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Raksta mērķis ir atspoguļot Latvijas Brīvības cīņu pieminekļu atjaunošanas praktisko norisi un 
sabiedriski politisko nozīmi laika posmā no 1987. līdz 1998. gadam. Šim nolūkam izlases kārtībā 
izvēlēti desmit salīdzinoši maz zināmi un mazāk pētīti pieminekļi, par kuriem sniegts detalizēts 
atkārtotās uzstādīšanas apraksts, kas galvenokārt balstīts uz periodikas un Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas Pieminekļu dokumentācijas centra materiāliem. Tādējādi ar lokālās vēstures 
palīdzību parādītas Latvijas Brīvības cīņu pieminekļu atjaunošanas raksturīgākās tendences, 
problemātika un situāciju daudzveidība, kas vienlaikus ļoti labi raksturo tolaik nacionālajā līmenī 
notiekošo trešo Atmodu un pirmos atjaunotās Latvijas Republikas neatkarības gadus. 
Atslēgvārdi: Latvijas Brīvības cīņu pieminekļi, pieminekļu atjaunošana, lokālā vēsture, trešā Atmoda, 
pirmie atjaunotās Latvijas Republikas neatkarības gadi.

Jau drīz pēc Brīvības cīņu1 (1918.–1920. g.) noslēguma Latvijā tika uzsākta 
aktīva pieminekļu celtniecība, kuras mērķis bija pieminēt karā kritušos, 
godināt jaunizveidoto Latvijas valsti un saglabāt liecības par Brīvības cīņu 
notikumiem nākamajām paaudzēm. No 1920. līdz 1940. gadam Latvijā tika 
uzcelts aptuveni 100 Brīvības cīņu pieminekļu.2 To veidošanas process bija 
ļoti būtiska 20. gs. 20. un 30. gadu Latvijas sabiedriskās un kultūras dzīves 
sastāvdaļa, kas latviešos sekmēja vienotības un nacionālās identitātes apziņu. 
Šie monumenti pildīja ne tikai kaujas vai apbedījuma vietas iezīmēšanas 
funkciju, bet bija arī nozīmīgas tautas svētvietas un piemiņas vietas. 

* Raksta pamatā ir autores maģistra darbs “Latvijas Brīvības cīņu pieminekļu atjaunošana (1987–
1998)”, kas aizstāvēts 2016. gada 24. maijā LU Vēstures un filozofijas fakultātē. Zinātniskais vadītājs 
Dr. hist. Mārtiņš Mintaurs.



124 ALISE OZOLA

Periodā no 1940. līdz 1987. gadam Latvijas Brīvības cīņu pieminekļi 
sākotnējo nozīmi publiskajā telpā lielā mērā zaudēja. Gan padomju, gan 
nacisma okupācijas režīms veica jaunu to interpretāciju, akcentējot sev 
vēlamo. Protams, ne visi pieminekļi bija pielāgojami, tāpēc daļu no tiem nācās 
iznīcināt, pārveidot vai izslēgt no publiskā naratīva. Tie monumenti, kas visus 
okupācijas gadus saglabājās nenojaukti, daļai sabiedrības funkcionēja kā 
neuzkrītošs atgādinājums par kādreizējo Latvijas Republikas neatkarību. Kaut 
gan vairs nebija Latvijas valsts ideoloģijas, kas publiski uzturētu to būtību, 
tomēr iedzīvotāju kolektīvajā atmiņā arvien glabājās šo pieminekļu simboliskā 
nozīme. Tas apstiprinājās trešās Atmodas laikā, kad sākās iznīcināto un pilnīgi 
vai daļēji saglabāto Brīvības cīņu pieminekļu atjaunošana. 

Šajā rakstā tuvāk aplūkots periods no 1987. gada novembra, kad tika atjaunota 
pirmā padomju okupācijas laikā nopostītā Latvijas Brīvības cīņu piemiņas vieta 
– pieminekļi kapteinim Nikolajam Grundmanim un virsleitnantam Pēterim 
Krievam “Airītēs”, līdz 1998. gada 15. novembrim, kad tika atklāts no jauna 
izveidotais Cēsu Uzvaras piemineklis, kas bija pēdējais 20. gadsimtā atkārtoti 
uzstādītais Brīvības cīņu piemineklis. Kaut gan šo monumentu uzstādīšana 
no jauna, restaurācija un sakopšana turpinājās arī vēlākajos gados, tomēr tās 
intensitāte bija ievērojami mazinājusies. Tas skaidrojams gan ar to, ka lielākā 
daļa Brīvības cīņu pieminekļu jau bija atjaunota, gan ar pārmaiņām sabiedriski 
politiskajā situācijā. 

No 1987. līdz 1998. gadam to sākotnējā izskatā tika atjaunoti 23 no pilnībā 
iznīcinātajiem 34 Latvijas Brīvības cīņu pieminekļiem (sk. tabulu).3 Līdz 
mūsdienām joprojām nav atkārtoti uzstādīti pieci padomju un nacisma režīma 
laikā nopostītie monumenti: piemineklis 5. Cēsu kājnieku pulka kritušajiem 
karavīriem Rīgā, Pērnavas ielā (nojaukts 1942. g.), piemineklis Jātnieku 
pulka kritušajiem karavīriem Daugavpilī, Andreja Pumpura ielā (nojaukts 
pēc Otrā pasaules kara), piemineklis 10. Aizputes kājnieku pulka kritušajiem 
karavīriem Daugavpils cietokšņa parkā (nopostīts pēc Otrā pasaules kara), 
piemineklis Latvijas Brīvības cīņās kritušajiem karavīriem un zemessargiem 
Jelgavā (nojaukts pēc Otrā pasaules kara) un piemineklis Latgales partizānu 
pulka kritušajiem karavīriem Kārsavā (nojaukts pēc Otrā pasaules kara). Divu 
nojaukto Brīvības cīņu pieminekļu vietā uzcelti jauni, pēc cita projekta veidoti 
monumenti: piemineklis Pirmajā pasaules karā un Latvijas Brīvības cīņās 
kritušajiem poļu karavīriem Daugavpilī (nojaukts 1955. g., uzcelts 1992. g.) 
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un piemineklis Pirmajā pasaules karā un Latvijas Brīvības cīņās kritušajiem 
Bērzes draudzes locekļiem (nojaukts 20. gs. 60. gados, uzcelts 1990. g.).

Vairāku Latvijas Brīvības cīņu pieminekļu atjaunošanas procesam piemita 
plaša nacionāla mēroga nozīme, un šo monumentu atkārtotā uzstādīšana 
joprojām spilgti simbolizē trešās Atmodas laika sabiedriskās un politiskās 
pārmaiņas. Starp šādiem pieminekļiem noteikti minami tēlnieka Kārļa Jansona 
(1896–1986) veidotie Brīvības cīņu monumenti – Latgales Atbrīvošanas 
piemineklis Rēzeknē jeb “Latgales Māra”, Jelgavas Atbrīvošanas piemineklis 
jeb “Jelgavas Lāčplēsis” un piemineklis Latgales partizānu pulka kritušajiem 
karavīriem Balvos jeb “Balvu Staņislavs”, ko 20. gs. 90. gadu sākumā no jauna 
izgatavoja viņa dēls un amata turpinātājs Andrejs Jansons (1937–2006). Tie bija 
vieni no mākslinieciski vērtīgākajiem un sabiedriski nozīmīgākajiem padomju 
režīma iznīcinātajiem Latvijas Brīvības cīņu pieminekļiem, tādēļ to atkārtotā 
uzstādīšana vērtējama kā sevišķi būtiska. Plašu rezonansi sabiedrībā guva arī, 
piemēram, “Airīšu” piemiņas vietas, Dobeles Atbrīvošanas pieminekļa un Cēsu 
Uzvaras pieminekļa atjaunošana. Par daļu no šiem objektiem jau atrodamas 
plašākas publikācijas,4 tādēļ šajā rakstā aplūkoti desmit citi mazāk zināmi 
monumenti, kas atlasīti ar nolūku pēc iespējas labāk parādīt Latvijas Brīvības 
cīņu pieminekļu atjaunošanas procesa raksturīgākās tendences, problemātiku 
un situāciju daudzveidību. 

