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Eižens Upmanis

Brāļu kapu komiteja

Neatkarīgas Latvijas izveidošana bija latviešu

un to bieži lietoja, aprakstot kritušo karavīru atdusas

tautas ilgi loloto brīvības centienu rezultāts, kas tika

vietas. Līdz ar latviešu strēlnieku bataljonu izveido

sasniegts sīvās kaujās. Kad beidzās Atbrīvošanas karš,

šanu daudzi tulkotie militārās dzīves termini ienāca

jaunā Latvijas valsts uzņēmās rūpes par karavīru atdu

strēlnieku un līdz ar to arī latviešu sabiedrības dzīvē.

sas vietām, izrādot cieņu un pateicību tiem, kas tautas

Latviskā skanējumā “brāļu kapi” kļuva par nozīmīgu,

sapņa īstenošanai upurēja dzīvību.

cieņpilna humānisma piepildītu kritušo atdusas vie

1920. gadā pēc Ministru prezidenta K. Ulmaņa

tas apzīmējumu.

ierosinājuma tika nodibināta Brāļu kapu komiteja. Tās

Brāļu kapu komitejas izveidošana valsts izpildva

locekļi bija valdības, armijas un dažādu sabiedrisko or

ras visaugstākajā līmenī liecina par nozīmi, kāda karavīru

ganizāciju pārstāvji, priekšsēdētājs — Ministru prezi

atdusas vietām tika piešķirta tā laika Latvijas sabiedrībā,

dents K. Ulmanis. Par komitejas mērķi tika pasludināts

kā arī par valsts attieksmi šā jautājuma risināšanā. Lai

“izkopt un turēt kārtībā pasaules un Latvijas atbrīvoša

radītu likumisku pamatu kritušo atdusas vietu aprūpei,

nas karā kritušo un mirušo karavīru brāļu kapus”.

bija nepieciešami ātri un konkrēti valdības lēmumi, un

1

Lielā mērā tieši Pirmā pasaules kara notikumu

tam vislabāk atbilda tieši tik augsta līmeņa institūcija.

gaisotnē latviešu valodā uz palikšanu ienāca šis ro

Līdz ar galveno lēmumu pieņemšanu šīs institūcijas

mantiskais un reizē tik nozīmīgais jēdziens “brāļu

darbs kļuva konkrētāks un praktiskāks, tā sekmēšanai

kapi”, kas apzīmē kapus, “kur apglabāti karā kritušie

bija nepieciešams piesaistīt plašus sabiedrības slāņus.

karavīri bez tautības un ticības izšķirības, t. i., vie

Tā vairs nebija valdības kompetence, turklāt valdībai

nas karaspēka daļas vai vienas kaujas dalībnieki”.

bija jārisina valsts izveides un attīstības jautājumi.

2

Visticamāk, tas radies no krievu valodas: братская

1922. gada 21. jūnijā Brāļu kapu komiteju pārvei

могила ‘brāļu kaps, masu kaps, resp., kaps, kur guldīti

doja par “privātu biedrību”, lai katrs varētu tajā darbo

daudzi (vairāki) karavīri kopā’, un no tā ir atvasināts

ties. Kopumā vērtējot Brāļu kapu komitejas darba rezul

братское кладбище — kapsēta, vairāku brāļu kapu

tātus līdz 1940. gadam, jāsecina, ka, valstiski un augstā

kopums. Šis apzīmējums bija izplatīts krievu armijā,

profesionālā līmenī vadot kritušo karavīru piemiņas un

Brāļu kapu komitejas statūti,
1920. gads.
1

Latviešu konversācijas vārdnīca.
Rīga:, 1928–1929, 2. sēj., 2778. sleja.
2
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visos Latvijas novados un pagastos, kur vien šīs atdusas
vietas tika atrastas. Tas bija panākams, tieši pateicoties
komitejas sabiedriski atvērtajai struktūrai. Nodaļu di
bināšana daudzās Latvijas apdzīvotajās vietās veicināja
vietējās aktivitātes, ko atbalstīja Brāļu kapu komiteja,
kas uzraudzīja ierosināto projektu kvalitāti un materiāli
atbalstīja sekmīgāko nodaļu projektus. Tieši decentrali
zācija ļāva nodrošināt intensīvu darbu visā valstī.
Tomēr Brāļu kapu komitejas darbības galvenais

Brāļu kapu komitejas emblēma.
Profesora R. Zariņa zīmējums.
bkk

objekts neapšaubāmi bija Rīgas Brāļu kapi. Pirmkārt,
tā bija lielākā Latvijas karavīru nekropole, kas vēstu
atdusas vietu sakārtošanas darbu, ar plašu vietējo entuzi

riski aptvēra visu Brīvības cīņu periodus — no Pirmā

astu un sabiedrības dažādu grupu atbalstu visos Latvijas

pasaules kara latviešu strēlnieku cīņām līdz Atbrīvo

novados šajos gandrīz 20 gados izdevās ne tikai apzināt

šanas kara beigām. Otrkārt, tie atradās valsts galvas

un sakārtot šīs piemiņas vietas, bet arī vairumu izdaiļot

pilsētā, piesaistot arī visus svarīgākos valsts piemiņas

ar nozīmīgām piemiņas zīmēm un kvalitatīviem māks

un reprezentācijas pasākumus. Šīs piemiņas vietas iz

linieciskiem un arhitektoniskiem pieminekļiem. Tika

veidei vajadzēja uzskatāmi demonstrēt latviešu tautas

sasniegts sākotnēji izvirzītais mērķis, turklāt tas notika

pašaizliedzīgo ieguldījumu jaunās nacionālās valsts iz

ne tikai Rīgā un citās lielākajās Latvijas pilsētās, bet arī

veidošanā un gatavību to nosargāt.

Brāļu kapu rašanās Rīgā
Brāļu kapu izveide Rīgā ir cieši saistīta ar diviem

Rīgas pilsēta meklēja šādu vietu esošo kapsētu

Pirmā pasaules kara norises aspektiem: latviešu strēl

rajonā aiz Kara hospitāļa dzelzceļa otrā pusē, karavīru

nieku bataljonu izveidošanu un frontes līnijas atraša

(Garnizona), Miķeļa (katoļu) un Debesbraukšanas

nos Rīgas tiešā tuvumā divu gadu garumā.

(pareizticīgo) kapu tuvumā. Izskatījusi vairākus vari

Atbilstoši Krievijas impērijā pieņemtai praksei

antus, 1914. gada 18. decembrī Rīgas Dome ierādīja

par kara invalīdiem un kritušo piemiņas vietām rūpējās

kapsētai gruntsgabalu 400 kvadrātasu platībā Mīlgrāvja

valstiski sabiedriskas komitejas, kas parasti atradās ķeiza

dzelzceļa tuvumā aiz Kara kapsētas, paredzot tam pie

riskās ģimenes locekļu patronāžā. Pirmo reizi domu par

eju cauri šiem kapiem. Robežas 1915. gada 13. februārī

īpašas “Lielā Eiropas kara upuru” apbedīšanai paredzētas

nosprauda pilsētas mērnieks R. Štegmanis, bet pirmo

vietas izveidošanu Rīgā izteica Krievijas Kara ministrijas

šo kapu iekārtojuma plānu izstrādāja pilsētas dārzu di

Ievainoto lietu Aleksandra komiteja (Александровский

rektors Andrejs Zeidaks. Plānā redzami regulāri kapu

комитет о раненых), 1914. gada 26. septembrī iero

kopiņu izvietojuma bloki un centrā asimetriski (acīm

sinot Rīgas pilsētai izdalīt īpašu kapsētas teritoriju, kur

redzot atbilstoši reljefam) izvietots apaļš laukums ar

vienkopus tiktu apglabāti no ievainojumiem mirušie,

stādījumiem, kur vēlāk celt pieminekli vai kapelu.

kā arī, iespējams, kritušie karavīri, un nākotnē šo vietu

Krievijas impērijā liela vērība tika veltīta mirušo

iekārtot ar īpašiem stādījumiem un pieminekli, lai sagla

konfesionālajai piederībai, tādēļ nav pārsteigums, ka

bātu nākamajām paaudzēm upuru piemiņu.

līdz ar pareizticīgo karavīru brāļu kapu iesvētīšanu tika
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meklētas vietas citu konfesiju karavīru apbedīšanai —
piemēram, musulmaņu, kas tika ierādīta jau esošās mu
sulmaņu kapsētas tuvumā (tag. Aizsaules ielā).
Līdz ar latviešu strēlnieku bataljonu izveido
šanu radās vajadzība pēc pienācīgas atdusas vietas
arī latviešu karavīriem, kuri lielākoties piederēja
pie Evaņģēliski luteriskās baznīcas. Ķeizarmežā jau
1904. gadā tika izdalīta 230 pūrvietas liela teritorija
Rīgas luterisko draudžu kapsētas izveidošanai, kas
atradās apvienotās luterisko draudžu administrāci
jas pārziņā. Atsaucoties augstāk minētās komitejas
lūgumam, Doma un Pētera baznīcas draudžu ad
ministrācija 1914. gadā paziņoja, ka ir gatava savā
kapsētas teritorijā nodalīt 146 kapavietas luterticīgo
karavīru apbedīšanai, kuriem nav piederīgo.3 Šī teri
torija tad arī kļuva Rīgā par pirmo vietu karā kritušo
latviešu strēlnieku apbedīšanai. Frontei esot Rīgas
tuvumā, kritušo latviešu apbedījumu skaits pieauga,

asu lielu teritoriju strēlnieku kapu paplašināšanai.

un 1916. gada vasaras sākumā jau bija aizpildītas lie

1917. gada 20. februārī Rīgas Dome piešķīra šo

lākā daļa no draudžu atvēlētajām kapavietām. Lat

teritoriju.4

viešu strēlnieku bataljonu organizācijas komiteja,

Lai labāk saprastu Rīgas pilsētas institūciju lomu

kas uzņēmās rūpes arī par karavīru atdusas vietām,

šo kapsētu izveidē un pārvaldīšanā, jāņem vērā, ka

saņēma draudžu administrācijas atteikumu karavīru

konfesijām un draudzēm izdalītie zemesgabali netika

apbedījumu teritorijas paplašināšanai. Strīds ar vācu

nodoti tām vienpersoniskā īpašumā. Rīgas pilsēta sa

draudzēm noveda līdz jautājumu lemšanai Rīgas

glabāja sev šo zemesgabalu virsīpašuma tiesības, kā

pilsētas valdē, kas panāca kapu administrācijas pie

arī noteica to pārvaldīšanas ierobežojumus. Tas deva

krišanu 2320 kvadrātasu lielas teritorijas atdalīšanai

iespējas regulēt zemesgabalu īpašnieku darbību valsts

strēlnieku apbedījumiem (tā atradās līdzās jau esoša

vai pilsētas kopējās interesēs. Tādēļ arī šeit pieminēto

jiem strēlnieku apbedījumiem). Kopējais Brāļu kapu

Brāļu kapu labiekārtojumu pārraudzīja Rīgas dārzu di

zemesgabals tika pilnībā atdalīts no Doma un Pētera

rekcija, kuru Pirmā pasaules kara gados vadīja Andrejs

draudžu kapsētas un bez atlīdzības nodots Latviešu

Zeidaks. Ir tikai likumsakarīgi, ka viņš jau no paša sā

strēlnieku bataljonu organizācijas komitejai. Nedz

kuma piedalījās visās karavīru Brāļu kapu izveidošanas

šīs teritorijas apstādīšana, nedz uzturēšana nedrīks

komitejās, un jauno kapsētu plānus arī izstrādāja viņš.

tēja radīt izdevumus pilsētai. Pēc kara organizācijas

Pirmā pasaules kara laikā Rīgā darbojās Dzim

komitejai kapi bija jānodod kādai pastāvīgai organi

tenes aizstāvju Rīgas Brāļu kapu labiekārtošanas ko

zācijai. 1916. gada 8. augustā Rīgas pilsētas Dome

miteja (Kомитет по благоустройству Рижского

vienbalsīgi apstiprināja šo lēmumu.

