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NĀKOTNES NAMS – meklējam projektētājus

S

avādas lietas notiek ceļā uz
Nākotnes Namu. Labā lieta
– nams būs. Sliktā – ne līdz
2013. gada beigām. Iebil
dumu dēļ NN celtnieka un
finansētāja "Valsts nekustamo īpašu
mu" rīkotā konkursa noslēgums teh
nisko plānu izstrādei atlikts no aprīļa
sākuma uz maija otru pusi. Ja tas būs
sekmīgs, līgumu varētu noslēgt jūni
jā, plānošanu sākt jūlijā, beigt – 2013.
gada pavasarī. Tas nozīmē – ja atkal
pa ceļam negadās kas negaidīts – celt
niecību sākt pēc vēl viena konkursa –

English summary on p. 19

2013. gada rudenī. Diemžēl Latvijā
būvniecībā tas notiek visai bieži.
Tai pašā laikā muzejs strādā pie
detalizētas jaunās ekspozīcijas plānu
izstrādāšanas. Šis darbs būs pabeigts
līdz gada beigām. Daļa jaunās ekspo
zīcijas plānu jāpieskaņo NN ēkas plā
niem, un to esam gatavi darīt, kolīdz
tie sāks tapt. Pamazām varēsim publi
ku un ziedotājus iepazīstināt ar jaunās
ekspozīcijas izskatu un, kad būs guldīts
pamatakmens, sākt stendu izbūvi.
Rudenī, ja atkal negadīsies kādi ne
paredzēti aizkavējumi, Latvijas Oku

pācijas muzejs pārcelsies uz bijušās
ASV vēstniecības telpām Raiņa bul
vārī 7. Tur iekārtosim pagaidu eks
pozīciju, kurā ievietosim arī vienu no
jaunās ekspozīcijas stendu grupām –
"Okupācijas varu maiņa 1941. gadā",
kā arī jaunajai ekspozīcijai sagatavo
tos un topošos interaktīvos multime
diju objektus.
Strādājam arī pie līdzekļu piesais
tes un ceram, ka mūsu atbalstītāji būs
tikpat atsaucīgi kā iesākumā, kad NN
iekārtošanai un jaunajai ekspozīcijai
ziedoja un solīja kopā LVL 800 000.
1

Latvijas Okupācijas muzeja apkārtraksts nr. 33

NĀKOTNES NAMS – meklējam projektētājus
Vai varam vēl pievienot LVL 700 000?
Tas nodrošinās mūsdienīgu ekspozīci
ju un labi iekārtotu muzeju ar labiem
apstākļiem gan publikai, gan darbinie
kiem. Pārbūvētā, Latvijas valsts finan
sētā muzeja ēka būs pirmā publiskā

celtne, kas siltināta pēc jaunajiem Ei
ropas Savienības energoefektīvas ēkas
standartiem ar iespējami maksimā
liem enerģijas ietaupījumiem. Arhitek
ta Gunāra Birkerta veidotais Nākotnes
Nams un tajā iekārtotais modernais

Okupācijas muzejs piesaistīs Rīgas
apmeklētāju interesi un uzmanību
daudzos un dažādos veidos. Līdz tam
jāpaciešas un jāgatavojas. Bet – būs.
Valters Nollendorfs,
OMB valdes priekšsēdis

22. februārī muzeju apmeklēja
Pasaules Brīvo latviešu apvienības
priekšsēdis Jānis Kukainis (pa labi).
Viņš pauda pārliecību, ka muzeja
pārbūves un atjaunošanas projekts
— Nākotnes Nams — ir jāatbalsta,
un apņēmās izsludināt 2013. gadu
par Okupācijas muzeja gadu

Muzeja darbība — stabila un daudzveidīga

A

tskatoties uz Okupācijas
muzeju 2011. gadā, prie
ku dara muzeja darbības
daudzveidība un muzeja
darbinieku daudzie rak
sti un sniegtās intervijas Latvijas pre
sei, kas turpinās arī šogad.
Atļaušos pieminēt dažus varbūt
mazāk zināmus notikumus. Pirmkārt,
īss ieskats muzeja Krājuma materiālu
izmantošanā 2011. gada laikā – izstā
dēm kopā izmantoti 602 priekšmeti:
septiņām izstādēm muzejā, trīs ceļo
jošām izstādēm, trīs izstādēm ārpus
muzeja. Liels skaits materiālu izman
toti 211 nodarbībām 3693 skolēniem
muzejā, septiņām grāmatām, četrām
filmām, trīs publikācijām presē, vie
nas teātra izrādes sagatavošanai un
vienam TV raidījumam.
Gandrīz no paša muzeja sākuma
18. novembrī muzejs ir bijis atvērts
visu dienu, un jau daudzus gadus
muzejs bez maksas piedāvā apmek
lētājiem siltu piparmētru tēju un
cepumus. To novērtē apmeklētāji –
pagājušajā gada 18. novembrī muzejā
saskaitījām 1148 – daudzas ģimenes
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ar bērniem. Bet jauna tradīcija ir, ka
muzejā 18. novembri atzīmē kāda
Latvijas skola – pagājušajā gadā to 15.
novembrī darīja 52 Valmieras Valsts
ģimnāzijas 7. un 9. klases skolēni, kas
pēc nodarbībām muzejā sniedza savu
priekšnesumu, lai svētkos sveiktu
muzeja darbiniekus.
Jauno gadu iesākām, parakstot lī
gumu par Kultūras ministrijas 2012.
gadam piešķirtajiem Ls 26 816, kas
ir tā pati summa kā 2010. un 2011.
gadā, bet tomēr labi, ka summa nav
samazināta.
21. janvārī OMB biedru pilnsapul
ce apstiprināja muzeja budžetu un
darba plānu 2012. gadam; apstipri
nāja Ritvaru Jansonu kā ekspozīcijas
kuratoru un direktores vietnieku; In
gunu Roli kā Izglītības programmas
vadītāju; Artūru Mekšu kā saimnie
cības nodaļas vadītāju. Sapulce pie
ņēma revidētus Muzeja Nolikuma
un OMB statūtu tekstus un dažādus
ziņojumus par OMB un muzeja dar
bu 2011. gadā. Pārvēlēja OMB valdes
locekļus – atkārtoti Valteru Nollen
dorfu par valdes priekšsēdi, Jāni An

dersonu un Dzintru Bungs par valdes
locekļiem un no jauna Ilzi Kuduliņu.
Valdē palika arī Rihards Pētersons,
kurš nebija jāpārvēl.
Ar Latviešu Fonda atbalstu no 26.
aprīļa līdz 4. jūlijam ASV vidienē mu
zeja Audiovizuālā krājuma darbinieki
Lelde Neimane un Aivars Reinholds
filmē vēsturisko notikumu aculieci
nieku stāstījumus.
Ir atkal muzeja darba steigā pagā
juši pieci gadi, un 17. maijā muzeju
apmeklēja Akreditācijas komisija
(divi muzeju direktori un divas Kul
tūras ministrijas Muzeju un vizuālās
mākslas nodaļas darbinieces), lai vēr
tētu mūsu muzeja atbilstību muzeju
akreditācijas kritērijiem nākamajiem
pieciem gadiem.
Paldies visiem, kuri muzejam zie
dojuši finansiālos līdzekļus, paldies
visiem, kuri muzejam dāvinājuši do
kumentus un citus vēsturiskus priekš
metus, paldies visiem, kuri atbalsta
Okupācijas muzeja pastāvēšanu.
Gundega Michele,
Okupācijas muzeja direktore
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OM Audiovizuālo materiālu krātuves vadītājs Andrejs
Edvīns Feldmanis

LU Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju
nodaļas profesore Vita Zelče

2000. videoliecības ierakstam
veltīta konference

Šā

gada 18. febru
ārī veica 2000.
videoliecības
ierakstu (1000.
ierakstu – 2005.

