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APKĀRTRAKSTS 2022-4
2022. gada 21. novembrī
Mums visiem ir pazīstami Lestenes brāļu kapi, kur guļ tik daudz mūsu tēvzemes varoņi, leģionāri. Brāļu
kapu dibināšana lielā mērā ir saistīta ar DV iniciatīvu, un to esam aktīvi atbalstījuši jau daudzus gadus
kopš kapus svinīgi atklāja 2003. gada 27. septembrī. Pirms dažiem gadiem radās ideja paplašināt kapsētu
ar muzeju un parku, kas izskaidrotu Latviešu leģiona patieso vēsturi un tā upurēšanu. Projekta izstrāde ir
izskaidrota zemāk:
Veiktie darbi:
• DVCV nopērk “Rūķīšu” mājas (2019.g) un uzdāvina Tukuma novada domei (05.11.2021) –
dāvinājuma līgums uzdod atbildības dibināt biedrību un iekārtot muzeju
• Jaunā biedrība dibināta 2021. gada maijā, sastāvot no septiņām esošām biedrībām – vadību uzdod
DV Centrālai valdei
• Biedrības atklāšanas sarīkojums – 2021. gada septembrī
• Līgums ar Tukuma novada domi – 2021. gada 9. decembrī
• Pieņemts darbā projekta vadītājs – 2021. gada decembrī
• Iesāktas sarunas ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi par kultūrpieminekļa statusu – 2021.
decembrī
• Muzeja vīzijas sanāksme 2022. gada janvārī – Arhitektoniskā izpēte un arhitektu darbs sākās
• Zinātniskās koncepcijas un mākslinieciskās vīzijas darbs sākās
• Arhitekti līgti un arhitektu darbs sākās
• Darbs sākās pie parka iebūves
• Kultūrmantojuma piemineka statuss piešķirts – 2022. gada 5. jūlijā
• Saeima konceptuāli atbalsta Lestenes baznīcas un memoriāla likumu - 2022. gada 13. oktobrī
Lestenes Biedrības valdes locekļi:
• Aivars Sinka - Daugavas Vanagu Centrālā valde, Latviešu karavīru piemiņas biedrība “Lestene”
priekšsēdis
• Jānis Slaidiņš - Latviešu Virsnieku apvienība
• Viceadm. (atv.) Gaidis Andrejs Zeibots - Latvijas Ģenerāļu klubs
• Emīls Gailis- Latvijas Nacionālo karavīru biedrība
• Inguna Kokina - Lestenes Evanģēliski Luteriskā Draudze
• Kristīne Saulīte - Pasaules Brīvo Latviešu Apvienība
• Ģlt. (atv.) Raimonds Graube - Valsts aizsardzības un patriotisma fonds “Namejs”
Muzeja nosaukums
2022. gada sākumā tika panākta vienošanās projekta nosaukumā turpmāk lietot vārdu “memoriāls”:
Lestenes memoriāls (kā alternatīvie varianti tika izskatīti arī “Kurzemes kauju memoriāls”, “Kurzemes
lielkauju memoriāls”).
Kāds ir memoriāla vēstījums / misija
Stāsts par karošanu, satikšanos un gaidīšanu. “Ak, svētā Lestene”. Emocionāli uzrunājoša piemiņas vieta
Kurzemes kaujās kritušajiem latviešu karavīriem no abām karojošajām pusēm. Latviešu leģiona vēsture
Jauniešu izglītības centrs - izprast savas tautas patieso vēsturi un mudināt jauniešus iesaistīties valsts
aizsardzības spēkos.
Ar ko šis memoriāls būs unikāls
Vienīgais muzejs, kas stāsta par latviešu leģionu. Vienmēr publiski atvērts / pieejams. Iespēja pētīt, kas
notika ar ģimenes / dzimtas locekļiem kara laikā (pieejama Latvijas Kara muzeja datu bāze).

Apmeklētājiem iespēja ierunāt savu dzimtas stāstu. Piemiņas vieta kaujās kritušajiem – artefakts /
simbols.
