Pirmā pasaules kara
piemiņas vietas
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Ķekavas novada Tūrisma koordinācijas centrs
Tālr. 67935826, 27017333, turisms@kekava.lv, kekava.travel

krituši 1916. gada jūlija kaujās. 1930. gadā
šeit atklāja pēc A. Birznieka meta veidoto
pieminekli. Vairākkārtīgi kopš 1977. gada
pārapbedīti 1. pasaules karā kritušie
karavīri no tuvākās apkārtnes.
GPS 56.82569, 24.26493

Ķekavas novadpētniecības muzejs
Tālr. 28679514, inara.rumbina@kekava.lv
Rīgas iela 26, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123
GPS 56.828162, 24.240155
Ķekavas novada TKC piedāvā informāciju par apskates objektiem,
atpūtas iespējām, naktsmītnēm, ēdināšanu, transportu, kā arī
tūrisma kartes, brošūras un suvenīrus. WI-FI.
Kopēšanas un printēšanas pakalpojumi.
“BIĻEŠU PARADĪZES” un “BIĻEŠU SERVISA” biļešu tirdzniecība.
Izdevējs: Ķekavas novada Tūrisma koordinācijas centrs
Kartogrāfija, dizains: SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”
Vāka foto: Nezināms karavīrs Pirmajā pasaules karā,
no Ķekavas novadpētniecības muzeja krājuma.
Foto: Velga Kūkuma, Ināra Rumbina, Aija Grīnvalde

1
1

2

Katlakalna brāļu kapi

Kapos apglabāti apmēram 700 dažādu
krievu armijas daļu karavīri, no tiem
vismaz 26 latviešu strēlnieki. Kapi
ierīkoti šeit jau kara laikā, bet lielākā

daļa karavīru pārapbedīti no apkārtnes
1938. gadā. Pēc II pasaules kara I pasaules
karā kritušo apbedījumiem virsū glabāti
II pasaules karā kritušie sarkanarmieši.
GPS 56.89806, 24.17175

Latviešu strēlnieku un krievu
armijas karavīru kapi pie Truseļiem

2

Kapos apglabāti 96 1. Daugavgrīvas latviešu
strēlnieku bataljona strēlnieki un 69 citu
krievu armijas daļu karavīri, kuri lielākoties

vārdiem, karaspēka daļas piederību un
bojāejas datējumiem.
GPS 56.82518, 24.26746
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3 Vācu un krievu armijas karavīru
kapi “Neuhof” pie Miķelsoniem
Kapos apglabāts 71 vācu armijas karavīrs,
kuri krituši no 1915. gada novembra līdz
1917. gada septembrim. Blakus atsevišķā
nodalījumā apglabāti 57 nezināmi krievu
armijas karavīri. 1939. gadā uzstādīts
granīta piemineklis un septiņpadsmit
betona plāksnes ar kritušo karavīru

4 Latviešu strēlnieku kapi pie
Butleriem
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Pēc 1916. gada jūlija kaujām tika apbedīti
250 latviešu un 160 krievu karavīru.
Allažu šūnakmens celto pieminekli pēc
arhitekta A. Birznieka projekta atklāja
1931. gada 26. maijā.
GPS 56.7902065, 24.2201508

jūlijam. 1938. gadā kapos uzstādīts granīta
piemineklis un sešas betona plāksnes ar
kritušo karavīru vārdiem, karaspēka daļas
piederību un bojāejas datējumiem. Kapu
teritoriju norobežo neliels zemes valnis.
GPS 56.73899, 24.09798
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Vācu armijas karavīru kapi
“Martenberg” autoceļa A7 25. km
pie Balkām
5

Kapos apglabāti 216 zināmi un
2 nezināmi vācu armijas karavīri.
Karavīru apbedījumiem uzstādītie
individuālie betona krustiņi ar kritušo
vārdiem, karaspēka daļu piederību un
bojāejas datējumiem pēc II pasaules
kara stipri postīti – nolauzti un sadauzīti.
No laukakmeņiem mūrētais piemineklis
saārdīts. 1990. gadu vidū kapi sakopti un,
izmantojot saglabājušās liecības, atjaunoti.
Kapu teritoriju norobežo zemes valnis.
GPS 56.75251, 24.23890
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11 Piemiņas akmens pirmajai
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Vācu armijas karavīru kapi
“Pins-Braker”
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Kapos apglabāti 35 vācu armijas karavīri,
kuri lielākoties krituši 1916. gadā.
1939. gadā kapos uzstādīts granīta
piemineklis un sešas betona plāksnes ar
kritušo karavīru vārdiem, karaspēka daļas
piederību un bojāejas datējumiem.
GPS 56.76677, 24.15575

latviešu strēlnieku uzvarai
1915. gada 29. oktobrī

2015. gada 6. novembrī Plakanciemā atklāja
piemiņas akmeni 1. Daugavgrīvas latviešu
strēlnieku bataljona 1. rotas pārdrošajam un
sekmīgajam uzbrukumam vācu spēkiem.
GPS 56.772242, 24.110329