gada 13. jūlijā).
2000. videoliecība – skaitlis ir apjo
mīgs. Tas ietver vēsturisku informāci
ju, kas būtu jāskata 3550 stundas jeb
148 diennaktis. Tātad piecu mēnešu
garumā. Krājums ir iekļauts Nacio
nālajā muzeju kopkatalogā. Šī kolek
cija ir lielākā Eiropā, kur kopā atrodas
divu totalitāro režīmu – komunistiskā
un nacistiskā – cietušo apsūdzības.
Kāpēc tieši 2000. ieraksts ir kom
ponista un vokālista mākslinieks Jāņa
Sproģa liecība? Tāpēc ka videoliecībās
maz piedalījušies represētie mūziķi,
komponisti, gleznotāji, arhitekti. Vē
lējāmies arī turpināt tradīciju, jo 1000.
ierakstā savu liecību sniedza mūziķis
ērģelnieks Tālivaldis Deksnis.
2012. gada 26. martā Latvijas Oku
pācijas muzeja Audiovizuālo mate

riālu krātuve rīkoja zinātnisku kon
ferenci šim zīmīgajam notikumam.
Vēlējāmies atskatīties uz paveikto un
dalīties atziņās ar dzīvesstāstu pie
rakstītājiem Latvijā.
OM videoreportāžas analizēja un
vērtēja vēsturniece un krājuma gla
bātāja Lelde Neimane. Videoliecību
krājumu vajadzēja analizēt prof. Janī
nai Kursītei, bet viņas slimības dēļ tas
izpalika. Steidzamā kārtā mums izpa
līdzēja – latviešu leģionāru un latviešu
sarkanarmiešu dzīvesstāstus analizēja
LU prof. Vita Zelče. Rites pagastā ie
rakstītās liecības no trim neatkarīgiem
avotiem analizēja Daugavpils Uni
versitātes muzeja vadītāja Zane Stap
ķeviča. Savukārt krātuves veidotās
dokumentālās filmas izvērtēja kino re
žisors un Latvijas Kultūras akadēmijas
profesors Pēteris Krilovs. Cerams, ka
pieteiksies kāds students, kurš vēlētos
rakstīt doktora disertāciju. Tas viņam
būtu darbs vairāku gadu garumā.
Muzeja Audiovizuālo materiālu krā

tuves darbinieki ierakstus veikuši eks
pedīcijās Lielbritānijā (divas reizes),
ASV, Kanādā, Vācijā, Krievijā, Lietuvā.
Šajās nosauktajās valstīs mīt tā tautiešu
daļa, kas pēc Latvijas neatkarības atgū
šanas sava cienījamā vecuma un vese
lības dēļ nav apciemojuši dzimteni. Ša
jās ekspedīcijās pierakstām viņu dzīves
gājumu. Visas pieminētās ekspedīcijas
īstenotas dažādu projektu ietvaros un
ar mērķa ziedojumu piešķīrumiem.
Latviešu sabiedrība bijušajā trimdas
zemē Austrālijā nav vēl pieteikusies
šāda veida dzīvesstāstu projekta īste
nošanai. Esam pierakstījuši to tautiešu
daļu, kuri viesojās Latvijā un kuri vē
lējās liecību atstāt nākamajām paau
dzēm un vēsturei.
Darāmā vēl daudz, bet līdzekļu ie
robežojuma dēļ nevaram visu ar pil
nu atdevi padarīt.
Andrejs Edvīns Feldmanis,
OM Audiovizuālo materiālu
krātuves vadītājs
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Katras jaunās ekspozīcijas tēmas sākumā būs redzamas plāksnītes ar ziedotāju vārdiem, kuri finansējuši
NN objektu un stendu grupu izveidi. Piemēram, plāksnīte ar Birutas un Augusta Grašu vārdu, kuri ir ziedojuši
25 000 latu stendu grupai "Pirmā padomju okupācija" un solījuši ziedojumu stendam "Okupāciju maiņa 1941"

Jaunās ekspozīcijas aktīvie objekti
būs apskatāmi jau šogad

Kā

Okupācijas
muzejam pie
saistīt Latvijas
sabiedrību? Kā
panākt, lai oku
pācijas režīmu noziegumus izprot jau
nieši? Atbildes uz šiem jautājumiem
meklē jaunās ekspozīcijas veidotāji.
Šobrīd muzeja vēsturnieki sadarbībā
ar mākslinieku Ģirtu Boronovski un
Gundaru Gulbi strādā, lai ekspozīcijas
stendi būtu ne tikai saturiski, bet arī
vizuāli saistoši. Ir izaugusi jauna mu
zeja apmeklētāju paaudze, kas pasauli
iepazīst ar viedtālruņu un datoru pa
līdzību. Mēs apzināmies, ka jāiet līdzi
laikam, tādēļ strādājam pie interaktīvo
un aktīvo objektu izveides.
Pirmkārt, no jaunveidotiem ob
jektiem jāmin ar Amerikas Latviešu
Apvienības atbalstu topošā projek
cija, kas ievadīs jauno ekspozīciju.
Pateicoties lielajam skārienjutīgajam
monitoram, skatītājs nebūs tikai pa
sīvs vērotājs. Viņš varēs izvēlēties:
skatīties video vēstījumu par Latvi
jas okupācijas posmu vai iepazīties
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ar muzeja un tā ēkas vēsturi, faktiem
par muzeju. Vēstījums par okupāci
jas laiku īsi, bet uzskatāmi parādīs, kā
jaunā Latvijas Republika uzplauka,
totalitāro valstu vienošanās dēļ pār
cieta trīsreizēju okupāciju un atkal iz
cīnīja neatkarību. Šis stāstījums, tāpat
kā citi projekcijas materiāli, būs pie
ejams latviešu, angļu, vācu un krievu
valodā.
Muzeja vēsturi skatītājs varēs iepazīt
atbilstoši savām interesēm. Uz ekrāna
būs iespēja palielināt interesējošās fo
togrāfijas, dokumentus, diagrammas,
noskatīties videogaleriju par svarīgā
kajiem muzeja notikumiem daudzu
gadu garumā. Protams, neizpaliks arī
stāsts par Nākotnes Nama tapšanu.
Bildes un kustīga datorgrafika vēstīs
par to, ka senās Rātslaukuma apbū
ves vietā 21. gadsimta sākumā sliesies
arhitekta Gunāra Birkerta sapnis –
nams, kas no tumšās pagātnes vedīs
gaišā nākotnē. Projekcijā atsevišķa
aktīva shēma vēstīs par ekspozīcijas
izvietojumu un tās sadaļām. Uzliekot
pirkstus uz ekrāna, skatītājs neklātie

nē varēs iziet caur ekspozīciju un sa
prast tās uzbūvi. Atbilstoši apmeklēju
ma ilgumam, būs iespējams izvēlēties
sev svarīgāko. Projekcija būs gatava
šī gada oktobra beigās un apskatāma
arī muzeja pagaidu ekspozīcijā. Eks
ponējums pagaidu telpās būs īpaši
svarīgs, lai ārzemju tūristi zinātu –
pēc dažiem gadiem atgriežoties Rīgā,
viņiem noteikti jāaiziet uz Nākotnes
Namu Strēlnieku laukumā.
Pagaidu ekspozīcijā būs vēl viens
interesants objekts, kurš vēstīs par
okupācijas varu maiņu Latvijā 1941.
gada jūnijā–jūlijā un būs veidots kā
gabaliņš no sagrautās Vecrīgas Rāts
laukuma apkārtnes. Mūsdienu teh
nikas iespējas ļauj stiklu, aiz kura ap
skatāms atbilstošajam laika posmam
raksturīgais eksponāts, momentā
pārvērst par ekrānu videofilmai, tek
stiem, fotogrāfijām. Papildus tam ska
tītājs varēs izvēlēties – lasot tekstu,
redzēt fonā apskatāmo priekšmetu
skaidrāk vai neskaidrāk.
Vēl pagaidu ekspozīcijā izstādīsim
jaunizveidotu stendu par 1941. gada
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OM jaunās ekspozīcijas kurators, vēstures doktors Ritvars Jansons un ekspozīcijas veidotājs
mākslinieks Ģirts Boronovskis

