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Šeit top  
veiksmīgas karjeras 

Atbalsts personām ar 

invaliditāti augstskolās 

 

LLU direktora vietniece būvniecības jautājumos  

Gunita Mitrevica 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

(LLU) 

LLU ir 8 fakultātes, kuras izvietotas dažādās ēkās. 

Trīs mācību korpusu ēkas ir Valsts nozīmes arhitektūras 

pieminekļi, no kuriem divas ir pilis: 

• Jelgavas pils (sākta būvēt 18.gs.1. pusē). 

• Valdekas pils (pārbūvēta19.gs. 2. pusē). 

 

LLU vēsturiskajās ēkās 

Jelgavas pils  
(1939. gadā pilī atklāja Jelgavas Lauksaimniecības 

akadēmiju ar divām fakultātēm – 

Lauksaimniecības un Mežsaimniecības) 

Valdekas pils 
(Pēc atjaunošanas 2014.gadā uz pili pārcēlās VBF 

Ainavu arhitektūras un plānošanas katedra) 

Jelgavas pils 

1. 2010.gadā, piesaistot ERAF līdzekļus, tika uzsākta projekta «LLU 

mācību infrastruktūras modernizācija» ieviešana. 

2. Projekta ietvaros bija paredzēts uzlabot LLU augstākās izglītības 

programmu kvalitāti un pieejamību visām sabiedrības grupām. 

3. Vides pieejamībai Jelgavas pilī tika izbūvēts: 

1. Autostāvvieta pils priekšā. 

2. Panduss – nobrauktuve iekļūšanai pils cokolstāvā. 

3. Lifts ar trīs pieturvietām. 

4. Pārbūvētas un atbilstoši aprīkotas 2 tualetes kabīnes. 

4. Tagad cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir pieejama lielākā daļa 

pils. 

 

Jelgavas pils 
 

Jelgavas pils 

  

Galvenie izaicinājumi: 

• Apzināt pārvietošanās iespējas pa ēku. 

• Apzināt iespējamās iekļūšanas vietas ēkā. 

• Izvēlēties optimālāko vietu lifta izbūvei.  

• Būvprojekta izstrāde. 

• Būvniecība. 
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Valdekas pils 

1. Laika posmā no 1990. līdz 2014. gadam Valdekas pils netika 

izmantota. Tā bija avārijas stāvoklī. 

2. 2011. gadā iepriekš minētā projekta ietvaros tika uzsākti pils 

rekonstrukcijas būvprojektēšanas sagatavošanas darbi. 

3. Izstrādājot būvprojektu, jau sākotnēji tika paredzēts pacēlājs 

bez mašīntelpas ar trīs pieturvietām, nodrošinot vides 

pieejamību no pirmā uz jaunizbūvēto mansardstāvu.  

4. Pils 1.stāvā ierīkota tualete personām ar kustību traucējumiem. 

5. Rekonstruēto pili atklāja 2014. septembrī. 

 

 

Valdekas pils 

Dienesta viesnīcas 

LLU  ir 10 dienesta viesnīcas. Divās no tām ir telpas, kuras 

pielāgotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem: 

1. Izbūvēti pacēlāji iekļūšanai 1.stāvā. 

2. Katrā  no šīm dienesta viesnīcām ir ierīkots viens 

labiekārtots numuriņš cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem – atbilstoši aprīkota dzīvojamā istaba 

ar virtuves darba zonu un sanitārais mezgls ar dušu 

un klozetpodu. 

 

 

Dienesta viesnīcas 

LLU rekomendācijas 

1. Atrast sevī vēlmi ēku pielāgot, jo iespējams ir viss. 

2. Liftus, pacēlājus var izmantot ne tikai personas ar 

kustību traucējumiem, bet arī pārējais universitātes 

personāls un viesi: 

1. Cilvēki, ierodoties uz  dažādiem pasākumiem pilī. 

2. Jaunās māmiņas ar bērniem ratiņos. 

3. Pārvietot dažādus smagumus pils iekšienē u.c. 

3. Izmantot Eiropas Struktūrfondu atbalstu. 

Paldies par uzmanību! 


