
Mūsu mantojums –  
pagātnes un nākotnes 
satikšanās

Eiropai un tās kultūras mantojumam šis gads ir vēsturiski nozīmīgs. Tas iezīmē daudzus svarīgus notikumus, arī simto 
gadadienu, kopš beidzies Pirmais pasaules karš, kurā tika sagrautas Vācijas, Austroungārijas un Krievijas impērijas, 
dodot iespēju daudzām Eiropas nācijām izveidot neatkarīgas valstis. Arī mums savu Latvijas valsti.
Lai atklātu un iepazītu Eiropas mantojumu un stiprinātu piederības izjūtu vienotai Eiropas telpai, 2018. gads ir 
pasludināts par Eiropas Kultūras mantojuma  gadu. 
Eiropas kultūras mantojuma dienas norisinājās 50 Eiropas kultūras konvencijas valstīs no augusta līdz oktobrim. 
Latvijā Eiropas kultūras mantojuma dienas šogad noritēja 64 vietās līdztekus ar valsts lielajiem svētkiem veltītiem 
pasākumiem. To kopīgā devīze: Mūsu mantojums – pagātnes un nākotnes satikšanās. 
Īpašs notikums tika atzīmēts 15. septembrī vienā no Eiropas sakrālās mākslas skaistākajiem pieminekļiem – Rīgas Brāļu 
kapos, kur īstenots ilgi gaidītais memoriāla teritorijas elektroapgādes un apgaismošanas sistēmas izbūves projekts.

Rīgas Brāļu kapos šā gada 11. novembrī, Lāčplēša dienā
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Pa Brāļu kapu garo liepu gatvi – Pārdomu ceļu ļaudis ar 
ziediem rokās lēni tuvojas Svētās uguns altārim, pie kura stāv 
goda sardze. Nacionālo bruņoto spēku Štāba orķestris atska-
ņo Latvijas valsts un Eiropas Savienības himnas. Pasākuma 
dalībniekus uzrunā Rīgas pašvaldības ağentūras "Rīgas pie-
minekļu ağentūra" direktors Guntis Gailītis, Nacionālā kul-
tūras mantojuma pārvaldes Rīgas reğionālās nodaļas vadītājs 
Jānis Asaris, Kultūras ministrijas Valsts sekretāres vietnieks 
kultūrpolitikas jautājumos Uldis Zariņš, AS "Latvenergo" 
valdes priekšsēdētājs Āris Žīgurs un NBS štāba bataljona ko-
mandieris komandkapteinis Seldzis Grasmanis – viņu teikta-
jā izskan ne vien gandarījums par vēl vienu būtisku soli ceļā 
uz Rīgas Brāļu kapu atpazīstamību pasaulē, bet arī personis-
kas atmiņas un izjūtas. 

Āris Žīgurs: "Vecāki mani veda uz Brāļu kapiem kā mazu 
puiku, šajā Kapulaukā guļ arī manas dzimtas kareivis. Es  
neatceros sevi esam Brāļu kapos, kad notiek lielas tautas stai-
gāšanas, bet milzīgā klusumā, kad saule stāv zenītā un kad pie 
sevis vari padomāt, kas tās par figūrām, kas tās par skulptū-
rām… tajā visā ir kaut kas mağisks." 

Pamazām iedegas Brāļu kapus izgaismojošās gaismas sek-
cijas, līdz iezīmējas viss teritorijas perimetrs, kāpieni, atse-
višķi objekti Kapulaukā un monumentu noslēdzošā Latvijas 
siena ar ansambļa vainagojošo skulpturālo grupu –  Mātes 
tēlu ar kritušajiem dēliem (Māte Latvija).

Rīgas Brāļu kapu elektroapgādes un apgaismošanas pro-
jekts ir īstenots. 

– Kāds Jums atmiņā palicis des-
mit gadus ilgais darbs pie Brāļu 
kapu apgaismošanas? 