Братского Кладбища защитников Родины). Pēc sa

Karam turpinoties, Latviešu strēlnieku bataljonu

glabātajām ziņām grūti spriest, kādā mērā šajā komi

organizācijas komiteja 1917. gada 9. janvārī vēlreiz

tejā darbojās latviešu sabiedrības pārstāvji, taču ar šo

lūdza pilsētas valdei papildus piešķirt 1240 kvadrāt

komiteju sadarbojās Rīgas dārzu direktors A. Zeidaks.

Latviešu strēlnieku
apbedījumu zemesgabala
atdalīšanas plāns no Meža kapu
teritorijas.
lvva f. 2724, a. 2,1.1312

LVVA fonds 2724, a. 2,
l. 1312, 1. lpp.
3

LVVA fonds 2724, a. 2,
l. 1312, 75.–76. lpp.
4
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biedrības locekļiem var būt abu dzimumu personas bez
tautības un ticības izšķirības. Citiem vārdiem sakot —
tika izveidots karavīru kapu aprūpes modelis, kas pa
redz atvērtu sabiedrisku aprūpes biedrību, kurā var
darboties ikviens pilsonis. Tieši šo modeli 1922. gadā
izmantoja Latvijas valdība, pārveidojot slēgto valstisko
Brāļu kapu komiteju par “publisku” biedrību, tā sekmē
jot plašas sabiedrības iesaistīšanos Brāļu kapu aprūpē.
Latviešu strēlnieku Brāļu kapu izveidē izšķi
roša loma bija Rīgas dārzu direkcijai un tās vadītājam
A. Zeidakam. Pēc strēlnieku bataljonu organizācijas
komitejas lūguma viņš bez atlīdzības izstrādāja plānu
tā, lai kapi, kuru apmēru nevarēja iepriekš paredzēt,
būtu viegli paplašināmi pēc vajadzības.5 Izcilais pilsētas
dārzu direktors vadīja šīs karavīru kapsētas izveidi un
labiekārtošanu, neizlaižot to no sava uzmanības loka ne
tikai tās izbūves laikā līdz pat Brāļu kapu ansambļa ie
svētīšanai 1936. gadā, bet arī pēc tam, līdz pat aizbrauk
šanai no Rīgas 1944. gadā. Viņš bija vienīgais no visiem
Ilustrēts Žurnāls, I, Nr. 51/52.
1923. gads.
lnb

5

6

Siliņš J. Brāļu kapi Rīgā. Senatne un
māksla, I, 1937, 91.–107. lpp.

Siliņš J. Brāļu kapi Rīgā. Universitas,
Nr. 59, 1987, 6. lpp.

Brāļu kapu komitejas protokols
Nr. 3, 1919. gada 13. decembris.

7

Tas arī saprotams, ņemot vērā Rīgas pilsētas institūciju

Brāļu kapu autoriem un Brāļu kapu komitejas valdes

lomu karavīru Brāļu kapu labiekārtošanā Rīgā. Šī komi

locekļiem, kas bija klāt visā Brāļu kapu veidošanas gaitā

teja galvenokārt rūpējās par “krievu brāļu kapiem” —

no pašiem pirmsākumiem līdz to pabeigšanai un otrrei

pareizticīgo karavīru kapsētu pie Garnizona kapsētas,

zējai Latvijas padomju okupācijai.

atstājot latviešu strēlnieku Brāļu kapu aprūpi Latviešu
strēlnieku bataljonu organizācijas komitejas ziņā.

Pēc Bermonta padzīšanas Brāļu kapu aprūpi tur
pināja Latviešu strēlnieku bataljonu organizācijas ko

Vēl interesanti piebilst, ka minētā komiteja bija

miteja un Latvijas Sarkanais Krusts.6 1919. gada 10. de

Viskrievijas 1914.–1915. gada karā ar Vāciju, Austriju

cembrī nodibināja Brāļu kapu kopšanas komiteju. Tajā

un Turciju kritušo krievu armijas karavīru piemiņas

iekļāva bijušo strēlnieku ārstu Jāni Jankovski, mācītāju

biedrības (Всероссийское общество памяти войнов

Edgaru Bergu, Andreju Zeidaku, Frici Lasmani, Sie

русской армии, павших в войну 1914–1915 годов с

viešu palīdzības korpusa pārstāvi, darbā piesaistīja ar

Германией, Австрией и Турцией) Rīgas nodaļas pēc

hitektus Eiženu Laubi un Paulu Kundziņu. Sekretāra

tece. Šīs piemiņas biedrības statūti paredzēja, ka par

pienākumus uzņēmās virsleitnants E. Ramats.7

Brāļu kapu komitejas nodibināšana
1920. gada 10. martā pēc Ministru prezidenta

Krusta, Rīgas pilsētas valdes, Sieviešu palīdzības kor

K. Ulmaņa ierosinājuma tika nodibināta Brāļu kapu

pusa, Latvijas Tirgotāju savienības, kā arī daži koop

komiteja. Tās locekļi bija Ministru prezidents, visi mi

tētie. Par Brāļu kapu komitejas priekšsēdētāju tika

nistri, armijas virspavēlnieks, priekšstāvji no Sarkanā

ievēlēts Ministru prezidents K. Ulmanis, kā arī tika
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Ilustrēts Žurnāls, I, II, Nr. 47.
1924. gads.
lnb

nolemts “lūgt valdību pārņemt vēsturiskās kauju vie

ar ziedošiem krūmiem un puķēm. Tika veidots kapu

tas savā rīcībā, stāties pie kapu apzīmēšanas un uzkop

reljefs, norokot smilšainās kāpas kapsētas ielejas izvei

šanas, vācot līdzekļus visā valstī”.8

došanai. Līdzekļu iegūšanai tika rīkota naudas loterija,

Valdība piešķīra kapu kopšanai 50 000 rubļu.

kas ienesa diezgan lielu summu. Smilšu un kūdras pār

Sākumā līdzekļu trūkuma dēļ kapu uzkopšanas dar

vešanai no Dzelzceļu virsvaldes tika iegādātas dzelz

bos tika nodarbināti karagūstekņi. Līdzekļu vākšanai

ceļa sliedes ar vagonetēm.

tika sagatavotas 5000 ziedojumu vākšanas listes vi

1922. gadā Ministru prezidents Z. A. Meierovics

sām valsts un pašvaldības iestādēm, sabiedriskajām

ierosināja pārveidot Brāļu kapu komiteju par “pub

organizācijām u. c. Iespēju robežās apbraukājot kauju

lisku” biedrību, lai tajā varētu piedalīties ikviens Latvi

rajonus visā valstī, ar dzeloņdrātīm iežogoja lielākās

jas pilsonis bez tautības, izglītības un ticības izšķirības.

Brāļu kapu pamatakmens
plāksne ar veltījuma
uzrakstu. Atsegta 2001. gada
restaurācijas darbos.
rpa
Brāļu kapu komitejas darbības
pārskats par 1920., 1921., 1922.,
1923. gadu. BKK izd., 1924, 5. lpp.
8

Latvijas Valsts prezidents
Jānis Čakste iemūrē ķieģeli
Rīgas Brāļu kapu pamatos.
1924. gada 18. novembris.

apbedījumu vietas, lai tās neietu zudumā. Ārpus Rīgas
esošo Brāļu kapu uzkopšanai tika izsniegti pabalsti.
Tika izstrādāti pirmie noteikumi par apglabāšanu
Rīgas Brāļu kapos, kā arī par pieminekļu likšanu. Tika
pieņemts A. Zeidaka Rīgas Brāļu kapu dārznieciskās
izbūves plāns. Paralēli sprieda par kapu arhitektonisko
izbūvi un pārrunāja ar māksliniekiem par šāda projekta
iegūšanu, tomēr vienošanās netika panākta.
Valdības locekļu līdzdalība Brāļu kapu komitejas
darbā ļāva vieglāk saņemt valsts līdzekļus Brāļu kapu
iekopšanai, tomēr jaunajai Latvijas valstij bija daudz
citu vajadzību, tādēļ valsts piešķīrumi bija nelieli. Vai
rāk nācās paļauties uz dažādiem ziedojumiem.
1921.–1922. gadā komitejas darbība aktivizējās.
Sabiedrības aktivitātes rezultātā savāktie līdzekļi ļāva
kapus uzkopt, veidojot celiņus un apstādot šo teritoriju
61
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dārzu direktoru Andreju Zeidaku, dārznieku un uzņē
mēju Frici Lasmani, latviešu strēlnieku bataljonu di
binātāju Jāni Goldmani un arhitektu Paulu Kundziņu.
Valdes kandidātos — uzņēmēju Edvardu Kurauu,
Sieviešu palīdzības korpusa pārstāvi Alisi Sūnu, māks
linieku Jūliju Madernieku. Komitejas sekretāra pienā
kumus uzticēja virsleitnantam Jānim Šūmanim.9
Nodibinātā Brāļu kapu komiteja neuzsāka savu
darbību no jauna. Tā turpināja iepriekšējās Brāļu kapu
9

komiteja darbus, turklāt valdē lielākoties bija tie paši

Brāļu kapu komitejas dibināšanas
sapulces protokols 1922. gada
21. jūnijā. Rokraksts.

cilvēki, kas aktīvi darbojās arī iepriekš.
Kopsapulcē tika ziņots par iepriekš veiktajiem

bkk

darbiem un tam iztērētajām naudas summām. Virs
leitnanta Šūmaņa ziņojumā minēts, ka Rīgas Brāļu
kapi jau izmaksājuši 2 312 426 rubļus. F. Lasmaņa

Latvijas Valsts prezidents
Jānis Čakste piedalās
Latvijas Tirgotāju savienības
organizētajā Varoņu birzs
stādīšanā Rīgas Brāļu kapos.
1923. gada 27. maijs.
lna lvkffda a89-122

ziņojumā izskanēja kapu turpmākās izveides
programma.
Tajā pašā dienā notikušajā valdes sēdē par Brāļu
kapu komitejas priekšsēdētāju tika ievēlēts mācītājs
E. Bergs, par vietnieku — J. Goldmanis un kasieri —

10

Brāļu kapu komitejas valdes sēdes
protokols 1922. gada 21. jūnijā.
Rokraksts.
bkk

1922. gada 2. maijā Ministru kabinets apstiprināja jau

F. Lasmanis. Valdes locekļiem tiek sadalīti pienākumi

nās Brāļu kapu komitejas statūtus. Komitejas darbību

atbilstoši to profesionālajai un darbības specifikai.

uzraudzīja kara ministrs. 1922. gada 21. jūnijā notika

A. Zeidakam tiek uzticēta darbu vadīšana, rūpnie

Brāļu kapu komiteja dibināšanas sapulce, ko atklāja

kam E. Kurauam — Allažu akmeņlauztuvju iegū

apsardzības ministrs Gustavs Zemgals.