okupācijas varu maiņu. Muzeja viesi
varēs uzzināt par vēl 1941. gada jūni
jā–jūlijā komunistiskā režīma pastrā
dātajiem noziegumiem pret cilvēci,
Vācijas armijas iebrukumu Latvijā,
sarkanarmiešu atkāpšanos, nacionālo
partizānu cīņām pret komunistiem,
Baigā gada upuru vietu atklāšanu un
nogalināto pārapbedīšanu. Būtiski,
ka nozīmīgākais teksts uz stenda būs
lasāms latviski un angliski labi re
dzamā vietā, bet padziļināta iespēja
iepazīties ar informāciju (arī vāciski
un krieviski) būs stendā iemontētajā
teksta monitorā. Šādi teksta monitori
tiks izmantoti arī visos pārējos eks
pozīcijas stendos. Liela novitāte – uz
stendiem un monitoriem redzamo
informāciju apmeklētāji varēs lejup
ielādēt savos iPhone un iPad.
Jaunās ekspozīcijas veidotāji ir po
zitīvi noskaņoti un gaida pārcelšanos
uz pagaidu ekspozīcijas telpām, lai tajā
stāstu par Latvijas okupāciju varētu
papildināt ar kvalitatīvu pienesumu –
projekciju, stendu un aktīvo objektu
par 1941. gadā notikušo. Turklāt zie
dotāju devums gūs augļus divkārt. Šos
objektus daudzus gadus varēs apskatīt
Jaunās ekspozīcijas stends par okupāciju varu maiņu 1941. gadā būs
arī pastāvīgajā jaunajā ekspozīcijā.
Ritvars Jansons,
OM ekspozīcijas kurators

pirmais, ko izveidos dabiskā lielumā. To novietos jau muzeja pagaidu
ekspozīcijas telpās, lai apmeklētāji gūst priekšstatu par topošo
ekspozīciju
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Empātija
ir vārds,
kas raksturo
šo izstādi

P

agājušā gada 30. novembrī
muzejā tika atklāta tematis
kā izstāde „Rumbula. Nozie
guma anatomija. 1941”, ko
Okupācijas muzejs veidojis
sadarbībā ar muzeju „Ebreji Latvijā”.
Izstāde veltīta Rumbulas traģēdijai –
lielākajai ebreju masveida iznīcināša
nas akcijai nacistu okupētajā Latvijā.
Pagājušajā gadā apritēja 70 gadu,
kopš Rīgas pievārtē vācu SS, SD un
policijas spēki ar latviešu SD un po
licijas atbalstu brutāli noslepkavo
ja 25 000 ebreju. Kopumā nacistu
okupētajā Latvijā laikā no 1941. līdz
1944. gadam tika nogalināti 70 000
Latvijas un 20 000 no citām Eiropas
valstīm atvesto ebreju.
Izstādes autors, vēsturnieks Uldis
Neiburgs: „Izstādes autoru mērķis
ir uzrunāt visplašāko Latvijas un ār
zemju auditoriju – kliedējot pastāvo
šos mītus un aizspriedumus, stāstīt
par lielāko masu slepkavību Latvijas
vēsturē, tās cēloņiem, norisi un se
kām, veidojot pēc iespējas objektīvu
un vienlaikus emocionālu skatījumu
par šo noziegumu.”
Izstādē skatāmi dokumenti, foto
grāfijas, audiovizuāla projekcija, kurā
redzamas tēlnieka Elmāra Rivoša,
ebreju glābēja Žaņa Lipkes, lidotāja
un „Arāja komandas” dalībnieka Her
berta Cukura, Rumbulas akcijā izdzī
vojušās Frīdas Mihelsones un citu no
tikumu aculiecinieku liecības. Speciāli
izstādei izveidotā kartē iezīmēts nāvei
nolemto cilvēku pēdējais moku ceļš
no Rīgas geto līdz Rumbulai. Izstāde
stāsta ne tikai par pašu masu slepka
vību, bet arī par šī nozieguma pēcka
ra izmeklēšanu un vainīgo sodīšanu
PSRS un Rietumos, un Rumbulas
upuru piemiņas saglabāšanu Latvijā.
Izstādes atklāšanā vēsturnieks
Marģers Vestermanis, kas ir viens no
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Izstādes "Rumbula. Nozieguma anatomija. 1941" veidotāji un veicinātāji.
No kreisās – autors Uldis Neiburgs (OM vēsturnieks), Marģers
Vestermanis (holokausta aculiecinieks, muzeja "Ebreji Latvijā" kurators),
autors Iļja Ļenskis (muzeja "Ebreji Latvijā" direktors), mākslinieks Ģirts
Boronovskis

Izstāde "Rumbula. Nozieguma anatomija. 1941" būs redzama līdz
muzeja telpas slēgs rekonstrukcijai

nedaudzajiem holokaustu Latvijā
pārdzīvojušajiem, atzina, ka viņam
personīgi izstādes izveidošana ir ļoti
būtisks notikums. „Izjūtu pateicību,
ka iniciatīva nāca no Latvijas Okupā
cijas muzeja. Bija vērts dzīvot tik garu
mūžu, lai piedzīvotu šādu saprotošu,
iejūtīgu attieksmi pret traģēdiju, ko
mēs nesam līdzi visu savu mūžu. Em
pātija ir vārds, kas raksturo šo izstādi".

Izstādes atklāšanas video var no
skatīties muzeja interneta vietnē
www.omf.lv, kā arī muzeja YouTube
kanālā. Muzejā izstāde būs skatāma
līdz pat brīdim, kad muzeja ēku slēgs
rekonstrukcijai. Laipni aicinām ap
meklēt!
Inese Krieviņa,
OM sabiedrisko lietu vadītāja
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Dāvina latviešu pianistes atmiņu grāmatu

O

kupācijas muzejs ir saņē
mis vērtīgu dāvanu no
Kanādas latviešu pianistes
Veras Leinvēberes sarak
stīto atmiņu stāstījumu
„Raudāt nav laiks” (No Time to Cry),
kas vēstī par autores pārdzīvojumiem
bēgļu gaitās Otrā pasaules kara lai
kā. Tas ir stāsts par latviešu meitenes
nesalaužamo gribu izdzīvot par spīti
tam, ka zudis gandrīz viss, ko viņa mī
lējusi. Grāmatu ar autores autogrāfu
muzejam dāvina Ilze Stockwood.
Izdevumu atveda un muzeja bied
rības valdes priekšsēdim Valteram
Nollendorfam un muzeja direktorei
Gundegai Michelei nodeva Ženija
Vītola no Toronto. Viņa muzejā strā
dāja kā brīvprātīgā darbiniece.
G. Michele sacīja, ka muzejs ir pa
teicīgs par bibliotēkas papildinājumu
ar vērtīgu grāmatu, par kuru muzejs
citādi nebūtu uzzinājis. Šāds dāvinā
jums ir brīnišķigs veids, kā atbalstīt
muzeja darbu, un ir tikpat svarīgs kā

Ženija Vītola (pa labi) nodod OM direktorei Gundegai Michelei Ilzes
Stockwood dāvinājumu – Veras Leinvēberes atmiņu grāmatu "No Time to
Cry". Aiz direktores – OM valdes priekšsēdis Valters Nollendorfs

finansiālais atbalsts. Veras Leinvēberes – tiks iekārtota bibliotēka, grāmata
liecība papildina to vēstījumu, ar kuru būs pieejama arī citiem pētniekiem.
muzejs iepazīstina apmeklētājus.
Pagaidām grāmatu izmantos mu
Līga Strazda,
zeja darbinieki, bet nākotnē, kad re
OM sabiedrisko attiecību
konstruētajā ēkā – Nākotnes Namā
speciāliste

Atzinīgi novērtētas grāmatas

P

agājušā gada decembrī
Okupācijas muzeja pētnie
ka Ulda Neiburga un Latvi
jas Universitātes profesores
Vitas Zelčes zinātniskajā re
dakcijā klajā nāca grāmata "(Divas)
puses. Latviešu kara stāsti". Pus
gada laikā tā iemantoja ne tikai lielu
lasītāju atzinību, ierindojoties grāmat
nīcu pārdotāko grāmatu topā, bet arī
saņēma Latvijas Televīzijas raidījuma
„100 g kultūras” gada balvu literatūrā
„Kilograms kultūras 2011”.
Grāmatā ir ietvertas sešas latvie
šu karavīru Otrā pasaules kara laikā
rakstītās dienasgrāmatas, ko frontē un
apmācībās rakstījuši trīs latviešu sar
kanarmieši un trīs latviešu leģionāri.
Dienasgrāmatas papildina arī virkne
pētījumu, piemēram, U. Neiburgs
sniedz ieskatu padomju un vācu pusē
karojošo latviešu vienību vēsturē, sa
vukārt Vita Zelče raksta par kara ie
tekmi uz sabiedrību un par tā sekām.

