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Latvija kā kultūras, mākslas, tirdzniecības un pasaules 
iedvesmas mijiedarbības krustpunkts bijis īpašs un nozīmīgs jau 16. un 
17. gadsimtā. Mūsdienu dzīves ritmā, kad pašsaprotama šķiet ceļošana, 
iespaidu aizgūšana no tālu zemju kultūrām, arhitektūras, mākslas 
vai pat tik ikdienišķas lietas kā valsts tradicionālā virtuve, ārkārtīgi 
noslēpumaina šķiet tieši tāda pat iedvesmu apmaiņa 16. gadsimtā. 
Visas pasaules un vēl jo vairāk Eiropas mērogā tā laika arhitektūras 
vai kultūras centienu dažādās pašizpausmes noritējušas gan cilvēcisku 
kontaktu, draudzības, radniecības un laulību saišu kontekstos, kas sniedz 
uzskatāmu pārliecību, ka gara radniecība, augsto aprindu pārstāvju 
savstarpējā komunikācija, attiecības vai pat kaislības tieši tādā pat mērā 
raksturojamas bez valstu robežām kā šodien. 

Ņemot vērā, ka Kurzemes hercogistes laikā Jelgava un tās apkārtne 
raksturojama kā kultūras, izglītības un mākslas centrs pat vēl lielākā 
mērā kā Rīga, ir pašsaprotami, ka vēstures pēdas visas Eiropas kontekstā 
caurvij Jelgavu gan apbūves, gan notikumu, gan dažādu atstāto liecību 
ziņā. Pārsteidzoši daudz spilgtu personību, pasaules mēroga līderu, 
aristokrātu dzimtu dzīves norises saistāmas ar Jelgavu un tās apkārtni. 
Un tikpat pārsteidzoši, ka atstātais mantojums izstaro materiālas   un 
emocionālas vērtības vēl šobaltdien, ko vērts iepazīt, izzināt un 
iedziļinoties izprast.



2Jelgavas akadēmiskā ģimnāzija 
jeb Pētera akadēmija (Academia Petrina)

Academia Petrina ēkā ierīkotā Jelgavas vīriešu ģimnāzija, 20. gadsimta sākums

Jelgavas vīriešu ģimnāzijas audzēknis un 
nākamais Latvijas Republikas prezidents 

Jānis Čakste

Academia Petrina dibināšanas 
iniciators – Kurzemes un 

Zemgales hercogs Pēteris (Bīrons)
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Academia Petrina vārds saistās ar Latvijas augstākās 
izglītības pirmsākumiem, kad pēc Kurzemes un Zemgales 
hercoga Pētera Bīrona iniciatīvas un par viņa līdzekļiem 
tika dibināta un uzcelta Jelgavas akadēmiskā ģimnāzija. 
Savu darbību tā sāka 1775. gadā, bet gadu vēlāk izvietojās 
dāņu izcelsmes hercoga galma arhitekta Severina Jensena 
projektētajā ēkā. Tajā tika iekārtota izcila bibliotēka 
un laboratorijas fizikas, ķīmijas, meteroloģijas un citu 
pētījumu vajadzībām. 1783. gadā atvēra zvaigžņu lūkotavu, 
kas bija pirmā observatorija Latvijā, otrā Baltijā.

Vēlāk Pētera akadēmiju pārveidoja par vidējās izglītības 
iestādi – Kurzemes guberņas ģimnāziju vīriešiem. Bijušās 
Academia Petrina ēkā no 1920. līdz 1940. gadam darbojās 
Klasiskā ģimnāzija, vēlāk saukta par Pētera ģimnāziju. 

Jelgavas ģimnāzijā mācījušies daudzi ievērojami 
audzēk ņi – latviešu, lietuviešu, poļu un vācbaltiešu valsts 
un kultūras darbinieki, zinātnieki, ārsti un citu nozaru 
speciālisti – Krišjānis Barons, Kārlis Kundziņš, Jānis 
Čakste, Alberts Kviesis, Vilis Olavs, Juris Alunāns, Ādolfs 
Alunāns, Kārlis Mīlenbahs, kā arī redzami Lietuvas un 
Polijas sabiedriskie darbinieki – Lietuvas prezidents 
Antans Smetona, Kauņas universitātes rektors un mācību 
spēks Petras Avižonis, Lietuvas valsts pirmais sūtnis Latvijā 
Jonas Šļūps, Polijas prezidents Staņislavs Vojcehovskis.

S. Jensena projektētā ēka pieder pie vēlā baroka un 
agrīna klasicisma stila. 1919.  gadā bermontiādes laikā 
ēka tika nopostīta, ugunsgrēkā gāja zudumā bibliotēka 
un laboratorijas. 1944.  gadā ēka pārdzīvoja otrreizēju 
postījumu  – vācu un padomju armiju savstarpējo cīņu 
laikā no ēkas palika tikai sienas. Pēc atjaunošanas no 
1952. gada Academia Petrina ēkā izvietots pilsētas muzejs 
un bibliotēka, pašlaik – Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un 
mākslas muzejs. Ēka iekļauta Eiropas kultūras mantojuma 
sarakstā.



Jānis Čakste savā darbistabā “Aučos”, 20. gs. 20. gadi

4Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes 
dzimtas mājas “Auči” Salgales pagastā

Jānis Čakste “Auču” bišu dravā, 20. gs. 20. gadi

“Auču” mājas, 1999. gads
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1871.  gadā pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa 
Čakstes tēvs Krišjānis Čakste nopirka dzimtas mājas un 
zemi – Salgales pagasta “Aučus”. Pirmās mācības nākamais 
prezidents uzsāka dzimtajās mājās, bet turpmākās skolas 
gaitas saistās ar Jelgavu un Maskavu, kur tika iegūta juridiskā 
izglītība, kas palīdzēja nest demokrātiskās idejas Latvijā 
un sakņot latviešos domu par savu valstiskumu, vēlāk – 
izstrādāt Latvijas Satversmi. 