šanas līguma jautājums, bet arhitektam P. Kundzi

Komitejas valdē ievēlēja ģenerāli Jāni Balodi, mā
cītāju Edgaru Bergu, pulkvedi Eduardu Laimiņu, Rīgas

ņam — Brāļu kapu komitejas biedrukartes projekta
izstrāde.10

Kapu ansambļa izveides pirmsākumi
Pateicoties A. Zeidaka rūpēm un profesionālajai

tikai noslēdzošā akcenta — izteiksmīga un monu

darbībai, kapi jau kopš paša sākuma veidoti pēc zinā

mentāla pieminekļa. Šādā pārliecībā A. Zeidaks vadīja

mas kārtības un plāna. Iezīmētas kapu rindas, katrs

kapsētas labiekārtošanas darbus un ar šādu pārliecību

nākamais kapu paplašinājums veidoja to dabisku tur

arī līdzdarbojās Brāļu kapu mākslinieciskās izveides

pinājumu jaunā blokā. Nostiprinot smilšaino augsni

darbā. Ne velti nevienā gadījumā, kad tika apspriesta

un labiekārtojot teritoriju ar stādījumiem un celiņiem,

arhitektu un mākslinieku iesaistīšana Brāļu kapu iz

dabā tika nostiprināta kapu kopējā struktūra, to hori

veides konkursā, neparādījās doma, ka tas varētu būt

zontālais un arī vertikālais plānojums. A. Zeidaks bija

“Brāļu kapu memoriālā ansambļa metu konkurss”. Vi

lielos vilcienos jau izveidojis kapsētas ainavu. Trūka

sur tika norādīts, ka tas būs Brāļu kapu arhitektoniski
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plastiskās izdaiļošanas darbs. Citiem vārdiem, kapi jau
ir gatavi, tos vajag tikai izdaiļot ar atsevišķiem arhitek
toniskiem elementiem un skulpturāliem tēliem. Šādas
pārliecības vadīts, A. Zeidaks turpināja Brāļu kapu lab
iekārtošanas un ainaviskās izveides darbus, arī būdams
Brāļu kapu komitejas valdes loceklis.
Brāļu kapu komiteja jau bija mēģinājusi sarīkot
Brāļu kapu pieminekļa metu konkursu, taču bez re
zultātiem. 1922. gadā tas tika darīts vēlreiz. Konkursa
sekmīgai norisei tika runāts ar vairākiem pazīstamiem
tēlniekiem un arhitektiem.
A. Zeidaks tobrīd jau bija izstrādājis visas kapu
teritorijas ainavisko kompozīciju un, būdams pārlie
cināts par ainavas dominējošo lomu kapu tēla izveidē,
nepieļāva būtiskas atkāpes no savas ieceres māksli

Latvijas Tirgotāju
savienības organizētās
Varoņu birzs stādīšanas
akts Rīgas Brāļu kapu
augšējā terasē.
1923. gada 27. maijs.
bkk

nieku ideju īstenošanas vārdā. Tā teikt — karavāna iet
tālāk, un māksliniekiem vai arhitektiem atliek šo ie
priekš definēto veidolu vienīgi izdaiļot ar piemērotām
skulpturālām un arhitektoniskām formām.
Pēc arhitekta P. Kundziņa ierosinājuma Brāļu
kapu komitejas valde nolēma “stāties sakaros ar māks

Sakarā ar mākslinieku pieaicināšanu kapu piemi

liniekiem, kuri faktiski varētu izgatavot iepriekšējus

nekļa metu konkursam diskusijas ar atsevišķiem kon

uzmetumus, un aicināt tos iesniegt”11, tiešo izdevumu

kursantiem uzplaiksnīja aizvien no jauna. 1922. gada

Brāļu kapu komitejas valdes sēdes
protokols 1922. gada 15. septembrī.
Rokraksts.
11

bkk

segšanai atvēlot kredītu līdz 20 000 rubļu. Šo uzde
vumu veikt uzticēja P. Kundziņam un A. Zeidakam.
Sarunās vienojās pie Brāļu kapu arhitekto
niski plastiskā meta izstrādāšanas uzaicināt arhitektu
prof. E. Laubi, arhitektus P. Kundziņu, E. Štālbergu,
K. Bikši, A. Krūmiņu, A. Malvesu, mākslinieku J. Til
bergu, tēlniekus B. Dzeni, T. Zaļkalnu, K. Zāli, E. Mel
deri (Milleru) un R. Mauru. Lietpratēju komisijā sprie
dumam par metiem uzaicināmi profesori V. Purvītis,
P. Feders, K. Rončevskis un R. Zariņš, mākslinieki
J. Madernieks, K. Ubāns, V. Tone un trīs Brāļu kapu
komitejas pārstāvji — ģenerālis J. Balodis, A. Zeidaks
un profesors R. Zariņš. Dalībniekiem izdalāmi kapu
plāni un profili, uz kuriem pamatojoties jāizveido mets.
Godalgas līdzekļu trūkuma dēļ netika paredzētas, bet
katram meta iesniedzējam bija paredzēta atlīdzība par
materiāliem 10 000 rubļu apmērā.12

Brāļu kapu komitejas valdes sēdes
protokols 1922. gada 17. oktobrī.
Rokraksts.
12

bkk

Latvijas Tirgotāju savienības
stādītās Varoņu birzs shēma ar
koku stādītāju vārdiem.
1923. gada 27. maijs.
bkk
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ainaviskās kompozīcijas izdaiļošanai. Viņš ir vienīgais
Brāļu kapu autors, un neviens arhitekts vai tēlnieks ne
liks viņam grozīt savu ieceri. Šeit parādās A. Zeidaka
pašpārliecinātais, varbūt pat neiecietīgais raksturs, viņš
nevarēja pieņemt sev līdzās citas tikpat spēcīgas perso

Brāļu kapu komitejas valdes sēdes
protokols 1922. gada 29. decembrī.
Rokraksts.

13

nības un rēķināties ar citu idejām. Vidusmēra perso
nību tas varētu novest pie kopīgās idejas sagrāves sīkās

bkk

ķildās un viduvēja, nepārliecinoša gala rezultāta. Taču
A. Zeidaka gadījumā jārunā par viņa talantu, jaunradi
un degsmi, kas sākotnējo ieceri redz jau tālākās attīs
tības un pilnveides gaismā, kopš pirmā necilā soļa jau
sākot veidot kapu kompleksu kā ansambli nākotnē.
Rīgas Brāļu kapu ansamblī Latvijas vēsturē
iemiesojās laimīga izcilu, var pat teikt — ģeniālu per
sonību sadarbība vienota mērķa sasniegšanā. Ja tēlnie
ciskās ansambļa izveides autors Kārlis Zāle nebūtu tik

Vēstījums Rīgas Brāļu kapu
pamatakmens kapsulā.
1924. gads.
rpa

pat izcila personība, daudz kas šajā iecerē varētu palikt
nepabeigts un neizteikts.
Drīz vien Brāļu kapu komitejai bija “uz mākslinieku

Attēlā pa labi:
Brāļu kapu komitejas vēstule
K. Zālem.
1924. gada 15. februāris.
vkpai pdc df 8583 km

29. decembra valdes sēdē tēlnieks T. Zaļkalns “lūdz

vēlēšanos” jāpagarina projektu iesniegšanas termiņš līdz

Komiteju negrozīt patreizējo kapu situācijas plānu at

1923. gada 1. septembrim, bet pēc tam vēlreiz — līdz

tiecībā uz augšējo terasi, kas lielā mērā jaucot viņa iedo

15. oktobrim. Šajā laikā A. Zeidaks ne tikai turpināja

mātās kapu izbūves projekta idejas”. A. Zeidaks nepie

Brāļu kapu izveides darbus, bet arī sniedza kapu ansam

kāpīgi palika pie sava: “.. jāņem vērā arī tas, lai kapi jau

bļa izveides filozofisko pamatojumu. 1922. gada 15. de

tagad izskatītos skaisti arī bez arhitektoniskām izbūvēm,

cembrī A. Zeidaks Brāļu kapu komitejas pilnā biedru

kuras varēs varbūt nobeigt tik pēc gadu desmitiem. Ja

sapulcē par Brāļu kapu izveides ideju:

mākslinieki to tomēr negribētu saprast, tad viņš atsakās

“Tā kā Zeidaka kungs pats no paša sākuma ņēmis

no tāļākas darbu vadības.” Acīmredzot sakaitēto sēdes

dzīvu dalību pie kapu izkopšanas, tad viņš arī ir izstrā

gaisotni centās izlīdzināt pieredzējušais sabiedriskais

dājis līdzšinējo kapu plānu.

darbinieks, Brāļu kapu komitejas valdes loceklis un ka

Kapu plānu viņš lūkojis izveidot pēc visām mūsu

sieris F. Lasmanis. Pēc viņa priekšlikuma valde nolemj

tautas tradīcijām, un, ja kas nesaskan ar tām, tad tur ir atkal

“turpināt arī uz priekšu kapu izbūvi pēc [A. Zeidaka]

bijuši savi stipri motīvi. Piemēram, kritušie ir rakti rindās,

izstrādātā plāna un mākslinieki lai strādā savus projek

kas gan nesaskan ar mūsu parašām, tomēr še ir vadījušies

tus, pieturoties pie dotā plāna. Kad no izstrādātiem

no tā viedokļa, ka rindās gājuši mūsu strēlnieki pretim ie

projektiem kāds būs pieņemts, tad tas tiks kā nākas

naidniekam, tamdēļ arī rindās tie guldīti, lai netraucētu uz

izvests.” Seko valdes reveranss aizkaitinātajam kapu iz

mūžu noslēgto kopību. Tāpat, lai netraucētu šo vienoto

veides autoram: “Valde griežas pie Zeidaka kunga arī

brālības sajūtu, visi ir domāti segt zem vienas zaļas velē

uz priekšu uzņemties darbu tālāku vadību, ko arī viņš

nas. Daži piederīgie gan vēl paši vēlas kopt kapu un taisa

pieņem.” A. Zeidaka uzvara ir pilnīga — mākslinieki

atsevišķas kapu kopiņas, kas gan traucē vispārēju iespaidu,

lai strādā tajās robežās, ko dārznieks tiem atvēlējis savas

tomēr netiek liegts, jo ar laiku tas pats par sevi izzudīs.

13
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maigums, ozola — spēks, tātad caur maigumu pavadīti

Brāļu kapu komitejas
ziedojumu liste.
Mākslinieks A. Cīrulis.
1920. gads.
bkk

līdz spēkam.
Līdz šim tiek kapiem dots mākslinieciski dārz
nieciskais ietērps, bet vēl jāgādā par arhitektonisko. Šai
lietā arī komiteja stājusies jau ar māksliniekiem sakarā
dēļ pieminekļa projekta iegūšanas.”14
Pēc 1923. gada 23. oktobrī pieņemtā žūrijas lēmuma
arī Brāļu kapu komitejas valde 31. oktobrī nolemj, ka pie

14
Brāļu kapu komitejas ārkārtas
biedru sapulces protokols 1922. gada
15. decembrī. Rokraksts.

Brāļu kapu ansambļa izveides jāstrādā Kārlim Zālem.
Lai sarunas ātrāk virzītos uz priekšu, nolemj iz

bkk

vēlēt no valdes locekļiem sevišķu būvkomisiju, kura
uzņemtos darbu organizēšanu un vadīšanu. Būvko
misijā ievēl P. Kundziņu, A. Zeidaku un E. Kurauu.15
1923. gada 6. novembrī Brāļu kapu komiteja valdes sēdē
Būvkomisijas loceklis prof. P. Kundziņš ziņo, ka “sakari
15

ar skulptoru K. Zāli nodibināti un viņš ir ar mieru stāties

Brāļu kapu komitejas valdes sēdes
protokols 1923. gada 31. oktobrī.
Rokraksts.

pie plastisko darbu pakāpeniskas izvešanas. Kā pirmo
vienojušies sākt ieejas vārtu būvi. Zāles kungs uzņemas

bkk

vajadzīgo modeļu pagatavošanu un tehnisko akmeņu
ciršanas darbu vadību. Nodots izgatavot K. Zālem kapu
kopskata modeli.”16 Un Brāļu kapu komitejas valde no

16

Brāļu kapu komitejas valdes sēdes
protokols 1923. gada 6. novembrī.
Rokraksts.
bkk

Kapu izkopšanai lietoti tie elementi, kuri latvieti

lēma uzaicināt skulptoru K. Zāli uzņemties Brāļu kapu

viscaur dzīvē ir pavadījuši, tas ir, ziedi, zaļumi un saule.

plastisko izbūves darbu māksliniecisko vadību. Tajā

Senais latvietis mīlējis sauli, tamdēļ arī kritušiem tā

pašā sēdē valde lēma par veicamajiem darbiem — jau

nav liegta, jo kapi ir kā saules plankums meža vidū, kas

rudenī sākt ieejas vārtu būvi (6. novembrī — sic!), kā arī

to sedz no visām apkārtējām drūzmām, lai tie mierīgi

pieaicināt darbā arhitektu A. Birzenieku.

netraucēti varētu dusēt.

Līdz ar tēlnieka K. Zāles iesaistīšanos sākās jauns

Tagad arī kapsētā ved atsevišķs ceļš, kurš tiks

posms Brāļu kapu izveidē. Brāļu kapu komitejas gal

pušķots ar liepu alejām, bet uz paaugstinājuma domāts

venais uzdevums nu bija rūpēties par nepieciešamā

celt pieminekli, kuru apēnos ozolu birze, kas latvie

finansējuma atrašanu un nodrošināt arhitektoniski tēl

tim pazīstama kā svētums un spēks. Liepas simbols ir

nieciskā ansambļa īstenošanu.