OMB ilggadējā biedra un atbal
stītāja Pētera Bolšaiša tulkotā Baltijas
vācu rakstnieka Zigfrīda fon Fēgeza
ka grāmata "Senči un pēcteči. Piezīmes no senās Livonijas vēstuļu lādes"saņēmusi grāmatu mākslas
konkursa "Zelta ābele" balvu kā 2011.
gada labākais izdevums dokumentā
lās literatūras nozarē. „Senči un pēc
teči” ir vairāk nekā vēsturisks romāns.

Tas ir stāsts, ko vieno vēstules, dienas
grāmatas, dažādas piezīmes un doku
menti, kas uzkrāti Kampenhauzu ģi
menes "atmiņu šķirstā" gandrīz divu
gadsimtu garumā (1689–1887).
Grāmatu var iegādāties muzeja
grāmatu galdā.
Inese Krieviņa,
OM sabiedrisko lietu vadītāja
7
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Jaunieguvumi

Sagatavojusi Taiga Kokneviča,
Okupācijas muzeja galvenā krājuma glabātāja

Irēnas Zutlevicas (dzim. Šai
cāne) dāvinātie šķīvji. 1945. gada
rudenī nacionālā partizāna Pētera
Supes māsa Genovefa Supe slēpās
Abrenes apriņķa Viļakas pagasta
Viduču mājās, kas piederēja Šaicā
nu ģimenei. Viduču mājās tika pa
slēpta arī Supes ģimenei piederoša
pusdienu servīze. Pēc dažām ne
dēļām Genovefa devās noslēpties
citur un servīzi paņēma līdzi, divi
šķīvji palika Viduču mājās un tika
saglabāti kā piemiņas priekšmeti.
Genovefa Supe 1946. gadā nošauta
Viļakas pagastā, Stampaku mežā.

Dmitrija Logviņenko dāvinā
tais Latvijas Republikas karogs.
1991. gada 16. maijā karogs bija
izkārts Latvijas Republikas mui
tas punktā pie Latvijas robežas.
OMON kaujinieki karogu norā
va, caurums karoga vidū radies
no kāda kaujinieka cirvja cirtiena.
Dmitrijs Logviņenko bija notiku
ma aculiecinieks kā Krievijas tele
vīzijas kinooperators.

Dainas Imšas (dz. Turne, 1939)
dāvinātā spilvendrāna. Izgatavojusi
Daina Turne ~1953. gadā nometi
nājuma vietā no mulinē diegiem un
nonēsātā tēva krekla. Daina Turne
daudz strādāja rokdarbus, jo kāju
protēžu trūkuma dēļ nevarēja spēlē
ties ar citiem bērniem. Spilvendrāna
izmantota daudzsēriju mākslas filmā
„Likteņa līdumnieki” kā rekvizīts Se
rafimas mājās Sibīrijā. Turņu ģime
ne deportēta 1949. gada 25. martā
no Madonas apriņķa Kusas pagasta
uz Amūras apgabala Šimanovskas
rajonu līdz 1957. gada rudenim.
8
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Millijas Edītes Hiršfeldes dāvi
nātie materiāli par tēvu Jāni Hiršfel
du (1906–1981). Viņš apcietināts
dzīvesvietā Kandavas rajona Bal
gales ciema Jaunbolās 1951. gada
martā Pūpolsvētdienā. 1951. gada
13. augustā Baltijas Kara apgabala
tribunāls viņu notiesāja uz 25 ga
diem ar mantas konfiskāciju pēc
58. 1a. panta. Atradies ieslodzījumā
Molotovas apgabalā līdz 1955. ga
dam. Attēlā – ieslodzījuma vietas
(Kamas HES) administrācijas ielū
gums uz ražošanas pirmrindnieku
un teicamnieku salidojumu.

Zaigas Reimanes dāvinātās
apsveikuma kartītes. Taišetā ie
slodzītā Voldemāra Mežaka
(1914–1985) no bērza tāss dari
nātās kartītes, kas nosūtītas drauga
Andreja Aizpura (1908–1998)
meitai Inārai (1943). 1954. gadā
Andreju Aizpuru atbrīvoja no no
metnes un nometināja Krasnojar
skas apgabala Severjeņisejskā.
Viņa sieva Paulīna Aizpure ar
meitu Ināru devās dzīvot pie viņa,
Aizpuru gimene atgriezās Latvijā
1957. gada pavasarī.

Zigrīdas Bīrītes dāvinātās past
kartes, kuras 1956.–1967. gadā
dzejnieks Aleksandrs Pelēcis no
nometinājuma vietas Amūras ap
gabala Tigdas rajona Sivaku dzelz
ceļa stacijas 25. kilometra nosūtījis
Veltai Apinei Alūksnes rajonā. Sa
turā – A. Pelēča dzejoļi. Par katra
dzejoļa motīvu izmantots pastkar
tes attēlā redzamais. Pastkartes ad
resētas Veltai Apinei, viņas mātei
Olgai Apinei, mātes māsai Zentai
Āboliņai, vecaimātei Annai Sise
nis.
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Pavasaris Izraēlā un Latvijā

Š

ogad pirmo pavasara sauli
izbaudīju Izraēlā februāra
sākumā. Kopā ar 20 Latvi
jas kolēģiem, kuri ir saistīti
ar holokausta mācīšanu,
guvām pieredzi Holokausta izglī
tības centrā "Yad Vashem". Centrs
atrodas Jeruzalemē, tajā ir muzeji,
piemiņas vietas un izglītības centrs.
Redzētais pārsteidza ar milzīgo ap
jomu un vērienīgumu. Emocionāli
ļoti smagi bija gan Holokausta mu
zejā, gan Bērnu memoriālā, gan Ko
pienu alejā.
Mācību procesā guvu pozitīvu pie
redzi, kuru varētu izmantot arī mūsu
muzeja nodarbībās, par ģimeņu dzī
vesstāstu, filmu fragmentu un acu
liecinieku stāstu izmantošanu. "Yad
Vashem" ik dienu apmeklē daudz
jauniešu, jo valsts finansiāli atbalsta
jauniešu izglītību šajā centrā. Holo
kausta vēstures muzeju gan apmeklē
tikai no vidusskolas vecuma, jo tas
emocionāli ir pārāk smagi jaunāka OM Izglītības nodaļa organizēja mācību semināru 30 skolotājiem par
vecuma skolēniem.
holokausta izpratni un mācīšanu Latvijas skolās. Danute Dūra skolotājiem
Šī brauciena iespaidā 3. aprīlī 30 vada mācību ekskursiju Rīgā
vēstures skolotāji no visas Latvijas
piedalījās seminārā „Holokausta iz
pratne un mācīšana Latvijas skolās”.
Danute Dūra vadīja mācību eks
kursiju „Ebreju mantojums Rīgā un
Rīgas geto”.
Skolotāji dalījās savā pieredzē un
iepazinās ar "Yad Vashem" piedāvā
tajām iespējām. Kā būtiskāko ap
grūtinājumu, strādājot ar šo tēmu,
skolotāji min sabiedrības, arī kolēģu,
aizspriedumus un tolerances trūku
mu jautājumos, kas saistīti ar ebre
jiem.
Muzejā skolotāji iepazinās ar izstā
di „Rumbula. Nozieguma anatomija.
1941”, tikās ar izstādes autoriem, no
klausījās priekšlasījumus un iesaistījās
diskusijās. Kursu noslēgumā skolotāji
saņēma Latvijas Izglītības ministrijas
apstiprinātu apliecību un dāvanu –
Eduarda Andersa grāmatu „Latviešu
vidū holokausta laikā”.
Inguna Role,
OM Izglītības nodaļas vadītāja
10
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Martā noslēdzās "Ziedot.LV" un Okupācijas muzeja
kopējais projekts "Ceļanauda uz muzeju". Gada laikā
skolēnu grupu apmeklējumu atbalstam saziedoti Ls 773,99.
Šogad projekts turpinās. Apskatiet projekta "Ceļanauda
uz muzeju 2012" aprakstu www.ziedot.lv!

