It was during the Latvian War of Independence that institutions of the new
state were gradually created and the Latvian Army was born. Soldiers of
Latvia had to fight in fierce battles to bring freedom for the nation. The
situation could have even seemed hopeless in late 1918 since the army of a
foreign occupying power was still present in Latvia, and the Red Army was
rapidly approaching from the East. At the same time, the state had to set up
public authorities, find allies and build defence forces. In January 1919,
only a few hundred soldiers, who believed in Latvia's existence, left Riga
when faced with superiority of enemies. However, half a year later, following the liberation of Kurzeme, Zemgale and Vidzeme as well as the victory
won in the Cēsis battles, a single Latvian Army was established in Riga
with tens of thousands of soldiers already being part of it.
The Bermondtiade was one of the most serious ordeals the new state had
ever witnessed. The Latvian Army and its soldiers demonstrated significant
fighting ability and great selflessness, gaining a military victory over the
enemy after almost two months of intense battles. 11 November 1919
marked an important milestone in these battles, and it was on this date that
Riga was liberated from the troops under the command of Pavel Bermondt.
This date is also considered the symbolic day of the founding of the
Military Order of Lāčplēsis – the highest military decoration of Latvia.
2019 marks the 100th anniversary of the formation of the Latvian Army
and liberation of Riga from Bermondt's troops.
It was only after the defeat of Bermondt's forces and liberation
of Latgale in early 1920 that Latvia could fully focus on
strengthening its independence. This was done successfully
since the people of Latvia believed in the existence
of their own state. The collector coin "Freedom
Fights (1918–1920)" is dedicated to the Latvian
War of Independence and all those people
who helped to win independence and hold
freedom in high esteem.
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BRĪVĪBAS CĪŅAS
FREEDOM FIGHTS

1918–1920

Uz Pirmā pasaules kara rezultātā sabrukušo impēriju drupām proklamētā
Latvijas Republika tika izcīnīta, tās tautai vairāk nekā pusotru gadu ar
ieročiem rokās aizstāvot jauniegūto brīvību pret ārējiem un iekšējiem
ienaidniekiem. Tā bija militāra un politiska cīņa, kas apliecināja latviešu
nācijas politisko briedumu, pašaizliedzību un tiesības dzīvot neatkarīgā,
demokrātiskā un brīvā Latvijā.

The Republic of Latvia was born on the ruins of empires that had collapsed
as a result of World War I. It took more than one and a half years for the
people of Latvia to defend the newly acquired freedom and defeat external
and internal enemies with weapons in hands. The military and political
fight demonstrated the political maturity of the Latvian nation, its selflessness and the right to live in independent, democratic and free Latvia.

Laiks no Latvijas Republikas proklamēšanas 1918. gada 18. novembrī līdz
miera līguma parakstīšanai ar Padomju Krieviju 1920. gada 11. augustā
bija viens no nozīmīgākajiem un sarežģītākajiem posmiem Latvijas vēsturē. Mūsdienās to dēvējam par Latvijas Neatkarības karu. Tas ir nosacīti
jauns apzīmējums, kas kodolīgi atspoguļo konkrētā vēstures procesa būtību
– latviešu tautas cīņu par savas nacionālās valsts pastāvēšanu un neatkarību. Taču vienprātība jautājumā par pienācīgu 1918.–1920. gada militāro un
politisko norišu apzīmējumu nav pastāvējusi nekad. Arī Latvijas sabiedrībā
laikā starp Pirmo un Otro pasaules karu tika lietoti dažādi jēdzieni – gan
"Atbrīvošanas karš", gan arī emocionālie piepildītie "Brīvības cīņas" un
"Brīvības karš". Visi šie apzīmējumi joprojām tiek izmantoti un ir iesakņojušies tautas vēsturiskajā apziņā. Neraugoties uz dažādo lietojumu, tie visi
simbolizē vienu – latviešu nācijas cīņu par savu brīvību, neatkarību un
valstiskumu 1918.–1920. gadā.

