Zemessardzes orķestris aicina uz koncertu Saldū
par godu Latvijas armijas 1. parādes simtajai
gadadienai

Šā gada 14. martā plkst. 19.00 Saldus Mūzikas un mākslas skolā notiks Zemessardzes
orķestra koncerts par godu Latvijas armijas 1. parādes simtajai gadadienai.
Zemessardzes orķestris kapteiņa Anda Kareļa vadībā klausītājiem sagatavojis
daudzveidīgu programmu, kurā tiks atskaņota Aivara Krūmiņa, Astora Pjacollas, Ulda
Marhileviča, Zigmara Liepiņa, Mārtiņa Freimaņa un citu autoru mūzika. Plkst. 10.00
Saldus tehnikumā tiks demonstrēta Aizsardzības ministrijas īsfilma par Latvijas
Neatkarības karu, kā arī ar lekciju “1. Latviešu atsevišķā bataljona kaujas Kurzemē”
viesosies vēsturnieks Roberts Sipenieks.
1919. gada 10. martā Latviešu atsevišķais bataljons bija ieņēmis Saldu. 14. martā
Saldū viesojās Latvijas Pagaidu valdības apsardzības ministrs Jānis Zālītis un britu
militārās misijas majors Ostins H. Kīnans. Viesiem par godu notika bataljona karavīru
parāde. Tādā veidā Pagaidu valdība Sabiedrotajiem nodemonstrēja, ka tās rīcībā ir
uzticamas latviešu vienības. Parādē piedalījās arī lielinieku pulku pilnā sastāvā
pametušais pulka orķestris. Orķestris kļuva par Latviešu atsevišķā bataljona, vēlāk
brigādes orķestri.

Zemessardzes orķestris dibināts 2011. gada 1. novembrī. Tajā muzicē pamatā jaunieši,
kas ir jau profesionāli mūziķi vai topošie profesionāļi.
Orķestra uzdevums ir Zemessardzes popularizēšana sabiedrībā, kā arī Zemessardzes
un NBS ceremoniju muzikālā noformēšana. Šo pastāvēšanas gadu laikā Zemessardzes
orķestris ir piedalījies arī dažādu pilsētu svētkos un sabiedriskos pasākumos.
Iepriekšējais gads Zemessardzes orķestrim bijis notikumiem bagāts, orķestris viesojās
gan Mičiganā, ASV, gan Kanādā, sniedzot daudz dažādu koncertu. Košas atmiņas
Zemessardzes orķestrim ir radījuši arī panākumiem pilnie XXVI Vispārējie latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētki. Zemessardzes orķestris regulāri sadarbojas ar
Zemessardzes kori “Stars” un dažādiem populāriem solistiem.
Turpinot Zemessardzes un Zemessardzes orķestra tradīcijas, ieeja koncertā – bez
maksas.
Jau ziņots, ka 7. janvārī Liepājā tika atklāti Latvijas Neatkarības kara un Latvijas armijas
100. gadadienas pasākumi, kas norisināsies šogad un 2020. gadā. Pasākumi notiks
hronoloģiski atbilstoši vēstures notikumiem visā Latvijā, atspoguļojot to vēsturisko
virzību Latvijas teritorijā un izšķirošās cīņas.
1918. gada 18. novembrī svinīgā Tautas padomes sēdē tika pasludināta Latvijas
neatkarība. Tomēr idejai par neatkarīgu un demokrātisku Latvijas Republiku bija gan
ārēji, gan iekšēji ienaidnieki. Tāpēc gatavība veidot savu valsti Latvijas tautai bija
jāpierāda un jāizcīna uzvara Latvijas Neatkarības karā, savu valsti aizstāvot ar ieročiem
rokās.
Latvijas armija tika izveidota 1919. gada 10. jūlijā, apvienojot Atsevišķo brigādi ar
Ziemeļlatvijas brigādi. Dažus mēnešus vēlāk, 1919. gada 11. novembrī, šī jaunizveidotā
armija atbrīvoja Rīgu no Bermontiešu karaspēka.
1919. gadā pēc Cēsu kaujām, kad Ziemeļlatvijas brigāde kopā ar igauņiem pilnībā
sakāva vācbaltiešu landesvēru un vācu Dzelzsdivīziju, 3. jūlijā tika noslēgts
Strazdumuižas pamiers un 6. jūlijā Ziemeļlatvijas brigāde ienāca Rīgā, kur viņus
sagaidīja Dienvidnieki. 1919. gada 10. jūlijā Pagaidu valdība oficiāli iecēla amatā pirmo
armijas virspavēlnieku ģenerāli Dāvidu Sīmansonu, kurš nākamajā dienā izdeva pavēli
Latvijas armijai Nr. 1.
Atceroties šos nozīmīgos vēsturiskos notikumus, Aizsardzības ministrija un Nacionālie
bruņotie spēki vēlas īpaši godināt to dienu piemiņu un atzīmēt Latvijas armijas un
Latvijas Neatkarības kara simtgadi, organizējot plašus pasākumus visā Latvijas
teritorijā, hronoloģiski virzoties no pirmajām kaujām Kurzemē līdz Latgales
atbrīvošanas kaujām.
Plašāka informācija par Latvijas Neatkarības karu un Latvijas armijas 100. gadadienu
pieejama Nacionālo bruņoto spēku mājas lapā sadaļā Latvijas armijai 100.
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