Raksta nepublicēto avotu bāzi veido galvenokārt Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas Pieminekļu dokumentācijas centra (turpmāk VKPAI 
PDC) materiāli, kuros apkopotas ziņas gandrīz par visiem Latvijas Brīvības 
cīņu pieminekļiem. Lielu daļu no šo objektu lietām veidojis ilggadējais VKPAI 
speciālists vēsturnieks Jānis Lismanis, kurš sarakstījis arī apjomīgāko Latvijas 
Pirmā pasaules kara un Brīvības cīņu piemiņas vietām veltīto enciklopēdiska 
rakstura izdevumu.5 Ļoti svarīgas ziņas pētījumam sniedza arī publicētie avoti 
– raksti centrālajos, reģionālajos un trimdas latviešu preses izdevumos, fiksējot 
nozīmīgas iznīcināto Brīvības cīņu pieminekļu atjaunošanas procesa detaļas.

Pirmais trešās Atmodas laikā no jauna izgatavotais un uzstādītais Latvijas 
Brīvības cīņu piemineklis bija kapa piemineklis nezināmam Latvijas armijas 
karavīram Rīgas–Pleskavas šosejas malā, netālu no Ieriķiem. Padomju 
okupācijas gados tas vairākas reizes bija apgāzts un atkal uzcelts atpakaļ, taču 
1984. gada nogalē pazuda pavisam.6 Iedzīvotāji uz to reaģēja, apbedījuma 
vietā sākot regulāri likt ziedus. Lai šādu rīcību novērstu, komunisti nozāģēja 
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piemiņas vietai blakus esošās egles, kas līdz tam kalpoja kā orientieris kapa 
atrašanai. Apbedījuma vietas pazušanu centās nepieļaut trešās Atmodas 
laika aktīvists rotkalis Daumants Kalniņš, kurš mēģināja ar soļiem nomērīt 
un iegaumēt attālumu no atsevišķiem apkārtnes objektiem līdz vietai, kur 
bija atradies piemineklis. Latvijas Kultūras fonda (turpmāk LKF) sarīkotās 
Latvijas vispārējās kapu talkas ietvaros 1988. gada 7. maijā viņš kopā ar Santu 
Rīderi veica nezināmā karavīra kapa kopas atjaunošanas darbus un tai apkārt 
iestādīja jaunas eglītes.7 1988. gada vasarā apbedījuma vieta tika iezīmēta, 
uzstādot pagaidu piemiņas zīmi.8 

1988. gada 14. jūlijā Cēsu vēstures un mākslas muzejā notika tikšanās ar 
LKF Kritušo karavīru piemiņas kopšanas grupas9 aktīvistiem, kuru vidū bija 
ķīmiķis Juris Dobelis, fotogrāfs un fotovēsturnieks Pēteris Korsaks, advokāts 
Andris Grūtups un tiesnesis Voldemārs Šubrovskis. Tās laikā tika apspriesta 
Cēsu rajonā nopostīto un bojāto Brīvības cīņu pieminekļu atjaunošana. 
Gandrīz četras stundas ilgajā sapulcē, kurā piedalījās aptuveni 150 cilvēku, 
tika nolemts pirmo no iznīcinātajiem monumentiem atjaunot nezināmajam 
karavīram veltīto pieminekli pie Ieriķiem. To 1934. gadā bija darinājis vietējais 
mežsargs, bijušais 10. Cēsu aizsargu pulka aizsargs Alfrēds Kaņeps, bet jaunā 
pieminekļa kalšanas darbus apņēmās veikt tēlniece Maija Baltiņa (1941–
2016).10 Viņa tolaik bija precējusies ar tēlnieku A. Jansonu un dzīvoja viņa 
dzimtas mājās “Siļķēs” pie Cēsīm, kur A. Jansona tēvs K. Jansons jau 20. gs. 
30. gados bija izveidojis tēlniecības darbnīcu un akmeņkaltuvi. Pie pieminekļa 
izveides nezināmajam karavīram M. Baltiņa un A. Jansons strādāja kopīgi. 

Cēsu Vides aizsardzības kluba (turpmāk VAK) nodaļa pie nezināmā 
karavīra kapa organizēja vairākas sakopšanas akcijas. Viena no tām notika 
1988. gada 3. augustā, un tajā piedalījās 30 talcinieki.11 Cēsu VAK biedri rīkoja 
arī atjaunotā pieminekļa atklāšanas pasākumu tā paša gada 11. novembrī.12 
Piemiņas brīža laikā monumenta pārsegu svinīgi noņēma A. Kaņepa dēls Jānis 
Kaņeps, bet iesvētīšanu veica Cēsu mācītājs Kārlis Rubenis.13 Monumenta 
atklāšanā piedalījās arī Cēsu pūtēju orķestris, D. Kalniņa vadītais Cēsu folkloras 
ansamblis un Daiņa Stalta folkloras ansamblis “Skandinieki”. Pasākuma 
bukletā kā piemiņas vietas atjaunošanas aktīvistu grupas biedri bija minēti A. 
Grūtups, V. Šubrovskis, J. Kaņeps, M. Baltiņa un A. Jansons, kā arī arhitekts 
Imants Timermanis, tehniķis Vitolds Bērziņš un skolotājs Ādolfs Cābulis.14
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Ieriķu pieminekļa atjaunošanā aktīvi darbojās VAK biedri, bet par atkārtoto 
monumenta uzstādīšanu Latvijas Brīvības cīņās kritušajiem Dzelzavas 
iedzīvotājiem jāpateicas Latvijas Tautas frontes (turpmāk LTF) Dzelzavas 
ciema grupas iniciatīvai. Pēc arhitekta Vernera Vitanda (1903–1982) meta 
celtais piemineklis tika atklāts 1939. gada 17. septembrī Dzelzavas parkā, taču 
1959. gadā komunisti to nojauca, tā vietā uzceļot estrādi. 1988. gada decembrī, 
tuvojoties 50. gadadienai kopš pieminekļa atklāšanas, LTF Dzelzavas 
ciema grupa izvirzīja mērķi to atjaunot. Organizācijas pārstāvis Zigmunds 
Bekmanis 1988. gada 8. decembrī Madonas rajona laikrakstā “Stars” publicēja 
aicinājumu iedzīvotājiem 10. decembrī doties uz monumenta atjaunošanai 
veltītu pasākumu “Te, kur ozoli!” Dzelzavas kultūras namā. Tā laikā bija 
paredzētas kopīgas dziesmas un dejas, atmiņu stāstījumi, kā arī mājražojumu 
izstāde, kuras eksponātus varētu arī iegādāties, tādējādi ziedojot pieminekļa 
celtniecībai.15 

Zigmunds Bekmanis savā publikācijā norādīja, ka iedzīvotāji Dzelzavas 
pieminekli jau vienreiz uzcēluši par saviem saziedotajiem līdzekļiem, tāpēc 
taisnīgi būtu, ja tā atkārtoto izveidi apmaksātu pieminekļa demontētāji. Tajā 
pašā laikā viņš uzsvēra, ka vilcināties un gaidīt līdzekļu piešķiršanu nedrīkst, 
jo pieminekli jāpagūst atjaunot līdz tā uzstādīšanas gadadienai. Raksta autors 
atzīmēja, ka gadījumā, ja valdošajai varai vēlāk tomēr atradīsies iespējas 
finansēt monumenta atjaunošanu, iedzīvotāju saziedotie līdzekļi tiks nodoti 
LTF Dzelzavas ciema grupai, lai tos izmantotu vietējās kultūrvides un kapsētu 
sakopšanai, kā arī citām vajadzībām. Noslēgumā Z. Bekmanis lūdza par šo 
publikāciju saņemto honorāru ieskaitīt pieminekļa atjaunošanas fondā.16 

Dzelzavas pieminekli atklāja 1989. gada 22. novembrī. Pirms pasākuma 
virs Dzelzavas kultūras nama tika uzvilkts sarkanbaltsarkanais karogs. Kad 
tas bija paveikts, sanākušie aptuveni 500 cilvēki devās uz parku, kur atradās 
atjaunotais monuments. To iesvētīja mācītājs Juris Rubenis. Pasākuma laikā 
svinīgi tika aizdegtas pie pieminekļa novietotās svētuguns urnas, kuras cilvēki 
bija saglabājuši vēl no oriģinālā monumenta.17 