Nav zināms, kad īsti Jānis Čakste (1859–1927) kļuva par 
“Auču” saimnieku. Domājams, ka tas notika 19.  gadsimta 
beigās, kad veidojās parks ar lielajām alejām un augļu 
dārzu. Tajā laikā tika iestādīts ap 100 rožu un, lai padarītu 
saimniecību vēl ienesīgāku, papildus vecajam 3,7 ha lielajam 
augļu dārzam Jānis Čakste 1912. gadā kopā ar bērniem iestā
dīja vairākus tūkstošus dažādu šķirņu ābeļu 33 ha platībā, ar 
domu, ka tas būs lielākais dārzs Kurzemes guberņā.

“Auči” prezidentam bija gan darba, gan klusas atpūtas 
vieta visa mūža garumā. Te tika svinēti Jāņi un uzņemti 
ciemiņi. Prezidentam nebija sveša arī biškopība  – stropus 
krāsoja dažādu valstu karogu krā sās un nosauca attiecīgo 
valstu vārdā. Pēc Jāņa Čakstes ierosinājuma tika celta jauna 
dzīvojamā māja, pabeigta pēc viņa nāves – 1928. gadā.

1940. gadā “Aučus” nacionalizēja, mājās ierīkoja mašīnu 
un traktoru staciju, zemi sadalīja bez zem niekiem. Otrā 
pasaules kara laikā vācu okupācijas varas iestādes atgrieza 
saimniecību Čakstu ģimenei, bet 1944. gadā “Auču” īpašnieki 
bija spiesti doties bēgļu gaitās uz Zviedriju. 

Pēc kara beigām “Aučos” ierīkoja Rīgas drāšu fabrikas 
palīgsaimniecību, bet 1949.  gadā kolektivizācijas laikā to 
likvidēja, dzīvojamā mājā iekārtoja veikalu un kantori, tad 
dzīvokļus. Zemi pievienoja padomju saimniecībai “Zālīte”, 
vēlāk kolhozam “Draudzība”.

1995.  gadā Zviedrijā dzīvojošais Jāņa Čakstes mazdēls 
Jānis Konstantīns Čakste atguva īpašuma tiesības, atjaunoja 
un sakopa “Aučus”, 1999. gadā iekārtoja muzeju – piemiņas 
vietu, kur tiek glabāta infor mācija par Latvijas valsts pirmo 
prezidentu Jāni Čaksti. 

“Auči” ir iekļauti Eiropas kultūras mantojuma sarakstā. 
Savukārt Jāņa Čakstes vārds minēts starp 100 lielā
ka    jiem pasaules demokrātiem 1998. gada 7. novembrī 
Šveicē Jungfraujohas kalnā atklātajā Brīvības hallē līdzās 
Mahatmam Gandijam, Abrahamam Linkolnam, Andrejam 
Saharovam, Vinstonam Čerčilam u.c. 

Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes 
dzimtas mājas “Auči” Salgales pagastā



6Blankenfeldes muiža 
Vilces pagastā

Francijas karaļa Luija XVIII portrets. 
Autors nezināms

Blankenfeldes muižas kungu māja, 20. gs. sākums

Blankenfeldes muižas kungu māja. Ilzes Smildziņas akvarelis, 2009. g.
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Blankenfeldes muižas pirmsākumi saistīti ar Kurzemes 
hercogistes vēsturē ievērojamo fon Mēdemu dzimtu. 1462. gada 
6. martā Livonijas ordeņa mestrs izlēņoja zemi starp Platones 
un Svētes upēm Klausam fon Mēdemam, kurš bija pirmais senās 
Lejassaksijas zemes pārstāvis Kurzemē. Nākamajos gadsimtos 
vairakkārt mainījās muižas īpašnieki, tā piederēja fon Butleru, 
fon ManteifeluScēgu, fon Kēnigsfelsu un fon Hānu dzimtām.

18. gadsimta vidū Ernsts Johans Butlers uzsāka daudzu 
jaunu muižas ēku celtniecību, šajā laikā viņš vadīja arī Jelgavas 
un Rundāles pils būvniecību. Starp muižas jaunajām ēkām 
nozīmīgākā bija baroka stilā celtā kungu māja, kas savā būtībā 
saglabājusies līdz mūsdienām. Kungu māju 18. gadsimta beigās, 
kad modē nāca klasicisms, muižas īpašnieks Andreas fon 
Kēnigsfelss pārbūvēja, saglabājot velvētos pagrabus un telpu 
anfilādes principus, taču daļēji izmainot interjeru. Pārbūves 
un inter  jera izmaiņas notikušas arī 19. gadsimtā fon Hānu 
valdīšanas laikā.

Jau 18. gadsimtā muižas neatņemama sastāvdaļa bija dārzi – 
gan sakņu un augļu dārzi, gan barokālie dārzi, kas, mai noties 
modei, vēlāk pārveidoti par ainavu parkiem. Aiz Blankenfel des 
muižas kungu mājas atrodas parks, tajā sastopami seni koki, 
galvenokārt ozoli un liepas, kā arī baltegles, balzāmegles un citi 
svešzemju koki. Parka teritorija ir 12 ha, tajā iekārtota celiņu 
sistēma, vairāki dīķi, paviljoni un alejas. 

Spožākā epizode Blankenfeldes muižas vēsturē saistās ar 
laiku, ko šeit pavadīja nākamais Francijas karalis Luijs XVIII 
un viņa svīta, kuriem 1791. gadā izdevās aizbēgt no Francijas. 
No 1798. gada līdz 1800. gadam Luijs XVIII apmetās Jelgavas 
pilī, tad emigrēja uz Poliju, bet Blankenfeldes muižā ar Annas 
Barbaras fon Kēnigsfelsas piekrišanu viņš uzturējās 1804. gada 
augustā un septembrī, pēc tam atkārtoti 1805. gadā. 

