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• 10.00 tikšanās pie ieejas Brāļu kapos 

• Brāļu kapi ir pirmais idejiski un mākslinieciski vienotā stilā veidotais kapu ansamblis Eiropā. 

Kompleksa veidošana aizņēma divas desmitgades – sākot no pirmajiem labiekārtošanas un 

apzaļumošanas darbiem vēl Brīvības cīņu laikā un beidzot ar svinīgu iesvētīšanu īsi pirms Otrā 

pasaules kara. Vieni no ietilpīgākajiem kapu izveidē izmantotajiem simboliem ir Mūžīgā uguns un 

aka, ziedu altāris un koku alejas. 

• Brāļu kapos ir apglabāti apmēram 2000 dažādos karos krituši Latvijas karavīri. Te atdusas arī 

pirmie četri Lāčplēša kara ordeņa kavalieri un tēlnieks Kārlis Zāle. 

•  Rīgas Meža kapi tika izveidoti pēc pilsētas valdes lēmuma 1913. gadā. Kapi tika iecerēti kā galvenie 

pilsētas kapi. Rīgas Meža kapi ir vieni no kultūrvēsturiski vērtīgākajiem kapiem Latvijā, kur 

vienkopus apskatāmi visdažādāko periodu un visdažādāko nozaru cilvēku apbedījumi. Kapsētā atrodas 

neskaitāmi mākslinieciski vērtīgi kapu pieminekļi un memoriāli. Kapos apbedīti daudzi zināmi 

latviešu politiķi, sabiedriskie darbinieki, kā arī militārpersonas. Īpaša nozīme ir Latvijas valsts 

ievērojamākajiem līderiem un valsts veidotājiem, kuru apbedījumi ir nozīmīga tautas atmiņas daļa. 

•  Apmeklēsim atdusas un piemiņas vietas brīvības cīņu dalībniekiem, valsts prezidentiem – Jānim 

Čakstem, Gustavam Zemgalam, Albetam Kviesim, ģenerālim Jānim Balodim un citām starpkaru 

amatpersonām, dziesmotās revolūcijas varoņiem, Gunāram Astram, 1991. gada janvāra notikumu 

upuriem…  

Pieteikšanās: 

•   jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un EUR 6 iemaksas (skolēniem, studentiem, skolotājiem – 

EUR 1) 

Atteikšanās: 

•   atsakoties no ekskursijas pēc 11.09., jūs zaudējat visu summu;  

•   iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētajā ekskursijā. 

Atlaides, nosacījumi: 

• skolotājiem, studentiem un skolēniem, uzrādot apliecību vai izziņu no mācību iestādes, ceļazīmes cena ir 

EUR 1;  

• vietu skaits par samazinātu cenu (EUR 1) ir ierobežots. 
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18.09. 3 stundas EUR 6/ skolēniem, studentiem un skolotājiem – EUR 1 


