spoguļojās 
Lielupes tumšajos ūdeņos.
Sekoja kāzu mielasts, orķestris un pils 
diriģenta Feihtnera vadībā spēlēja melodiju 
pēc melodijas, sulaiņi iznēsāja izmeklētus 
ēdienus, kausos dzirkstīja vīns.
Vēsts par hercoga laulībām strauji izplatījās 

pa visu zemi. Tika noturēti neskaitāmi 
dievkalpojumi par hercogu pāra laimi, 
rīkoti koncerti un teātra izrādes, tautas 
svētki un balles. Uz pili Jelgavā brauca 
apsveicēji no visām malām.
Doroteju šai laulībai nevajadzēja 
piespiest. Vēl pirms kāzām viņa 
rakstīja: „Mans nākamais vīrs 
būtu ieguvis manas visdedzīgākās 
simpātijas arī tad, ja nebūtu valdnieks; 
viņš ir visnotaļ apbrīnojams vīrietis.”.

Pēteris piedzīvoja divas neveiksmīgas 
laulības: pirmo ar princesi Karolīnu Luīzi no 
nelielas firsta valsts Valdekas, otru ar krievu 
kņazi Jevdokiju Jusupovu. Abas savienības 
saskaņā ar Kurzemes likumiem tika šķirtas 
mantinieku neesamības dēļ.

Jaunais mērķis

1779. gadā bija apritējis viens gads pēc 
šķiršanās no kņazienes Jusupovas, un 
hercogs sāka lūkoties pēc nākamās 
līgavas. Viņš neapmierinājās ar nejaušām 
pretimnācējām, bet arī šoreiz lika lietā visas 
savas pavedinātāja spējas, lai sagrozītu galvu 
skaistai, godīgai un augstdzimušai meitenei.
Šoreiz hercogs bija izvēlējies 18 gadus 
veco, piemīlīgo un labi audzināto Doroteju 
fon Mēdemu, kura bija vienlīdz izveicīga 
gan zirga mugurā, gan deju zālē, gan pie 
klavierēm.
Liekot lietā savu šarmu, hercogam izdevās 
iekarot Dorotejas sirdi. Neskatoties uz to, ka 
Pēterim bija par 37 gadiem vairāk nekā viņa 
izredzētajai, viņš joprojām bija aizrautības 
pilns un viņa sejas panti aizvien bija skaisti 
un vīrišķīgi. 

Iecere par kāzām draud izjukt

Pareizticīgā Krievija neatzina šķiršanos 
no krievu kņazes Jevdokijas Jusupovas, un 
Pēteris bija noraizējies, vai tikai cariene 
neliks šķēršļus viņu laulībai. Par spīti tam 
viņš sāka īstenot savu ieceri precēt Doroteju. 

Ernesta Johana Bīrona dēlam Pēterim, atgriežoties no trimdas, 
bija 38 gadi un tas bija pēdējais laiks lūkoties pēc sievas. Pēterim 
Bīronam savulaik piemita izcilas pavedinātāja prasmes, kuras viņš 
nekautrējās likt lietā. Viņš mīlēja sievietes, skaistas meitenes viņu 
valdzināja, un no ārlaulības sakariem viņam bija trīs bērni.

Sākumā viņš Doroteju kopā ar ģimeni 
ielūdza uz svinībām vasaras mītnē Vircavā. 
Pēc dažām dienām pienāca otrs ielūgums 
uz nelielu pili Svētē, kur palicis vienatnē ar 
Doroteju un viņas māsu, hercogs satvēra 
Dorotejas rokas un atzinās viņai mīlestībā. 
24. oktobrī ar Pētera mātes svētību abi kļuva 
par saderinātajiem.

Slepenas tikšanās un vēstulītes

Saderinātie ik dienu slepeni satikās 
Dorotejas māsas dzīvoklī un ik dienas sūtīja 
viens otram vēstulītes. Trīspadsmit dienās 
kopš saderināšanās Doroteja saņēma 15 
īsus vēstījumus. Vienam no tiem bija šāds 
vēstījums:
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Sagatavoja: Evija Otaņķe, fragmenti un foto: 
Sobkova H., 1995. Sāganas Katrīna. Rīga: Zinātne
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Varenā dienā, varens simbols

Undīne un Kārlis Krūzes, LLU Ekonomikas 
fakultātes absolvents

Došanās uz pili bija viens no mūsu kāzu 
dienas skaistākajiem notikumiem. Pils par 
pieturas vietu īpašajā dienā tika izvēlēta 

skaistās arhitektūras un tobrīd krāšņi 
ziedošo rožu dēļ. Arī daudziem kāzu 
viesiem pils radīja nostalģiskas atmiņas, 
jo tāpat kā Kārlis, arī viņi bija absolvējuši 
LLU. Kārlis atklāj, ka pils ir centrāls un 
varens simbols, tādēļ tas lieliski papildināja 
pārim tik nozīmīgo dienu. 

