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Aizsardzības nozares vadība aicina iedzīvotājus
Lāčplēša dienā iedegt svecītes māju logos
Date : 11/11/2020

Lāčplēša dienā, 11. novembrī, aizsardzības nozares vadība aicina iedzīvotājus
godināt Latvijas brīvības cīnītājus, māju logos un pie brīvības simboliem iededzot
svecītes.
“Latvijas karavīru drosme un varonīgums ļāva izcīnīt uzvaru pār Bermonta
karaspēku, kas garantēja mūsu valsts brīvības un neatkarības nostiprināšanos un
jau vēlāk – pilnvērtīgu starptautisko atzīšanu. Šogad Lāčplēša dienā aicinu godināt
mūsu brīvības cīnītājus un karavīrus, aizdedzot svecīti mājas logā,” aicina
aizsardzības ministrs Artis Pabriks.
“Latvijas armijas karavīru uzvara atstāja neizdzēšamas pēdas Eiropas vēsturē,
pierādot, ka skaitliski mazā latviešu tauta ir stipra, un vēlas būt patiesi brīva. Es
esmu lepns par mūsu karavīriem un zemessargiem, kuri ir uzņēmušies pildīt tik ļoti
svarīgo uzdevumu – aizsargāt Latvijas neatkarību,” uzsver Nacionālo bruņoto spēku
komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš.
Tāpat Aizsardzības ministrija īpaši novembrī aicina Latvijas iedzīvotājus apmeklēt
Neatkarības kara cīņu norises vietas, kuras apkopotas aizsardzības nozares
izveidotajā tīmekļa vietnē www.neatkaribaskars.lv. Iedzīvotāji aicināti apmeklējumu
iemūžināt fotogrāfijās un video, sociālajos medijos lietojot tēmturi
#Neatkarībasceļš2020 un atzīmējot Latvijas armijas sociālo mediju kontu
@Latvijas_armija.
Jau ziņots, ka ņemot vērā ar Covid-19 izplatību saistītos valstī noteiktos
ierobežojumus, atcelta 11. novembrī plānotā Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu
ministrijas vienību militārā parāde un tautas gājiens. Tāpat atcelti virkne citu
Aizsardzības ministrijas, Nacionālo bruņoto spēku un Zemessardzes organizēto
pasākumu visā Latvijā.
Šogad Lāčplēša dienā Latvijā atzīmē 101. gadadienu kopš neatkarīgās Latvijas
armijas uzvaras pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku
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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.
AM Militāri publisko attiecību departamenta Preses nodaļas vecākais referents
Roberts Skraučs
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