 Mūsdienās Blankenfeldes muiža ir privātīpašums, tajā ne
sen restaurēta un rekonstruēta vārtu māja, stallis un paviljoni, 
izstrādāts kungu mājas restaurācijas projekts, atjaunots parks 

ar celiņu sistēmu, iestādīts ābeļdārzs un plūškoki, radīta 
moderna sulu, sīrupu un vīna ražotne. Galvenā uzmanība 
tiek pievērsta dabīgu produktu, sevišķi no plūškoka, 
ražošanai, uzturot muižas tradīcijas. Muiža ir atvērta 
apmek lētājiem, tajā notiek pasākumi, tiek piedāvātas 
ekskursijas un degustācijas. Šeit var apskatīt saglabājušos 
reti sastopamo mazo formu arhitektūru – iebraucamos 
vārtus, paviljonus, vītņu kāpnes u.c. Muižā darbojas Valda 
Jākobsona Zvanu muzejs, kurā atrodas vairāk nekā 1000 
zvanu un zvaniņu no dažādām valstīm.

Teksts: vēsturniece Valda Kvaskova
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Elejas muižas apbūve

Grāfs Johans Frīdrihs fon Mēdems

Elejas muiža, 19. gs.
Kurzemes hercogienes Dorotejas piemineklis 

Elejas parka Tējas paviljonā, 1928. gads

Elejas muižas parka akvarelis, 19. gs. 1. cet.
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Elejas muižas vēsture aizsākās 16.  gadsimtā, kad 
muižas zemi lēnī saņēma Kurzemes un Zemgales hercoga 
padomnieks Georgs fon Tīzenhauzens. 1753.  gadā muižu 
savā īpašumā ieguva Johans Frīdrihs fon Mēdems un šīs 
dzimtas pēctečiem tā piederēja līdz pat 1920.  gadam, kad 
Latvijas valsts agrārās reformas rezultātā muižas zeme tika 
sadalīta 150 saimniecībās, un Mēdemi pārcēlās dzīvot uz 
Vāciju. 

Kad 1785.  gadā Elejas muižu mantoja Kristofs Johans 
Frīdrihs (Žanno) fon Mēdems, sākas muižas pārbūves darbi – 
radās klasicisma uzplaukuma periodam raksturīgais muižas 
ansamblis ar kunga māju parādes pagalma galā un simetriski 
izkārtotām saimniecības ēkām, arī parks, bet 20. gs. sākumā 
izveidoja dzimtas kapus.

Par Elejas muižas kungu mājas projekta autoru uzskata 
itāļu izcelsmes Pēterburgas arhitektu Džakomo Kvarengi 
(1744–1817), bet par projekta realizētāju kļuva Prūsijas 
arhitekts Johans Georgs Ādams Berlics (1753–1837), ar kuru 
Žanno fon Mēdems bija iepazinies Berlīnē un uzaicinājis 
kļūt par savu personisko arhitektu. Modificējot Dž. Kvarengi 
projektu, pēc arhitekta Berlica projekta ir tapušas daudzas 
Latvijas pilis klasicisma manierē – Durbes, Kazdangas, 
Mežotnes, Blīdenes un citas, kuras ir arhitektoniski līdzīgas 
Elejas pilij. Pirmā pasaules kara laikā 1915. gadā, atkāpjoties 
Krievijas armijas daļām, Elejas pils kopā ar pārējo muižas 
ansambli (kopumā 18 ēkas) tika nopostīta. 

Mūsdienās no pils kompleksa ir saglabājušies: Elejas pils 
drupas, muižas Pārvaldnieka ēka, Teātra ēka jeb klēts, alus 
darītava, Tējas namiņš un laukakmeņu žogs ar arkādēm, kas 
ir viens no retajiem šāda veida arhitektūras pieminekļiem 
Latvijā. Parkā, kur aug vairāk nekā 1200 dažādu sugu koku, 
15  kokiem ir piešķirts dižkoku statuss. Savu atdzimšanu 
2015.  gadā piedzīvojis renovētais Elejas Tējas namiņš un 
mūra žogs. Tējas namiņš saņēmis atzinību konkursa “Latvijas 
Būvniecības gada balva 2015” kategorijā “Gada restaurācija”. 
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Jelgavas pils

Jelgavas pils arhitekts 
Frančesko Bartolomeo Rastrelli

Jelgavas pils, 1866. gada gravīra Nopostītā Jelgavas pils pēc Otrā pasaules kara

Jelgavas pils 19. gadsimtā Jelgavas pils 19. gadsimtā

Jelgavas pils 20. gadsimta 30. gados
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Jelgavas pils, kur mūsdienās mājvietu ir radusi Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte (LLU), nav radusies tukšā 
vietā. Šeit 1265.  gadā vācu kolonizācijas Baltijā laikā bija 
uzcelta Livonijas ordeņa pils, vēlākajos laikos tā kļuva par 
Kurzemes un Zemgales hercogu rezidences vietu.

Ernsts Johans Bīrons, kļuvis par Kurzemes un Zemgales 
hercogu, savu valdīšanas sākumu iezīmēja ar vecās pils 
uzspridzināšanu 1737.  gadā, lai atbrīvotu vietu jaunajai – 
Jelgavas toreizējiem mērogiem pārāk grandiozai pilij. 

Jelgavas pili projektēja Krievijas galma arhitekts itālis 
Frančesko Bartolomeo Rastrelli (1700–1771), kurš 1738. gadā 
ieradās Jelgavā, lai uzsāktu priekšdarbus pils būvniecībai. 
Vienlaicīgi F. B. Rastrelli strādāja pie jau 1735. gadā iesāktās 
Rundāles pils būves. Neraugoties uz to, ka F. B. Rastrelli 
dar  bojās ne tikai Pēterburgā, Kijevā un citur, kopumā viņš 
Kurze mes un Zemgales hercogistē pavadīja 10 gadus.

Rastrelli dzimis Parīzē, kur tobrīd strādāja viņa tēvs – no 
Florences iebraukušais tēlnieks Bartolomeo Karlo Rastrelli. 
1716. gadā Rastrelli ģimene devās uz Krieviju, kas kļuva vi
ņiem par otro dzimteni, tur nākamais Jelgavas pils arhitekts 
pie Sankt pēterburgas arhitektiem mācījās celtņu projek

tēšanu. Rastrelli meistarība izpaužas spējā apvienot baroku 
ar krievu arhitektūras stilu. Jelgavas pils celta vēlā baroka 
stilā; tā bija hercogu ziemas rezidence.