Kāda ir memoriāla mērķauditorija un cilvēki, kas tajā darbosies
Memoriāla mērķgrupas: Vēstures skolotāji, kuri vada stundas savām klasēm / Jaunsardzes instruktori.
Vēsturnieki / vēstures entuziasti, pētnieki / citi muzeji. Kaujās kritušo karavīru ģimeņu / dzimtas locekļi.
Viedokļu līderi. Tūristi
Cilvēki, kas tajā darbosies: Zinoši speciālisti, kas uzklausa. Saikne ar Latvijas kara muzeja speciālistiem.
Kāds ir memoriāla fiziskais veidols / telpa
• Ekspozīcija tiek veidota gan ēkā “Rūķīši” (ieskaitot “Likteņus”), gan arī apkārtnē. Uzreiz domāt
par digitālo ekspozīciju. Ekspozīcija ēkā “Rūķīši”:
• Pastāvīgā un mainīgā ekspozīcija.
• Pēc iespējas plaši izmantot digitālos rīkus – interaktivitāte / dokumentāli kadri / audio, video
stāsti.
• Apvidus makets 3x4 m ar projekturu virs maketa kauju gaitu izsekošanai.
• Bēniņos – izstādes.
• Telpa diskusijai. Pieminam Rumbu kaujas vietu. Āra ekspozīcija pie Rūķīšu mājām un brāļu
kapiem. Bunkurs paliek kā daļa no ekspozīcijas. Iespēja rīkot kauju vietu apmeklējumus /
ekskursijas. Pārgājieni pa kauju vietām. Digitālais gids dažādās valodās.
Līdzekļu vākšana
Saskaņā ar biedrības mērķiem Latviešu karavīru piemiņas biedrība vāc ziedojumus, lai:
• uzturētu un attīstītu Lestenes Brāļu kapu kompleksu
• atbalstītu Lestenes baznīcas atjaunošanas darbus
• izveidotu Kurzemes kauju muzeju
• atbalstītu jaunatnes patriotiskās audzināšanas darbu, piemēram: apmācības, nometnes, konkursi.
Daugavas Vanagu priekšnieks Aivars Sinka izteicās sekojoši: Darbība sakarā ar Lesteni ir ļoti nozīmīga.
Kurzemē, Otrā pasaules kaŗa beigās, notika lielākās cīņas Latvijas vēsturē, tur piedalījās pāri par
miljons kaŗavīru un latvietis tika sūtīts kaŗā, brālis pret brāli. Tagad strādājam kopā ar vēl sešām
pazīstamām organizācijām, Lestenes biedrības ietvaros, lai pāri ielai no Brāļu kapiem un Lestenes
baznīcas būtu muzejs, kas apraksta šīs kaujas un kur būtu klases telpa, kur skolēni, jaunsargi, kadeti
varētu tikt apmācīti. Šis vērienīgais projekts izmaksās starp 700 tūkstošiem un 1 miljonu dolāru. Projektā
piedalīsies Lestenes biedrība, Latvijas valsts un Tukuma novada pašvaldība. Īpaši svarīga loma muzeja
īstenošanā ir Daugavas Vanagiem, piesaistot ziedojumus no ārpus Latvijas. Te būs iespējams, piemēram,
ar ziedojumu pieminēt savus senčus, kas cīnījušies par Latviju Otrā pasaules kaŗā.
Vēl informāciju par šo projektu var uzzināt DV CV mājaslapā: www. dvcv.org.lv . Ziedojumus ASV var
veikt rakstot čekus uz: “Latvian Association DV ASV” vārda (šajā gadījumā ar piezīmi "Lestenes
muzejam") un jāsūta DV ASV kasierim uz sekojošo adresi: Ivars Zušēvics, 5438 Wild Rose Circle,
Greendale, WI 53129.
Paldies par jūsu atbalstu!
Daugavas Vanagi, sasauksimies!

Andris Kursietis
DV ASV priekšnieks