Finanšu līdzekļu vākšana
Viens no svarīgākajiem Brāļu kapu komitejas

daudz finansiālu vajadzību, tādēļ bija jāmeklē arī citi

darbības virzieniem bija līdzekļu piesaiste Rīgas Brāļu

ienākumu avoti. Tomēr, atsaucoties Brāļu kapu ko

kapu labiekārtošanai un izbūvei.

mitejas lūgumiem, valdība ik gadu piešķīra Brāļu

Pirmās summas jau 1920. gadā Brāļu kapu ko

kapu komitejai prāvas dotācijas, kas aktīvākajos Rīgas

mitejai piešķīra valdība, taču topošajai valstij bija

Brāļu kapu ansambļa celšanas gados bija 150 tūkstoši
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latu. Tā parasti bija lielākā Brāļu kapu komitejas bu

Vēl viens Brāļu kapu komitejas ienākumu avots

džeta daļa, tomēr Brāļu kapu komiteja centās kapu

tajā laikā bija “ziedojumi no restorāniem par tirgo

izveides darbam piesaistīt ziedojumus no dažādiem

šanos pēc pl. 2 naktī”. Lai šo acīmredzot ienesīgo lī

avotiem — pašvaldībām, fondiem, uzņēmumiem un

dzekļu avotu saglabātu arī turpmāk, Brāļu kapu komi

privātpersonām.

tejas valde lēma vērsties pie pilsētas valdes, prefekta

Sadarbība ar Rīgas pilsētas valdi bija pastāvīga —

un iekšlietu ministra “dēļ atļaujas pirmklasīgiem res

gan lietojot pilsētas ūdensvadu, gan ņemot stādmateriā

torāniem tirgoties ilgāk, par ko no tiem būtu ņemami

lus no pilsētas dārzniecības un vēlāk arī lietojot pilsētas

ziedojumi komitejai par labu”. Par pārstāvi dalībai

elektrību Brāļu kapu komitejas akmens darbnīcās. Ik

restorānu turētāju sapulcē ievēlēja ģenerāli Balodi,

gadu par šiem pakalpojumiem uzkrājušos parādus Brāļu

kuram uzticēja īpašas līdzekļu vākšanas komitejas

kapu komiteja lūdza pilsētas valdei atlaist, ko tā arī da

organizēšanu. 1922. gada 15. decembrī viņš ziņoja

rīja. Ietaupītās, reizēm visai prāvās summas Brāļu kapu

par paredzēto ziedojumu vākšanas dienu, “kuru va

komiteja ieskaitīja ziedojumos no Rīgas pilsētas.

rētu nolikt uz 26. janvāri — Latvijas de jure atzīšanas

Bez valsts un pilsētas piešķirtajiem līdzekļiem
Brāļu kapu komiteja meklēja arī citus naudas iegūša

svētkos, pie kam vākšanu izdarīt ar bundžiņām, kā arī
pa dzīvokļiem un veikaliem ar listēm”.

18

nas veidus. Viens no tolaik izplatītiem ziedojumiem

227 komitejas biedriem tika izsūtītas ziedojumu

bija tā sauktās atpirkšanās no Jaungada u. c. vizītēm.

listes, taču liela to daļa atgriezās komitejā pustukšas —

Turīgo pilsoņu aprindās par labo toni tika uzskatīta

vai nu biedru pasivitātes, vai arī sabiedrības atsaucības

došanās svētku vizītēs citam pie cita, līdzi nesot at

trūkuma dēļ tās savu mērķi sasniedza tikai daļēji.

tiecīgas dāvanas. Ar laiku šāda savstarpēja vizitēšana

Kā redzam, līdzekļu piesaistei Brāļu kapu komi

un apdāvināšanās kļuva sabiedrībai par nastu — tika

teja izmantoja savus sabiedrībā pazīstamākos biedrus.

tērēts daudz laika un līdzekļu tīri formālu tradīciju

Tiešām — grūti tā laika Latvijā būtu atrast pazīstamāku

dēļ. Līdz ar pilsonisko aprindu mantiskā stāvokļa pie

un ietekmīgāku personību šī darba sekmīgai veikšanai.

augumu izplatījās labdarības tendences. Jau 19. gad

Viens no Latvijas valsts izcīnītājiem J. Balodis droši va

simtā populāra kļuva t. s. atpirkšanās no šādām vizī

rēja gan vērsties pie valdības papildu līdzekļu piešķirša

tēm, ziedojot paredzētos līdzekļus kādam labdarības

nai, gan lūgt uzņēmumiem un privātpersonām ziedot

mērķim. Garum gari šo personu vārdu saraksti tika

ievērojamākas summas kritušo varoņu atdusas vietu

publicēti presē, rādot piemēru citiem. Jaunajā Latvi

sakārtošanai. Atbrīvošanas cīņu vadonim atteikt būtu

jas valstī kritušo varoņu atdusas vietu kopšana bija

grūti. Darbs sekmējās, par ko liecina ikgadējie darbības

ļoti aktuāla tēma, daudzas ģimenes tā skāra ļoti tieši.

pārskati un biedru sanāksmēs izteiktās atzinības J. Balo

Atpirkšanās no Jaungada vizītēm par labu Brāļu kapu

dim par labi organizēto līdzekļu vākšanas darbu.

komitejai deva iespēju iegūt papildu ziedojumus
Brāļu kapu izveidei.
kapu komitejai tika piešķirtas loterijas organizēšanas

organizācijas komitejas veidotāju Jāni Goldmani. Tieši

tiesības par labu Brāļu kapiem. Papildu līdzekļu ie

viņš vislabāk zināja, ar ko kurā Saeimas komitejā runāt

gūšanai ar iekšlietu ministra atļauju 1922. gadā Brāļu

un uz kuru sēdi virzīt lūgumus par papildu valsts dotā

kapu komiteja dibināja loto klubus Rīgā, Daugavpilī

ciju piešķiršanu.

gan nozīmīgus līdzekļus savai darbībai.

Brāļu kapu komitejas valdes sēdes
protokols 1922. gada 15. decembrī.
Rokraksts.
18

bkk

kreisie spēki, Brāļu kapu komiteja virzīja valdes lo
cekli, Saeimas deputātu, Latviešu strēlnieku bataljonu

un Jūrmalā. Arī šādi Brāļu kapu komiteja ieguva diez

bkk

Savukārt debatēm ar Saeimu, kur bieži dominēja

Jau pirms pārveides par atvērtu biedrību Brāļu

17

Brāļu kapu komitejas valdes sēdes
protokols 1922. gada 11. aprīlī.
Rokraksts.
17

1922. gada 29. decembrī Brāļu kapu komitejas
valdes sēdē tika nolemts “iesniegt Saeimas Zemnieku
67
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Brāļu kapu komitejas valdes sēdes
protokols 1922. gada 29. decembrī.
Rokraksts.

19

bkk

Savienības frakcijai lūgumu, lai ierosinātu jautājumu

Atskaitē par pirmo Brāļu kapu komitejas dar

par viena mēneša Kultūras fonda ienākumu piešķir

bības gadu minēti arī citi dāvinājumi Brāļu kapiem:

šanu Brāļu kapu kopšanai”.19 Kultūras fonds bija

Latvijas Rūpnieku un amatnieku savienība dāvinājusi

valsts izveidota institūcija, kas piešķīra līdzekļus da

kapiem kokus par 23 600 rubļu un sarīkojusi svinīgu

žādiem kultūras pasākumiem. Brāļu kapu komitejas

šo koku stādīšanu, Rīgas pilsētas valde ziedojusi da

budžetam Kultūras fonds ik gadu pielēma zināmas

žādus kokus, krūmus un augus 114 765 rubļu vērtībā.

summas.

Kapu izbūves vajadzībām valdība piešķīra Brāļu kapu

Lai gūtu priekšstatu par Brāļu kapu komitejas

komitejai vienīgās tiesības Allažu šūnakmens lauz

darbību un iegūtajiem līdzekļiem tās darbības pirm

tuvju izmantošanā. Apsardzības ministrija piešķīra

sākumos, ieskatīsimies Brāļu kapu komitejas pirmā

Brāļu kapu komitejai vienīgās tiesības izgatavot un

darbības gada pārskatā (tā laika Latvijas naudas vie

pārdot Latvijas Atbrīvošanas cīņu dalībnieku piemi

nība bija Latvijas rublis, no 1922. gada — lats; maiņas

ņas zīmes. Rīgas Dome piešķīra Komitejai par brīvu

kurss: 1 lats — 50 rubļu).

kapu zemi.

Komitejas darbības 1922./23. gada pārskatā uzrādīti
šādi līdzekļi (rubļos):

arī Brāļu kapu iekopšanas darbi. Kapu izbūves darbos

1922./23. gada apgrozījums

pārvestas 700 kubikasis smilšu terases uzpildīšanai,

6 609 138,83 rubļi
1922./23. gada ieņēmumi
to skaitā

2500 kvadrātasis apstādītas ar kokiem un krūmiem,
nolīdzinātas un apsētas ar zāli. Iestādīti 340 lapkoki,

valdības pabalsts

1 000 000,00

470 skujkoki, 3500 dažādi krūmāji, 6000 dažādi zied

ziedojumu vākšana

832 109,02

augi. Ceļu nostiprināšanai pievestas 100 kubikasis ak

“Loto klubs”

174 131,55

meņogļu izdedžu, ar ko nostiprinātas 1066 kvadrātasis

biedru naudas

12 375,00

Kultūras fonda pabalsts

50 000,00

Brāļu kapu komitejā tika izveidotas deviņas

1921. gada loterija

64 740,00

nodaļas: Daugavpilī, Pļaviņās, Garozā, Jēkabniekos,

134,50

Krustpilī, Višķos, Piņķos, Cēsīs, Mārtiņa draudzē

Latvijas Sarkanais Krusts
1922./23. gada izdevumi
to skaitā
strādnieku algas
materiāli
kancelejas izdevumi
pabalsti nodaļām
inventāra uzlabošana
ūdens piegādāšana
inventārs
dažādi izdevumi

ceļu.

Rīgā.20

1 848 147,10 rubļu,

bkk

2000 kubikasis ieejas daļas uzpildīšanai, un apmēram
315 kubikasis kūdras pievestas zemes uzlabošanai.

2 133 356,02 rubļi,

20
Brāļu kapu komitejas
darbības pārskats un bilance par
1922./23. gadu. Rokraksts.

Brāļu kapu komitejas darbības pārskatā minēti

Salīdzinājumam — dati no Brāļu kapu komitejas
darbības pārskata 1929. gada 27. maija biedru sapulces

1 601 717,00

(skaitļi latos):

209 497,50
6738,40
16 852,50
654,00
2790,00
997,50
8900,20

“Ienākumi
Valdības pabalsts

150 000,00

Kultūras fonds

14 000,00

Sabiedrisko darbu fonds

20 000,00

Ziedojumi un citi ienākumi
No izdevumu pārdošanas

9583,85
11 006,70

Izdevumi
Starpība gada 1. aprīlī 	

285 208,92

Pavisam kopā

214 393,18
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Atskaites gadā paveiktie darbi
Būvniecības darbi:
•

noliktas trepju kāpnes 582,67 m, akmeņu
grīda 966,72 kv. m.,

•

uzliktas smilšakmens ierakstu plāksnes ar
veltījumiem,

•

izkalti šķēpi ar vainagiem un kareivju
maskas,

•

izbūvēti abi pirmie masīvi pie augšējās
terases,

•

uzcelta centrālās grupas pabūve, kas arī ap
likta ar akmens plāksnēm no priekšpuses,

•

galīgi izstrādāts ieejas vārtu projekts un pa
daļai jau uzcelts vārtu kodolmūris.

