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2016. gada 2. novembrī Informācija medijiem 

 

Liepājnieki aicināti piedalīties valsts karoga krāsas lentīšu gatavošanā 
 

Lai iedzīvotājos radītu svētku sajūtu un stiprinātu nacionālās vērtības, gatavojoties Lāčplēša 

dienai un Latvijas valsts dibināšanas gadadienai, Liepājas pašvaldība iedzīvotājiem dāvinās 

pie apģērba piespraužamas Latvijas karoga krāsas lentītes un aicina iedzīvotājus pašus 

līdzdarboties to sagatavošanā. Ikviens interesents Liepājas Latviešu biedrības namā īpašā 

svētku noskaņā varēs ne tikai sagatavot lentītes, bet arī noskatīties patriotiskās noskaņās 

veidotus pilsētas video materiālus. 

 

Laika posmā no 7. līdz 17. novembrim ikviens liepājnieks kopā ar ģimeni, draugiem un kolēģiem 

aicināts piedalīties sarkanbaltsarkano lentīšu griešanas un locīšanas akcijā, kurā būs iespēja 

pagatavot lentītes gan sev un savai ģimenei, gan pilsētas sociālo dzīvojamo māju un veco ļaužu 

dzīvojamās mājas iedzīvotājiem, gan citiem pilsētniekiem, kuri paši to dažādu iemeslu dēļ nespēj 

izdarīt.   

 

Šogad kā akcijas īpašais punkts tiks akcentēts Liepājas Latviešu biedrības nams, kur svētku 

simbolikā veidotā stendā iedzīvotāji varēs ne tikai sagriezt lentītes, bet arī noskatīties dažādus 

patriotiskās noskaņās veidotus pilsētas videoklipus no iepriekšējo gadu svētku pasākumiem. Ikvienu 

iedzīvotāju šeit sagaidīs brīvprātīgie palīgi, kuri aicinās iedzīvotājus iesaistīties, kā arī informēs par 

pilsētā gaidāmajiem svētku pasākumiem. 

 

No 7. līdz 17. novembrim publiskās lentīšu griešanas un locīšanas vietas būs: 

 Liepājas Latviešu biedrības nams, Rožu laukumā 5/6 (katru dienu no plkst. 10:00 – 19:00); 

 Jauniešu māja, Kungu ielā 24 (katru darba dienu no plkst. 15:00 – 20:00); 

 Liepājas Universitāte, Lielajā ielā 14 (no pirmdienas līdz ceturtdienai, no plkst. 9:00 – 

17:00, savukārt 11.11. un 17.11. no plkst. 9:00 – 12:00); 

 Liepājas pilsētas bibliotēka „Libris”, Mirdzas Ķempes ielā 11 (katru darba dienu no plkst. 

11:00 – 18:00, sestdien no plkst. 10:00 līdz 16:00); 

 Liepājas Olimpiskais centrs, Brīvības ielā 39 (no pirmdienas līdz sestdienai, no plkst. 16:00 

līdz 19:00). 

 

Lentītes būs iespējams saņemt, sākot no 7. novembra, gan iepriekš minētajās vietās, gan arī Liepājas 

domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Liepājas muzejā, Liepājas teātrī pirms izrādēm, Liepājas 

Reģionālajā slimnīcā, Liepājas domes Sociālajā dienestā. Lentītes tiks izdalītas arī visiem Liepājas 

izglītības iestāžu audzēkņiem. Tāpat lentītes saņems arī Lāčplēša dienas lāpu gājiena un Latvijas 

Republikas proklamēšanas dienas svētku koncerta dalībnieki.  

 

Lentītes iedzīvotājiem tiek dalītas jau sesto gadu. Ikviens iedzīvotājs iespēju robežās tiek aicināts 

saglabāt savu lentīti arī nākamajiem gadiem. 



 

 

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija jau tradicionāli aicina visus Latvijas iedzīvotājus 

Lāčplēša dienā pie apģērba piespraust sarkanbaltsarkanu lentīti, kas norāda uz 1919. gada 11. 

novembri, kad tika izcīnīta izšķirošā uzvara pār Bermonta karaspēku. Tāpat ikviens iedzīvotājs 

aicināts padarīt šo rudenīgo laiku gaišāku un radīt svētku noskaņu, iededzot svētkos svecītes 

brīvības cīnītāju piemiņas vietās visā Latvijā un ikvienā logā. 

 

Arī Liepājas uzņēmēji un tirgotāji aicināti nepalikt vienaldzīgiem un iesaistīties kopīgā svētku 

radīšanā, gan noformējot veikalu un kafejnīcu skatlogus svētku rotā, gan iegādājoties 

sarkanbaltsarkanās lentītes, tā radot iespēju saviem darbiniekiem un klientiem tās svētku nedēļā 

nēsāt pie apģērba, godinot Latvijas karavīrus, kas atdeva savas dzīvības par brīvu Latviju. 
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