Atjaunotais Dzelzavas piemineklis no sākotnējā nedaudz atšķiras gan 
vizuāli, gan novietojuma ziņā. 20. gs. 30. gados uzstādītais monuments bija 
apšūts ar Allažu šūnakmeni, un to rotāja no bronzas burtiem veidots uzraksts 
“Par tēvu zemi kritušiem”. 1989. gadā atklātais piemineklis turpretim celts 
no dolomīta plāksnēm, un tā teksts iestrādāts kapara plāksnē.18 Šī materiāla 
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maiņa, visticamāk, skaidrojama ar šūnakmens deficītu Latvijā, par kura labāko 
un vizuāli līdzīgāko aizstājējmateriālu Brāļu kapu komiteja (turpmāk BKK) 
kopā ar ģeologiem bija atzinusi poraino dolomītu.19 Jaunizveidoto pieminekli 
diemžēl nebija iespējams uzstādīt tā oriģinālajā atrašanās vietā, jo tur padomju 
okupācijas gados bija ierīkotas estrādes sēdvietas. Līdz ar to atjaunotais 
monuments tika uzcelts zemāk un tuvāk ceļam.20

Pirmais profesionāla tēlnieka veidotais Latvijas Brīvības cīņu piemineklis 
bija pēc tēlnieka Emīla Meldera (1889–1979; līdz 1922. g. Millers) meta 
tapušais Valkas Brāļu kapu piemineklis. To 1922. gada 1. oktobrī atklāja 
Valsts prezidents Jānis Čakste (1859–1927), bet iesvētīja mācītājs Latvijas 
Universitātes Teoloģijas fakultātes dekāns Voldemārs Maldonis (1870–1941). 
Pieminekli veido skulptūra “Sencis”, kas ir unikāla Latvijas monumentālajā 
tēlniecībā, jo tapusi modernisma stilā, lietojot kubisma elementus. 1951. gadā 
komunisti sārtajā granītā izkalto senlatviešu karavīra skulptūru nogāza, daļēji 
sabojāja un apraka. 1988. gadā, kad tuvojās tēlnieka E. Meldera simtgade, tika 
uzsākta viņa darbu apzināšana, kā arī piemiņas muzeja veidošana mākslinieka 
dzimtajās mājās un darbnīcā Burtnieku novada Rencēnu pagasta Speļģos. 
Gatavojoties 1989. gadā paredzētajām apaļās jubilejas svinībām, 1988. gada 
martā LPSR Kultūras ministrijas Kultūras pieminekļu pētniecības padomes 
priekšsēdētājs Mārtiņš Apinis (1938–1991) vērsās pie Valkas un Valmieras 
rajona tautas deputātu padomju (turpmāk TDP) izpildkomitejām, norādot, 
ka “Valkā atrodas mākslinieciski augstvērtīga skulptūra – tēlnieka daiļrades 
agrīnā posma darbs (veidots 1922. gadā), kas šobrīd glabājas nepiemērotos 
apstākļos”21. Viņš aicināja pieminekli pārvietot uz Speļģiem, kur to varētu 
atbilstoši eksponēt. 

1988. gada 13. maijā Valmieras rajona TDP izpildkomitejas priekšsēdētāja 
vietnieks Kārlis Greiškalns atbildēja M. Apinim, ka šī jautājuma risināšana 
jau ir uzsākta.22 Priekšlikums pārvietot daļēji saglabājušos pieminekli bija 
akceptēts 25. martā notikušajā Valmieras rajona partijas komitejas sanāksmē. 
Dažas dienas pēc tam, 28. martā, tika nosūtīts lūgums Valkas pilsētas TDP 
izpildkomitejai palīdzēt pieminekļa pārvešanā, taču atbilde aizkavējās, jo 
Valkas rajona partijas komiteja vērsās pēc padoma pie Latvijas Komunistiskās 
partijas Centrālās Komitejas kultūras nodaļas vadītāja Aivara Gora. Lai tuvāk 
paskaidrotu E. Meldera darinātā pieminekļa izveides vēsturi un māksliniecisko 
vērtību, 13. aprīlī pie viņa devās Latvijas Komunistiskās partijas Valmieras 
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Valkas Brāļu kapu pieminekļa 
oriģinālās daļas neilgi pēc atrašanas 

1988. gada rudenī. VKPAI PDC

rajona komitejas Propagandas un aģitācijas nodaļas vadītājs K. Zālīte un 
rajona pieminekļu aizsardzības inspektors mākslas vēsturnieks Jānis Kalnačs. 
Aivars Goris monumenta atkārtotajai uzstādīšanai piekrita un norādīja, ka 
LPSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūts jau uzsācis informatīva materiāla 
sagatavošanu par Valkas Brāļu kapiem. Konkrētu lēmumu par pieminekļa 
uzstādīšanas vietu bija paredzēts pieņemt pēc tā saņemšanas.23

Iznīcinātajam Valkas Brāļu kapu piemineklim pievērsās arī LTV raidījums 
“Labvakar!”, kura 1988. gada 18. septembra pārraidē žurnālists Ojārs Rubenis 
norādīja, ka vienīgais pieļaujamais risinājums ir atjaunoto pieminekli uzstādīt 
tā sākotnējā vietā.24 Šim viedoklim nepiekrita Valkas novadpētniecības muzeja 
direktors Tālis Papēdis, kurš Valkas rajona avīzē “Darba Karogs” rakstīja, ka 
par to būtu jāvienojas visiem Valkas iedzīvotājiem kopīgi un ka atkārtoti 
uzstādīto monumentu vajadzētu uztvert tikai kā māksliniecisku vērtību. Viņš 
arī atzīmēja, ka pieminekļa precīza atrašanās vieta joprojām nav zināma, un 
aicināja iedzīvotājus dalīties ar sev pieejamo informāciju. Raksta noslēgumā 
bija minēts, ka Valkas pilsētas izpildkomiteja plāno atvērt monumenta 
atjaunošanai paredzētu ziedojumu kontu.25 

1988. gada rudenī T. Papēdis kopā ar LTF “Lauktehnikas” atbalsta grupas 
aktīvistiem kādā aizbērtā smilšu karjerā atrada E. Meldera veidoto skulptūru 
un tās pamatnes augšdaļu (1. att.). Vispirms abas detaļas tika nogādātas 
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“Lauktehnikas” darbnīcās, bet vēlāk tās pārveda uz Rīgu restaurācijas 
darbu veikšanai.26 1988. gada 11. novembrī M. Apinis ziņoja Valkas pilsētas 
izpildkomitejai, ka LPSR Kultūras ministrijas Kultūras pieminekļu pētniecības 
padome aicina atrasto monumentu novietot tā sākotnējā vietā Valkas Brāļu 
kapos jeb, kā tolaik tos dēvēja – Pirmā pasaules kara brāļu kapos, vienlaikus 
veicot kapsētas labiekārtošanas darbus. Par bojāto skulptūru M. Apinis šajā 
vēstulē rakstīja: “Skulptūru iesakām nerestaurēt (t. i., neaizpildīt tajā izsistos 
robus), bet eksponēt tādā izskatā, kādu to izraka no zemes. Piemineklim 
nodarītie bojājumi būs mūžīgs liecinieks tā pārdzīvotajam liktenim.”27  
1989. gada 26. janvārī Valsts vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcija aicināja Valkas rajona TDP izpildkomiteju pieņemt lēmumu par 
E. Meldera veidotā monumenta iekļaušanu vietējas nozīmes aizsargājamo 
mākslas pieminekļu sarakstā.28

Kamēr pieminekļa detaļām tika veikta restaurācija Rīgā, tikmēr 
“Lauktehnikā” strādājošie LTF biedri sarīkoja vairākas kapu sakopšanas  
akcijas un atjaunoja norakto uzkalniņu, kur novietot E. Meldera monu-
mentu.29 Tā kā pieminekļa oriģinālā pamatne nebija atrasta, tad 1989. gada 
26. maijā tika uzstādīta cita. Brāļu kapu labiekārtošanas darbi turpinājās 
vēl līdz 1990. gadam. Kopumā pieminekļa atjaunošana izmaksāja 6000 ru-
bļu.30 Skulptūrā izsistie robi tika atstāti nelaboti, un E. Meldera veidotais 
“Sencis” joprojām apskatāms ar bojātu galvu (nošķeltu pieres daļu), spilgti 
atgādinot par piedzīvoto padomju režīma agresiju. Interesanti, ka arī pēc 
atkārtotās uzstādīšanas piemineklim nav klājies viegli – 1996. gadā kāds ar 
āmuru tam izsitis vairāk nekā 10 robu, bet 2002. gadā monuments apliets ar 
viegli uzliesmojošu šķidrumu un mēģināts aizdedzināt.31 2001. gadā VKPAI 
ekspertīzes daļas speciāliste mākslas vēsturniece Dace Čoldere atzina, ka 
Valkas Brāļu kapu labiekārtošana bija veikta nekvalitatīvi. Viņa īpaši akcentēja 
neveiksmīgi izvēlēto pieminekļa granīta pamatni, kas gan pēc akmens krāsas, 
gan apjoma neatbilst oriģinālam.32 Diemžēl šī nepilnība tā arī nav izlabota.