One of the most significant and challenging stages in the history of Latvia
was the period between the proclamation of the Republic of Latvia on
18 November 1918 and the signing of the Peace Treaty with the Soviet
Russia on 11 August 1920. This period is known today as the Latvian War
of Independence. The name is relatively new, and it reflects the nature of
the particular historical process in a concise manner, i.e. the Latvian people's fight for the existence and independence of its national state.
However, consensus regarding an appropriate name for the military and
political developments of 1918–1920 has not yet been reached. Various
names, i.e. the "Liberation War" as well as the emotional "Freedom Fights"
and "Freedom War", were also used by Latvian society between the two
world wars. They are still in use, and they have taken root in the people's
historical consciousness. Regardless of the different names, they all symbolise one concept – the Latvian nation's fight for its freedom, independence and statehood in 1918–1920.

Latvijas Neatkarības karā pakāpeniski veidojās jaunās valsts institūcijas
un dzima Latvijas armija. Tautas brīvību smagās kaujās izcīnīja Latvijas
karavīri. 1918. gada nogalē situācija varēta šķist pat bezcerīga – Latvijā
vēl atradās svešas okupācijas varas karaspēks, un no austrumiem strauji
tuvojās Sarkanā armija. Vienlaikus bija nepieciešams veidot valsts pārvaldes iestādes, rast sabiedrotos un veidot aizsardzības spēkus. 1919. gada
janvārī Rīgu pārspēka priekšā atstāja tikai daži simti karavīru, kas noticēja Latvijas pastāvēšanai. Taču jau pusgadu vēlāk, pēc Kurzemes,
Zemgales un Vidzemes atbrīvošanas, kā arī uzvaras Cēsu kaujās, Rīgā
tika izveidota vienota Latvijas armija, kuras rindās cīnījās jau desmitiem
tūkstošu karavīru.
Viens no smagākajiem jaunās valsts pārbaudījumiem bija Bermontiāde.
Aizvadot gandrīz divus mēnešus intensīvās kaujās, Latvijas armija un tās
karavīri parādīja ievērojamas kaujas spējas un lielu pašaizliedzību, gūstot
uzvaru pār ienaidnieku. Nozīmīgs pagrieziena punkts šajās kaujās bija
1919. gada 11. novembris, kad Rīga tika pilnībā atbrīvota no Pāvela
Bermonta komandētā karaspēka. Šo datumu pieņemts uzskatīt arī par
Latvijas augstākā militārā apbalvojuma – Lāčplēša Kara ordeņa – simbolisko dibināšanas dienu. 2019. gadā aprit 100 gadu kopš Latvijas armijas
dibināšanas un Rīgas atbrīvošanas no Bermonta karaspēka.
Latvijas valsts varēja pilnvērtīgi sākt nostiprināt savu neatkarību tikai pēc
Bermonta karaspēka sakāves un Latgales atbrīvošanas 1920. gada sākumā.
Tas izdevās, jo Latvijas pastāvēšanai ticēja tās cilvēki. Kolekcijas monēta
"Brīvības cīņas (1918–1920)" veltīta Latvijas Neatkarības karam un
visiem, kas palīdzēja izcīnīt neatkarību un turēt godā brīvību.

Nominālvērtība – 5 eiro, svars – 22.00 g, diametrs – 35.00 mm,
metāls – 925º sudrabs, kvalitāte – proof, ar divu krāsu uzdruku reversā,
monētas josta – ar uzrakstu.
Monētas dizainu izstrādājis un tās ģipša modeli veidojis Andris Vārpa.
Monēta kalta UAB Lietuvos monetų kalykla (Lietuva).
Face value: 5 euro; weight: 22.00 g; diameter: 35.00 mm;
metal: silver of .925 fineness; quality: proof; with two-colour print on the reverse;
edge: lettered.
The coin has been designed and modelled by Andris Vārpa.
The coin has been struck by UAB Lietuvos monetų kalykla (Lithuania).