1795.  gadā pils kļuva par Kurzemes gubernatora rezi
dences vietu, tajā izvietoja dažādas guberņas iestādes. 
Politisko patvērumu pilī Francijas karalim Luijam XVIII un 
viņa galmam dod Krievijas imperatori Pāvils I – no 1798. līdz 
1801. gadam un Aleksandrs I no 1805. līdz 1807. gadam.

Pilī ir viesojušies Krievijas imperatori Katrīna II, Pāvils 
I, Aleksandrs I un citas prominentas personas, tajā skaitā 
1916. gadā Vācijas ķeizars Vilhelms II.

1937.  gadā pilij piešķīra Viestura piemiņas pils nosau
kumu un tajā izvietojās Latvijas Lauksaimniecības kamera, 
tika likti pamati ceturtā pils korpusa būvei – rietumu spār
nam. 1939.  gadā svinīgi atklāja Jelgavas Lauksaimniecības 
akadēmiju – pirmo patstāvīgo augstāko mācību iestādi lauk
saimniecības zināšanu apguvei Latvijā. 

1944.  gadā pils cieta karadarbībā, tās atjaunošana tika 
uzsākta tikai 1955. gadā, darbus kopumā pabeidza 1961. gadā.

Mūsdienās bez LLU pilī izvietojušās Kurzemes hercogu 
kapenes, pils un mācību iestādes muzejs.



Krievijas armijas karavadonis ģenerālfeldmaršals 
grāfs Boriss Šeremetjevs. Autors Karls Šurmans, 1710

12Mūrmuižas kauja
Vilces pagastā

Mūrmuižas kauja. 18. gadsimta gravīra no Johana Kristofa Broces kolekcijas

Zviedru armijas karavadonis ģenerālis Ādams Ludvigs Lēvenhaupts. 
Litogrāfija pēc Dāvida fon Krafta gleznotā portreta, 1849
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1705. gada 16. jūlijā netālu no Mūrmuižas pie Svētes upes 
notika viena no smagākajām kaujām starp zviedru un krievu 
karaspēku Lielā Ziemeļu kara laikā (1700–1721). Zviedrijas 
karaļa Kārļa XII viens no mērķiem bija iekarot Polijas
Lietuvas valsti, bet pirms šī mērķa sasniegšanas viņš nolēma 
iekarot Kurzemes un Zemgales hercogisti, kas arī izdevās 
1701. gadā. Lai atvairītu poļu centienus atkarot hercogisti, to 
sargāt bija atstāts Ā. L. Lēvenhaupts, kurš 1703. gadā bija arī 
Mītavas (Jelgavas) gubernators. 

Krievijas caram Pēterim I bija līdzīgi plāni: doties uz    
PolijasLietuvas valsti, bet pirms tam atbrīvot Kurzemes
Zem  gales hercogisti no zviedriem. Abi karaspēki, virzo ties 
viens otram pretī, satikās pie Mūrmuižas. Krievu karaspē
ku – apmē ram 12 tūkstošus vīru – vadīja ģenerāl feldmaršals 
Šeremet jevs, bet zviedru ar 7 tūkstošiem vīru – ģenerāl leit  
nants Lēven haupts. Neraugoties uz krievu karaspēka pār  spē
ku, zviedriem, sa šķeļot krievu karaspēku, izdevās to sakaut.

1935. gadā Latvijas valdība kopā ar zviedriem Mūrmuižas 
kau jas vietā uzstādīja pieminekli – Uzvaras stēlu, tās autors – 
tēlnieks Pēteris Ārendts. Piemineklim bija jāsimbolizē ne 
tikai zviedru uzvaru, bet arī pasaules humānā uzskata ne
mirstīgumu, kas bija izpaudies zviedru armijas attieksmē 
pret civiliedzīvotājiem – Ā. L. Lēvenhaupts bija norīkojis 
armi jas vienības lauku sētu apsargāšanai. Uz pieminekļa ir 
uz raksts zviedru un latviešu valodā: “1705. gada 16. jūlijā šajā 
vietā zviedru karapulki Ādama Ludviga Lēvenhaupta vadībā 
uzvarēja spēcīgāku ienaidnieku”.

1991. gadā Mūrmuižā sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību 
atklāja pieminekli kritušajiem zviedru karavīriem Lielajā 
Ziemeļu kara kaujā par Mūrmuižu. Pieminekļa autors – 
tēlnieks Mārtiņš Zaurs. Piemineklis veidots no zviedru melnā 
granīta krusta formā tā, lai krusta forma saglabātos jebkurā 
rakursā, tajā skaitā arī raugoties no augšas, un tas nemestu 
ēnu. Tam ir simboliska jēga – lai nekad nebūtu ēnas latviešu 
un zviedru tautu attiecībās.

1935. gadā uzstādītā Uzvaras stēla Mūrmuižas kaujas vietā

1991. gadā uzstādītais piemineklis 
kritušo zviedru karavīru piemiņai 
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Jelgavas

Svētās Trīsvienības baznīcas tornis

Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīca 19. gs. beigās, skats no tirgus laukuma

Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīca 
20. gs. 20.–30. gados, skats no Pasta salas

Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas iekšskats Nopostītā Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīca, 1945. gads
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Sv. Trīsvienības baznīca pirmo reizi rakstītos avotos 
minēta 1522.  gadā. Tās draudze bija pilsētā un apkārtnē 
dzīvojošie vācieši, tādēļ tautā saukta par vācu baznīcu. Tā kā 
baznīca bija koka un novecojusi, saskaņā ar hercoga Gotharda 
(Ketlera) 1567.  gada Baznīcu rīkojumu nolēma uzsākt jaunas 
baznīcas būvniecību. To sāka celt blakus vecajai 1574. gadā un 
tā uzskatāma par vienu no pirmajām jaunuzceltajām luterāņu 
mūra baznīcām Eiropā. 