No oriģinālajām detaļām atjaunot izdevās arī Viļakas Brāļu kapu 
pieminekli. Pēc tēlnieka Kārļa Zemdegas (1894–1963) meta celtais monuments, 
kas bija atklāts 1935. gada 22. septembrī, tika nojaukts 20. gs. 50. gados. LKF un 
VAK aktīvisti P. Korsaks un J. Dobelis ar Balvu rajona laikraksta “Vaduguns” 
starpniecību 1988. gada 16. augustā aicināja iedzīvotājus avīzes redakcijai 
sniegt ziņas par nopostītā pieminekļa likteni.33 Pirmie telefona zvani atskanēja 



131LATVIJAS BRĪVĪBAS CĪŅU PIEMINEKĻU ATJAUNOŠANA, 1987.–1998. GADS

jau tās pašas dienas pēcpusdienā. Īpaši vērtīga izrādījās komunālo uzņēmumu 
kombināta vadītāja Aloiza Pundura sniegtā informācija, ka Viļakas Brāļu kapu 
pieminekļa detaļas atrodas komunālo uzņēmumu kombināta teritorijā. No 
monumenta sākotnējās atrašanās vietas tās uz turieni bija pārvestas 20. gs.  
70. gados. Piemineklim, kuru veidoja nošķelts konuss ar kolonnu un liesmu 
galā, bija saglabājušās gandrīz visas oriģinālās daļas, trūka tikai granīta liesmas. 
Tūlīt pēc fragmentu atrašanas tika uzsāktas sarunas arī par monumenta 
atjaunošanas iespējām. Galvenie organizatori šajā procesā bija Balvu rajona 
Tautas frontes veidošanas koordinācijas centra locekļi un LKF biedri.34

Tajā pašā laikā ne visi atbalstīja Viļakas Brāļu kapu pieminekļa atjaunošanu. 
1988. gada 30. augusta laikrakstā “Vaduguns” B. Kaļāns publicēja P. Korsaka 
un J. Dobeļa aktivitātes nosodošu rakstu. Viņš tajā apgalvoja, ka “vilkt dienas 
gaismā šos pieminekļus, kam nav ne mazākās vēstures nozīmes, ir ņirgāšanās 
par latviešu tautas īstajiem dēliem un meitām, kuri ar savām asinīm aizstāvēja 
pirmo padomju varu Latvijā. [..] Tauta šos pieminekļus, kā arī tos, kuriem tie 
celti, jau sen ir aizmēzuši vēstures mēslainē”35. Arī Balvu rajona vadība sākotnēji 
nostājās gan pret K. Zemdegas veidotā Viļakas Brāļu kapu pieminekļa, gan  
K. Jansona “Balvu Staņislava” atjaunošanu.36

1989. gada rudenī LTF Balvu rajona nodaļas Domes rīcības komiteja vērsās 
ar iesniegumu Balvu rajona TDP izpildkomitejā, aicinot atjaunot Viļakas Brāļu 
kapu pieminekli. Prasība tika atbalstīta, nolemjot, ka monuments jāuzstāda 
līdz 30. oktobrim. Izpildkomiteja apsolīja, ka visi atjaunošanas izdevumi tiks 
segti no rajona budžeta līdzekļiem, taču vienlaikus izskanēja arī apgalvojumi 
par kādas dokumentācijas izstrādes nepieciešamību, kas prasīšot ilgāku laiku. 
Laikraksta “Vaduguns” žurnālists Imants Koliņš to interpretēja kā apzinātu 
vilcināšanos un centienus aizkavēt pieminekļa atjaunošanu.37 

Monumenta atkārtotā uzstādīšana tik tiešām ieilga, un 1989. gadā, kad 
apritēja 60. gadadiena kopš Viļakas Brāļu kapu izveides, tas vēl netika atklāts. 
Aktīvi pieminekļa restaurācijas darbi tika uzsākti vien 1990. gadā, un tos veica 
akmeņkaļi Jānis Vilkaste, Valērijs Korotkovs un Juris Keiselis. Pateicoties 
iedzīvotāju atsaucībai, Berģos bija izdevies atrast arī oriģinālo granīta 
sveces liesmu. Atjaunoto Viļakas Brāļu kapu pieminekli atklāja 1990. gada  
11. novembrī. To iesvētīja katoļu draudzes dekāns Pēteris Vilcāns, bet uzrunas 
sacīja Viļakas pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs Marjans Locāns, luterāņu 
draudzes prāvests Einārs Alpe, BKK priekšsēdētāja vietnieks Eižens Upmanis 
(1955–2016) un citi.38
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Pēc Gulbenes rajona izpildkomitejas Komunālās saimniecības nodaļas 
lūguma LPSR Ministru Padomes Kultūras un izglītības iestāžu komitejai  
1951. gadā tika pārveidots piemineklis Pirmajā pasaules karā un Latvijas 
Brīvības cīņās kritušajiem Gulbenes draudzes locekļiem. Jau pēc Otrā 
pasaules kara tam apkārt bija apglabāti Sarkanās armijas karavīri un obeliska 
virsotnē bija uzstādīta sarkana zvaigzne, bet tagad pieminekļa augšdaļa 
tika nojaukta, tās vietā uzstādot skulptūru “Karavīrs ar automātu”.39 Kad 
1968. gadā visus Gulbenes apkaimē apglabātos Otrā pasaules kara padomju 
karavīrus pārbedīja jaunos brāļu kapos Spārītes parkā, pārveidoto pieminekli 
demontēja.40 1988. gada 2. decembrī Gulbenē ieradās LKF Kritušo karavīru 
piemiņas kopšanas grupas aktīvisti, lai runātu ar iedzīvotājiem par iznīcinātā 
pieminekļa likteni. Viesi konstatēja, ka ir jau sākta ziedojumu vākšana, kuras 
iniciators bija Gulbenes vēstures un mākslas muzeja galvenais fondu glabātājs 
LKF un LTF biedrs Juris Zeibārts.41 Viņš bija arī publiskojis aicinājumu 
atsaukties visiem tiem gulbeniešiem, kuriem pieejama kāda informācija par 
pieminekļa celtniecības un nojaukšanas gaitu vai tā detaļu atrašanās vietu.42 

1989. gada 25. augustā no iznīcinātā pieminekļa pamatiem tika izcelta tur 
1928. gadā ievietotā kapsula ar tekstu, bet oficiālu lēmumu atjaunot pieminekli 
Brīvības cīņās kritušajiem Gulbenes draudzes locekļiem Gulbenes pilsētas TDP 
pieņēma 1990. gada 23. maijā. Bija paredzēts, ka jaunveidotais monuments būs 
veltīts arī Otrā pasaules kara un komunistiskā režīma represiju upuru piemiņai. 
Granītu pieminekļa izgatavošanai 1990. gada vasaras beigās gulbenieši atveda 
no Karēlijas.43 Drīz pēc tam tika uzsākti arī kalšanas darbi, ko veica tēlnieks 
Ojārs Feldbergs (dz. 1947. g.). Par to, cik līdzīgs oriģinālajam piemineklim 
būs viņa darinātais, O. Feldbergs teica: “Identisku pagatavot vairs nevarēs. 
Kaut vai tāpēc, ka nav vairs jau tāds akmens, kāds bija toreiz. Līdz ar to tā 
krāsa būs citādāka, un domāju, ka apstrādes kvalitāte būs labāka. Tas tāpēc, ka 
agrāk monumenta izveidē strādāja ar dzelzs instrumentiem, turpretim tagad –  
ar tādiem, kas no cietmetāla sakausējuma. Pieminekļa koptēls, izmērs –  
tas viss būs tāds pats.”44 Iznīcinātā pieminekļa projekta dokumentācija 
nebija saglabājusies, tāpēc tas tika atjaunots, izmantojot Gulbenes vēstures 
un mākslas muzejā pieejamās pastkartes.45 Tā kā tolaik Latvijā bija strauja 
inflācija, tad pieminekļa atjaunošanas izmaksas nemitīgi palielinājās un arvien 
bija nepieciešami papildu ziedojumi (2. att.). 1990. gada rudenī monumenta 
atkārtotai uzstādīšanai trūka vēl 70  000 rubļu, kas bija aptuveni puse no 
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būvniecības kopējiem izdevumiem.46 Lielāko daļu līdzekļu no sava budžeta 
piešķīra Gulbenes rajons un pilsēta.47