17 Vācu un krievu armijas karavīru

Piemiņas zīme atklāta 1989. gadā, vietā,
kur atradušās 1. Daugavgrīvas latviešu
strēlnieku bataljona pozīcijas 1916. gada
jūlija kaujās. Tieši blakus piemiņas zīmei
atrodas ierakumu līnija un sadauzīts betona
šaujamtornis.
GPS 56.80807, 24.29359

Kapos apglabāti 63 vācu un 1 krievu armijas
karavīrs. 1940. gadā uzstādīts centrālais
piemineklis un individuālie betona krustiņi
ar kritušā karavīra vārdu, karaspēka
daļas piederību un bojāejas datējumu.
Saglabājušās divas individuālās piemiņas
zīmes no akmens. Kapu teritoriju norobežo
neliels zemes valnis.
GPS 56.79051, 24.39013

12 Vācu kapi pie Priedēm

Vācu un krievu armijas
karavīru kapi “Martenberg II”
Kapos apglabāti 75 vācu (no tiem
23 nezināmi) un 13 nezināmi krievu
armijas karavīri, kuri lielākoties krituši
1916. gada jūlija kaujās. 1940. gadā kapos
uzstādīts granīta piemineklis un deviņas
betona plāksnes ar kritušo karavīru
vārdiem, karaspēka daļas piederību un
bojāejas datējumiem.
GPS 56.75946, 24.19845

“Maschin”
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9 Vācu armijas karavīru kapi
“Lelmelup I” Mellupu kapsētā
Kapos divās vietās apglabāti 62 vācu
armijas karavīri. Lielākā apbedījumu
daļā apglabāti karavīri, kuri krituši
1916.–1917. gadā. Atsevišķā kapu kopā –
9 karavīri, kuri krituši 1915. gada oktobrī
un novembrī. Karavīru apbedījumiem
uzstādīti individuālie betona krustiņi ar
kritušo vārdiem, karaspēka daļas piederību
un bojāejas datējumiem.
GPS 56.73582, 24.11108

Kapos apglabāti 34 vācu armijas karavīri,
kuri lielākoties krituši 1916. gada jūnijā
(lielākā daļa šeit apglabāto vācu armijas
karavīru – 28 – ir nezināmi). 1939. gadā
kapos uzstādīts granīta piemineklis un divas
betona plāksnes ar kritušo zināmo karavīru
vārdiem, karaspēka daļas piederību un
bojāejas datējumiem.
GPS 56.80841, 24.20296

“Kalning” pie Sakaiņu pilskalna

Kapos apglabāti 33 vācu armijas karavīri,
kas ir lielākais kārtas numurs uz individuālā
betona krustiņa, kas saglabājies. 1937. gadā
uzstādīts centrālais piemineklis un
individuālie betona krustiņi ar kritušā
karavīra vārdu, karaspēka daļas piederību
un bojāejas datējumu. Kapu teritoriju
norobežo zemes valnis ar mūrētiem ieejas
vārtiem.
GPS 56.79811, 24.37962

Vācu armijas karavīru kapi
“Martenberg III”
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Kapos apglabāti 285 vācu armijas karavīri,
kuri lielākoties krituši 1916. gadā. 1940.
gadā kapos uzstādīts granīta piemineklis
un individuālie betona krustiņi ar kritušo
karavīru vārdiem, karaspēka daļas
piederību un bojāejas datējumiem.
GPS 56.75971, 24.19332

13 Latviešu strēlnieku kapi pie
10
10 Vācu un krievu armijas karavīru

kapi “Lelmelup II” pie Dārzniekiem

Kapos apglabāti 35 vācu un 13 nezināmi
krievu armijas karavīri, kuri krituši no
1915. gada oktobra līdz 1916. gada

18 Vācu un krievu armijas karavīru

kapi “Wewer” Čandaru kapsētā

Kapos apglabāti 99 vācu un 27 krievu
armijas karavīri, kuri šeit pārapbedīti
1973. gadā no Vēveru kapiem, kurus
appludināja Rīgas HES celtniecības laikā.
Iespējams, krievu armijas karavīru vidū ir
arī 2. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona
strēlnieki, kuri 1916. gada 31. oktobrī veica
nesekmīgu izlūkoperāciju ar Daugavas
forsēšanu. Pārvietots arī piemineklis
un karavīru apbedījumiem uzstādītie
individuālie betona krustiņi ar kritušā vārdu,
karaspēka daļas piederību un bojāejas
datējumu.
GPS 56.81505, 24.43207
19 Vācu kapi “Eser-Nord/Eserkrug”
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Kuģiem

Kapos apglabāti apmēram 200 strēlnieku,
kuri krituši 1916. gada jūlija kaujās.
No apglabātajiem strēlniekiem tikai neliela
daļa ir zināmi. 1925. gadā kapos atklāja
pēc arhitekta E.Laubes tipveida projekta
darinātu betona obelisku.
GPS 56.80591, 24.20818

