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“Lai savās sirdīs un darbos esam kā karavīri, 
kas ar nesalaužamu degsmi gatavi stāvēt 

sardzē par Latvijas brīvību.”
Raimonds Vējonis 

Pateicoties karavīriem, šodien mums ir Latvija – 
sava brīva un neatkarīga valsts

Latvijas brīvība bija izcinīta! Bet par to bija dārgi samaksāts. 1905. gadā par brīvības idejām 
dzīvību zaudēja 2468 cilvēki,  Pirmajā  pasaules  karā  dzīvību  zaudēja  62 000  latviešu,  tostarp 
32 000 latviešu strēlnieku. Brīvības cīņās krita 3046 Latvijas armijas karavīri. 

Latviešu strēlnieki bija 
latviešu karavīri, kas 
Latviešu strēlnieku pulku 
sastāvā piedalījās Pirmā 
pasaules kara, Latvijas 
brīvības cīņu un Krievijas 
pilsoņu kara kaujās.

 Strēlnieki Latvijas kultūras kanonā Latviešu vēsturiskā kara drāma “Dvēseļu putenis”

Atceres dienas godinot kareivjusRīgas Brāļu kapi 

Rīgas Brāļu kapos apglabāti 1927 dzimtenes sargi, strēlnieki, Latvijas atbrīvošanas cīņu 
dalībnieki, to skaitā 227 nezināmi karavīri. 

Brāļu kapi atrodas Rīgas ziemeļaustrumos – 5 km no pilsētas centra un aptver 9 ha lielu 
teritoriju. Brāļu kapi iekārtoti 21 gada laikā, periodā no 1915.līdz 1936.gadam. Brāļu kapu 
memoriālais ansamblis ar savu dziļo māksliniecisko izteiksmi un tajā pausto ideju ir Latvijas 
nacionālais lepnums. Tas ir pirmais šāda veida ansamblis Eiropā, autors – tēlnieks Kārlis Zāle.

Brāļu kapu memoriālajā ansamblī ietilpst trīs daļas: 
 pārdomu ceļš ar 205 m garo liepu gatvi,
 varoņu terase ar Svētās uguns altāri,
 ozolu birzi un Kapulauks, kuru noslēdz Latvijas siena ar ansambļa vainagojošo skulpturālo 

grupu – Mātes tēlu ar kritušajiem dēliem (sauktu arī par Māti Latviju).

Dažas Brāļu kapu ievērības cienīgas vietas

„Nekad - ne sirmā senatnē, nedz nesenā pagātnē kara vētras 
nav saudzējušas latvju zemi. Purvājos un mežos, upju un ezeru 
krastos atdusas neskaitāmi mūsu dzimtās zemes aizstāvji. No 
visiem kariem Latvijas liktenim visnozīmīgākais bija pirmais 
pasaules karš (1914-1918). Kad tas beidzās, tad citas tautas 
jau varēja uzsākt miera laika gaitas. Taču latviešiem vēl 
vajadzēja cīnīties par neatkarību. Latvijas brīvības cīņās 
kritušie tēvzemes dēli ir guldīti kapsētās, kurām tauta devusi 
skaisto un saturiski tik atbilstošo nosaukumu - Brāļu kapi. Tie 
ir izkaisīti pa visu Latviju - gan Daugavas un Lielupes 
krastos, gan purvmalās un mežmalās. Lielākie no tiem atrodas 
Latvijas Republikas galvaspilsētā Rīgā."

20. janvāris
1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena

8. maijs Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena
4. jūnijs Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

17. jūnijs Latvijas Republikas okupācijas diena

22. jūnijs Varoņu piemiņas diena (Cēsu kaujas atceres diena)

4. jūlijs Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena
11. augusts Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena

21. augusts Konstitucionālā likuma Par Latvijas Republikas valstisko statusu pieņemšanas un Latvijas Republikas faktiskās neatkarības atjaunošanas diena

23. augusts Staļinisma un nacisma upuru atceres diena
11. novembris Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena (Lāčplēša diena)

1. decembris Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena

Paldies visiem Latvijas karavīriem, kas arī šodien sargā Latviju!
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