Darbs pie pieminekļa pamatu nostiprināšanas sākās 1991. gada oktobra 
vidū, bet 11. novembrī tajos tika svinīgi iemūrēta kapsula ar monumenta 
vēstures izklāstu. Pasākumā klāt bija O. Feldbergs un Gulbenes evaņģēliski 
luteriskās draudzes mācītājs Harijs Grigols.48 Atjaunoto pieminekli atklāja  
1992. gada 10. novembrī (3. att.). Lai īpašo notikumu varētu apmeklēt pēc 
iespējas vairāk gulbeniešu, šajā dienā pilsētas iestādēs, uzņēmumos un 
organizācijās bija speciāli saīsināts darba laiks.49 Atkārtoti uzstādīto pieminekli 
Brīvības cīņās kritušajiem Gulbenes draudzes locekļiem iesvētīja arhibīskaps 
Kārlis Gailītis (1936–1992). Atklāšanas ceremonijā piedalījās arī toreizējais 
Latvijas Republikas aizsardzības ministrs gulbenietis Tālavs Jundzis un aktrise 
Vera Gribača-Valtere.50 Pieminekļa plākšņu sākotnējais teksts tagad bija 
papildināts ar vārdiem “1928 ANNO 1992” un “Piemineklis atjaunots par 
Latviju bojā gājušo piemiņai”.51 

Arī Cēsu pulka skolnieku rotas piemineklis Cēsīs tika atjaunots vizuāli 
atšķirīgs no oriģināla. Pēc bijušā rotas karavīra mākslinieka Jāņa Rozenberga 

 Ziedojumu vākšanas karte piemineklim Pirmajā 
pasaules karā un Latvijas Brīvības cīņās kritušajiem 

Gulbenes draudzes locekļiem, 
1990. gads. Gulbenes novada vēstures un mākslas 

muzejs, GVMM 21953
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meta veidotais 1938. gadā atklātais monuments tika demontēts 1952. gadā, 
bet 1957. gadā netālu no tā atrašanās vietas novietoja K. Jansona darinātu 
monumentu “Varonīgajiem komjauniešiem”.52 1992. gada 24. septembrī 
Cēsu pilsētas valde pieņēma lēmumu atjaunot skolnieku rotas pieminekli, 
uzstādot to atpakaļ sākotnējā vietā.53 Kaut gan oficiāla vienošanās bija tik tikko 
panākta, realitātē darbs pie monumenta jau bija uzsākts. 26. septembrī rajona 
laikraksts “Druva” vēstīja, ka ir sagatavots šūnakmens pieminekļa pamatnei, 
bet pie bronzas statujas izveides strādā tēlniece M. Baltiņa kopā ar arhitektu  
I. Timermani.54 

Tomēr viss nebūt nebija tik labi organizēts, kā sākumā varētu šķist. 1992. gada 
30. septembrī ar iesniegumu VKPAI un BKK vērsās Cēsu iedzīvotājs Ādolfs 
Cābulis, kurš trešās Atmodas sākumā bija nodibinājis kontaktus ar trimdas 
latviešiem, lai, kopīgi sadarbojoties, uzstādītu atpakaļ padomju varas iznīcināto 
skolnieku rotas pieminekli. Viņš norādīja, ka tagad iniciatīvu monumenta 
atjaunošanā pārņēmušas citas personas, kuras rīkojas, savtīgu iemeslu vadītas, 
un nav saņēmušas nepieciešamo varas iestāžu atļauju. Šīs grupas pārstāvji, 

Atjaunotā pieminekļa Pirmajā pasaules karā un Latvijas Brīvības cīņās kritušajiem 
Gulbenes draudzes locekļiem atklāšana 1992. gada 10. novembrī. VKPAI PDC
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kuru vidū bija arī A. Jansons un I. Timermanis, bija paredzējuši pieminekli 
atklāt jau 1992. gada 11. novembrī, novietojot to aptuveni 15 metrus no tā 
sākotnējās atrašanās vietas.55 Monumentam bija ieplānota arī būtiska vizuāla 
izmaiņa, jo J. Rozenberga projektētais karavīrs šauteni bija satvēris kreiliski, 
bet M. Baltiņas veidotais jauneklis to turēja labajā pusē. Atšķīrās arī materiāls –  
sākotnēji piemineklis bija no vara, bet tagad to atlēja bronzā.56 

Lai veiktu papildu vēsturisko izpēti, Cēsu pilsētas valde 1992. gada  
4. oktobrī nolēma pārtraukt pieminekļa atjaunošanu, taču monumenta 
veidotāji to neņēma vērā un jaunizvēlētajā tā atrašanās vietā uzstādīja pamatni 
ar pakāpieniem. Nepieciešamība pieminekli tur novietot tika skaidrota ar 
padomju gados ieviestajām izmaiņām transporta kustībā pa Bērzaines ielu, no 
kā vairs neesot iespējams atteikties. Kaut gan pašvaldība rosināja nogaidīt līdz 
nākamajam gadam, kad varētu mēģināt veikt maketēšanu dabā monumenta 
vēsturiskajā atrašanās vietā, tomēr pilsētas valdes rīcību ierobežoja līdzekļu 
trūkums. Jau uzstādītā pamatne un izgatavotā bronzas statuja bija apmaksāta 
no Daugavas Vanagu Cēsu nodaļas, trimdas latviešu un LTF saziedotajiem 
līdzekļiem.57 Visticamāk, tādēļ, lai nauda nebūtu iztērēta veltīgi, bija pieņemts 
lēmums atjaunoto skolnieku rotas pieminekli tomēr atklāt 1992. gada  
11. novembrī, uzstādot to netālu no vēsturiskās atrašanās vietas (4. att.).58

Piemineklis Latvijas Brīvības cīņās kritušajiem Jēkabpilī pie Krustpils 
pils bija celts pēc arhitekta Aleksandra Birzenieka (1893–1980) projekta 
un atklāts 1925. gadā. Monuments tika daļēji bojāts jau pirmās padomju 
okupācijas laikā, pēc tam nacisma režīma gados to atkal apkopa, bet ap  
1950. gadu tas vēlreiz tika stipri nopostīts.59 Jānis Lismanis, kurš pieminekli 
apsekoja 1989. gadā, tā toreizējo stāvokli raksturoja kā ļoti sliktu. Viņš norādīja, 
ka monumenta augšdaļa ir nojaukta, bet apakšdaļa – saplaisājusi un sagāzusies 
uz Daugavas pusi.60 Idejas atjaunot pieminekli Brīvības cīņās kritušajiem 
krustpiliešiem tika izteiktas jau pirmo LTF Jēkabpils rajona konferenču laikā, 
kad Krustpils nodaļas aktīvisti pieprasīja pieņemtajā rezolūcijā iekļaut prasību 
par monumenta atkārtotu uzstādīšanu. Drīz pēc tam, 1989. gada 11. novembrī, 
pie nopostītā pieminekļa notika Lāčplēša dienai veltīts atceres pasākums.61

Krustpils monumenta atjaunošanu finansēja Jēkabpils pilsētas valde, bet 
praktisko darbu izpildi veica Jēkabpils PMK darbinieki. Oriģinālo pieminekli 
rotāja divas tēlnieka Vilhelma Treija62 veidotas smilšakmens karavīru 
maskas, bet tagad tās granītā darināja tēlniece Inta Berga. Pārējās atjaunotā 
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Atjaunotā Cēsu pulka 
skolnieku rotas pieminekļa 
uzcelšana uz postamenta 
1992. gada 9. novembrī. 

Rūtainās biksēs ar platmali 
galvā Andrejs Jansons. 