Tas bija ilgs, komplicēts un, pro-
tams, dārgs projekts, kas tika īstenots 
divos posmos. Pirmais sākās pirms 
desmit gadiem, kad AS "Latvener-
go" rīkoja publisku konkursu, lai fi-
nansētu kāda izcila kultūras objekta 
izgaismošanu. Tauta nobalsoja par 
Mātes Latvijas izgaismošanu Rīgas 
Brāļu kapos. Un tas tika paveikts go-
dam. Drīz sekoja jauna ideja – veikt 
kapu teritorijas izgaismošanu plašākā 
mērogā. Faktiski to rosināja nepie-
ciešamība, jo pasākumi te norisinās 
visa gada garumā, cilvēku plūsma ir 
milzīga. Rīgas Brāļu kapi nav tikai 
sakrālas nozīmes monumentāls an-
samblis, tiem ir arī ar oficiālo valsts 
protokolu saistīta objekta statuss. 
Valsts svētkos un atceres dienās Rīgas 
Brāļu kapus apmeklē oficiālas valsts 
amatpersonu delegācijas, valsts viesu 
oficiālas delegācijas un Latvijā akre-
ditētais diplomātu korpuss. Tāpat ce-
remoniālām vajadzībām Brāļu kapus 
izmanto Latvijas valsts institūcijas – 
īpaši Aizsardzības ministrija un Na-
cionālie bruņotie spēki (piemēram, 
katru gadu uz Brāļu kapiem zvērestu 
nodot nāk jaunie karavīri). 11. un 18. 
novembrī,  Svecīšu vakarā, Zvaigznes 
dienā dzīvo uguntiņu apgaismojums 
ir brīnumains, bet uz kāpieniem taču 

sveces neliek un cilvēkiem (īpaši ru-
denī un ziemā krēslas stundās) ir grū-
ti orientēties. Skaidrs, ka ar gaismām 
nepieciešams iezīmēt visu Brāļu kapu 
teritoriju.

Par to mēs cīnījāmies desmit ga-
dus. Tehniskiem cilvēkiem un māksli-
niekiem bija katram savs skatījums uz 
apgaismojumu Brāļu kapos, nācās at-
rast "labo minimālismu", kurā pārsva-
ru guva praktiskā puse. Ar gaismām ir 
ļoti sarežğīti strādāt. Jābūt smalkai iz-
jūtai, kādā intensitātē un nokrāsās tās 
nepieciešamas. Protams, Brāļu kapi ir 
vieta, kur iespējams veidot vienreizē-
jas gaismu ainas un spēles – un tas ir 
stipri provocējošs faktors (Brāļu kapi 
taču nav skatuve). Daudzkārt veicām 
maketēšanu, dažādi izvietojot prožek-
torus… Skaidrs, ka ziemā un rudenī 
gribas, lai būtu vairāk gaismas. Taču 
bija rūpīgi jāraugās, lai mākslīgais ap-
gaismojums nenomāktu ne apkārtējo 
dabu, ne pašus Brāļu kapus. Šīs gais-
mas nedrīkst konkurēt arī ar svecīšu 
liesmām… 

Protams, galvenais jautājums bija – 
kas projektu finansēs? AS "Latvenergo"? 
Jā! AS "Latvenergo" piešķīra 100 000 
eiro lielu finansējumu. Pretim nāca arī 
Kultūras ministrija ar 78 194 eiro.

Tagad Brāļu kapi ir apgaismoti: pa 
visu teritorijas perimetru, sākot no 
centrālajiem ieejas vārtiem. Tāpat ap-
gaismoti ir kāpieni uz Varoņu terasi, 

ieejas centrālajā Kapulaukā, varoņu 
epitāfijas, Piemiņas arka, visu četru 
depozitāriju fasādes… un, protams, 
izgaismots ir Mātes tēls ar kritušajiem 
dēliem.

– Brāļu kapos regulāri notiek lab- 
iekārtošanas darbi un tiek īstenota 
kāda ideja. Kāda tā ir šobrīd? 

Cik vien sevi atceros "Rīgas piemi-
nekļu ağentūras" direktora amatā (no 
2006. gada), cilvēki jautā par Brāļu 
kapu krustu un zvanu – kad tos atjau-
nos? Krusta tēma  allaž ir dominējusi. 
Sākotnēji zem Mātes tēla bija iekalts 
Lielais krusts, aizsegts ar krāsainu stik-
lu. Vakaros krustā iedegtā gaisma esot 
atmirdzējusi asinssārtā krāsā. Diemžēl 
padomju laikā Lielais krusts tika iznī-
cināts. Patlaban tiek veikti pēdējie pre-
cizējumi tehniskajā dokumentācijā un 
ir rasts arī finansējums, lai krusta zīmi 
atjaunotu (patronāžu uzņēmies aizsar-
dzības ministrs Raimonds Bergmanis). 

Brāļu kapu vēsturiskais vecais zvans 
ir pārplīsis, tas ir nocelts un aizvests uz 
mākslinieka Kārļa Alaiņa darbnīcu. 
Pēc tā parauga tiks izveidots jauns 
zvans. Vēsturisko zvanu paredzēts eks-
ponēt Brāļu kapu teritorijā, bet jaunā 
liešanai šobrīd tiek meklēts finansē-
jums, vākti ziedojumi.  E&P  

Inese Raubišķe

Pēc saviļņojošā pasākuma "Enerğija un Pasaule"  
aicināja uz sarunu Rīgas pašvaldības ağentūras  
"Rīgas pieminekļu ağentūra" direktoru Gunti Gailīti
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