Līdzekļu trūkuma dēļ celtniecības darbi ieilga, taču, 
patei coties hercogienes Annas (Ketleres) mece nātismam, 
celtnie cība neapstājās. Baznīca tika pabeigta 1615.  gadā, bet 
nepabeidza torni. Paralēli izmantoja veco baznīcu, kas pildīja 
kapsētas baznīcas funkciju, līdz to 1627.  gadā sagrāva vētra. 
Tā kā reizē ar baznīcas celtniecību veidoj ās pilsētas kvartāls, 
tika domāts arī par apkārtējo apbūvi – tā neaizēnoja, bet izcēla 
baznīcas diženumu. 1688. gadā izdevās pabeigt jaunās baznīcas 
zvana torni. Pateicoties valdošo hercogu sievām, baznīca kļu
va par vienu no reprezentablākajām celtnēm pilsētā ar bagā
tīgu un greznu interjeru. 1696.  gadā baznīca ieguva Jelgavas 
zvanu lējēju darbnīcā atlietu zvanu, kas tolaik bija lielākais 
tuvākajā apkārtnē – metru augsts un teju 1,5 m diametrā. 
Baznīcai bija sava misija – tā bija ne tikai garīgais centrs, bet 
arī Reformācijas rezultātā pieņemtā un atbalstītā luterānisma 
simbols hercogistē.

19. gadsimtā sāka nolīdzināt blakusesošo kapsētu, 1843. un 
1863. gadā baznīcu pārbūvēja, tornis ieguva neogotisko smaili.

1944. gada vasarā cīņās par Jelgavu baznīca atradās kauju 
epicentrā, rezultātā to sagrāva. Novācot drupas, baznīcas 
torni saglabāja, pie tā padomju varas gados iekārtoja skvēru. 
20. gs. 50. gadu otrajā pusē baznīcas tornī notika remonts, bet 
70. gados radās iecere par tā pilnīgu atjaunošanu un praktisku 
pielietošanu, kas tomēr nerealizējās. 20. gs. 90. gados tapa pro
jekti, tika rīkotas sabiedriskas akcijas un vākti līdzekļi torņa 
atjaunošanai – tornis simboliski tika uztverts kā nelikvidētās 
kara sekas Jelgavā. 

Torņa atjaunošanas darbi noritēja pakāpeniski un 
aizņēma ilgu laiku – 2003. gadā pie torņa atklāja pieminekli 
Jānim Čakstem (tēlniece A. Dumpe); 2004. gadā torni pār
sedza ar stikla jumtu, un tā augstums sasniedza 50,17 m; 
2009.  gadā notika arhitektoniskā un mākslas izpēte, 
arheolo ģiskie izrakumi un rekonstrukcijas darbi, līdz 
2010. gadā notika tā svinīga atklāšana. 

Šobrīd tornī izvietots Tūrisma informācijas centrs, vēs
tures ekspozīcijas un franču restorāns „La Tour de Marie”.



16Grāfu Mēdemu piepilsētas rezidence
Villa Medem Jelgavā

Villa Medem interjers 20. gadsimta sākumā

Villa Medem 20. gadsimta sākumā

Jelgavas Linu kombināta klubs, 
20. gs. 50. gadu beigas

Grāfs Žanno fon Mēdems 
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Lai gan grāfa titulu Johans Frīdrihs fon Mēdems 
saņēma tikai 1779.  gadā, Mēdemi bija viena no vecākajām 
muižnieku dzimtām, kas dzīvoja Latvijas teritorijā. Viņu 
vārds rakstītajos avotos atrodams jau 1240. gadā, bet Baltijas 
atzara aizsācējs ir Klauss no Mēdeheimas, kurš 1459.  gadā 
kļuva par Livonijas ordeņa vasali. Johana Frīdriha fon 
Mēdema jaunākā meita Anna Šarlote Doroteja bija pre
cējusies ar Kurzemes un Zemgales hercogu Pēteri Bīronu, 
bet vecākā meita Elizabete Šarlote Konstance Reke kļuva par 
visā Eiropā pazīstamu rakstnieci, savukārt jaunākais dēls 
Kristofs Johans Frīdrihs (saukts arī par Žanno) bija dienestā 
pie Prūsijas karaļa Frīdriha II Lielā un Frīdriha Vilhelma II, 
kā arī pie Krievijas imperatora Pāvila I. Žanno fon Mēdems 
bija hercoga Pētera svainis un pirmā Kurzemes gubernatora 
grāfa Pālena znots. 19.  gadsimtā izveidojas dzimtas atzars, 
kas saistīts ar Krieviju. Mēdemu pēcteči vairākās paaudzēs 
ieņēma Krievijā atbildīgus amatus un nodarbojās ar savu 
muižu apsaimniekošanu. 

Žanno fon Mēdems, atbilstoši savam politiskajam statu
sam un, rūpējoties par tam atbilstošu mantisko statusu, 
pasūtīja Rietumeiropas arhitektam Berlicam piepilsētas 
rezidenci Jelgavas nomalē Villa Medem, kas tika uzcelta 
1818. gadā. Tā ir viena no nedaudzajām klasiskajā manierē 
celtajām ēkām, kas saglabājusies Jelgavā līdz mūsdienām. 
Pie Villa Medem ierīkotais dārzs 19.  gadsimtā bijis atvērts 
publiskiem apmeklējumiem. Viens no izcilākajiem apskates 
objektiem dārzā ir bijis piemineklis grāfa Žanno māsai 
hercogienei Dorotejai. Pēc hercogienes Dorotejas nāves, 
pieminot viņas nopelnus hercogistes labā, tika nolemts 
Jelgavā uzstādīt pieminekli, kas tika pasūtīts tēlniekam 
Eduardam Šmitam fon Launicam un izgatavots Itālijā 
1827.  gadā. Pieminekli no Livorno nogādāja un uzstādīja 
Villa Medem dārzā, kur tas atradās līdz pat 1863.  gadam, 
kad to pārveda uz Elejas muižu un novietoja Tējas namiņā. 