Kāzu diena ir īpašs notikums ikviena pāra dzīvē, tādēļ ļoti nozīmīga ir arī vietas izvēle, jo šī īpašā diena 
paliek atmiņā visa mūža garumā. Jelgavas pils jau izsenis kā tradicionāla precinieku pieturvieta pulcē gan 
jaunlaulātos, gan kāzu viesus, un arī LLU absolventi un studenti bieži īpašo dienu izvēlas atzīmēt tieši šeit. 
Arī pagājušajā vasarā divi ar LLU saistīt pāri šeit viesojās savā kāzu dienā.  t
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Daiga (Lauksaimniecības fakultātes 4. 
kurss) un Artūrs (Meža fakultātes 1. kursa 
maģistrs) Bukonti gredzenus mīt izvēlējās 
abiem tik ļoti īpašajā vietā – Jelgavas pilī. 

Par spīti tam, ka universitātē jau tā tiek 
pavadīts daudz laika, pāris nolēma, ka arī 
šo svarīgo dzīves notikumu vēlas atzīmēt 
tieši šeit, pils Sudraba zālē. Daiga un Artūrs 
atklāj, ka šoreiz noteicošā bija sajūta, ka tā 
ir mūsu vieta un ka tā tam ir jānotiek, nevis 

faktam, ka tā ir pils.

Jāatzīmē, ka Daiga un Artūrs bija pirmie, 
kuru kāzu ceremonija notika Sudraba 
zālē, tādēļ īpaši svarīgi bija nokārtot 
visas formalitātes, kas nebija nemaz tik 
vienkārši.

Daiga atklāj, ka, jau organizējot pasākumus 
universitātes vajadzībām, vienmēr 
uzmanību pievērsa sīkumiem. Arī šī reize 
nebija izņēmums, un tieši tādēļ vēl lielāks 
bija gandarījums par to, ka viss izskatījās 
tieši tā, kā bija iecerēts. 

Daiga un Artūrs iepazinās, darbojoties 
Studentu pašpārvaldē, kad abi, kandidējot 
studentu vēlēšanām, pārstāvēja 
vienu partiju. Zīmīgi, ka arī Studentu 
pašpārvalde bija sagādājusi jaunajam 
pārim pārsteigumu - īpašus uzdevumus 
pie pils vārtiem.

Interesanti, ka Dzimtsarakstu nodaļas 
darbiniecei tik ļoti iepatikās ideja par kāzām 
pils Sudraba zālē, ka viņa ir sameklējusi jau 
nākamos pretendentus laulību ceremonijai 
šajā skaistajā vietā.

"

foto: Gints Janševskis, Jānis Trekteris, Ojārs Zabarovskis



bija grandiozs. „Pilī mūs sagaidīja tautu 
meitas, kuras mums laipni izrādīja pils 
greznākās vietas – vītņu kāpnes, Sudraba 
zāli. Atceros, ka spēlēja grupa „Edža un 
Niknie”. Tonakt arī nolēmu, ka studēšu šeit, 
un savu lēmumu nenožēloju,” stāsta Māris.

Laulības Svētā Valentīna dienā
Kā vienu no krāšņākajiem un 
interesantākajiem LLU pasākumiem Karīna 
Vinogradova (SZF 2. kurss) un Miķelis 
Vuļs (ITF 4. kurss) atzīst pērn notikušo 
Svētā Valentīna dienas balli. Viena no 
vakara galvenajām aktivitātēm bija TDA 
organizētās fiktīvās laulības, kuru laikā 
gan tādiem pāriem, kuri paguvuši viens 
otru labi iepazīt, gan tādiem, kuri pirmo 
reizi viens otru ieraudzīja šajā vakarā, tika 
dota iespēja „izmēģināt” to, ko nozīmē 

salaulāties. Šajā vakarā ne viens vien balles 
apmeklētājs paguva apprecēties pat vairākas 
reizes!

atceras 2. kursa studentes Linda Trapāne 
(SZF) un Inese Lasmane (EF).