Tēlnieciskie darbi:
•

izcirsta un uzstādīta otra “Ievainotā jāt
nieka” grupa,

intensitāte bija līdzīga un arī ikgadējais budžets bija

izmodelēta un pa daļai arī izcirsta centrālā

150–200 tūkstoši latu. Ar 1935. gadu, kad tika pabeigts

grupa “Māte Latvija svētī kritušos dēlus”,

un atklāts Brīvības piemineklis, mainījās Brāļu kapu

•

izveidotas ieejas vārtu tēlnieciskās grupas,

komitejas budžeta struktūra, jo Brīvības pieminekļa

•

visu gadu veikta kapu dārznieciskā izkop

komiteja bija lēmusi savākto līdzekļu pārpalikumu no

šana un papildināšana.

dot Brāļu kapu komitejai Brāļu kapu celšanas darbu

Komitejai nu jau ir 22 nodaļas.”21

pabeigšanai. Tā 1936. gadā Brāļu kapu komiteja sa

•

ņēma no Brīvības pieminekļa komitejas 150 000 latu,
Šie dati uzskatāmi rāda, kā paplašinājās Brāļu
kapu komitejas darbs un kā izauga veicamo Rīgas

bet 1937. gadā vēl apmēram 60 000 latu. Attiecīgi val

Rīgas Brāļu kapu komitejas
sēžu protokoli
(1926. gada 10. jūnijs –
1930. gada 16. janvāris).
vkpai pdc df

Brāļu kapu komitejas biedru
sapulces protokols 1929. gada
27. maijā. Rokraksts.
21

vkpai pdc df

dība savas dotācijas samazināja.

Brāļu kapu izbūves darbu apjoms. Gada budžets

Kopā lēšot, var uzskatīt, ka Rīgas Brāļu kapu ie

pieckāršojies salīdzinājumā ar skaitļiem pirms se

kārtošanas un izbūves darbi ir izmaksājuši aptuveni di

šiem gadiem. Arī veikto darbu uzskaitījums liecina

vus miljonus latu. Šāda vērienīga projekta īstenošana

par intensīvu būvniecības un tēlniecības darbu sek

nebūtu iespējama bez labi organizētas koordinējošas

mīgu norisi visā Rīgas Brāļu kapu ansambļa teritorijā.

struktūras. Brāļu kapu komiteja, uzņemdamās šo uz

Turklāt šajos skopajos atskaites vārdos pat netika pie

devumu, piesaistīja gan valsts, gan plašas sabiedrības

minētas Allažu akmens lauztuves, no kurām piegā

līdzekļus, nodrošinot darbu vadīšanai un veikšanai

dāja akmens blokus kapu apdarei, un Brāļu kapu ko

profesionāļu komandu.

mitejas akmensapstrādes darbnīcas Ezermalas ielā 1,
kas strādāja nepārtraukti visu gadu divās maiņās, lai
piegādātu kapu mūru apšūšanai nepieciešamo dau
dzumu plākšņu.
Līdz pat 1936. gadam, kad galvenie kapu izbū
ves darbi tika pabeigti un Brāļu kapi iesvētīti, darbu
69
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Brāļu kapu komitejas Tehniskā komisija
Līdz ar Brāļu kapu arhitektoniski mākslinieciskā
risinājuma izvēli un izbūves darbu sākšanu bija nepie
ciešams izveidot atbilstošu profesionāļu komandu.
Brāļu kapu komitejas valde nevarēja nodrošināt ik
dienas specifisko profesionālo jautājumu izlemšanu,
turklāt Brāļu kapu komitejas valdei bija jārisina daudz
vairāk dažādu organizatorisko un finansiālo jautājumu.
Lai kapu izbūves darbi sekmīgi un nepārtraukti ritētu
uz priekšu, 1923. gadā tika nolemts izveidot Brāļu
kapu komitejas Būvkomisiju, kurā nolēma iekļaut
A. Zeidaku, P. Kundziņu un E. Kurauu. Komisija ri
sināja visus praktiskos izbūves jautājumus, kas saistīti
ar līgumu sastādīšanu, darbu izsolīšanu uzņēmējiem,

Tēlnieka K. Zāles un
akmeņkaļu firmas Ed. Kuraua
piedāvājums Brāļu kapu
komitejai par Brāļu kapu vārtu
skulptūru izkalšanu.
1928. gada. 18. maijs.
vkpai pdc df 8583 km

būvniecības uzraudzīšanu u. tml. Pēc P. Kundziņa at
kāpšanās no Brāļu kapu komitejas darba par šīs, nu
jau Brāļu kapu komitejas Tehniskās komisijas vadītāju
tika iecelts profesors P. Feders. Pēc E. Kuraua nāves
1930. gadā Tehniskajā komisijā darbojās Brāļu kapu
komitejas valdes loceklis būvuzņēmējs L. Neiburgs.

plākšņu kvalitāti, mūru izbūves gaitu, katru tēlnieka

Kā būvdarbu tehniskais uzraugs un atsevišķu kapu iz

ieceri un izkaltos skulpturālos tēlus, visus citus

būves arhitektonisko risinājumu autors Tehniskajā ko

kapu būvniecības tehniskos jautājumus. Lai arī rei

misijā visu laiku līdzdarbojās arhitekts A. Birzenieks.

zēm komisijas darbu kavēja dažas personīgas dom

Komisija rūpīgi vērtēja gan Allažu akmeņlauz

starpības, kopumā jāatzīst šīs Brāļu kapu komitejas

tuvju darbu un akmeņu piegādes līgumus, gan Brāļu

institūcijas augsti profesionālā darbība Brāļu kapu

kapu komitejas akmens apstrādes darbnīcu izzāģēto

izbūves gaitā.

Brāļu kapu komitejas organizatoriskais darbs
Brāļu kapu komiteja bija galvenā organizācija Lat

“Noteikumi.

vijas valstī, kas pildīja valsts doto uzdevumu “izkopt un

Brāļu kapi ir tautas svētnīca, kurā mums jājūt zi

turēt kārtībā” Latvijas karavīru kapus. Tai bija ne tikai

nāms svētsvinīgums, kamdēļ tiek stingri noliegts ar au

praktiski jāuztur kapi, bet arī jānodarbojas ar daudziem

tomobiļiem jeb pajūgiem braukt pa ieejas aleju. Tāpat

organizatoriskiem un administratīviem jautājumiem.

stingri noliegts kapos vest suņus.

Jau 1920. gadā tika pieņemti noteikumi par ap

Organizācijām, kas vēlas sarīkot uz kapiem gājie

bedīšanu Rīgas Brāļu kapos un par pieminekļu uzstādī

nus, par to jāziņo Komitejai jau dažas dienas iepriekš,

šanu. 1924. gadā Brāļu kapu komiteja paziņoja sabied

pie tam gājiena gaitu, lai nerastos dažādības, jāved pēc

rībai par kārtību, kāda Brāļu kapos jāievēro ikvienam.

Komitejas izstrādātas kārtības.

Attēlā pa kreisi:
Brāļu kapu vārtu būvprojekts.
1928. gads.
vkpai pdc df 8583 km
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Lielāko piemiņas pasākumu organizēšanu uzņē

Zviedrijas karalis Gustavs V
vizītes laikā Latvijā apmeklē
Brāļu kapus. No labās:
Zviedrijas karalis
Gustavs V, Latvijas Valsts
prezidents Gustavs Zemgals,
Saeimas priekšsēdētāja biedrs
Alberts Kviesis.
1929. gada 1. jūlijs.
lna lvkffda 12967p

mās pati Brāļu kapu komiteja — tās bija manifestācijas
valsts svētkos 18. novembrī, kā arī Kapu svētki Brāļu
kapos, ko parasti noturēja Otrajos vasarsvētkos.
1924. gadā Brāļu kapiem tika iegādāts kapu
zvans. To iesvētīt Kapu svētkos Brāļu kapu komiteja
uzaicināja bīskapu K. Irbi. Tika nolemts, ka zvanīt va
jag, gājieniem ieejot Brāļu kapos un arī izejot no tiem.
Brāļu kapu izbūve tika sākta 1924. gadā ar terases
nostiprinošo mūru būvniecību. 18. novembrī notika
pamatakmens likšana un iesvētīšanas ceremonija. Uz
to bija uzaicināts Valsts prezidents, valdības, pašval

22

Brāļu kapu komitejas valdes sēdes
protokols 1924. gada 18. martā.
Rokraksts.
bkk

23
Brāļu kapu komitejas valdes
sēdes protokols 1928. gada 9. maijā.
Rokraksts.

vkpai pdc df

Latvijas Valsts prezidents
Jānis Čakste un Somijas Valsts
prezidents Lauri Kristians
Relanders (Lauri Kristian
Relander) ar pavadītājiem
Rīgas Brāļu kapos.
1926. gada 22. jūnijs.
lnvm vp7854

Atsevišķu kapu uzkopšana var notikt tik no Ko

dību un sabiedrisko organizāciju pārstāvji. Atbilstoši

mitejas puses, bet ne caur citiem, un katrreiz vajadzīga

tradīcijām pamatos tika iemūrēta kapsula ar pamat

sevišķa atļauja. Turpmāk tiek noliegts taisīt atsevišķas

akmens likšanas aktu, tās dienas avīzēm un Latvijas

kapu kopiņas, kas traucē vispārējo kapu iespaidu. Tāpat

naudas monētām. Pamatakmens likšanas dokumenta

krustu uzlikšanai vajadzīga Komitejas piekrišana.”22

mākslinieciski noformētajā tekstā minētas personas,

Dažādos valsts svētkos un kritušo piemiņas die

kas to paraksta, un nosaukti amati. Līdzās Brāļu kapu

nās kara veterāni, kā arī politiskas un sabiedriskas orga

komitejas priekšsēdētāja un citu vārdiem bija ierak

nizācijas rīkoja gājienus un piemiņas pasākumus Brāļu

stīts: darbu vadītājs A. Zeidaks. Aiz vārdiem “darbu

kapos. Lai varētu uzturēt cieņas pilnu attieksmi pret

vadītājs” ar A. Zeidaka roku pierakstīts “un projekta

kritušajiem, Brāļu kapu komiteja izstrādāja pasākumu

autors”, kam seko paša paraksts. Var tikai iedomāties,

rīkošanas kārtību, iepriekš saskaņoja tos un sniedza

kādas sajūtas uzvirmoja Brāļu kapu autora sirdī, kad

norādes organizētājiem. Tā tika iedibināta jauna pasā

viņš izlasīja šajā dokumentā kaut formāli arī pareizo

kumu norise, kurai bija jākļūst par tradīciju.

(jo Brāļu kapu komitejas valdē viņam tika uzdots vadīt
Brāļu kapu izbūvi), tomēr pēc būtības tik neatbilstošo
viņa darba apzīmējumu. Meistars nešaubīgi pats ierak
stīja dokumentā savu lomu Brāļu kapu tapšanā — tik
pat tieši un pārliecināti, kā ierakstīja sevi vēsturē, īste
nojot izloloto projektu.
Lai skaidri definētu apbedīšanas kārtību Rīgas
Brāļu kapos, 1928. gada 9. maijā Brāļu kapu komitejas
valde pieņēma noteikumus par apbedīšanu, kas pare
dzēja, ka Brāļu kapos var tikt apbedīti:
1) visi Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri,
2) visi virsnieki, kuri piedalījušies Latvijas at
brīvošanas karā un Pasaules karā strēlnieku
pulkos,
3) vecie latviešu strēlnieki tiem atvēlētajā kapu
nodalījumā.
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Siāmas princis Aditeja (Aditya
of Jumbor) (no kreisās)
un princese Kobkoena ar
pavadītājiem pēc vainaga
nolikšanas Rīgas Brāļu kapos.
1930. gada 11. novembris.
lnvm vn6284:539

Ikreiz pirms apbedīšanas vajadzīga kara ministra
un Brāļu kapu komitejas priekšsēdētāja piekrišana.

