
  

Pirmo reizi Rīgā notiks „Lāčplēšu kross” – patriotisks   

skrējiens par Latviju. Nesēdiet malā, piedalieties! 

 

2008. gada novembrī Latvija atzīmēja savu 90. gadadienu un šim lielajam notikumam par godu mēnesi 

iepriekš tika rīkots diennakts stafetes skrējiens ar devīzi „Skrien par Latviju!”. Pāsākumā piedalījās 3807 

dalībnieki un tajā tika sasniegts jauns Ginesa pasaules rekords – visvairāk cilvēku noskrēja 100m 24 stundu 

stafetes skrējienā. 

Skrējiens „Skrien par Latviju” bija viens no pirmajiem lielajiem projektiem, kura ideju izstrādāja un 

realizēja biedrība „Par stipru Latviju!”. Organizācija sešu gadu laikā veiksmīgi attīstītījusi savu darbību un 

vairāki biedrības organizētie pasākumi ieguvuši popularitāti, iedzīvotāju atzinību visā Latvijā. Šeit jāmin 

„Stipro skrējiens”, „Sieviešu dienas rallijs”, „Rīgas Sporta nakts” un Latvijas Spēkavīru čempionāts. Visi šie 

projekti atrodas Latvijas pasākumu industrijas topa augšgalā un ir vieni no populārākajiem tautas sporta 

pasākumiem mūsu valstī.  Jāpiezīmē, ka „Stipro skrējiens” guvis plašu atpazīstamību arī aiz mūsu valsts 

robežām, īpaši Lietuvā, Igaunijā un Skandināvijas valstīs.  

Aizvien vairāk šajos gados Latvijā tiek domāts par etnisko un nacionālo vērtību saglabāšanu, nodošanu 

nākamajām paaudzēm, proti, to mācīšanu bērniem un jauniešiem. Novembris pie mums tiek dēvēts par 

Patriotisma mēnesi, kad tiek atzīmēta gan Lāčplēša, gan Latvijas Republikas proklamēšanas diena. 

Apkopojot biedrības „Par stipru Latviju!” gūto pieredzi un daudzu jauniešu, kuri nav sasnieguši pilngadību, 

izrādīto interesi piedalīties „Stipro skrējienā”, tika radīts jauns projekts ar nosaukumu „Lāčplēšu kross” 

un devīzi „Mēs esam stipri!”. Pasākums norisināsies š.g. 11.oktobrī, Rīgā – Biķernieku kompleksajā 

sporta bāzē.  

„Lāčplēšu kross” plānots kā atraktīvs, patriotisks skrējiens par Latviju, kur brīvā dabā izveidotā trasē 

ikvienam dalībniekam jāpārvar vairāki, spējām atbilstoši, vienkārši veiklības un spēka elementi. Pasākums 

plānots kā Patriotisma mēneša ieskaņas pasākums, kura galvenais vadmotīvs saistīts ar visiem zināmo 

varoņeposu „Lāčplēsis” - galvenais tēls ataino mūsu tautas diženumu un Lāčplēša varonība simbolizē 

cilvēka drošsirdību, aizstāvot dzimteni. 

Piedāvājam iespēju Jūsu skolas audzēkņiem piedalīties „Lāčplēšu krosā”, kvalitatīvi atpūsties, veselīgi 

pavadīt brīvo laiku un izcīnīt vērtīgas balvas Latvjas skolu konkurencē! Kopumā tiks dots starts desmit 

ieskaites grupās, bet skolēni vecumā no 12 – 14 gadiem var piedalīties Kadetu skrējienā. Skolēni, kuriem ir 

15 līdz 17 gadi, var startēt Jauniešu skrējienā individuāli un komandās. Skolēni, kuri sasnieguši pilngadību, 

aicināti piedalīties gan pieaugušo, gan tautas skrējienā.  

   Ņemot vērā iepriekš minēto, aicinām Jūsu skolas skolēnus pieteikties dalībai „Lāčplēšu krosā” interneta vietnē 

www.sacensibas.lv. Sīkāka informācija www.lacplesiem.lv vai zvanot pa tālruni 67274488 un rakstot uz e-pastu 

info@parstipru.lv. 

 

   Mēs esam stipri! Skrienam par Latviju! 

 

 

Biedrība „Par stipru Latviju!” 

Valdes loceklis          
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