
Godinot Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus atklātas piemiņas plāksnes 

 

Lai godinātu Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus un sagaidot Latvijas valsts simtgadi Durbes 

novada kapsētās apglabātajiem Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem tika izveidotas un uzstādītas 

piemiņas plāksnes. 

Par Lāčplēša Kara ordeņa dibināšanas dienu simboliski uzskata 1919.gada 11.novembrī, 

bet Lāčplēša Kara ordeņa likumu apstiprināja 1920.gada 18.septembrī. 

Lāčplēša Kara ordeni piešķīra Latvijas armijas karavīriem un bijušo latviešu strēlnieku 

pulka karavīriem, kas devuši lielu ieguldījumu Latvijas brīvības cīņās vai citādi sekmējuši Latvijas 

valsts nodibināšanu. 

 

Jukums Ernsons (1888.g.9.dec.-1964.g.16.jūn.) apbedīts Tadaiķu pagasta Švāģera kapos. 

Jukums Ernsons Latvijas armijā iesaukts 1919.gada 20.martā un bijis 10. Aizputes kājinieku pulka 

seržants. Ar Lāčplēša Kara ordeni apbalvots 1920.gadā.  

Ernests Lejiņš (1898.g.7.okt.-1971.g.3.marts) Apbedīts Tadaiķu pagasta Švāģera kapos. Ernests 

Lejiņš Latvijas armijā iesaukts 1919.gada 2.martā un bijis 8.Daugavpils kājinieku pulka kareivis. 

Ar Lāčplēša Kara ordeni apbalvots 1921.gadā.  

Fricis Liepiņš (1863.g.31.marts-1927.g.3aug.) Apbedīts Dunalkas pagasta Upesputriņu kapos. 

Fricis Liepiņš bija Grobiņas, vēlākā 11.Dobeles kājinieku pulka volontieris, jo brīvprātīgi 

pievienojās Grobiņas pulka rotām, kad sākās uzbrukums Liepājas Dienvidu fortiem. Ar Lāčplēša 

Kara ordeni apbalvots 1921.gadā. 

Jēkabs Drullis (1900.g.12.jūn.-1959.g.3.jan.) Apbedīts Dunalkas pagasta Lekšputriņu kapos. 

Latvijas armijā iesaukts 1919.gada 29.martā un bijis 8.Daugavpils kājinieku pulka dižkareivis. Ar 

Lāčplēša Kara ordeni apbalvots 1920.gadā. 

Ernests Falks (1899.g.31.dec.-1978.g.) Apbedīts Dunalkas pagasta Ābrama kapos. Latvijas 

armijā iesaukts 1919.gada 2.martā un bijis 8.Daugavpils kājinieku pulka kareivis. Ar Lāčplēša 

Kara ordeni apbalvots 1921.gadā. 

Jēkabs Mednis (1897.g.1.feb.-1988.g.14.maijs) Apbedīts Vecpils pagasta Gailiņkalna kapos.  

Latvijas armijā iesaukts 1919.gada 9.martā un bijis 9.Rēzeknes kājinieku pulka virsseržants. Ar 

Lāčplēša Kara ordeni apbalvots 1921.gadā. Piemiņas plāksne Jēkabam Mednim uzstādīta jau 

senāk. 

Andrejs Baumanis (1886.g.1.apr.-1942.g.27.feb.) Miris un apbedīts Kirovas apgabala Vjatlagā. 

Latvijas armijā iestājies brīvprātīgi 1919.gada 21.janvārī un bijis Cēsu rotas virsseržants. Ar 

Lāčplēša Kara ordeni apbalvots 1921.gadā. Vecpils pagasta Stroķu kapos ir apbedīta Andreja 

Baumaņa meita un sieva un šajā vietā jau agrāk ir uzstādīta piemiņas plāksne Andrejam 

Baumanim. 

 

Jukumam Ernsonam, Ernestam Lejiņam, Fricim Liepiņam, Jēkabam Drullim, Ernestam 

Falkam tika uzstādītas piemiņas plāksnes viņu atdusas vietās. Uz piemiņas plāksnes iegravēts 

uzraksts “Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris”, LKOK simbols, karavīra vārds, uzvārds un viņa 

dzimšanas un miršanas dati. 

Paldies ikvienam, kas 11.novembrī, Lāčplēša dienā devās uz Durbes novada kapsētām, kur 

kopīgi aizdedzām svecītes, nolikām ziedus un godinājām tur dusošos Lāčplēša Kara ordeņa 



kavalierus. Īpašs prieks, ka Ābrama kapos pie plāksnes atklāšanas bija klāt arī Ernesta Falka 

krustmeita. 

Paldies Durbes novada pašvaldībai par finansējuma piešķiršanu un visiem darbiniekiem, 

kuri iesaistījās šīs idejas realizēšanai. 

Paldies darbiniekiem un ikvienam iedzīvotājam, kuri aktīvi iesaistās novada kapsētu 

sakopšanā, kā arī A.Kronvalda Durbes pamatskolas 7.klases skolēniem un audzinātājai par 

Švāģeru kapu sakopšanu. 
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