Mūsu ļaudis
■ Okupācijas muzejā strādāju
no 2011. gada maija. Tobrīd gaisā
virmoja pavasaris, es nesen biju
atgriezies no apmaiņas studijām
Berlīnē, bet priekšā gaidīja maģistra
darba aizstāvēšana Latvijas Univer
sitātes vēsturniekos. Jau iepriekš
biju strādājis saistībā ar vēsturi –
gan publicējis rakstus par Latvijas
vēsturi, gan pielicis roku vairāku
viduslaiku celtņu restaurācijā, tomēr
darbs muzejā vēl nebija pieredzēts.
Tas sākās, pildot gida pienākumus,
un turpinājās Izglītības nodaļā, kurā
strādāju arī tagad.
OM Izglītības nodaļas darbinieks,
Mag.hist. Dāvis Pumpuriņš

■ 15. martā notika Latvijas Muzeju

biedrības gadskārtējā kopsapulce,
kurā par biedrības valdes priekšsēdi
ievēlēja muzeja krātuves vadītāju
Taigu Koknēviču.

Muzeja brīvprātīgie darbinieki

K

aut gan ar Latvijas Okupā
cijas muzeju saistība man
ir bijusi jau vairākus ga
dus, šogad kā brīvprātīgai
darbiniecei trīs mēnešu
garumā radās iespēja tuvāk ieskatīties
darbā, kas tiek veikts šā muzeja aizku
lisēs.
Rīgā ierados 11. februārī un jau
13. februārī stājos „darbā” – pēc Val
tera Nollendorfa aicinājuma iesaistī
jos jaunās ekspozīcijas un Nākotnes
Nama plānošanas darba grupā. Tikā
mies sēdēs vairākas reizes nedēļā, lai
detalizēti pārrunātu padarīto un to,
kas vēl darāms.
Radās zināms ieskats par to, kā
muzejs darbojas: cik daudz sīkas de
taļas jākoordinē un cik liela sadarbība
nepieciešama starp dažādo nodaļu

darbiniekiem, lai muzejs varētu funk
cionēt.
Svarīgākais varbūt bija iespēja per
sonīgi iepazīties ar cilvēkiem, kuri šo
darbu dara. Apmeklēju seminārus,
lekcijas. Klausījos ierakstus. Lasī
ju. Radās piederības sajūta. Latvijas
Okupācijas muzejs kļuva arī mans
muzejs.
Pašreiz Latvijas Okupācijas mu
zejs stāv liela izaicinājuma priekšā:
pabeigt rekonstrukciju un Nākot
nes Nama būvniecību 2014. gadā.
Ar savu pieredzi, ko guvu šajos trīs
mēnešos kā līdzdarbiniece, es darīšu
visu iepējamo, kaut arī neklātienē, Brīvprātīgā darbiniece Ieva Zariņa
lai šo ieceri īstenotu. Nāciet arī jūs no Dobeles novada šī gada
talkā!
sākumā tulkoja divas muzeja
Ženija Vītola

Audiovizuālajā krātuvē tapušas
filmas
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Ziņas
Ar dāvinājumu muzejam
no Austrālijas piemin Ernestu Brastiņu

A

tkal aizsteigušies seši
mēneši, Latvijā pavasa
ris, Austrālijā jau rudens.
Tā nu mēs dzīvojam
pretējās pasaules pusēs,
pretējos gada laikos, bet, lai kur esam,
mums ir viena rūpe. Austrālijas lat
vieši augstu novērtē darbu, ko veic
Latvijas Okupācijas muzejs mūsu
vēstures liecību saglabāšanā, un lielo
darbu, kas atver pasaulei acis uz to,
kas nodarīts Latvijai un latviešiem
zem okupantu varām.
Laika posmā no 2011. gada de
cembra līdz 2012. gada aprīlim uz
muzeja kontu Rīgā pārsūtīti 223 000
AUD. Lielākais ziedojums ir 200 000
AUD anonīms testamenta novēlē
jums sava tēva, mātes, tēvoča, sava
vīra, kā arī savai piemiņai. Tā bija liela,
liela Lieldienu dāvana muzejam.
Otrs lielais devums, kad četras mei
tas, izpildot savas nelaiķa mātes Aijas
Ozoliņas vēlēšanos, muzejam nodeva
10 000 AUD. Aija Ozoliņa savu mūžu
veltīja ģimenei, izaudzinot četras bra
šas meitas, kuras rosīgi strādā latviešu
sabiedrībā, latviešu skolās, tāpat kā
Aija pati to bija darījusi. Lai abām šīm
labvēlēm gaiši aizsaules ceļi!
Nepagurst arī tie individuālie zie
dotāji, kuri ik gadu atceras muzeju ar
savu devumu. Liels paldies visiem par
to. Organizācijas, kā Sidnejas Latviešu
dāmu kopa, Sidnejas un Melburnas
draudzes, Daugavas Vanagi un Vana
dzes, Kanberas Latviešu saime, nav
aizmirsušas muzeju šai laika posmā.
Sidnejas vēlēšanu iecirkņa darbinieki
kopā ar Sidnejas Latviešu biedrības
atbalstu muzeja kontā Rīgā iemaksāja
LVL 820 – tā bija CVK samaksa par
viņu algām un izdevumiem, kas sais
tīti ar vēlēšanām.
Izsaku pateicību visiem muzeja at
balstītājiem! Visi priecājas, ka beidzot
paspīd saules stariņš Nākotnes Nama
projektam.

L

atvijas Okupācijas muzejs ir
saņēmis dāvinājumu, kas vel
tīts ievērojamā senatnes pēt
nieka Ernesta Brastiņa piemi
ņai. Šogad aprit 70 gadu kopš
E. Brastiņa pazušanas PSRS soda no
metnēs. Pēdējās dokumentālās ziņas
par viņu glabā E. Brastiņa krimināllie
ta Latvijas Valsts arhīvā, kurā minēts,
ka 1942. gada 8. janvārī viņš nosūtīts
uz Arhangeļskas cietumu.
Ernests Brastiņš ir daudz darījis
Latvijas senvēstures popularizēšanā
un pētniecībā. Nozīmīgi ir viņa seno
pilskalnu apraksti un dokumentēju
mi. E. Brastiņš nodibināja un vadīja
latviešu dievturu kustību. Taču pa
domju okupācijas vara viņu uztvēra
kā bīstamu ienaidnieku. E.Brastiņu
arestēja nepilnu mēnesi pēc okupāci
jas sākuma – 1940. gada 6. jūlijā. Viņu
apsūdzēja par to, „ka, būdams Diev
turu organizācijas vadītājs, veica kon
trrevolucionāru darbību, uzturēja sa
karus ar organizāciju "Pērkonkrusts"".

Krimināllietā ir ziņas, ka E. Brastiņam
piesprieda brīvības atņemšanu uz 8
gadiem. Var pieņemt, ka E. Brastiņš
mira 1942. gada sākumā, būdams 49
gadus vecs.
"Ernesta Brastiņa apcietināšana
un nezināmais liktenis ir bijis gadiem
ilgi nēsāts sāpīgs ievainojums un zau
dējums ne tikai ģimenei, bet visai
latviešu tautai. It īpaši to izjuta mans
tēvs Arvīds Brastiņš, turpinot brāļa
Ernesta iesākto darbu dievturībā un
dainu pētīšanā. Viņš nomira 1984.
gadā, nesagaidījis Padomju Savienī
bas sabrukumu un atklātībā nākušās
ziņas, ka brālis Ernests nošauts 1942.
gada janvārī," vēstulē muzejam raksta
E. Brastiņa brāļa meita Māra Grīna.
Okupācijas muzeja biedrība patei
cas M. Grīnai par dāvināto gruntsga
balu Bolderājā!