Brāļu kapu komitejas pienākumos ietilpa arī aug

23

stu ārzemju viesu uzņemšana Brāļu kapos. Brāļu kapu

Vēlāk apbedāmo saraksts šajos noteikumos tika papil

komitejas valde 1925. gada 10. maijā sagaidīja Brāļu ka

dināts ar instruktoriem, kas piedalījušies Latvijas At

pos Igaunijas Valsts vecāko J. Jāksonu, 1926. gada 22. jū

brīvošanas cīņās.

nijā — Somijas Valsts prezidentu L. K. Relanderu, bet

24

Brāļu kapu komitejas valdes sēdes
protokols 1936. gada novembrī.
Rokraksts.
24

VKPAI PDC DF

Igaunijas Valsts vecākais
Jiri Jaksons (Jüri Jaakson) saka
uzrunu, noliekot vainagu Rīgas
Brāļu kapos.
1925. gada 10. maijs.
lnvm vp7846
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1929. gada 1. jūlijā — Zviedrijas karali Gustavu V. Ka

Iesvētīšanu veica arhibīskaps T. Grīnbergs, armijas mācī

raliskajai vizītei par godu A. Zeidakam pat tika uzdots

tājs P. Apkalns un Doma draudzes mācītājs, Brāļu kapu

Brāļu kapos izveidot atbilstošus dekorējumus.

komitejas valdes priekšsēdētājs E. Bergs. Uzrunu teica un

1936. gadā, 12 gadus pēc pamatakmens likšanas,

piemiņas vainagu nolika Valsts prezidents K. Ulmanis.

Brāļu kapu komiteja organizēja nozīmīgākos Brāļu kapu

Lai arī pēc tam vēl bija gana darba atsevišķu Brāļu kapu

svētkus — Brāļu kapu iesvētīšanu. Lielā darba noslēgumu

daļu izbūvē, tomēr galvenais uzdevums bija veikts — no

godināja Latvijas armija, Lāčplēša ordeņa kavalieru saime,

šā brīža uz mūžīgiem laikiem latviešu tautai ir un paliks

Kara invalīdu biedrība un daudzu organizāciju pārstāvji.

cienīgs piemineklis tās dēliem, kas izcīnīja Latvijas valsti.

Brāļu kapu komitejas izdevējdarbība

Brāļu kapu komitejas darbības
pārskats par 1920., 1921., 1922.,
1923. gadu. BKK izd., 1924, 4. lpp.
25

Lai sniegtu sabiedrībai plašāku informāciju

“Brāļu kapu komiteja aicina visus it visus nākt

par Brāļu kapu komitejas darbību, 1924. gadā no

viņai palīgā pie šā cēlā darba veikšanas, kas ir mūsu

lēma izdot brošūru par Brāļu kapu komitejas dar

visu svēts pienākums. Puķes uz varoņu kapiem lai

bību 1920.–1923. gadā. 24 lappusēs tika sniegts

būtu tās liecinieces, kas vēstītu katram garām gājē-

vēsturiskais ievads, aprakstīta līdzšinējā Brāļu

jam, ka Latvju tauta dzīvo līdzi šim varoņu garam,

kapu komitejas darbība un izteikts uzsaukums sa

tamdēļ ziedojiet cik katrs spēj Brāļu kapu uzkopšanai.”

biedrībai piedalīties kritušo karavīru atdusas vietu

(Izcēlums kā tekstā. — E. U.)25

sakopšanā:

Piemērs un pamudinājums nākamajiem ziedo
tājiem bija publicētie ziedotāju saraksti ar ziedojumu
summām.
Līdzīgu darbības pārskatu Brāļu kapu komiteja
izdeva arī par 1924./25. un 1925./26. gadu. Par turp
māko gadu pārskatu izdošanu diemžēl ziņu trūkst.
1923. gada 8. jūnijā valde nolēma veidot pie
miņas albumu. Trīs gadus, sadarbojoties ar fotogrāfu
J. Riekstu, kas bija daudzu strēlnieku dzīves mirkļu
tvērējs un fotografēja arī apbedījumus Brāļu kapos
un kapu izbūves gaitu, tapa piemiņas izdevums ar
daudziem vēsturiski nozīmīgiem attēliem. Tā sastādī

Brošūra “Brāļu kapi attēlos”,
Brāļu kapu komitejas
izdevums.
1931. gads.
rpa
Albums “Piemiņas vainags
Latvijas kritušiem varoņiem”.
Brāļu kapu komitejas
izdevums.
1928. gads.
bkk

tājs un redaktors bija mākslinieks Alberts Prande.
Uz krītpapīra iespiestā un mākslinieciski nofor
mētā albumā “Piemiņas vainags Latvijas kritušiem va
roņiem” ir gan attēli no strēlnieku dzīves un Latvijas
Atbrīvošanas kara, strēlnieku un Latvijas armijas ka
ravīru bēru uzņēmumi, Rīgas Brāļu kapu un citu kara
vīru atdusas vietu attēli, gan strēlnieku un Latvijas ar
mijas pulku karogi, kā arī mākslas darbu reprodukcijas
par latviešu karavīru cīņām un dzejas fragmenti. Šāds
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izdevums tolaik bija unikāls un uzrunāja cilvēkus gan
ar vēsturisko patiesību attēlos, gan ar gaumīgo māksli
niecisko ietērpu. Vienlaikus tam bija arī sabiedriska un
audzinoša nozīme, jo karavīru kapu tēma piederēja pie
tālaika sabiedrības aktualitātēm. Tādēļ albums tika iegā
dāts skolām un bibliotēkām. Albuma cena bija 15 lati, un
tas ienesa prāvas summas Brāļu kapu komitejas kontā.

Pastkaršu komplekts.
Brāļu kapu komitejas
izdevums.
1928. gads.
rpa

1928. gadā Brāļu kapu komiteja nolēma drukāt
pastkartes ar Brāļu kapu un citu karavīru pieminekļu
attēliem. Pirmā metiena (400 tūkstošu) pastkaršu
drukāšanu nodeva J. Grīnbergam. Pakāpeniski sižetu
skaits pastkartēs palielinājās. Pastkartes tika izdotas

Brāļu kapu komitejas valde vienmēr rūpējās

trijos komplektos ar atšķirīgu kartīšu skaitu. Attēlos

par Brāļu kapu komitejas izdevumu kvalitāti, tādēļ

bija redzami gan Rīgas Brāļu kapi, gan citi pieminekļi

kritiski vērtēja katru iesniegto priekšlikumu. Kad

Latvijā — gan fotogrāfijas, gan krāsainu akvareļu re

1936. gadā virsleitnants L. Likerts iesniedza Brāļu

produkcijas. Arī šīs pastkartes bija plaši pieprasītas.

kapu komitejai savu manuskriptu par Latvijas Brīvī

Tās propagandēja kapu kopšanu un ienesa Brāļu kapu

bas cīņu pieminekļiem, valde pēc rūpīgas iepazīšanās

komitejai zināmus līdzekļus.

šo materiālu noraidīja, norādot autoram uz pieļautām

1930. gadā Brāļu kapu komiteja izdeva arī atse

kļūdām un iesakot rūpīgāk pārdomāt pieminekļu at

višķu brošūru par Brāļu kapiem, kurā atainota kapu

lasi un aprakstu. Paradoksāli: ja uzņēmīgais autors

izbūves gaita un skaidrota projekta kopējā iecere. Bro

nebūtu pats sasparojies šo grāmatu izdot, mums vis

šūras sastādīšana tika uzticēta Brāļu kapu komitejas

pār nebūtu šī vienīgā, kaut arī nepilnīgā izdevuma

valdes loceklim, skolotājam un literātam R. Bērziņam.

par latviešu karavīru kapiem, ar kuru visus padomju

Tajā ievietotas jau uzcelto Brāļu kapu daļu fotogrāfijas,

okupācijas gadus daudzi latvieši, apceļodami dzimto

kā arī apraksti par Rīgas Brāļu kapu izveidi, ko uzraks

zemi, paslepus centās atrast aizmirstās un zudušās

tīja K. Zāle, A. Zeidaks, A. Birzenieks un J. Šūmanis.

karavīru atdusas vietas.

26

Brāļu kapu komitejas valdes sēdes
protokols 1937. gada 18. janvārī.
Rokraksts.
26

vkpai pdc df

Brāļu kapu komitejas darbība ārpus Rīgas
Lai sekmētu Brāļu kapu komitejas mērķu un uz

iedzīvotāji vērsās pie Brāļu kapu komitejas ar lūgumu

devumu izpildi, Brāļu kapu komitejai bija jāveido plaša

sakopt kādu karavīru kapavietu vai uzcelt kādu pie

struktūra visā valstī.

minekli. Cituviet, kur jau bija izveidotas pieminekļu

Pēc Pirmā pasaules kara daudzās Latvijas vietās

celšanas komitejas, kas lūdza Brāļu kapu komitejai

pilsoņi veidoja pieminekļu celšanas komitejas vai citas

finansiālu vai arī profesionālo atbalstu (pieminekļa

biedrības, kas apvienoja spēkus un līdzekļus neseno

projektu), Brāļu kapu komiteja sūtīja savus pārstāv

Brīvības cīņu notikumu iemūžināšanai. Brāļu kapu

jus labākā risinājuma atrašanai. Brāļu kapu komiteja

komiteja Rīgā gan atbalstīja, gan uzraudzīja vietējo ini

konsekventi atbalstīja tikai arhitektoniski un māksli

ciatīvas grupu aktivitātes. Daudzviet Brāļu kapu komi

nieciski augstvērtīgu, profesionālu piemiņas zīmju un

teja ierosināja izveidot vietējās nodaļas, kad atsevišķi

kapu pieminekļu izveidošanu, un tas sekmēja gaumīgu
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un kvalitatīvu piemiņas vietu izveidi. Centīgas, sek

Brāļu kapu komiteja atbalstīja pieminekļu cel

mīgi ziedojumus vākušās iniciatīvas grupas Brāļu

šanu strēlnieku brāļu kapos Slokā, Ķemeros, pie

kapu komiteja parasti atbalstīja ar finanšu līdzekļiem

Kuģu mājām, pie Cenu mežsarga mājām, Pelču mā

projekta beigu posmā, piešķirot pieminekļa izbūvei

jām, pie Ložmetējkalna, Ikšķiles kapos, Smārdē un

trūkstošo summu. Kad šādas vietējās grupas aktivitā

Tērbatā (tagad Tartu); brāļu kapos Valkā, Jelgavā, Cē

tes jau bija vainagojušās panākumiem un pieminek

sīs, Valmierā, Ogrē, Asaros, Daugavpilī, Lizeskalnā,

lis uzcelts, Brāļu kapu komiteja aicināja šīs biedrības

Bebros, Karvā, Smiltenē, Liepājā, Tukumā, Rēzeknē

turpināt darbu, reģistrējoties par Brāļu kapu komite

un Viļakā; pieminekļus Limbažos, Nāves salā, Cēsīs,

jas nodaļām un piedaloties kopējā kritušo piemiņas

Krustpilī, Asarē, Bauskā, Tirzā, Cenu pagastā pie

iemūžināšanas darbā, tostarp vācot līdzekļus Rīgas

Skuju skolas, Talsos, Rūjienā, Burtniekos, Madlienā

Brāļu kapu izbūvei. Brāļu kapu komitejas nodaļu skaits

un Džūkstē; V. Ģelbes kapa pieminekli Limbažos,

auga: 1922. gadā Brāļu kapu komitejā bija 274 biedri

pulkveža O. Kalpaka kapa pieminekli Meirānos, pie

un deviņas nodaļas, bet 1930. gadā — 25 nodaļas ar

minekli O. Kalpaka krišanas vietā Airītēs un daudzās

vairāk nekā 600 biedriem. Nodaļas patstāvīgi uzņēma

citās šeit neminētās vietās, kas bija saistītas ar latviešu

biedrus, ko apstiprināja Brāļu kapu komitejas valde.

karavīru cīņām.

Tām bija arī savs budžets, ko veidoja pašu savāktie zie

No 1920. līdz 1940. gadam Brāļu kapu komiteja

dojumi. Nodaļu savāktie ziedojumi Rīgas Brāļu kapu

vienā vai otrā veidā atbalstīja praktiski jebkuru kara

izbūvei bija nopietns finansiāls atbalsts Brāļu kapu

vīru piemiņas iemūžināšanas iniciatīvu. Var teikt, ka

ansambļa veidošanā, turklāt radīja tiešās līdzdalības

nebija neviena Latvijas karavīru pieminekļa un atdu

sajūtu tā tapšanā daudzos Latvijas pilsoņos visā valstī.

sas vietas, kas būtu atstāta bez ievērības.