Cēsu vēstures un mākslas 
muzejs, CM/zp 32238

monumenta granīta detaļas tika izgatavotas Jēkabpils akmeņkaļu darbnīcās. 
Tā kā A. Birzenieka zīmēto projektu nebija izdevies atrast, tad piemineklis tika 
veidots, izmantojot pieejamās fotogrāfijas un uzmērot saglabājušos oriģinālā 
monumenta pamatus.63 Atkārtoti uzstādīto Krustpils pieminekli atklāja un 
iesvētīja 1992. gada 18. novembrī. Pasākumā uzrunu sacīja Latvijas Republikas 
aizsardzības ministrs T. Jundzis.64 

Arhitekts A. Birzenieks veidoja metu arī 1932. gadā atklātajam piemineklim 
Latvijas Brīvības cīņās kritušajiem Augškurzemes partizāniem Ilūkstes 
novada Bebrenē. Pēc Otrā pasaules kara tam blakus tika izveidoti Sarkanās 
armijas karavīru kapi, tādēļ 20. gs. 50. gados Brīvības cīņām veltīto 
monumentu nojauca un 70. gados tā vietā uzstādīja jaunu pieminekli padomju 
karavīriem.65 Par aizsākumu A. Birzenieka projektētā monumenta otrreizējai 
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izveidei uzskatāms Bebrenes ciema padomes 1990. gadā pieņemtais lēmums 
atjaunot šo piemiņas vietu. Izmantojot vēsturiskas fotogrāfijas un pieminekļa 
skices, arhitekte Ruta Dobičina izstrādāja nepieciešamo projektu, bet darbu 
pie monumenta izkalšanas pelēkajā Karēlijas granītā 1990. gada rudenī uzsāka 
tēlnieks O. Feldbergs.66 Tā kā to bija paredzēts novietot atpakaļ vēsturiskajā 
atrašanās vietā, tad sadarbībā ar BKK tika veikta Sarkanās armijas karavīru 
pārbedīšana.67 Valstī mainīgās finanšu situācijas dēļ pieminekļa tālākais 
atjaunošanas process ieilga, tomēr, pateicoties Daugavpils rajona valdes 
un politiskās organizācijas “Mēs savam novadam” sniegtajam atbalstam,  
1994. gadā darbi beidzot bija pabeigti.68

No jauna izveidoto pieminekli Augškurzemes partizāniem 1994. gada 
15. maijā atklāja Bebrenes pagasta TDP priekšsēdētāja Ināra Vilciņa. Uz 
piemiņas brīdi bija ieradušies arī BKK priekšsēdētājs E. Upmanis un Latvijas 
Universitātes vēstures profesors Alberts Varslavāns (1929–2010). Pasākuma 
laikā monumenta pamatnē svinīgi tika iemūrēta kapsula ar pieminekļa vēstures 
aprakstu. Bebrenieši ielūgumus apmeklēt šo visai Sēlijai nozīmīgo notikumu 
bija nosūtījuši arī Valsts prezidentam Guntim Ulmanim, izglītības, kultūras 
un zinātnes ministram Jānim Vaivadam un citām augstām amatpersonām.69 
Monumentu pirmajā reizē bija atklājis toreizējais kara ministrs ģenerālis Jānis 
Balodis (1881–1965), taču 1994. gadā neviena augstākā valsts amatpersona 
Bebrenē tā arī neieradās. Zīmīgi, ka dienu iepriekš, 14. maijā, Valsts prezidents 
G. Ulmanis viesojās no Bebrenes netālajā Naujenes pagastā, kur piedalījās 
Markovas izziņu takas atklāšanā.70

1937. gadā atklāto pieminekli Zušu kaujā kritušajiem karavīriem 
Alūksnes novada Alsviķu (bij. Karvas) pagastā komunisti nojauca  
1975. gada rudenī. Lēmumu par tā atjaunošanu Alūksnes rajona padome 
pieņēma 1989. gada 30. martā, reizē vienojoties arī par nepieciešamību 
uzstādīt atpakaļ padomju okupācijas gados iznīcināto pieminekli Brīvības 
cīņās kritušajiem 7. Siguldas kājnieku pulka karavīriem Alūksnē.71 Jau drīz 
pēc tam, 1989. gada 30. aprīlī, Karvā tika uzstādīta pagaidu koka piemiņas 
zīme latviskas kapa zīmes formā, ko bija darinājis Valsts elektrotehniskās 
fabrikas (VEF) strādnieks Jānis Jaunzems. Uz tās bija lasāms uzraksts: “Šeit 
tiks atjaunots Karvas Brāļu kapu piemineklis.” Tolaik tika labiekārtoti arī 
līdzās esošie Brāļu kapi, kuros uzstādīja baltus koka krustus, ierīkoja celiņus, 
iestādīja jaunus kociņus un veica citus uzlabojumus.72
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Darbi pie paša Karvas pieminekļa pēc tam vairākus gadus neturpinājās, līdz 
1993. gadā, pateicoties Alūksnes BKK nodaļas vadītāja Ulda Veldres iniciatīvai, 
tā atjaunošanas process atsākās. Iestāties par monumenta atkārtotas izveides 
nepieciešamību viņu bija pamudinājis tas, ka pēdējais Latvijā dzīvais Lāčplēša 
Kara ordeņa kavalieris Alberts Ameriks (1899–1997) savu augsto apbalvojumu 
bija saņēmis tieši par 1919. gada 2. aprīlī notikušo Zušu kauju un tajā izrādīto 
varonību. Karvas Brāļu kapos bija apglabāti ievērojamā karavīra cīņu biedri, 
kuru atdusas vietu sakopšanu U. Veldre uzskatīja par būtisku pienākumu.73 

Karvas pieminekli no jauna izgatavoja akmeņkaļi brāļi Aivars, Austris 
un Auseklis Kerliņi no Cēsīm, un tas izmaksāja 1800 latu.74 Monumenta 
atklāšanas pasākums notika 1994. gada 11. jūnijā. To vadīja Valmieras teātra 
aktieris Roberts Zēbergs, bet priekšnesumus klātesošajiem sniedza vairāki kori 
un ansambļi, kuru vidū bija arī Valmieras latviešu karavīru veterānu vīru koris 
“Baltie bērzi”. Īpašajā brīdī klāt bija arī pats A. Ameriks, kurš sanākušajiem 
sacīja uzrunu, akcentējot igauņu karavīru sniegtā atbalsta nozīmi Latvijas 
Brīvības cīņās. Atjaunoto monumentu iesvētīja Gaujienas luterāņu draudzes 
mācītājs Jānis Janelsītis.75

Padomju okupācijas gados nopostīts bija arī piemineklis 1. Liepājas 
kājnieku pulka kaujas vietā Varakļānu novada Murmastienes pagasta 
Meža Strodu sādžā, kas bija celts pēc inženiera A. Zilēviča projekta un atklāts 
1936. gada 16. augustā.76 Obeliska augšdaļu pēc Otrā pasaules kara vietējais 
iedzīvotājs Bonifācijs Strods bija uzstādījis savas dzimtas kapos tupat netālajā 
Lielo Strodu kapsētā. Pielāgojot pieminekļa fragmentu jaunajai funkcijai, tas 
bija papildināts ar krucifiksu. Obeliska apakšdaļa bija nogāzta no pamatnes un 
aprakta, bet tajā iekaltais uzraksts – sabojāts.77 

Sākoties trešajai Atmodai, vietējie iedzīvotāji pieminekļa apakšējo daļu 
izraka un novietoja atpakaļ uz betona pamatnes. Ap 1988. gadu Madonas 
akmeņkaļu darbnīcā tika pārkalts tās bojātais uzraksts. Par to gādājuši kādi 
Latvijas pieminekļu atjaunotāji no Rīgas, kas, iespējams, bija J. Dobeļa vadītā 
grupa.78 Pieminekli pilnībā atjaunot 1996. gadā ierosināja Murmastienes 
pagasta padomes priekšsēdētāja Regīna Beča. Praktiskos darbus veica pagasta 
komunālo pakalpojumu dienesta darbinieki, kuri no cementa izgatavoja 
jaunu obeliska augšdaļu. Atjaunotā monumenta atklāšana notika 1996. gada 
16. novembrī, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 78. gadadienu 
un 60 gadus kopš pieminekļa sākotnējās uzstādīšanas. Pasākumā uzstājās 
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Murmastienes pamatskolas skolēnu ansamblis, bet uzrunas sacīja vairāki 
vietējie aktīvisti. Apmeklētāju skaits, salīdzinājumā ar pieminekļa atklāšanu 
1936. gadā esot bijis daudz mazāks.79

Kopumā aplūkojot periodu no 1987. līdz 1998. gadam, var secināt, ka 
visintensīvākā nopostīto Brīvības cīņu pieminekļu atjaunošana norisinājās 
1988.–1990. gadā un 1992. gadā (sk. diagrammu). No 1988. līdz 1990. gadam 
uzstādītie monumenti vēl bija samērā nelieli, formas ziņā vienkārši, kā arī 
daži bija daļēji saglabājušies, tāpēc to praktiskā atjaunošana bija vieglāka, taču 
1992. gadu raksturo vairāku mākslinieciski augstvērtīgu pieminekļu – Latgales 
Atbrīvošanas piemineklis, Jelgavas Atbrīvošanas piemineklis – atkārtotā 
izveide. 