■ Maijā muzejs noslēdza līgumu ar

jas muzeja biedrības Goda padomes
loceklis un viens no aktīvākajiem mu
zeja atbalstītājiem. 15. martā muzeja
ekspozīcijas kurators Ritvars Jansons un pētnieks Uldis Neiburgs
Saeimas deputātiem, 25 ārvalstu vēst
niecību pārstāvjiem un citiem intere
sentiem Saeimas namā skaidroja Otrā
pasaules kara notikumus, Latviešu
leģiona un 16. marta jautājumus.

Beļģijas franču kopienas pārstāvjiem
par finansiālu atbalstu muzeja izdevu
ma "Trīs okupācijas" tulkošanu fran
ču valodā. Aprīlī saņēmām ziņu, ka
Valsts prezidenta kancelejas Ordeņu
kapituls par nopelniem Latvijas valsts
labā nolēmis piešķirt Atzinības krusta
Ināra Graudiņa, IV šķiru profesoram Eduardam AnOM pārstāve Austrālijā dersam. Viņš ir arī Latvijas Okupāci

12

Līga Strazda,
OM sabiedrisko attiecību
speciāliste

Latvijas Okupācijas muzeja apkārtraksts nr. 33

Īsās ziņas

In Memoriam

Heinrihs Strods
(20.04.1925.–
14.04.2012.)

■ Pagājušajā gadā Lāčplēša dienā
muzejā iepazīšanās vizītē ieradās LR
kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende. Ministre izteica atzi
nību muzeja līdzšinējam darbam un
solīja veltīt vienu brīvprātīga darba
dienu muzejam, lai palīdzētu pārvāk
ties uz pagaidu telpām.
■ Pagājušā gada novembrī OMB val
des priekšsēdis Valters Nollendorfs
un agrākais Latvijas Neatkarības kus
tības dalībnieks Jānis Rožkalns

kopīgi nosūtīja Rīgas pilsētas izpilddi
rektoram Jurim Radzevičam lūgumu
pārbaudīt ielu nosaukumu plāksnīšu
stāvokli Gunāra Astras ielā un no
drošināt, lai tās būtu viegli atrodamas
un labi redzamas. Iepriekš J. Rožkalns,
apsekojot ar G. Astru saistītas vietas,
bija novērojis, ka viņa vārdā nosauktā
iela dabā gandrīz nav atpazīstama. Vēs
tules pamudināta, vietējā izpilddirekci
ja ielu plāksnītes patiešām pārbaudīja
un piestiprināja redzamās vietās.

■ 15. februārī arī Okupācijas muze

Rīgas 45. vidusskolas skolnieks Ingus
Heiders dienas noslēgumā atzina:
„Muzeja kolektīvs ir fantastisks un uz
ņēma mūs ļoti gaidīti. Iesaku visiem,
kas vēl nav apmeklējuši muzeju, to
izdarīt, jo tas ir tā vērts!”

jā noritēja Ēnu diena, kurā skolēni
gūst pieredzi, sekojot dažādu profe
siju pārstāvju ikdienas darbiem. 12
skolēni no visas Latvijas bija ieradu
šies, lai sekotu muzeja speciālistiem.

H

abilitēts vēstures
zinātņu doktors. LU
emeritēts profesors
Latvijas vēsturē.
Latvijas Zinātņu aka
dēmijas goda loceklis. Latvijas
Vēsturnieku komisijas loceklis.
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris.
Okupācijas muzeja Pētniecības
programmas vadītājs un gada
grāmatas zinātniskais redaktors.
Heinrihs Strods bija neaptu
rams. Likās, ka viņš grib padarīt
visu, ko no viņa prasīja teju 40
gadus aizturētā vēsturnieka
misija – beidzot Latvijai un
pasaulei darīt pieejamu to, kas
tik ilgus gadus bija slēpts un
aizliegts: padomju okupācijas
varas noziegumus pret Latviju.
Viņš centās paveikt visu, ko bija
iecerējis un iesācis, kas plūda no
viņa zinātniskās pieredzes un
apskaužamās spējas atrast arvien
jaunus dokumentus arhīvos.
Vēl nesen viņš bija uzņēmies
vadīt Latvijas Vēsturnieku komisi
jas pētniecības grupu Latvijas–
Krievijas vēsturnieku komisijas
ietvaros. Viņš bija iecerējis braukt
uz Krievijas arhīviem, kurus viņš
pārzināja labāk nekā daudzi citi
un no kuriem viņš jau agrāk bija
atvedis citu neatklātus materiālus.
Tas nu jādara citiem, un viegli tas
nebūs. Bet ir labs piemērs.
Valters Nollendorfs
13
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In Memoriam

O

kupācijas muzeja bied
rības valdes priekšsēža
Valtera Nollendorfa
dzīvesbiedre, pianiste
un klavieru skolotāja
Inta, aizgāja mūžībā 2011. gada 11.
novembrī. Sagadīšanās dēļ satiku
šies uz kuģa, kas viņus veda uz ASV
1950. gada maijā, bet ilgi dzīvojuši
savas atsevišķās dzīves, viņi laulībā
pavadīja Intas pēdējos trīs gadus.
Pēc 59 gadiem ASV Inta pārcēlās uz
dzīvi Latvijā. Intas piemiņai Valters

un Intas ģimene aicināja draugus
un radiniekus ziedot Okupācijas
muzeja Nākotnes Nama ekspozī
cijas iekārtošanai. Valters piemiņas
fondā ieskaitīja Intas pūra tiesu un
savu 2011. gada novembrī piešķirto
Ministru kabineta balvu; tagad tajā
jau ir teju LVL 20 000. Pie Intai
veltītās jaunās ekspozīcijas daļas būs
piestiprināta plāksnīte ar viņas gadu
un dzīves gadu skaitļiem.

Vilis uzņēmās ģimenes galvas lomu.
Ģimnāziju Vilis beidza „dipīšu”
nometnē Hersbrukā un kopā ar māti
un māsam izceļoja uz Misisipi kok
vilnas laukiem 1949. gadā. Senatobi
jas pilsētiņā mācītājs Pāvils Ķirsons
bija noorganizējis latviešu draudzi.
Viņš sagādāja Vilim Apvienotās lute
rāņu baznīcas stipendiju. Midlandes
koledžā ieguvis bakalaura grādu
angļu valodā, pabeidzis Čikāgas
Luterāņu semināru, viņš 1957. gadā
tika ordinēts mācītāja amatā.
Pirmos 12 gadus Vilis bija mācī
tājs amerikāņu draudzēs – Albionā
ilis Vārsbergs dzimis
(MI) un Konstantinē (MI). Tur
Praulienas pagasta Silkaļ strādādams, viņš atklāja, ka amerikā
pu mājās, Latvijā. Beidzis ņu gaidu organizācija pārdod savu
pagasta pamatskolu,
nometni pie Garezera. Viņš pārlieci
viņš paspēja vienu gadu nāja latviešu draudzes un organizāci
mācīties Madonas ģimnāzijā, pirms jas, ka nometne latviešiem ir vajadzī
ģimene sāka bēgļu ceļus. Ar zirgiem ga. No 1969. līdz 1973. gadam Vilis
līdz Liepājai, ar kuģi uz Brēmenhā atstāja mācītāja darbu un Garezerā
fenu un vilcienu līdz Berlīnei. Tur
vadīja bērnu nometnes un vasaras
1945. gada 18. martā uzlidojumā
vidusskolas veidošanu. 1973. gadā,
nogalināja tēvu un 16 gadus vecais kad pavērās ceļš uz mācītāja darbu

Ciānas latviešu draudzē Čikāgā, Vilis
ar pārliecību atgriezās savā amatā.
Jau pirms Atmodas Vilis brauca
uz Latviju, satikās ar mācītājiem
un izmantoja katru iespēju spredi
ķot baznīcās, runāt radio un lasīt
lekcijas universitātē. 1994. gadā
viņš pārcēlās uz Rīgu un kļuva par
LU Teoloģijas fakultātes dekānu.
Par nopelniem Latvijas labā 2002.
gadā Vilis Vārsbergs saņēma Triju
Zvaigžņu ordeni.
Precējies 1960. gadā ar Birutu
Grīnbergu. Ja Vili salīdzina ar kuģi,
kas dodas vētrās, gūst uzvaras,
piedzīvo sadursmes un ievainoju
mus, tad Biruta bija mierīgā osta, kur
valdīja dziļa, sirsnīga mīlestība.
Vilis Vārsbergs bija ilggadīgs
OMF Padomes loceklis, muzeja
atbalstītājs un Atbalsta grupas ASV
padomes loceklis.