Tas Latvijas mākslas vēsturē tiek uzskatīts par vienu no 
izcilākajiem klasicisma laikmeta tēlniecības darbiem, bet 
līdz mūsdienām diemžēl nav saglabājies.

Villa Medem kara darbības rezultātā 1944.  gadā tika 
nopostīta. No 1946. līdz 1954. gadam noritēja ēkas atjau
nošana, tajā darbojās Jelgavas Linu kombināta klubs. Pašlaik 
Villa Medem ir privātīpašums, notiek tās sakopšana.



18Ziemassvētku kauju vietas
Valgundes pagastā

4. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka strēlnieki 
Tīreļpurvā Ziemassvētku kauju laikā

4. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka zirgu novietne Ziemassvētku kauju laikā
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Pirmā pasaules kara laikā izveidojās Rīgas fronte, kas 1915. gadā sadalīja 
Latviju divās daļās – vācu armijas okupētajā, kurā ietilpa arī Jelgava, un 
neokupētajā. Posmā starp Babītes ezeru un Olaini, sauktu par Tīreļpurvu, bija 
izveidota vācu aizsardzības līnija – nocietinājumi apmēram 30 km garumā.

Pēc neveiksmīgas kampaņas 1916.  gadā Rumānijas teritorijā Krievijas 
12. armijas virspavēlniecība saņēma uzdevumu veikt ofensīvu Rīgas frontē, 
lai piesaistītu Vācijas karaspēka rezerves un palīdzētu sabiedrotajam Fran
cijas karaspēkam izturēt Verdenas kauju (vienu no smagākajām Pirmā 
pasaules kara laikā). 

1916.  gada 23.  decembrī (pēc jaunā stila – 1917.  gada 5.  janvārī) sākās 
tā saucamā Jelgavas operācija jeb Lielupes kauja, kuras mērķi bija pārraut 
vācu nocieti nājuma līniju Tīreļpurvā. Stiprais sals deva iespēju sasalušajā 
Tīreļpurvā veikt kaujas uzdevumu. Tā kā kauja sākās Ziemassvētku priekš
vakarā un turpinājās līdz pat 29. decembrim (j. st. – 1917. gada 11. janvāris), 
tā ieguva Ziemassvētku kauju nosaukumu. Krievijas pusē cīnījās 40 tūkstoši 
vīru, bet vācu   – 25 tūkstoši. Galvenos kaujas uzdevumus uzticēja pildīt tieši 
Latviešu strēl nieku vienībām, tas tika sekmīgi veikts – vācieši atkāpās, bet, 
tā kā 12.  armijas virspavēlniecība nebija izplā nojusi kaujas stratēģiju līdz 
galam, kaujas rezultāti ne tika izmantoti. Vācu armija 1917. gada 10. janvārī, 
piesaistot papildspēkus, veica pretuzbrukumu un laikā līdz 23.  janvārim 
atguva zaudētās pozīcijas (j. st. – 1917. gada 22. janvāris – 4. februāris). Abās 
kaujās krita vai pazuda bez vēsts apmēram 9 tūkstoši Latviešu strēlnieku – 
37,5% no visa kaujas sastāva, bet kopumā 12.  armija zaudēja apmēram 
45  tūkstošus cilvēku – neraugoties uz izpildītajiem kaujas uzdevumiem, it 
kā plānotā Jelgavas atbrīvošana nenotika un nestais upuris bija veltīgs, tomēr 
latviešu strēlnieku varonība pie saistīja militāro speciālistu uzmanību visā 
pasaulē. 

Kā atskaņas no tiem laikiem mūsdienās augstākā kāpa uz ziemeļiem 
no Tīreļpurva ir ieguvusi Ložmetēj kalna nosaukumu, ir saglabājušies vācu 
aizsargvaļņi un citi fortifikācijas elementi, kas ir unikālas Pirmā pasaules 
kara liecības Baltijas teritorijā. “Mangaļos”, kur notika sīvas kaujas, ir 
izveidots Ziemassvētku kauju muzejs (Latvijas Kara muzeja filiāle), kaujas 
vietu takas un apskates objekti. 20. gs. 90. gados Ziemassvētku kauju vietās 
tika uzstādītas piemiņas zīmes, un katru gadu janvārī Ziemassvētku kauju 
atceres pasākumā tiek godināta varonīgo strēlnieku piemiņa.



20Eliasu dzimtas mājas “Zīlēni” 
Platones pagastā

Ģ. Eliass pie savas darbnīcas “Zīlēnos” 1932. gadā

Eliasi Briselē 1910. gadā

Ģ. Eliass ar māti, tēvu un brāli “Zīlēnos” 1930. gados

Ģederts Eliass “Zīlēni rudenī” Ģederts Eliass “Zemgales māja upes krastā”, 1931. g.
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“Zīlēni”, kas rakstītos avotos pieminēti jau 18.  gadsimtā, 
bija vidēja lieluma Zemgales saimniecība, kas atradās auglīgā 
vietā – kalnā pie Platones upes, ar dārzu un bišu dravu. Kā daudzi 
latviešu saimnieki 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā, arī “Zīlēnu” 
saimnieki Jānis un Karlīne Eliasi ienākumus no saimniekošanas 
nolēma ieguldīt savu četru bērnu – Kristapa, Ģederta, Maijas 
un Jura – izglītošanā. Vecāki jaunajai paaudzei ļāva ne tikai 
aizrauties ar sociāldemokrātijas idejām, bet arī aktīvi piedalīties 
1905.–1907. gada revolūcijas notikumos. Lai izvairītos no carisma 
represijām, jaunie Eliasi aizceļoja uz ārzemēm.