Brāļu kapu komitejas personālijas

Edgars Bergs.
rtmm 229078

Brāļu kapu komiteju veidoja un tajā darbojās

viņiem zinām maz ne jau tāpēc, ka šo cilvēku devums

izcilas, spilgtas personības, aizrautīgi patriotisma un

Brāļu kapu darbā būtu neliels. Viņus diemžēl smagāk

dzimtenes vēstures mīlestības pārņemti cilvēki, kas

skāra politiskās vēstures rats, un svešvara centās iz

savu enerģiju un laiku veltīja cēlam darbam — kritušo

dzēst viņu vārdus no tautas atmiņas.

varoņu atdusas vietu sakopšanai un piemiņas iemūži

Atcerēsimies un iepazīsim viņus!

nāšanai. Tie bija sava laika sabiedriskās dzīves virzītāji,
kas bija pazīstami un sabiedrībā novērtēti.
Daži no viņiem ir labi zināmi arī mūsdienu sa

Edgars Bergs, mācītājs, Brāļu kapu komitejas
valdes priekšsēdētājs no 1922. līdz 1944. gadam.

biedrībai. Ģenerālis Jānis Balodis, tēlnieks Kārlis Zāle,

Dzimis 1878. gadā Rīgā. Beidzis Tērbatas Universi

dārzu arhitekts Andrejs Zeidaks, arhitekts Pauls Kun

tātes Teoloģijas fakultāti un 1905. gadā ordinēts par mā

dziņš — šie vārdi komentārus neprasa. Šie cilvēki vir

cītāju. Strādājis Rubenes draudzē. No 1911. gada iecirkņa

zīja Brāļu kapu komitejas darbu un panāca to rezultātu,

vikārs Rīgā, no 1912. — Miera draudzes (Rīgas Doma

ko mēs zinām tagad. Taču ne viņi vien!

latviešu draudze no 1931. gada) mācītājs. No 1919. gada

Arī tie Brāļu kapu komitejas valdes locekļi, kuru

Rīgas garnizona mācītājs. Latvijas eveņģēliski luteriskās

vārdi vairākumam Latvijas pilsoņu patlaban neko ne

baznīcas virsvaldes loceklis. 1944. gadā devies trimdā

izsaka, bija tie, kas virzīja un veica šo darbu. Mēs par

uz Vāciju, vēlāk izceļojis uz Lielbritāniju, bijis Latvijas
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evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapa vietnieks, Baz

ziemas klasi”, kurus vadīt F. Lasmanis uzaicināja vēlāko

nīcas virsvaldes pārvaldes priekšnieks, Latvijas evaņģēliski

izcilo dārzkopības pedagogu Pēteri Dindoni.

luteriskās baznīcas Lielbritānijā pārvaldes priekšnieks.

F. Lasmanis bija aktīvs sabiedriskajā darbībā. Bez

Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (IV šķ.

Brāļu kapu komitejas viņš ir bijis Latvijas Tirgotāju sa

1927. gadā, III šķ. 1932. gadā).
Miris 1961. gadā Lielbritānijā, apbedīts Brukvu
das kapsētā.
Edgars Bergs bija vienīgais Brāļu kapu komitejas
priekšsēdētājs visā tās pastāvēšanas laikā līdz padomju
okupācijai. Piedalījies gandrīz pilnīgi visās Brāļu kapu

vienības priekšsēdis, Rīgas domnieks, Rīgas Latviešu
biedrības runasvīrs, Rīgas biržas komitejas loceklis,
kā arī darbojies vēl citos amatos. Apbalvots ar Triju
Zvaigžņu ordeni (III šķ. 1926. gadā).
Padomju okupācija aprāva arī šī vīra dzīvi — viņš
nomira ceļā uz Sibīriju 1941. gada jūnijā.

komitejas valdes sēdēs un, pateicoties dzīves pieredzei

Brāļu kapu komitejas darbā F. Lasmanis iegul

un mierīgajam raksturam, sekmīgi vadījis Brāļu kapu

dīja savas uzņēmēja spējas, prasmīgi vadot Brāļu kapu

komitejas darbu vairāk nekā 20 gadu.

komitejas finanšu lietas. Par šo izcilo vīru Brāļu kapos

Fricis Lasmanis. Foto no
“Latvijas darbinieku galerija
1918–1928”.
1929. gads.

vēsta arī pēc viņa iniciatīvas Latvijas Tirgotāju savienī
Fricis Lasmanis, dārzkopis, tirgotājs, sabiedris

bas dāvātā un iestādītā ozolu birzs ap Svētās uguns altāri

kais darbinieks, Brāļu kapu komitejas valdes kasieris

un viņa stādītais ozols pirmajā rindā labajā pusē, blakus

no 1922. līdz 1940. gadam.

prezidenta Jāņa Čakstes ozolam.

Dzimis 1862. gadā Nītaurē dārznieka Pētera
Lasmaņa ģimenē. Bijis māceklis Nītaures muižas dārz
niecībā, pēc tam devies uz Rīgu, kur iestājies darbā
K. Šoha dārzniecības firmā un desmit gados no mā
cekļa izaudzis par virsdārznieka palīgu.

Roberts Bērziņš, pedagogs, literāts, Brāļu kapu
komitejas valdes loceklis no 1927. līdz 1935. gadam.
Dzimis 1868. gadā Džūkstē saimnieka ģimenē.
Luda Bērziņa brālis. 1887. gadā beidzis Irlavas skolo

1891. gadā F. Lasmanis sāka savu uzņēmējdar

tāju semināru. Strādājis par skolotāju Iecavā un Rīgā,

bību, atverot sēklu veikalu paša namā Aleksandra

no 1901. gada bijis docētājs Kijevā. 1920. gadā atgrie

(tag. Brīvības) bulvārī 1. Tas bija pirmais šāds veikals,

zās Rīgā: pilsētas izglītības nodaļas vadītājs no 1921.

kas piederēja latvietim. Saprotams, ka arī viņa klienti

līdz 1925. gadam, pēc tam vidusskolas skolotājs.

Edgara Berga ieraksts
Brāļu kapu viesu grāmatā
Ziemassvētku kauju atceres
pasākumā.
1935. gads.
lvva, f. 2796, a. 2, l. 4, lp. 26

bija latviešu dārzkopji.
F. Lasmanis arī aizsāka latviešu dārzkopju apvieno
šanas kustību Latviešu biedrības paspārnē. 1899. gadā
viņš ar domubiedriem nodibināja Ķeizariskās Krievijas
Dārzkopības biedrības Rīgas nodaļu un 40 gadus vadīja
šo biedrību, kas Latvijas valsts laikā pārtapa par Rīgas
dārzkopju biedrību. Biedrība izglītoja latviešu dārzkop
jus, rīkojot kursus un izstādes. 1903. gadā tika sasaukts
pirmais latviešu dārzkopju kongress.
1911. gadā F. Lasmanis kļuva par Rīgas goda
pilsoni.
F. Lasmanis ir stāvējis arī pie Bulduru dārzkopības
skolas šūpuļa, ziedojis 600 rubļu zeltā skolas ierīkošanai.
1910. gadā tika dibināti sākotnējie “pastāvīgie kursi ar
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Roberts Bērziņš.
labr r27569-32

Atdzejotājs, tulkotājs, dziesmu krājumu sastā

Dzimis 1882. gadā Rīgā akmeņkaļa ģimenē. No

dītājs. Sarakstījis monogrāfiju par A. Lerhi-Puškaiti

14 gadu vecuma strādāja A. Folca akmens apstrādes

(1928). Rakstījis lugas, ceļojumu aprakstus, sastādī

uzņēmumā. 1901. gadā pabeidza Rīgas amatniecības

jis lasāmās grāmatas vācu valodā. Apbalvots ar Triju

skolu. Pēc zināšanu papildināšanas Francijā un Vācijā

Zvaigžņu ordeni (IV šķ. 1927. gadā, III šķ. 1933. gadā).

atgriezās Rīgā, kur kļuva par Mazās Ģildes amatmeis

Miris 1935. gadā Rīgā.

taru. 1911. gadā atvēra savu uzņēmumu Miera ielā 13.

Brāļu kapu komitejas valdē R. Bērziņš veica pie

Pirmā Pasaules kara laikā atradās evakuācijā Krievijā,

nākumus, kas saistīti ar dažādu tekstu rakstīšanu, Brāļu

1918. gadā atgriezās Latvijā. Atjaunotais E. Kuraua

kapu komitejas izdevumu rediģēšanu. Viņš ir Brāļu

uzņēmums piedalījās daudzu būvju un pieminekļu

kapu augšējās terases sienās izvietoto smilšakmens

celtniecībā, arī Rīgas Brāļu kapu izbūvē. E. Kuraus bija

veltījuma plākšņu tekstu autors.

aktīvs sabiedriskais darbinieks. No 1923. gada līdz pat
mūža galam viņš bija Latvijas Rūpnieku un amatnieku

Jānis Šūmanis, kapteiņleitnants, Brāļu kapu ko
mitejas sekretārs no 1923. līdz 1934. gadam.

Jānis Šūmanis.

savienības priekšsēdētājs, kā arī vairāku banku un ap
drošināšanas sabiedrības valdes loceklis, darbojās da

Dzimis 1898. gadā Kosas pagastā. Beidzis reāl

žādās sabiedriskās organizācijās. 1928. gadā E. Kurauu

skolu un 1919. gada augustā brīvprātīgi iestājies Latvi

ievēlēja Rīgas Domē. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu or

jas armijas Rīgas kājnieku pulkā. Būdams kadets, pie

deni (III šķ. 1926. gadā).

dalījies kaujās ar bermontiešiem. 1920. gadā beidzis

Miris 1930. gadā.

Kara skolu, kur ieguvis leitnanta dienesta pakāpi. Vada

Brāļu kapu komitejas valdē E. Kuraus darbojās

komandieris Cēsu, pēc tam Valmieras kājnieku pulkā.

jomās, kas saistītas ar viņa profesionālo darbību. Kopš

1923. gadā Kara ministrijas sekretariātā iecelts par

Brāļu kapu komitejas Tehniskās komisijas izveidoša

Brāļu kapu komitejas sekretāru. No 1925. gada virs

nas E. Kuraus līdz pat dzīves galam bija tās loceklis.

leitnants, no 1929. gada kapteiņleitnants. Apbalvots ar
Triju Zvaigžņu ordeni (V šķ. 1928. gadā).
1933. gadā beidzis Latvijas Universitātes Taut
J. Šūmaņa rokraksta faksimils.
bkk

Eduards Kuraus.
lvva f. 3234, a. 33, l. 427

saimniecības nodaļu. Bija studentu korporācijas Tervetia dibinātājs.

Ludvigs Neiburgs, būvuzņēmējs, Brāļu kapu
komitejas valdes loceklis no 1930. līdz 1940. gadam.
Dzimis 1871. gadā Valgundes pagastā. Beidzis
Vācu amatniecības skolu Rīgā.

Miris 1934. gadā Polijā, Zakopanē, kurp bija

Izveidoja savu būvfirmu. Rosīgi darbojās būv

devies ārstēties. 1934. gada 21. aprīlī apglabāts Rīgas

niecībā gan pirms, gan pēc Pirmā pasaules kara.

Brāļu kapos.

Cēlis ēkas Rīgā un citur Latvijā. Zināmākās no

J. Šūmanis bija ne tikai Brāļu kapu komitejas sek

tām — ēkas Rīgas pilsētas 2. slimnīcas kompleksā

retārs un lietvedis, viņš pilnībā pārzināja visas Brāļu

(tag. P. Stradiņa slimnīca), Finanšu ministrijas ēka

kapu komitejas darbības jomas un kopsapulcēs bieži

Smilšu ielā 1, Vienības nams Daugavpilī, kā arī dau

uzstājās ar ziņojumiem. Viņš organizēja Brāļu kapu ko

dzi īres nami, tostarp paša nami Jaunielā un Brīvības

mitejas valdes praktisko darbību, un tās sekmīga funk

ielā, blokmājas Ausekļa un J. Asara ielā. Viņa vei

cionēšana bija atkarīga tieši no viņa.

kums ir tilts pār Gauju Siguldā, trīs cukurfabrikas
un citas būves.