Inta Gaide
Nollendorfa
(1934.–2011.)

Prāvests Vilis
Vārsbergs
(01.06.1929.–
22.04.2012.)

V

Valters Nollendorfs

Sagatavots pēc Oļģerta Cakara
raksta (Dzīves stāsta
manuskripts – Maija Grendze)

Ar ziedojumu PIEMINĒTI
no 2011. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim
14. jūnijs – USD 451,- Filadelfijas lut. draudze (kolekte); 380,- Dien Detroitā; 200,- Vilimantikas un
latv. ev. lut. Sv. Jāņa draudze; 400,- vidkalifornijas latv. ev. lut. draudze; Mančesteras ev. lut. draudze; 140,Milvoku Sv. Trīsvienības latv. ev. 264,- Sv. Pāvila latv. ev. lut. draudze Oregonas latv. ev. lut. draudze (diev
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kalpojuma kolekte);
Edmunds ĀBOLTIŅŠ – LVL
50,- Lia Āboltiņa;
AIZVESTIE – USD 71,- Takomas
latv. ev. lut. draudze;
Daina ARĀJS – USD 100,- Maija,
Iveta Grinbush un Inese Vincent;
Valters AUGUSTĀNS – USD
30,- Maija Grinbush;
Ilsa BAGBY – USD 500,- Ingrid
M. Bagby;
Jūlija BAUMANE – CAD 100,Aiva Vinters;
Uldis BAUMANIS – USD 25,Liene Baumanis;
Tālis BERGS – USD 250,- Inta
Grace;
Jānis Alfrēds BĒRZIŅŠ, bijušais DV ģenerālsekretārs – USD
100,- Daumants un Anita Hāzners;
Tālivaldis BĒRZIŅŠ – USD
20,- Elmārs Bērziņš;
Zigrīda BIRNIS – AUD 100,Inese Drēziņa;
Zigrīda BIRNIS – CAD 100,Inta Briedis; Irene Ezergailis; A. Sti
ver; Viesturs un Edīte Zariņš; 50,- Jā
nis Briedis; Venta Lucs; 25,- Magda
Riets;
Kārlis BĻODNIEKS – AUD
1000,- Ausma Bļodniece;
Ernests BRASTIŅŠ – USD 50,Erna un Edgars Krastkalns;
Arvīds BRENDE – USD 50,- Jā
nis Z. Baumanis;
Biruta BRIEDE MCDONALD
– USD 25,- Aija Day;
Augusts un Alise CAUNE –
USD 50,- Valdis Caune;
Elvīra DANENBERGS – USD
100,- Constance Crooks; Patri
cia Kennedy; Frederick un Ruth
Schwertfeger; Inga un Davids
Zadvinskis; 75,- Cynthia Wagner;
50,- John Augenbergs; Ilze Bērziņš;
Gunvaldis Brenkis; Ezequiel un Ive
te Larroquette; Māra Zeps; Lauma
un Ivars Zusevičs; 40,- Santa un Ga
tis Makstenieks; 30,- Chuck un Cilla
Baker; Velta Vizulis un Ilgvars Je
gers; Māra, Ēriks un Kristads Zvaig
zne; 25,- Māra un Vitauts Beldavs;

Sigrida Staks; 20,- Ērika Blija; Aina
Dauksa; Statis Kazakovs; Visvaldis
un Hilda Rumpēteris; Līga Strykov
ski; 10,- Ruta Mudlaff;
Prof. Aleksis DREIMANIS –
CAD 500,- Foundations: Consul
tants on Ethics and Values Canada
Inc; Guntis un Anita Liepiņš; 250,James R. Guy; 100,- Sigurds un
Daila Andersons; Agnew un Mar
garet Meek; Ārija Mileiko; Arnolds
Skujiņš; Alfs Ūdris; Anna Upītis;
Aiva Vinters; Irēna Zvagulis; 80,Garry McKenzie; 75,- University of
Western Ontario; 50,- Elaine Fisher;
Sean, Sandra, Thomas, Scott Love;
John Porter; Dr. Edward Ralph; Mi
chael un Mary Rice; Magda Riets;
Lynda E. Robbins; Gordon Winder;
Grace Wolter; 40,- Peter Barnett;
30,- Arvids Beitāns; 25,- Doris Ca
saubon; Biruta Hamilton; 23,- Jani
na Jumars;
Prof. Aleksis un Anita DREIMANIS – CAD 200,- I. H. Upma
lis;
Pārsla EGLĪTIS – USD 100,- El
vira Krasts ar ģimeni;
Fēlikss ĒRMANIS – USD 50,Solveiga Ērmanis;
Vija ERNSTSONS – USD 30,Kaija Slaukstins-Byrkit un Lance
Byrkit;
Jānis EZERGAILIS – CAD
600,- Irene Ezergailis; 50,- Austra
Kirkup;
Jānis EZERGAILIS – USD 200,Juris Petričeks;
Arturs GINTERS – USD 50,Aija un John Sedlak;
Jānis GRAUDIŅŠ – USD 500,Gunta Semba Puzulis;
Jēkabs GRAUDIŅŠ – USD 50,Dzidra Hombs;
Elaine JIRGENS – USD 25,Aina un Leons Vīksne;
Mācītājs Imants KALNIŅŠ –
USD 100,- Bostonas latv. ev. lut.
Trimdas draudze;
Kārlis KAMPARS – USD 10,Zenta Kampars;
Anna KAULIŅA – EUR 750,-