Monumenta tehniskā sarežģītība, protams, bija būtisks faktors, kas 
ietekmēja tā atjaunošanas procesu, tomēr pastāvēja arī citi apstākļi, kas to 
sekmēja vai, gluži pretēji, kavēja. Ļoti daudz ko noteica atsevišķu personu 
iniciatīva un rīcībspēja. Tie cilvēki, kuru uzņēmība virzīja monumentu izveidi, 
bieži darbojās tādu organizāciju kā LKF, LTF, VAK un Latvijas Nacionālās 
neatkarības kustības (turpmāk LNNK) sastāvā. Tieši viņi parasti pirmie ar 
preses un sapulču palīdzību uzrunāja iedzīvotājus, aicinot vākt ziedojumus un 
ziņot par iznīcināto pieminekļu likteni. Vienlaikus pirmajos trešās Atmodas 
gados vēl bija arī tādi cilvēki, kuri Brīvības cīņu pieminekļu atkārtotu 
uzstādīšanu neatbalstīja. Nevienprātību sabiedrībā galvenokārt izraisīja 
padomju varas uzstādītie pieminekļi un Padomju armijas karavīru kapi, kas 
vairākos gadījumos – Balvos, Bebrenē, Cēsīs, Dobelē, Jelgavā, Rēzeknē – 
atradās Brīvības cīņu monumentu vēsturiskajās vietās vai to tuvumā. 

Vairāku pieminekļu atjaunošanu apgrūtināja tas, ka Latvijā vairs nebija 
šūnakmens krājumu. Monumentus, kas 1920.–1940. gadā bija celti, izmantojot 
Allažos iegūto iezi, nācās izgatavot dolomītā. Tāpat jaunos pieminekļus no 
oriģinālajiem atšķīra lietotie metāli vai to sakausējumi, iežu toņi, materiāla 
tehniskās apstrādes metodes un tēlnieciskais izpildījums. Dažkārt bija 
arī daudz lielākas izmaiņas, piemēram, monumenta cita atrašanās vieta 
un papildināti uzraksti. Nedaudz no oriģināla atšķīrās arī jaunizveidoto 
pieminekļu proporcijas, jo tie bieži tika atjaunoti, kā paraugu izmantojot tikai 
vēsturiskās fotogrāfijas.

Brīvības cīņu pieminekļu atjaunošanas laikā Latvijā norisinājās straujas 
ekonomiskās pārmaiņas un cits citu nomainīja PSRS rubļi, Latvijas rubļi un 
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lati. Šī procesa izraisītās inflācijas dēļ ziedojumu vākšanas akcijas daudzos 
gadījumos nebija produktīvas, un arvien bija nepieciešami papildu līdzekļi. 
Tas ne tikai paildzināja pieminekļa atjaunošanu, bet arī viesa neuzticību 
iedzīvotājos par viņu atvēlēto līdzekļu izlietojumu. Daļa sabiedrības uzskatīja, 
ka tautai par pieminekļu atkārtoto uzstādīšanu nebūtu jāmaksā, jo tā par 
saviem līdzekļiem tos jau bija cēlusi pirmajā reizē. Kaut arī kopumā vietējo 
iedzīvotāju un uzņēmumu, kā arī trimdas latviešu atsaucība bija ievērojama, 
tomēr presē vairākkārt tika izteikti viedokļi, ka starpkaru periodā tautas 
ziedojumu bijis vairāk. 

Lai arī ekonomiskā situācija palēnām uzlabojās un visi nopostītie Brīvības 
cīņu pieminekļi joprojām nebija uzstādīti atpakaļ, tomēr 20. gs. 90. gadu 
otrajā pusē sabiedrības aktivitāte šajā sfērā sāka samazināties. Tas pierāda, 
ka šo monumentu atjaunošanas process bija nešķirami saistīts ar trešās 
Atmodas idejām un Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas centieniem. 
Intereses rašanos par padomju okupācijas gados iznīcinātajiem Brīvības 
cīņu pieminekļiem varētu uzskatīt arī par vienu no Atmodas laika sākuma 
pazīmēm. Brīvības cīņu pieminekļi 20. gs. 80. gadu beigās un 90. gados daļēji 
ieguva jaunu idejisko nozīmi – to atjaunošana bija veids, ar kura palīdzību 
nācija centās radīt uzskatāmu saikni ar starpkaru perioda Latvijas Republiku, 
tādējādi apstiprinot neatkarību atguvušās valsts pēctecību. 
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Tabula

No 1987. līdz 1998. gadam atjaunotie padomju okupācijas laikā nopostītie
Latvijas Brīvības cīņu pieminekļi

Nr. 
p. k.

Atjaunošanas 
laiks

Pieminekļa 
nosaukums Atrašanās vieta Atjaunotājs

Sākotnējais 
autors un 

atklāšanas laiks

Nopostīšanas 
laiks

1
7./8.11.1987.,
11.11.1988.,
11.11.1989.

Pulkveža O. 
Kalpaka, kapteiņa 
N. Grundmaņa, 
virsleitnanta P. 
Krieva un leitnanta 
J. H. Šrindera 
nāves vietā

Saldus novads, 
Zirņu pagasts, 
“Airītes”

Kopsaimniecības 
“Rosme” 
akmeņkaļu 
brigāde Viļņa 
Berga vadībā,
tēlnieks Imants 
Lukažs

Eduarda Kuraua 
akmeņkaltuve, 
tēlnieks Jēkabs 
Legzdiņš, 
03.09.1922.,
03.03.1929.,
03.09.1933.

1950. gads,
1987. gada 
novembris

2 1988. gada 
vasara

3. Jelgavas kājnieku 
pulka kaujas vietā

Rēzeknes 
novads, 
Feimaņu 
pagasts, pie 
Rušenicas upes

Inženiera 
A. Zilēviča
projekts,
16.08.1936.

Pēc Otrā 
pasaules kara

3 11.11.1988.
Nezināmam 
Latvijas armijas 
karavīram

Rīgas–Pleskavas 
šosejas malā, 
netālu no 
Ieriķiem

Tēlnieki Andrejs 
Jansons un Maija 
Baltiņa

Mežsargs Alfrēds 
Kaņeps,
06.05.1934.

1984. gada 
nogale

4 22.04.1989.

Latvijas Brīvības 
cīņās kritušajiem 
zaļajiem 
partizāniem

Ērgļi, Parka 
un Saules ielas 
krustojums

21.05.1939. 20. gs.  
50. gadi

5 18.05.1989.
Kapteiņa Paula 
Zolta rotas kaujas 
vietā

Jūrmala, 
Kauguri

Jūrmalas VAK 
nodaļa

Akmeņkalis 
Paegle,
18.05.1919.

1948. gads

6 06.06.1989.

Cēsu pulka 
skolnieku rotas 
pirmajā kaujas 
vietā

Amatas novads,
Drabešu 
pagasts, Līvi

Tēlnieki Maija 
Baltiņa un 
Andrejs Jansons, 
arhitekts Imants 
Timermanis 

Kārļa Dzirkaļa 
projekts, tēlnieks 
Matīss Pluka,
29.05.1930.

Pēc  
Otrā 
pasaules kara 

7 22.11.1989.

Latvijas Brīvības 
cīņās kritušajiem 
Dzelzavas 
iedzīvotājiem

Madonas 
novads, 
Dzelzavas 
pagasts

LTF Dzelzavas 
ciema grupa

Arhitekta 
Vernera Vitanda 
projekts,
17.09.1939.

1959. gads

8 11.11.1990.

Latvijas Brīvības 
cīņās kritušajiem 4. 
Valmieras kājnieku 
pulka karavīriem

Valkas Brāļu 
kapi

“Lauktehnikā” 
strādājošie LTF 
biedri

Emīla Meldera 
projekts,
tēlnieki Emīls 
Melderis un 
Vilhelms Treijs,
01.10.1922.

1951. gads

9 11.11.1990. Viļakas Brāļu kapu 
piemineklis

Viļakas novads, 
pie Jaškovas 
kapiem

Akmeņkaļi Jānis 
Vilkaste, Valērijs 
Korotkovs un 
Juris Keiselis

Tēlnieka Kārļa 
Zemdegas 
projekts,
22.09.1935.