Neatļautas pastaigas pils bēniņos
Četri nu jau 4. kursa ITF studenti atklāj, ka 
reiz pamanījuši, ka kāpnes ziemeļu korpusā, 
kas ved uz LLU lasītavu, vis nebeidzas pie 
lasītavas, bet gan ved augstāk. Liels bija 
puišu pārsteigums, kad atklājās, ka šeit ir 
durvis, kuras nedaudz palaužot, tiek pavērts 
ceļš uz pavisam citu, noslēpumainu pasauli 
– pils bēniņiem. Visvairāk atmiņā palikusi 
neziņa un tas, cik viegli šeit var apmaldīties, 
kā arī šaurās laipiņas, pa kurām vajadzēja 
balansēt. Drosminieki uzkāpa arī uz pils 
jumta, no kurienes, kā atceras puiši, pavērās 
visai iespaidīgs skats. Vēlāk īpašā vieta tika 
parādīta arī meitenēm, kuras labprāt devās 

līdzi iepazīt jaunatklāto pasauli. Puiši par 
nožēlu atzīst, ka drīz pēc viņu atklājuma, 
durvis tika no jauna salabotas, tādēļ līdzīgi 
piedzīvojumi vairs netika atkārtoti, tomēr 
šīs pastaigas pils bēniņos puišiem vienmēr 
paliks atmiņā!

Lēmumu studēt LLU nenožēlo
ITF students Māris Žoids atklāj, ka pirms 
iestājās studēt Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē, bija jau izlēmis par labu 
studijām RTU, taču kādu vakaru kopā ar 
„čomu” nolēma atbraukt un apskatīties, kas 
tad notiek LLU uzņemšanas naktī. Iespaids 
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Studenti ir tie, kas piepilda Jelgavas pili ar degsmi, smiekliem, čalām un galu galā liek tai atdzimt pavisam 
jaunā veidolā nekā tas bija pirms 50, 100 vai 200 gadiem. Ar saviem piedzīvojumiem, atmiņām un sajūtām 
dalās LLU studenti un absolventi.

Jelgavas pils burvība
Anda Ābolkalna (LIF 4. kurss) atceras, ka 
jau tad, kad nobijusies, sakautrējusies un 
neziņas pilna, pirmo reizi iegāja pa Jelgavas 
pils vārtiem un iesniedza pieteikumu 
studijām juta, ka šīs telpas burtiski vilina. 
Pilī ir aizvadīta ļoti liela daļa Andas studiju 
laika, gan mācoties, gan dziedot LLU 
sieviešu korī „Liepa”, bet vēl joprojām 
tiek apbrīnots pils skaistums, plašums 
un dzīvīgums. „Pils vienmēr ir dzīva, jo 
to piepilda studentu straujie sirdspuksti. 
Tā vienmēr būs jauna, jo raitie deju soļi, 
skanīgās koru balsis un jautrie smiekli 
neļauj tai novecot,” uzsver Anda.

Atmiņas no pirmās skolas dienas
Mazliet no nezināma un valdzinošā, 
mazliet no senā un majestātiskā, mazliet no 
mūsdienīgā un diženā – tādu savu pirmo 
tikšanos ar universitāti un Jelgavas pili 

Jelgavas pils LLU studentu 
un absolventu atmiņās, sajūtās un piedzīvojumos

Brīvajā brīdi
Mazu atelpas mirkli pirms 

nezināmā - bakalaura darba 
aizstāvēšanas un izlaiduma 

iemūžinājusi LLU EF 
absolvente Ieva Erdlāne. 

Sagatavoja: Evija Otaņķe



Jaunuzceltais Jelgavas pils korpuss 1939. gadā

Jelgavas pils jau izsenis veikusi pilsētas 
reprezentatīvo funkciju, tādēļ arī tikusi attēlota uz 

pastkartēm, kuras tikušas sūtītas tuviniekiem, draugiem, radiem, 
paziņām un mīļotajiem cilvēkiem uz visdažādākajām pasaules 
vietām. Pastkartes kalpo arī kā lieliskas vēsturiskas liecības, ar 

kuru palīdzību iespējams šķetināt pamatīgās celtnes vēstures 
līkločus. Šīs un vēl daudzas citas pastkartes no 23. maija būs 

iespējams aplūkot klātienē izstādē 
„Jelgavas pils pastkartēs”.
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Jelgavas pils 20. gs. sākums

Jelgavas pils 19. gs. 60. gados

Jelgavas pils 20. gs 20. gados

Jelgavas pils marta palu laikā 2010. gadā

Jelgavas pils kanāls 20. gs. sākumā

 Jelgavas pils parks 20. gs. 30. gados

 Jelgavas pils Sudraba zāle 20. gs. sākumā

Jelgavas pils 20. gs. 30. gadu sākumā

Jelgavas pils šodien Plēsums 2013 pavasaris19

Pastkartes no Normunda Reča kolekcijas un 
interneta vietnes zudusilatvija.lv

Jelgavas pils 
pastkartēs 