16 Vācu armijas karavīru kapi

“Schlossberg” pie Lejas Grūbām

Kapos apglabāti 140 vācu armijas karavīru,
to vidū – seši virsnieki. Saglabājušies
individuālie betona krustiņi ar kritušā
karavīra vārdu, karaspēka daļas piederību
un bojāejas datējumu, kā arī mūrētie ieejas
vārti. Centrālais piemineklis sabrucis.
2015.g. Latvijas armijas karavīri veica
sakopšanas talku.
GPS 56.79557, 24.38167

uz Daugmales–Baldones ceļa pie
Ezeru mājām pa labi mežā

Kapos apglabāti apmēram 100 vācu armijas
karavīri. 1930. gados uzstādīts centrālais
piemineklis, pēc Otrā pasaules kara
izpostīts, atjaunots 1997. gadā ar dzelzs
19

24 Piemineklis Nāves salā

Pirmā pasaules kara un
Brīvības cīņu atcerei
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20 Vācu kapi “Eser-West”
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kapi “Schlossberg” pie Strēlniekiem

24

krustu, un individuālie betona krustiņi
ar kritušā karavīra vārdu, karaspēka
daļas piederību un bojāejas datējumu.
Kapu teritoriju norobežo zemes valnis ar
mūrētiem ieejas vārtiem.
GPS 56.79753, 24.43523
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15 Vācu armijas karavīru kapi
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14 Piemiņas zīme 1916. gada jūlija

kaujām Spieķu kalnā

karaspēka daļa – 252. rezerves kājnieku
pulks). 1940. gadā uzstādīts granīta
piemineklis un individuālie betona krustiņi
ar kritušo karavīru vārdiem, karaspēka
daļas piederību un bojāejas datējumiem.
Pēc II pasaules kara kapi stipri postīti,
tagad sakopti, daļēji saglabājušās arī
divas individuālās piemiņas zīmes.
Kapu teritoriju norobežo zemes valnis.
GPS 56.79079, 24.44328

Uz Daugmales – Baldones ceļa no Ezeru
mājām uz Baldones pusi ceļa malā.
Kapos apglabāti 64 vācu karavīri, kuri
krituši 1915. un 1916. gadā. 1939. gadā
uzstādīts piemineklis. Labiekārtoti
1995. gadā.
GPS 56.7947839, 24.4366212

22 Vācu un krievu armijas

Piemineklis Nāves salā, kur no 1915. gada
oktobra līdz 1917. gada 27. jūlijam atradās
krievu armijas placdarms. 1916. gadā
Nāves salā pozīcijās atradās arī 2. Rīgas un
3. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljoni.
Atklāts 1924. gadā. Veidots pēc arhitekta
E. Laubes projekta.
GPS 56.83620, 24.43754

karavīru kapi “Sille”

Ķekavas – Jaunjelgavas ceļa 15. km,
pie autobusu pieturas “Līdakas” pa labi
2,5 km mežā, pirms mežsarga mājas
“Sili”. Kapos apglabāti ap 107 vācu un
3 krievu armijas karavīri. Starp šeit
apglabātajiem krievu armijas karavīriem
ir arī 347. kājnieku pulka karavīrs uzvārdā
Slotiņš. 1940. gadā uzstādīts granīta
piemineklis un individuālie betona krustiņi
ar kritušo karavīru vārdiem, karaspēka
daļu piederību un bojāejas datējumiem.
Krustiņi pēc II pasaules kara postīti un
daļēji pazuduši.
GPS 56.78191, 24.52757
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25 Latviešu strēlnieku un krievu

armijas karavīru kapi Nāves salā

Apglabāti 7 nezināmi krievu armijas
karavīri. Nāves salā kapi iekārtoti, kad
1932. gadā laužot ģipšakmeni atrasti
karavīru apbedījumi. Kapos uzstādīts
betona krusts. Apbedījumu ierobežo
betona stabu un ķēžu sēta.
GPS 56.83303, 24.44160
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21 Vācu un krievu armijas karavīru

kapi “Eser-Ost”

Uz Daugmales–Baldones ceļa pie karjera
uz Baldones pusi kreisajā malā. Kapos
apglabāti 107 vācu un 1 krievu armijas
karavīrs, kuri lielākoties krituši 1916. gadā
(uz betona krustiņa krievu armijas
karavīram gan minēta vācu armijas
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23 Piemiņas akmens “Bēgļu ceļš”
Uz Ķekavas – Jaunjelgavas ceļa, kreisajā
pusē. I pasaules kara laikā 1915. gadā,
ienākot vācu karaspēkam, cauri
Daugmales pagastam gāja “bēgļu ceļš”.
Bēgļi no Kurzemes un Zemgales devās
pāri Daugavai uz Rīgu, Vidzemi un Krieviju.
1991. gadā ceļu iezīmēja ar tēlnieka
Viļņa Titāna veidoto akmeni.
GPS 56.8205949, 24.4490875
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26 Atjaunotie krievu armijas

nocietinājumi Nāves salā

2013.–2014. gadā atjaunots posms no
krievu armijas aizsardzības pirmās līnijas –
tranšejas un blindāža.
GPS 56.83459, 24.43793