20. gs.  
50. gadi
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10 17.11.1990.

Latvijas Brīvības 
cīņās kritušajiem 
Kara skolas 
kadetiem

Ozolnieku 
novads, Salgales 
pagasts

Arhitekts  
|G. Meimanis, 
tēlniece Rasa 
Kalniņa-
Grīnberga,
kopsaimniecība 
“Druva”

Mākslinieka 
Jāņa Borkovska 
projekts, 
20.05.1935.

1951. gads

11 1990. gads
Latvijas Brīvības 
cīņās kritušajiem 
igauņu karavīriem

Salaspils, 
pie Salaspils 
kapsētas

Aizsargs 
Jānis Kalniņš, 
18.08.1929.

1951. gads

12 1991. gads Lielauces kaujai
Auces novads, 
Lielauces 
pagasts

LNNK Lielauces 
nodaļa, LTF 
reģionālā atbalsta 
grupa

Arhitekta Pāvila 
Dreimaņa 
projekts,
akmeņkalis Juris 
Sieriņš,
19.08.1934.

20. gs.  
50. gadu 
sākums

13 13.08.1992.
Latgales 
Atbrīvošanas 
piemineklis

Rēzekne, 
Atbrīvošanas 
aleja

Tēlnieki 
Andrejs Jansons 
un Indulis 
Folkmanis

Leona Tomašicka 
un Kārļa Jansona 
projekts, tēlnieks 
Kārlis Jansons,
08.09.1939.,
22.08.1943.

1940. gada 
nakts no 
5. uz  
6. novembri,
1950. gada 
jūnija beigas

14 10.11.1992.

Pirmajā pasaules 
karā un Latvijas 
Brīvības cīņās 
kritušajiem 
Gulbenes draudzes 
locekļiem

Gulbene, pie 
evaņģēliski 
luteriskās 
baznīcas

Tēlnieks Ojārs 
Feldbergs

Kuģu kapteiņa 
Eduarda Ābeltiņa 
projekts, 
20.05.1929.

Ap  
1968. gadu 

15 11.11.1992. Cēsu pulka 
skolnieku rotai 

Cēsis, 
Palasta un 
Bērzaines ielas 
krustojums

Tēlniece 
Maija Baltiņa, 
arhitekts Imants 
Timermanis 

Mākslinieka 
Jāņa Rozenberga 
projekts, tēlnieks 
Rūdolfs Āboltiņš, 
varkalis Jānis 
Zibens,
26.05.1938.

1952. gads

16 18.11.1992. Latvijas Brīvības 
cīņās kritušajiem

Jēkabpils, pie 
Krustpils pils

Tēlniece Inta 
Berga, Jēkabpils 
akmeņkaļu 
darbnīcas

Aleksandra 
Birzenieka 
projekts, tēlnieks 
Vilhelms Treijs,
27.09.1925.

Ap  
1950. gadu

17 21.11.1992.
Jelgavas 
Atbrīvošanas 
piemineklis

Jelgava, pie 
dzelzceļa 
stacijas

Tēlnieks
Andrejs Jansons 

Tēlnieks Kārlis 
Jansons,
22.06.1932.

1950. gads

18 11.11.1993.
Latgales partizānu 
pulka kritušajiem 
karavīriem

Balvi, 
Brīvības un 
Partizānu ielas 
krustojums

Tēlnieki 
Andrejs Jansons 
un Indulis 
Folkmanis 

Tēlnieks Kārlis 
Jansons,
14.08.1938.,
20.06.1943.

09.04.1941.,
pēc Otrā 
pasaules kara

19 15.05.1994.

Latvijas Brīvības 
cīņās kritušajiem 
Augškurzemes 
partizāniem

Ilūkstes novads, 
Bebrene

Arhitekte Ruta 
Dobičina, 
tēlnieks Ojārs 
Feldbergs 

Aleksandra 
Birzenieka 
projekts,
14.08.1932.

20. gs.  
50. gadi
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20 11.06.1994. Karvas Brāļu kapu 
piemineklis

Alūksnes 
novads, Alsviķu 
pagasts

Akmeņkaļi 
Aivars, Austris 
un Auseklis 
Kerliņi

Vernera Vitanda 
projekts, O. 
Dambekalna 
akmeņkaltuve, 
12.09.1937.

1975. gada 
rudens

21 21.09.1996.
Dobeles 
Atbrīvošanas 
piemineklis

Dobele, pie 
viduslaiku 
pilsdrupām

Tēlniece 
Inta Berga, 
akmeņkalis 
Libērijs Peļņa

Tēlnieks Kārlis 
Zemdega,
09.06.1940.

17.07.1950.

22 16.11.1996. 1. Liepājas kājnieku 
pulka kaujas vietā

Varakļānu 
novads, 
Murmastienes 
pagasts, Meža-
Strodu sādža

Murmastienes 
pagasta 
komunālo 
pakalpojumu 
dienesta 
darbinieki

Inženiera
A. Zilēviča 
projekts,
16.08.1936.

Pēc  
Otrā 
pasaules kara

23 15.11.1998. Cēsu Uzvaras 
piemineklis

Cēsis, Vienības 
laukums

SIA “Jansons J”, 
metālkalējs Jānis 
Martinsons 

Paula Kundziņa 
projekts, 
Eduarda Kuraua 
akmeņkaltuve,
16.11.1924.

1951. gada 
marts

Diagramma

Padomju okupācijas laikā nopostīto Latvijas Brīvības cīņu pieminekļu atjaunošanas 
intensitātes pārmaiņas no 1987. līdz 1998. gadam
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 Alise Ozola

RESTORATION OF THE MONUMENTS TO LATVIA’S 
FREEDOM STRUGGLES (1987–1998)

Soon after the conclusion of the Latvian War of Independence, or Latvia’s 
Freedom Struggles (1918–1920), an active construction of monuments was 
commenced, with the goal to commemorate victims fallen during the war, honour 
the newly-founded Republic of Latvia, and preserve evidences about the events 
of Freedom Struggles for future generations. In the inter-war period, about 100 
monuments to Freedom Struggles were erected, but after the occupation of Latvia 
in 1940 they largely lost their initial significance in the public space. Both the 
Soviet and Nazi regimes provided new interpretations highlighting their own 
desirable aspects. Obviously, not all monuments could be adjusted in this way, 
therefore, part of them were destroyed, transformed, or eliminated from the 
public narrative.

Restoration of the destroyed monuments was started during the Third 
Awakening, and, in the time period 1987–1998, 23 of the 34 fully destroyed 
monuments to Latvia’s Freedom Struggles were re-erected. The process of 
restoration of several monuments to Latvia’s Freedom Struggles (e.g., Monument 
to Liberation of Latgale in Rēzekne, Monument to Liberation of Jelgava, and 
the monument to the fallen soldiers of Latgale partisan regiment in Balvi) had 
a wide importance on the national level, and re-erection of these monuments 
demonstratively symbolise the social and political changes of the Third Awakening,

The processes at that time going on the national level, the most characteristic 
tendencies and problems of monument restoration, and the variability of 
backgrounds, are easier to be understood also through examples of comparatively 
less popular and less investigated monuments – the process of their re-erection 
can be viewed as an essential part of Latvia’s local history. The article focuses on 
ten such monuments selected by choice, providing a detailed description of re-
erection, which is mostly based on the materials from mass media and the Centre 
for Monument Documentation of the State Inspection for Protection of Cultural 
Monuments.

During the time of monument restoration, Latvia was living through a hard 
economic situation and rapid inflation. Although the conditions improved at a 
slow pace and not all of the destroyed monuments to Freedom Struggles were 
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re-erected, yet, in the second half of the 1990s, the public activity in this sphere 
tended to decrease. This testifies to the fact that the restoration process of these 
monuments was inseparably associated with the ideas of the Third Awakening and 
efforts of regaining Latvia’s national independence. Origination of interest about 
the monuments to Freedom Struggles destroyed during the Soviet occupation 
could be considered also as one of the signs marking the initial period of the 
Awakening. Monuments to Freedom Struggles partly acquired a novel ideological 
meaning in the 1980s and 1990s – restoration of them was a way by which the 
nation strived to create a demonstrative connection to the Republic of Latvia of 
the inter-war period, and thus confirm the succession of the state having regained 
its independence.

Keywords: monuments to Latvia’s Freedom Struggles, monument restoration, 
local history, Third Awakening, the first years of independence of the restored 
Republic of Latvia
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