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11. novembrī - Lai pieminam tos kritušos, viņu atstātās atraitnes un bāreņus!
Lai neaizmirstam tās ciešanas un izlietās asinis!

Ar veco gadsimtu lepošos aizvien –

Tas ir Lāčplēs’s, kas še cīkstas
Vēl ar svešo naidnieku –

tad mana Latvija lepni un brīvi
sākās!

…Un ar reizi nāks tas brīdis,
Kad viņš savu naidnieku,

Dievs, dod tai turpināties, turpināties vien!

Vienu pašu lejā grūdis,

ar veco gadsimtu lepošos aizvien

Noslīcinās atvarā –

A. Pumpurs, „Lāčplēsis”

Lāčplēša diena ir kopīgiem

pat stundās tajās, kad cerības
garām skrien
un nav nevienas uguns gaišākās bākās,
ar veco gadsimtu lepošos aizvien –
tad mana Latvija lepni un brīvi
sākās!
U. Auseklis
Bruņotais auto “Lāčplēsis” Rīgā Bermontiādes laikā. 1919. gada
rudens. Fotografs nezināms. LNVM krājums.

spēkiem – karavīru, brīvprātīgo, sieviešu, jauniešu, polītiķu,
ierēdņu – gūtas uzvaras piemiņas diena.

Uzvaru karā negūst tikai armija, bet gan visa sabiedrība kopumā.
I.O.

Saeima apstiprina jauno Ministru kabinetu

Saeima 5. novembrī ārkārtas
sēdē balsojumā apstiprināja
jauno Ministru kabinetu. Par
jauno Ministru kabinetu nobalsoja 69 deputāti, bet pret bija 31
tautas kalps.

«Vienotību» jaunajā valdībā Ministru prezidenta amatā
pārstāvēs Straujuma, finanču
ministrs Jānis Reirs, ārlietu
ministrs Edgars Rinkēvičs,
iekšlietu ministrs Richards
Kozlovskis, satiksmes ministrs
Anrijs Matīss, izglītības un
zinātnes ministra amatā būs
«Iespējamās misijas» vadītāja
Mārīte Seile.

Veselības ministrs Guntis Belēvičs: “Es pēc savas pārliecības esmu komandas spēlētājs.
Komandas kapteinis ir Straujuma, un mums ir vienošanās, ka
es varu vērsties pie viņas jebkurā laikā, lai runātu par to, kādā
veidā risināt problēmas veselības
jomā. Ir skaidrs - ja nav naudas,
tad var kaut vai raudāt un kliegt.”
www. focus.lv

Zaļo un zemnieku savienību jaunajā valdībā pārstāvēs
zemkopības ministrs Jānis
Dūklavs, aizsardzības ministrs
Raimonds Vējonis, labklājības
ministrs Uldis Augulis, ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola, kā arī Guntis Belēvičs veselības ministra amatā.
Nacionālajai apvienībai jaunajā
valdībā būs vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs
Kaspars Gerhards, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs un kultūras ministre Dace Melbārde.

Līdz ar to jaunajā valdībā ir seši

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola: “Tuvākajā laikā ir
svarīgi saplānot ES visas struktūrfondu programmas, jo darbs
šajā lietā vēl neesot sākts. Nepieciešami Ministru kabineta
noteikumi, lai nākamajā gadā
uzņēmēji varētu sākt apgūt ES financējumu un ierēdņu vainas dēļ
nebūtu pieejamo līdzekļu pārrāvums. “www.delfi.lv

ministri, kas nedarbojās līdzšinējā Ministru kabinetā - Seile,
Reirs, Reizniece-Ozola, Belēvičs, Gerhards un Rasnačs.
Savukārt pieci līdzšinējie ministri - finanču ministrs Andris
Vilks (V), izglītības un zinātnes
ministre Ina Druviete (V), ekonomikas ministrs Vjačeslavs
Dombrovskis (V), vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš
(VL-TB/LNNK) un tieslietu
ministrs Gaidis Bērziņš (VLTB/LNNK) savu darbu valdībā
neturpinās. [...]
www. apollo.lv

Tieslietu ministrijas pirmais darāmais darbs būs Latvijas nacionālo interešu aizstāvība Eiropas
Savienībā (ES), tostarp, ministrijai būs jāstāv sardzē, lai nenotiktu ES federālizācija, uzskata par
jauno tieslietu ministru apstiprinātais Dzintars Rasnačs. www.
delfi.lv
(Turpinājums 3. lpp.)

Adelaide godina varoņus
Bagātīga programma

Lāčplēšu piemiņai 8.11.2014

Pārsteidzoši liela publika pārslogoja sagatavotās mēbeles
varoņu piemiņas sarīkojumā
Adelaidē, tā kā steidzīgi vajadzēja meklēt papildus krēslus
un visiem saspiesties mazliet
mīlīgāk. Labi, ka nebija karsts!
Viena ģimene bija atnākusi trijās paaudzēs, lai priecātos par
mātei un vecmāmiņai pie krūts
piesprausto DV zelta nozīmi.
Citas ģimenes trīs paaudzes
nāca, lai atbalstītu savu meitu

un mazmeitu, kas stāstīja par
saviem piedzīvojumiem Latvijā, kā ‘’Sveika, Latvija!” dalībniece. Svētku runātājs arī noteikti pievilka dažus, kas citādi
varbūt nenāktu un tā sanāca
pilns DV nams. Bet sākšu no
sākuma.
Nodaļas karogu, svinīgi ienestu, zāles priekšā sagaidīja DV
Vīru koris un Vanadžu ansamblis, lai novadītu publiku tautas
lūgšanā. “Dievs, svētī Latviju!”
izskanēja sen nedzirdēti
(Turpinājums 3. lpp.)

Karoga sardze no kreisās: Jānis Brakovskis, Artūrs Berķis, Irmgarde Ozoliņa, Regīna
Berķis. Foto: Agris Ezeriņš.

Laika posms no 1918. gada 18.
novembra – Latvijas Republikas proklamēšanas dienas –
līdz 1919. gada 11. novembrim
– Rīgas atbrīvošanai no iekarotāju karaspēka – ir viens no
sarežģītākajiem Latvijas vēsturē. Lai gan 1918. gadā tika pasludināta Latvijas neatkarība,
valstī vēl aizvien atradās vācu
un krievu karaspēks, un tikai
1919. gadā, kad Latvijas Brīvības cīņu laikā iekarotāji tika
padzīti no Rīgas, kļuva skaidrs,
ka valsts ir atguvusi un nostiprinājusi savu neatkarību.

