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Saeimas deputāti – Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītāja Ināra Mūrniece
(Nacionālā apvienība) un Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Ojārs Kalniņš (Vienotība) – kopā ar
„Daugavas Vanagu” Centrālo valdi un Latvijas okupācijas izpētes biedrību aicina uz tikšanos ar latviešu
karavīriem un vēsturniekiem šā gada 15. martā plkst. 15.00 Saeimas Sarkanajā zālē, Jēkaba ielā 11.
Pasākums „Līdzīga Latvijas vēstures izpratne – kopīgai nākotnei” veltīts 16. martam – latviešu karavīru
piemiņas dienai. Tikšanās mērķis: skaidrot vēsturisko notikumu griežus Otrā pasaules kara un Latviešu
leģiona kontekstā, veidojot vienotāku Latvijas vēstures izpratni gan mūsu valstī, gan ārpus tās robežām.
Pasākumu aicināti apmeklēt Latvijā akreditētie ārvalstu vēstnieki, žurnālisti, citi interesenti.
„Ir apņēmīgi un konsekventi jāturpina skaidrot Latvijas vēstures sāpīgās lappuses,” uzsver Saeimas
deputāte Ināra Mūrniece. Ir simboliski, ka pasākums, kas veltīts Latviešu leģiona un 16. marta jautājumu
skaidrošanai, notiks tieši Saeimā, atzīst deputāte. Līdz ar to Latvija tuvinās citu ES dalībvalstu praksei:
diskusijas par vēstures jautājumiem rīkot parlamentā.
16. marts, kad latviešu karavīri piemin savus Otrajā pasaules karā kritušos biedrus un latvieši – savus
ģimenes locekļus, ir diena, kas pēdējo gadu laikā sabiedrības vēsturiskajā apziņā ieguvusi
neviennozīmīgu skanējumu. Atšķirīgas vēstures izpratnes un apzinātas dezinformācijas dēļ Otrā pasaules
kara notikumi joprojām tiek dažādi atspoguļoti gan Latvijas, gan ārvalstu medijos.

Tikšanās laikā ar priekšlasījumiem uzstāsies:
Edgars Skreija - Latvijas Nacionālo karavīru biedrības priekšsēdētājs, Andrejs Mežmalis –
organizācijas „Daugavas Vanagi” Centrālās valdes priekšsēdētājs; Latvijas Okupācijas izpētes
biedrības pārstāvis: „Daugavas Vanagi” – vēsturiskās piemiņas glabātāji.
Kārlis Kangeris, Dr.hist., Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta pētnieks: Latviešu karavīri
vai latviešu leģions? Latvieši Vācijas reiha karaspēkā un policijā.
Ritvars Jansons, Dr. hist, Latvijas Okupācijas muzeja Ekspozīcijas kurators: Latviešu leģionāru cīņas
mērķi. Ieceres un to īstenošana.
Uldis Neiburgs, Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte" projekta "Latvijas sociālā
atmiņa un identitāte" pētnieks: Otrais pasaules karš Latvijas sabiedrības sociālajā atmiņā un mūsdienu
politikā.
Ainārs Lerhis, Dr.hist., Austrumeiropas politikas pētniecības centrs: Otrā pasaules kara notikumu
izmantošana mūsdienu politikā un propagandā.
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