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Informācija medijiem

Pilsētā

Pilsētā un sabiedrībā

Pieminot Latvijas Brīvības cīnītājus un uzvaru pār Bermonta armiju, Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus ievērot valstī noteiktos
pulcēšanās ierobežojumus un Lāčplēša dienas vakaru pavadīt savās mājās. Lai veselībai droši un atbildīgi godinātu par brīvību
kritušos kareivjus, pašvaldība aicina iedegt gaismu savu māju logos un klausīties šai dienai veltītos koncertus tiešsaistē.

 “Aicinu ikvienu rīdzinieku izmantot šo dienu, lai savā ģimenē pārrunātu Brīvības cīņu nozīmi! Lāčplēša dienā savas dzimtas un
mūsu tautas varoņus godināšu mājās – bez pulcēšanās, ar svētku svecītēm logos. Ja kāds bija plānojis doties pie Rīgas pils, lai
tradicionāli iedegtu svecītes par mūsu karavīriem, aicinu rūpīgi pārdomāt šāda apmeklējuma nepieciešamību. Valstij
nepieciešama atbildīga mūsu palīdzība, lai samazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanos. Celsim Latviju ar darbu, valodu un
dziesmu! Tiksimies Daugavmalā nākamgad!,” norāda Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis.

Lai Lāčplēša dienas vakarā mājās ienāktu patriotiska noskaņa, pašvaldība aicina 11. novembrim par godu sarūpētos kultūras
koncertus klausīties tiešsaistē. Tiešsaistes kultūras programma svētkos pieejama Rīgas pašvaldības tīmekļa vietnē svetki.riga.lv.

 Tos, kuri 11. novembrī tomēr plāno doties pie Rīgas pils, pašvaldība aicina rūpīgi izplānot savu apmeklējuma laiku un veidu, lai
maksimāli tiktu ievēroti valstī noteiktie ierobežojumi saistībā ar Covid-19 izplatību - noteikti lietot sejas aizsargmaskas, ievērot
distancēšanos un neapmeklēt krastmalu, tuvojoties komandantstundai plkst. 20.00.

11. novembra krastmalā šogad plānoti auto novietošanas ierobežojumi, taču krastmala nebūs pilnībā slēgta autransportam, kā tas
tika darīts iepriekšējos gados pirms pandēmijas sākuma, rēķinoties ar lielo apmeklētāju skaitu. Tomēr cilvēku plūsmu pie pils mūra
arī šogad uzraudzīs valsts un pašvaldības policija.
Jau ziņots, ka Rīgā valsts svētku laiks šogad paies bez lieliem publiskiem pasākumiem. Ievērojot epidemioloģiskos ierobežojumus
un sociālo distancēšanos, iedzīvotāji aicināti svētkus pavadīt ģimenes lokā savās mājās vai pastaigās pa pilsētu pašu tuvāko lokā,
aplūkojot svētku noformējumu Rīgas pilsētvidē, kura izveidē piedalījušies zināmi mākslinieki.
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