Eduards Kuraus, rūpnieks, akmens apstrādes

Bijis Hipotēku bankas padomes priekšsēdētājs.

uzņēmuma īpašnieks, Brāļu kapu komitejas valdes lo

1934. gadā apbalvots ar trešās šķiras Triju Zvaigžņu

ceklis no 1922. līdz 1930. gadam.

ordeni.
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Miris 1948. gadā Glūdas pagastā, apglabāts
Bramberģes kapos.
Brāļu kapu komitejas valdē L. Neiburgs veica
pienākumus, kas bija saistīti ar viņa ilggadējo pieredzi

Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni un Atzinības
krustu. Padomju okupācijas laikā 1941. gada 14. jūnijā
izsūtīts uz PSRS Molotovas apgabala Usoļlagu, kur
miris 1942. gadā.

būvniecības vadīšanā, darbojās Brāļu kapu komitejas
Tehniskajā komisijā.

Ernests Rudzītis, rūpnieks, Brāļu kapu komite
jas valdes loceklis no 1930. līdz 1940. gadam.

Kārlis Bērziņš, grāmattirgotājs, Brāļu kapu ko
mitejas valdes loceklis no 1925. līdz 1934. gadam.

Dzimis 1872. gadā Rīgā rūpnieka ģimenē. Mācījies
vidusskolā, pēc tam — pasta ierēdnis. Firmas “Georgs

Dzimis 1865. gadā Cēsu apriņķa Raunas pagastā

Rudzītis” īpašnieks. Sarkandaugavas Trīsvienības baznī

rentnieka ģimenē. Lauksaimnieks tēva mājās. No

cas ilggadējs valdes loceklis, no 1934. gada — draudzes

1894. gada Raunas pagasta vecākais, organizējis Jāņ

priekšnieks. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (V šķ.

skolas jaunā nama celtniecību, izveidojis Raunas lauk

1935. gadā).

saimniecības biedrību un divas bibliotēkas. 1900. gadā

Ludvigs Neiburgs.

Miris 1942. gadā, apglabāts Sarkandaugavas kapos.

pārcēlās uz Rīgu, kur uzsāka grāmatu tirdzniecību savā
veikalā Tērbatas ielā 14.
Pirmā pasaules kara laikā aktīvi iesaistījies bēgļu

Jānis Vēciņš, tirgotājs, Brāļu kapu komitejas val
des loceklis no 1935. līdz 1940. gadam.

palīdzības darbā, bijis Baltijas latviešu bēgļu palīdzības

Dzimis 1886. gadā Valkas apriņķī lauksaimnieka

komitejas valdes loceklis, strādājis arī Latviešu strēl

ģimenē. Mācījies Zeltiņu draudzes skolā, pēc tam vi

nieku bataljonu organizācijas komitejā. Kasieris Lat

dusskolā. Pēterburgā strādāja rūpniecības uzņēmuma

viešu palīdzības komitejā vācu okupācijas laikā. Lieli

kantorī un mācījās vakara vidusskolā. 1911. gadā

nieku laikā arestēts. Atjaunojoties miera laika dzīvei,

kļuva par uzņēmuma nodaļas vadītāju Rīgā. Vairāku

atkal izveidoja grāmatu tirdzniecības veikalu, kas ātri

ārzemju uzņēmumu pārstāvniecības firmas īpašnieks

kļuva par vienu no lielākajiem šajā nozarē.

Rīgā. Pēc Pirmā pasaules kara atgriezies no evakuā

Valdes loceklis Latviešu tirgotāju savienībā,

cijas, J. Vēciņš Rīgā dibināja vairākus uzņēmumus.

Rīgas tirgotāju kredītbiedrībā, Ģertrūdes baznīcas

Latvijas Tirgotāju savienības līdzdibinātājs. Rīgas bir

valdē.

žas bankas valdes loceklis, a/s “Lateksim” direktors.

Kārlis Bērziņš. Foto no
“Latvijas darbinieku galerija
1918–1928”.
1929. gads.

Ernests Rudzītis, otrais no
kreisās.

Miris 1934. gadā Rīgā, apglabāts Meža kapos.
Eduards Rozītis (Rozīte), rūpnieks un tirgo
tājs, Brāļu kapu komitejas valdes loceklis no 1930. līdz
1940. gadam.
Dzimis 1876. gadā Nītaurē zemkopja ģimenē.
Beidzis Nītaures skolu un Rīgas vācu amatniecības
skolu. Mācījies Berlīnes mākslas skolā.
A/s “Ed. Rozīte” valdes priekšsēdētājs. Latvijas
Amatu kameras pirmais priekšsēdētājs, Latvijas Tirdz
niecības kameras sekcijas un Rīgas namsaimnieku
biedrības priekšsēdētājs. Latvijas Bankas padomes un
Rīgas biržas valdes loceklis.
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Latvijas Tirdzniecības kameras tirdzniecības sekcijas
priekšsēdētājs.
Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeni (III šķ.
1928. gadā) un Polijas Polonia Restituta ordeni.
Padomju okupācijas laikā 1941. gada 14. jūnijā

Tās ir tikai dažas no personībām, kurām varam
pateikties par darbu, ko Brāļu kapu komiteja veica
mūsu karavīru piemiņas saglabāšanai. Vēl daudzu
dzīvesstāsts un devums Brāļu kapu komitejas darbā
jānoskaidro.

izsūtīts uz PSRS Kirovas apgabalu Vjatlagu, kur miris
1943. gadā.

Pagātnes mantojumu sargājot un atjaunojot
Latvijas valsts pirmajā pastāvēšanas periodā

apkopt sarkanā terora upuru kapus visā Latvijā. Līdz

līdz 1940. gadam Brāļu kapu komitejai bija izšķirošā

ar padomju okupācijas atgriešanos Latvijā Brāļu kapu

loma kritušo karavīru piemiņas vietu sakopšanā visā

komitejas darbība beidzās, tās dzīvi palikušie valdes

Latvijā.

locekļi devās trimdas ceļos.

Tomēr nozīmīgākais Brāļu kapu komitejas dar

Garajos okupācijas gados, kad visa karavīru kapu

bības objekts bija Rīgas Brāļu kapi — lielākā Latvijas

aprūpe bija pilnībā politizēta, atzīstot tikai sarkanar

karavīru nekropole, centrālā valsts piemiņas vieta, izci

miešu kapus par pareiziem un kopjamiem, bet visus pā

lākais Latvijas memoriālais ansamblis.

rējos par nepareiziem un aizmirstamiem, pat doma par

Brāļu kapu komiteja pielika izcilas pūles, lai

Brāļu kapu komitejas darbību nebija iespējama. Brāļu

20 gadu laikā pārvērstu kapulauku smilšainā priedu

kapu ansamblis tika sovjetizēts, mākslīgi tajā ienesot

lājā par nozīmīgāko valsts memoriālu. Autoru — izcilu

jaunus ideoloģiskos akcentus gan pārbedījumu veidā,

radošo personību — sadarbība ansambļa radīšanā,

gan iznīcinot Latvijas valstiskos un garīgos simbolus.

valsts un sabiedrības atbalsts nacionālās nekropoles

Visrupjākā iejaukšanās ansamblī notika 1981. gadā,

izveidē, veiksmīgs Brāļu kapu komitejas organizato

kad Pārdomu ceļa malā tika izveidots apbedījumu sek

riskais darbs un prasmīga saimnieciskā darbība — tie

tors Komunistiskās partijas veterāniem.

bija priekšnoteikumi, kas kopā ar nepārtrauktu, neat
slābstošu darbu deva ievērojamu rezultātu.

Brāļu kapu komitejas dokumenti, kas glabājās
Brāļu kapu vārtu telpās, tika izvazāti un sadedzināti,

Īsajā vēstures posmā, ko liktenis bija lēmis pirma

tikai daļa protokolu grāmatu nonāca pieminekļu aiz

jai Latvijas valstij, bija izdevies gandrīz pilnībā izveidot

sardzības dienestu rīcībā. Tomēr daudzi Latvijas pat

piemiņas ansambli izcilā dārznieciskā, arhitektoniskā

rioti slepeni vāca ziņas par latviešu karavīru piemiņas

un mākslinieciskā kvalitātē. Rezultāts bija tik pārlieci

vietām un fiksēja to stāvokli. Ņemot par pamatu ziņas

nošs, ka svešvarai nācās tam pakļauties, mēģinot eso

no brīvvalsts laika avotiem, viņi centās saglabāt vismaz

šās kvalitātes izmantot savā labā. Brāļu kapu ansamblis

piemiņu par kādreiz celtajiem pieminekļiem un iezī

neatgriezeniski ienāca Latvijas vēsturē.

mēt saglabājušās kapavietas.

Līdz ar padomju okupāciju 1940. gadā Brāļu

Tikai ar Atmodas sākumu šīs aktivitātes varēja no

kapu komiteja pārstāja darboties, tomēr juridiski tā pat

tikt legāli. Cenšoties apvienot atsevišķu entuziastu spē

netika slēgta. Vācu okupācijas periodā tā mēģināja at

kus kopīgā darbā, radās doma par Brāļu kapu komitejas

jaunot darbību, paplašinot savas aprūpes sfēru: Brāļu

atjaunošanu. Un 1989. gada 15. aprīlī vairāk nekā 300 en

kapu komitejas palikušie biedri centās apzināt un

tuziastu no visas Latvijas atjaunoja Brāļu kapu komiteju
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Atjaunotās Brāļu kapu
komitejas valde.
1.rindā (no kreisās):
V. Birzenieks, A. Tomašūns,
A. Cālīte, A. Neilands,
J. Spriņģis, G. Priede
(priekšsēdētājs),
V. Eihenbaums, V. Šubrovskis,
J. Dobelis, I. Romanovska,
E. Upmanis (priešsēdētāja
vietn.), M. Apinis, A. Cābulis.
2.rindā (no kreisās):
A. Grūtups, J. Hartmanis,
A. Jansons, A. KovaļovsKrivonosovs, N. Kupcis,
A. Kokenbergs, J. Zeibārts,
M. Lubāne, J. Lismanis,
O. Kostanda, R. Čaupova,
E. Pelkaus.
1989. gada 15. aprīlis.
bkk

un apliecināja savu uzticību pirmās brīvvalsts Brāļu kapu

bināšanu 1922. gadā un protokoli līdz 1924. gadam, kā

komitejas ideāliem un mērķiem. Tika uzsākts darbs visu

arī daudzas tā laika ziedojumu listes.

karavīru kapu sakārtošanā, nopostīto latviešu karavīru
pieminekļu likteņu noskaidrošanā un to atjaunošanā.

Aplis bija noslēdzies. Bija jāķeras pie Brāļu kapu
atjaunošanas.

1989. gada maijā Brāļu kapu pārzine Inta Pede

Gan tiem, kuru vārdi skan ikreiz, pieminot Rīgas

nodeva šo rindu autoram prāvu mapi ar dokumen

Brāļu kapu izveidi, gan tiem, kuru devums šajā svētī

tiem, piebilstot: “Pirms daudziem gadiem, kad dedzi

gajā darbā top tikai šodien zināms, gan arī tiem, kuru

nāja Brāļu kapu komitejas papīrus, kas bija salikti Brāļu

vārdi un darbi vēl jāpētī, visiem, kas savu darbu, spēkus

kapu vārtu telpā, es šo mapi saglabāju. Visus šos gadus

un pārliecību likuši lietā, Latvijas kritušo dēlu piemiņu

tā gulēja manā skapī. Tagad, kad ir atjaunota Brāļu kapu

iemūžinot un Brāļu kapus kopjot un sargājot, — vi

komiteja, es to nododu jums. Tie ir jūsu pirmsākumi.”

siem lai cieņa un pateicība no nākamajām paaudzēm

Mapē atradās dokumenti par Brāļu kapu komitejas di

mūžīgi mūžos.
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