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 Daugavas Vanadzes sveic Latvijas karavīrus Ziemassvētkos 2021! Pēc Daugavas Vanagu
organizācijas vanadžu priekšnieces Ināras Sīkās aicinājuma, Daugavas Vanagi no visas
pasaules saziedoja naudu Ziemassvētku paciņām Latvijas karavīriem, kas pašreiz dienē ārpus
Latvijas. Naudu saziedoja DV ASV, Kanādā, Austrālijā, Vācijā un Anglijā, bet paciņas
sagatavoja DV Latvijā vanadzes. Ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas militāri
publisko attiecību departamenta informācijas nodaļas saziņu, sūtījumu saņēma NBS sociālā
darbiniece Elīna Zenkeviča un NBS karavīrs Viesturs Ivbulis. Šogad paciņas tiks nosūtītas
130 karavīriem Kosovā. Liels paldies visiem kuri piedalījās šajā akcijā!
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 Latviešu karavīru piemiņas biedrības “Lestene” svinīgā atklāšana
Lestenes brāļu kapos, 2021.gada 8.septembrī notika Latviešu karavīru piemiņas biedrības
“Lestene” svinīgā atklāšana.
Biedrība, ko dibinājušas septiņas spēcīgas, jau pastāvošas organizācijas, ieskaitot Daugavas
Vanagus, kuru priekšnieks, Aivars Sinka, tika ievēlēts biedrības priekšsēdis, ir dibināta ar
mērķi veicināt un attīstīt patriotismu, kalpošanas ideālu sabiedrības interesēs un stiprināt
pilsonisko sabiedrību Latvijā. Jaunā biedrība, sadarbībā ar Tukuma novada pašvaldību un
Lestenes pagastu pārraudzīs Lestenes Brāļu kapu kompleksa uzturēšanu, atbalstīs Kurzemes
kauju muzeja attīstību un Lestenes baznīcas atjaunošanu.

Atklāšanas sarīkojums bija skaists, svinīgs un sirsnīgs, kopā pulcējot ap 100 dalībnieku.
Ceremoniālā daļā piedalījās pārstāvji no katras dibinātāju organizācijas un pašvaldības, kā arī
politiķi, zemessargi, Nacionālo Bruņoto Spēku orķestris, mācītāji un kapelāni.
Pēc vainagu un ziedu nolikšanas, biedrības valdes priekšsēdētājs iepazīstināja klātešosos ar
Edgaru Skreiju, Nacionālo karavīru biedrības goda priekšsēdētāju. Edgars ir cilvēks bez kura
pašaizliedzīgi ziedotā laika un darba, Kurzemes brāļu kapi Lestenē nebūtu. Edgars, leģionārs,
piedalījies Mores kaujās, Ziemsvētku kaujās pie Lestenes, kaujās pie Remtes. Kad sāka būvēt
šos kapus, Edgars vadīja pārbedīšanas darba grupu, kas atrada un atraka apbedījumus, lai
pārguldītu leģionārus svētītā Lestenes zemē. Edgars ar sirsnīgiem vārdiem atgādināja
klātesošos, ka leģionāri cīnījās par brīvu Latviju.
Aivars Sinka, savā uzrunā apstiprināja, ka jaunais Kurzemes kauju muzejs stāstīs patiesību,
kādreiz traģisku vai neērtu, bet nekad viltotu vēsturi, jo “Mazas valstis un tautas nevar
atļauties melot. Toties lielvaras, impērijas, nevar atļauties nemelot. Ātrāk vai vēlāk, kā
vēsturnieks Andrievs Ezergailis raksta, impērijas ir spiestas melot par tautām, ko viņas
verdzinājušas, lai attaisnotu savus noziegumus.”
Saeimas priekšsēdētājas, Ināras Mūrnieces, atsūtītais apsveikums izteica sirsnīgu pateicību
biedrības dibinātājiem par jau veikto ievērojamo darbu vēsturiskās atmiņas veidošanā un
latviešu leģionāru piemiņas uzturēšanā. Viņa apsveica biedrības dibinātājus par nozīmīgo un
pārdomāto lēmumu biedrībām apvienot spēkus, pieredzi un zināšanas vienā biedrībā.
Ar sirsnīgiem vārdiem klātesošos uzrunāja Baiba Bļodnieces kundze, Parlamentārā sekretāre
Aizsardzības ministrijā. Viņa novēlēja veiksmi darbā, nododot arī Aizsardības ministra, Arta
Pabrika sveicienus biedrības dibinātājiem. Gundars Važa, Tukuma novada domes
jaunievēlētais priekšsēdis, savā uzrunā novēlēja dibinātājiem veiksmi un labu sadarbību.
Kad karognesēji bija iznesuši karogus, sekoja svētbrīdis Lestenes baznīcā, ko vadīja Lestenes
draudzes mācītājs Jānis Saulīte, majors Raimonds Krasinskis, vecākais kapelāns, un kapelāns
Guntis Kalme. Turpat sekoja vēsturnieka Valda Kuzmina ļoti interesantais referāts par
Lestenes apkārtnes kaujām un to nozīmi. Šodienas apkoptā, mierīgā Lestenē Ir grūti pat
iedomāties, ka tepat notikuši tie šausmīgie karadarbības notikumi, ko aprakstīja Kuzmins, kur
arī latvietis cīnījās brālis pret brāli. Kuzmins izteica cerību, ka jaunajā muzejā arī pieminēs to
latviešu kaŗavīru likteņus, kas tika iesaukti sarkanajā armijā. Kuzmins skaidroja taktiku un
kauju paņēmienus abās karojošās pusēs.
Skaisto, svinīgo dienu greznoja arī koncerts. Kur reiz bija dzirdami kara trokšņi, tagad
skanēja skaistas, tīras balsis. Rīgas projektu kora ansamblis dziedāja garīgus skaņdarbus
latīņu un latviešu valodās. Ļoti emocionāls moments bija dziedātā Tēvreize, klausītājiem
stāvot kājās, no Andreja Eglīša un Lūcijas Garūtas “Dievs, Tava zeme deg!”: kantāte, kas
saistīta tik cieši ar Kurzemes cīņām.
Aivars Sinka pie
muzeja bunkura

Biedrības valde ar draugiem
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Lūdzam ikvienu pievienoties

Daugavas Vanagu ASV

Ziemasvētku ziedojumu vākšanas akcijai,

Šie ziedojumi tiek izmantoti bērnu un jaunatnes atbalstam ASV.
Ziedojumus lūdzam nosūtīt DV ASV kasierim:
Ivars Zušēvics, 5438 Wild Rose Circle, Greendale, WI 53129
Čeki rakstāmi uz: Latvian Association DV ASV vārda
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 Gan personīgi, gan Daugavas Vanagu
ASV zemes valdes vārdā novēlu Jums
un Jūsu ģimenēm priecīgus
Ziemassvētkus, un laimīgu, veselīgu un
ražīgu Jauno Gadu! Lai Dievs Jūs
sargā, un lai sargā arī mūsu Tēvu zemi!
Daugavas Vanagi, sasauksimies!

Andris Kursietis
DV ASV priekšnieks