Vecākais brālis Kristaps Eliass (1886–1963) no 1909. līdz 
1914. gadam studēja Briseles universitātes Vēstu res un filozofijas 
fakultātē, bija mākslas zinātnieks, sabiedriski politisks darbinieks, 
publicists, Tautas pa do  mes loceklis, Latvijas Satversmes sapulces 
un 1.–4. Saeimas deputāts.  Māsa Maija Eliase, precējusies Cielēna 
(1889–1988) – mākslas zinātniece, pēc studijām Pēterburgā 
1910.  gadā ieradās apgūt tēlniecību Briselē, vēlāk Grenoblē 
studēja franču valodu, bet 1913. gadā studijas turpināja Sorbonas 
universitātē. Maijas dzīvesbiedrs Fēliks Cielēns – sociāl de
mokrāts, jurists, valsts un sabiedriskais darbinieks, Latvijas 
sūtnis Francijā, Spānijā, Portugālē. 1944.  gadā Cielēnu ģimene 
emigrēja uz Zviedriju, Maija strādāja Stokholmas augstskolas 
Mākslas vēstures institūtā. Jaunākais brālis Juris Eliass (1891–
1974) 1910.  gadā kopā ar māsu Maiju ieradās Briselē, vēlāk 
studēja inže nierzinātnes Man heimā, paralēli interesējoties par 
mākslu. Tomēr profesionālo izglītību neieguva un, upurējoties 
ģimenes labā, vadīja saimniecību “Zīlēnos”, atbalstot brāļus un 
māsu. “Zīlēni” ilgus gadus bija Eliasu dzimtas pulcēšanās vieta 
un patvērums grūtos laikos. 1949. gadā “Zīlēni” kolektivizācijas 
rezultātā tika atsavināti.

Ģederts Eliass (1887–1975) – Latvijas glezniecības vecmeis
tars, mākslas vēstures pētnieks, pasniedzējs, kā neviens cits no 
latviešu gleznotājiem ir spējis sevi realizēt 19. gs. beigu un 20. gs. 
sākuma mākslas virzienos, paliekot pie klasiskā modernisma. 
Ģ. Eliass ir viens no pirmajiem latviešu gleznotājiem, kurš līdz 

Pirmajam pasaules karam izglītojās Rietumeiropā, viņa 
radošais mantojums apliecina piederību augstā kajām 
Eiropas kultūras kvalitātēm. Profesionālā izglītība gūta 
Briselē, no 1908. līdz 1913. gadam studējot Beļģijas ka
raliskajā mākslas akadēmijā. Vēlāk viņš privāti izglītojies 
Parīzē un Maskavā. Liela daļa no Ģ. Eliasa ra došā manto
juma glabājas Ģ. Eliasa vārdā nosauktajā Jelgavas Vēstu
res un mākslas muzejā. Kad 2012. gadā plaši tika svinēta 
viņa 125 gadu jubileja, Jelgavā un Rīgā tika izstādīti glez
notāja darbi ar zīmīgu izstādes nosaukumu “Dzimta”. 



22Franču restorāns “La Tour de Marie”
jeb “Marijas tornis” Jelgavā
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Francija ir bagāta ar dāsniem cilvēkiem, kuri vēlas 
dalīties ar savas zemes kultūras bagātībām un rodot pasaulē 
draugus, kuri mīl visu francisko. Lielākais franču kultūras 
pasākums, kas tiek organizēts Baltijas reģionā, ir “Francijas 
pavasaris”. Tā mērķis ir stiprināt attiecības gan valstu, gan 
pašvaldību starpā dažādās jomās – ekono mikā, izglītībā, 
zinātnē, tūrismā, kultūrā. Ideja rīkot festivālu “Francijas 
pavasaris” radās Francijas prezidentam Žakam Širakam 
pēc tikšanās ar Latvijas prezidenti Vairu VīķiFreibergu 
2005. gada novembrī Francijā. Kopš tā laika Latvijā un arī 
Jelgavā tiek rīkotas Francijas kultūras dienas.

Restorāna “La Tour de Marie” īpašniekam uzņēmējam 
no Francijas Bruno Šaperonam (Bruno Chaperon) saikne ar 
Jelgavu izveidojās 2007.  gadā, kad viņš viesojās pasākumu 
nedēļā “Francijas pavasaris”, lai popularizētu franču pavār
mākslu. Bruno Šaperons uzskata, ka ēdiena gatavošana ir 
māksla un pats pavārmākslu pārstāv jau ceturtajā pa audzē. Restorāna nosaukums “Marijas tornis” dots par godu 

īpašnieka sievai Marijai, ņemot vērā paša restorāna atrašanās 
vietu. Tā kā restorāna mērķis ir popularizēt franču virtuvi, 
arī restorāna nosaukums ir franču valodā  – “La Tour de 
Marie”.

Īpašu akcentu restorānam piešķir atrašanās bijušās 
Sv.  Trīsvienības baznīcas torņa 8. stāvā, no kura paveras 
lielisks pano rāmas skats. Torņa lielās pulksteņa cipar nīcas 
resto rānam kalpo kā logi, veclaicīgās baznīcas ķieģeļu sienas 
un logu ailes piedod vēsturiskuma elpu, bet nerū sējošais 
tērauds un mūsdienīgais stikls neļauj aizmirst, ka dzīvojam 
21. gadsimtā.

Restorāna viesi var baudīt tradicionālos franču ēdienus 
un delikateses – varžu kājiņas, vīngliemežus, austeres. Starp 
citu, varžu kājiņas uzturā pirmie sāka lietot angļi un tikai 
vēlāk tās iegaršojās frančiem.



24Purpura ābeļu stādījums
“Sadraudzības pilsētas Jelgavai”
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2015.  gadā no 29. līdz 31. maijam tika svinēta Jelgavas 
750 gadu jubileja ar svētku devīzi “Atvērsim vārtus svētkiem”. 
Vārtu atvēršana notika dažādās pilsētas vietās un objektos, 
tajā skaitā Pasta salā.

Pasta salas nosaukums radies Kurzemes un Zem gales 
hercogistes laikā, kad Jelgava (Mītava) bija viena no lielākajām 
hercogistes pasta sakaru vietām starp Rietumeiropu un 
Austrumeiropu, un tur tika atpūtināti un ganīti pasta zirgi. 
Arī pasta ēka atradusies netālu no Pasta salas – pāri upei 
gandrīz blakus Sv. Trīsvienības baznīcai. Mūsdienās Pasta 
sala ir daudzfunkcionāls objekts – 9 ha plašā teritorijā, kas 
atrodas pilsētas centrā starp divām upēm, norit pilsētas 
pasākumi – starptautiskie Smilšu skulptūru un Ledus 
skulptūru festivāls. Sala ir iecienīta atpūtas vieta ar slidotavu, 
bērnu laukumiem un amfiteātri. Pasta sala kā objekts ir atzīts 
par labāko konkursa “Latvijas būvniecības gada balva 2014” 
nominācijā “Publiskā ārtelpa”.

