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Aicina iedzīvotājus novembrī apmeklēt
Neatkarības kara cīņu norises vietas
Date : 04/11/2020
Tuvojoties Lāčplēša dienai un Latvijas valsts 102. dzimšanas dienai, Aizsardzības
ministrija aicina Latvijas iedzīvotājus apmeklēt Neatkarības kara cīņu norises vietas,
kuras apkopotas aizsardzības nozares izveidotajā tīmekļa vietnē
www.neatkaribaskars.lv.
“Mēs varam lepoties ar mūsu karavīriem, kuri Neatkarības karā drošsirdīgi izcīnīja
Latvijas brīvību. Aicinu iedzīvotājus ģimenes lokā apmeklēt Latvijas vietas, kurās
norisinājās Neatkarības kara cīņas, lai iepazītu vēsturi, godinātu mūsu karavīrus un
kopā ar aizsardzības nozari svinētu valsts svētkus,” aicina aizsardzības ministrs
Artis Pabriks.
Aizsardzības ministrija aicina iedzīvotājus iemūžināt Neatkarības kara cīņu norises
vietu apmeklējumu fotogrāfijās un video, sociālajos medijos lietojot tēmturi
#Neatkarībasceļš2020 un atzīmējot Latvijas armijas sociālo mediju kontu
@Latvijas_armija.
Šogad Lāčplēša dienā Latvijā atzīmē 101. gadadienu kopš neatkarīgās Latvijas
armijas uzvaras pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku
1919. gada 11. novembrī. Latvijas armija izšķirošo uzbrukumu bermontiešiem sāka
9. novembrī un, lai gan cīņas bija grūtas, jau 11. novembrī Bermonta karaspēks tika
padzīts no Rīgas.
Latvijas Neatkarības karš ilga no 1918. gada 18. novembra, kad tika proklamēta
Latvijas Republika, līdz 1920. gada 11. augustam, kad tika noslēgts Latvijas Krievijas miera līgums.
Jau ziņots, ka pērn un šogad visā Latvijā norisinājās Latvijas Neatkarības kara un
Latvijas armijas simtgades svinības, kas ietvēra teju 80 pasākumus, hronoloģiski
atspoguļojot izšķirošās cīņas Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Latgalē. Svinības tika
atklātas 2019. gada 7. janvārī Liepājā ar ceremoniju uz Nacionālo bruņoto spēku
Jūras spēku kuģa A - 53 “Virsaitis”, atzīmējot 1919. gada 7. janvāri, kad Latvijas
Pagaidu valdība Liepājā uz tvaikoņa “Saratov” pieņēma mūsu valsts pastāvēšanai
nozīmīgu un vēsturisku lēmumu – “aizstāvēt savu zemi līdz pēdējai iespējai”.
Savukārt šī gada 11. augustā aizsardzības nozare svinīgi atzīmēja Latvijas
Neatkarības kara noslēgumu, īpaši izceļot Latvijas un Padomju Krievijas Miera
līguma parakstīšanu.
Jau vēstīts, ka Latvijas armijas simtgadei veltīto Neatkarības kara tīmekļa vietni
www.neatkaribaskars.lv izstrādājusi Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra pēc
Aizsardzības ministrijas iniciatīvas. Informāciju par Neatkarības kara cīņu vietām
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sagatavojis Latvijas Kara muzejs.
Vietnē izmantotas vēsturiskas fotogrāfijas no Latvijas Kara muzeja krājuma un
mūsdienu fotogrāfijas no Aizsardzības ministrijas arhīva. Par kartogrāfisko pamatni
kalpo mūsdienu topogrāfiskie materiāli, kā arī Latvijas Ģeotelpiskās informācijas
aģentūras izveidotā vēsturisko karšu mozaīka. Vēsturiskās Latvijas armijas galvenā
štāba topogrāfiskās kartes izdotas no 1921. līdz 1940. gadam.
Plašāka informācija par Latvijas Neatkarības karu pieejama Nacionālo bruņoto spēku
mājas lapā: www.mil.lv/lv/latvijas-neatkaribas-kars
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Vita Briže

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