Jelgavas 750 gadu jubilejas svinībās Pasta salā tika 
atvērti vairāki vārti, un “Jelgavas vārtu” atvēršanas laikā šeit 
notika akcija “Sadraudzības pilsētas Jelgavai”. Tās ietvaros 

sadraudzības pilsētu delegācijas iestādīja 15 purpura ābeles 
(Malus x purpurea “Royalthy”). Rezultātā Pasta sala ieguva 
jaunu objektu ar 15 ābelēm, kuras atšķiras no pārējām 
ābelēm ar tumši violetu lapojumu un purpura krāsas ziediem 
pavasarī, bet rudenī tās rotā tumši violeti ābolīši. Tieši šīs 
šķirnes ābele izvēlēta tādēļ, ka tās nosaukumā ietverta 
viena no Jelgavas karoga krāsām, turklāt ziedēšanas laikā 
bagātīgi zied ikviens tās zars. Vidū iestādīta Jelgavas ābele. 
Ābeles simbolizē pilsētu auglīgo sadarbību un draudzību. 
Par piemiņu šim notikumam pie ābeļu stādījuma novietota 
plāksne ar uzrakstu: “Sadraudzības pilsētas Jelgavai. Purpura 
ābeles (Malus x purpurea “Royalthy”) 2015. gada 29. maijā”.

Jelgavas sadraudzības pilsētas: Alkamo (Itālija), 
Baranoviči (Baltkrievija), Belostoka (Polija), Haleforsa un 
Naka (Zviedrija), IvanoFrankovska (Ukraina), Magadana 
un Maskavas Dienvidu Admi nistratīvais apgabals (Krievija), 
Novu Odesa (Brazīlija), Pērnava (Igaunija), RueilMalmezona 
(Francija), Šauļi (Lietuva), Šinjinga (Taivāna) un Velje 
(Dānija).
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Eiropas kultūras mantojuma dienas

Valdekas pils, 19. gadsimta beigas

Valdekas pils mūsdienās
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Eiropas kultūras mantojuma dienas ir starptautiska 
iniciatīva, kas katru gadu septembrī aicina kultūras pie
minekļu saimniekus uzņemt inte re sentus, lai dalītos zinā
šanās un veidotu saikni ar kultūras mantojumu, iepa zīstot 
to neikdienišķā veidā. Mantojuma dienu devīze  – “Eiropa, 
kopīgs mantojums”. Tā ir skaista, kultūras man tojuma ideālus 
apvienojoša tradīcija, kas katru gadu iesaista vairāk nekā 20 
miljonus cilvēku visā Eiropā. 

Šī tradīcija sākās 1984. gadā Francijā, kad notika vēstures 
pieminekļu pirmās atvērto durvju dienas. Dažus gadus vēlāk 
šo projektu pārņēma Holande, Luksemburga, Zviedrija, 
Malta, Beļģija un citas Eiropas valstis. Mantojuma dienas pēc 
Eiropas Padomes iniciatīvas visas Eiropas mērogā pirmo reizi 
notika 1991.  gadā ar 11 dalībvalstīm. Šis pasākums ir viens 
no svarīgākajiem Eiropas kultūras dzīves notikumiem  – tas 
ir efektīvs veids, kā popularizēt un informēt sabiedrību par 
kultūras mantojumu. Pašlaik mantojuma dienas notiek 48 
valstīs un katru gadu tās tiek veltītas kādai no tēmām, ko vēlas 
aktualizēt, izzināt un popularizēt. 

Latvijā šī tradīcija aizsākās 1995.  gadā ar koka man to
jumam veltītiem pasākumiem, kuri simbolizēja sabiedrības 
iesaistīšanos kultūras mantojuma saglabāšanā. Šī tradīcija 
palīdz apzināties Latvijas kultūras mantojuma nozīmi visas 
Eiropas kultūras vēstures kontekstā, izprast Eiropas ietekmi 
uz Latvijas kultūras vērtību veidošanās procesu, kā arī apjaust 
tās vērtības, kas izceļamas Eiropas mērogā. Šajos pasākumos 
ar saviem objektiem iesaistās gan Jelgavas pilsēta, gan novads. 

2014. gadā Rīga bija Eiropas kultūras galvaspilsēta, tādēļ, 
lai akcentētu šo faktu, Kultūras mantojuma dienu tēma Latvijā 
bija “Rīgas ielas kultūrvēsturiskais tēls Latvijā”. 65  Latvijas 
pilsētās un apdzīvotās vietās, tostarp Jelgavā, ir Rīgas vārdā 
nosaukta iela vai ceļš, tādēļ 2014.  gada Eiropas kultūras 
mantojuma dienu pasākumu galvenā norises vieta Jelgavā 
bija Valdekas pils, kas atrodas Rīgas ielā; tā tika godalgota ar 
pateicību, ko izteica UNESCO Latvijas nacionālā komisija.

2016. gadā tēma bija «Kultūrvēsturiskā ainava 
Latvijā», lai akcentētu tās īpašo lomu cilvēka dzīves 
kvalitātes veidošanā un ceļā uz Latvijas simtgadi aicinātu 
pievērst uzmanību kultūrvēsturiskajai ainavai kā Latvijas 
ilgtermiņa attīstībai nozīmīgai tēmai. Jelgavas novadā 
interesenti tika aicināti iepazīt Elejas muižas parku un 
atjaunoto Elejas tējas namiņu, kas 2015. gadā piedzīvojis 
pārmaiņas un jau iemantojis popularitāti gan ekskursantu 
vidū, gan kā lieliska kultūras pasākumu norises vieta.

Elejas muižas tējas namiņš
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