Lelde un Kārlis Muehlenbachs;
Nadija un Arnolds KOPĀNS –
USD 100,- Kārlis Kopāns;
Eižēnija KRŪMIŅA – LVL 25,Ivars Švānfelds;
Pēteris LEIKARTS – USD 50,Maija Cepure-Zemmels;
Jēkabs LUTCIS – USD 50,- Ēri
ka Clawson;
Aina
MEDENE
(mirusi
27.02.2011.) – AUD 1100,- vīrs
Artis Medenis;
Zigurds MIEZĪTIS – CAD 200,Rasma un Dzintra Pērkons, Zintis
Pērkons ar ģimeni, Zaiga Mikelšteins
ar bērniem; 100,- Toronto Latviešu
biedrība; Irēne Ezergailis; Aivars un
Dagnija Staško; Kārlis Vasarājs; A.
un G. Vilks; Viesturs un Edīte Za
riņš; Valda Zobens; 60,- Anda Li
beris; Gunars Reinfelds; 50,- Jānis
Briedis; Inta Briedis;
Zigurds MIEZĪTIS – USD 100,Lalita Muižniece; Dr. Jānis un Gun
dega Peniķis; Arnolds Ruperts; 50,Inese Bērziņš;
Elma MINIATS – CAD 200,Oskars un Irēna Dumpis; 100,- Aiva
Vinters;
Vija un Ivars MUZIKANTS
– AUD 50,- Biruta Petrapša, Vijas
māsa;
Inta NOLLENDORFA – AUD
1000,- Ināra un Valdis Graudiņš;
100,- Natālija Neiburga; 50,- Biruta
Petrapša;
Inta NOLLENDORFA – EUR
150,- Dr. Maksims Strunskis; 100,Aija Ebden; 30,- Lauma Zvidriņa;
Inta NOLLENDORFA – LVL
100,- Līga Gaide; Jānis Peniķis; Mai
ja Stumbre; Lilija Treimane; Vilis
un Marta Vītols; 88,- International
Womens Club of Riga; 50,- Uldis un
Sarmīte Grava; Līga Kilmane; 40,Uldis Lūsis; 30,- Ģirts Jānis Zēgners;
25,- Ingrīda Meierovica;
Inta NOLLENDORFA – USD
25 000,- Valters Nollendorfs; 2000,Edward Anders; 300,- Lalita Muiž
niece; 250,- PBLA; 200,- Ēriks un
Ināra Krūmiņš; Juris Petričeks;
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100,-  Dzintra Bungs; Betty Zeps;
50,- Ingrīda Ieviņš; Astrīda Jansone;
Richard PASTIS – USD 100,Austra Miezis;
Mirdza PAUDRUPS – USD
150,- Daira Skriblis;
Richards PENCIS – USD 200,Lilija Pencis;
Miķelis PESE – USD 50,- Linda
un Richard Parups;
Metropolīts Augustīns PĒTERSONS, sakarā ar mirstīgo
atlieku atgriešanos Dzimtenē
2011. gada 10. augustā – CAD
1000,- Alma Poškus;
Arvids PIEČIS, – USD 100,- Ar
turs Burgelis;
Mārtiņš PLADARS – USD 50,Valts Pladars;
Prof. Olgerts POČS – USD
100,- Anita Počs;
Ojars un Milda PODINS – USD
2000,- Linda un Fred Doering;
Alma PODREČIKS MAČS –
USD 100,- Andris Mačs;
Jēkabs PONE, plkv. ltn., skautu priekšnieks – USD 100,Marģers Grīns; 50,- Daila un Jānis
Pone;
Velta PRIEDĪTE – USD 100,Ainis Priedīte;
Zina PRIKULIS – CAD 100,- Jā
nis Beloglazovs, Iveta Bertovska un
Emils Beloglazovs; 50,- Inta Brie
dis; 20,- E. R. Fogels;
Mirdza ROBEŽNIEKS – USD
100,- Lucija Sprenne;
Margarita SIDERE – USD 200,Ilze Muehlenbachs; 50,- Liene S.
Sorenson;
Lidija SMILGA BĒRZIŅŠ
– USD 500,- Amerikas Latviešu
Tautiskā Savienība (ALTS); 250,-

Hans Signer; 200,- Vizma un Uldis
Gosts; Antra Thrasher; Egils un
Rasma Veverbrants; 100,- Bosto
nas un apkārtnes latv. ev. lut. Trim
das draudze; Anda Allen un ģime
ne; Jānis un Ilga Celms; Linda un
Martin Duhms; Andre un Sylvia
Ezers; Irita un Robert Grierson;
Rita un Gunārs Indars; Andris un
Rudīte Jansons; Gertrude Kal
niņš; Milda Kosteckis; Elizabeth
un Wayne R. Mezitt; Wally Mezitt;
Laila Prosser; Solveiga Purens; Ilga
un Gunārs Richters; Glenn Rus
sett; Peter Russett; Vizma Sanders;
Ivars Strautmanis; Austra un Valdis
Strautmanis; Anna Teteris; Mildred
Torjusen; Gunārs un Norma Zā
gars; 75,- Adonis un Diane Bērziņš;
Gerhard Von Hauenschild; 60,Dagny Veverbrants; 50,- Mara un
Jānis Abermanis; Rasma un Robert
Barbee; Inese un Tālivaldis Bērziņš;
Jānis un Ruta Bībelnieks; S. un B.
Dulevskis; Lauris un Gunta Eglītis;
Jānis Gabliks; Maija Grinbush; Inta
un Andrejs Grots; Gunārs un Gun
ta Grube; Jānis un Sarma Liepiņš;
Arvids Macs; Zelma Niedrājs; Ele
onora Rampans; Astrīda Ramrath;
Helmi Rozankowsky; Veronika
Russett; Aina Skaubitis; Maija un
Juris Šlesers; Ruta Straumanis;
Imants Strautmanis; Egons Teteris;
Juris Veidiņš; Austra Veidiņš; Jūlijs
Vilde; Rasma un Vitolds Vītols;
Gunta un Marcis Voldiņš; 40,- Aija
Augis; Iwar Buck; 35,- Ilze Grin
bergs; 30,- Harold un Helga Coss;
Imants un Ingrid Dankers; Marta
Grinbergs; Ilze Prikulis Oga un
Aivars Oga; 25,- Yvette Grīnbush;
Dziesma un Ēriks Teteris; 20,- And

rius un Lia Dilba;
Ojārs ŠTĀKS – USD 1000,Ojārs Štāks, TESTAMENTA no
vēlējums;
Katrina STEDE – USD 20,Laima Stede;
Eva STRAUTIŅŠ – USD 50,Helen Yerlyun Christine Thiesen;
25,- Anda Heukels;
Roberts D. TIMERMANIS,
tēvs, kapteinis – AUD 100,Egits Timermanis;
Antonijs VAIKULIS – USD
50,- Dzintra L. Zariņa;
Dzintars VEIDE (miris
18.09.2011.) – AUD 1000,meitas Iras un draugu velte ziedu
vietā bērēs;
Jānis VEITMANIS – USD
100,- Rūta Veitmanis;
Elmārs E. VĪTOLIŅŠ – USD
50,- Vitauts R. Vītoliņš;
Pēteris VĪTOLIŅŠ – USD
100,- Regīna Rēķe;
Mācītājs Verners VOITKUS –
AUD 100,- Brigita Voitkus;
Olga Velta WILLIAMSON,
dzimusi BERGS, Rīgā – LVL
50,- Robert Donaldson;
L. ZARIŅŠ – EUR 50,- Olga
Medne;
Pauls ZELMENIS – USD 25,Daina Apple;
Austra ZUIKA – USD 100,- Aija
Pakulis; 50,- Daila un Jānis Pone,
Aina un Leons Vīksna; 30,- Daina
Rule; 25,- Aija un Andrejs Ķeņģis;
20,- Zeltīte Bērziņš;
Emma ZVIRBULIS – USD
27 391,11 Emma Zvirbulis, TES
TAMENTA novēlējums;
Jānis ZVIRBULIS – USD 100,Zigrīda Vidners.

Ar ziedojumu GODINĀTI
no 2011. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim
18. novembra kolekte – AUD 18. novembra kolekte – USD draudze;
710,- Melburnas latv. ev. lut. Sv. 502,- Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. Jāņa Guntis ANCĀNS, 80. dzimšaKrusta draudze;
draudze un Filadelfijas latv. baptistu nas dienā, draugu velte – AUD
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500,- Biruta un Guntis Ancāns;
Guntis ANCĀNS, godinot
dzimšanas dienā – AUD 200,Juris un Kārlis Rubis, Ruta Ēķis;
Ausma BĻODNIECE, viesu
velte 85. dzimšanas dienā –
AUD 550,- Ausma Bļodniece;
Eiženija BLUMBERGS, godinot 100 gadu jubilejā, Eleonora GRANDOVSKIS, Aija
ŠVĀNS un Anatols ZELTIŅŠ,
godinot 90 gadu jubilejā –
USD 250,- DV Ziemeļkalifornijas
apvienība;
Māra CLARSON un Craig RICHMOND, kāzu viesu dāvana – AUD 100,- Māra Clarson un
Craig Richmond;
Godinot Latviju 93. dzimšanas dienā – AUD 1000,- Ausma
Bļodniece;
Augusts un Ruta GRASIS, 60
laulības gadu jubilejā – LVL
600,- Māra un Arnis Skulte;
Rita un Gunārs INDĀRS, sveicot 50 gadu laulības jubilejā –
USD 100,- Lidija un Vilnis Balodis;
50,- Lauris un Gunta Eglītis;
Ingrīda KRŪZE un Adolfs LĀCIS, kāzu dāvana – AUD 60,- Ju
ris Rubis;
Gunārs KLAUSS, draugu dāvana 85. dzimšanas dienā – AUD
920,- Gunārs Klauss;
Jūlijs KŪLNIEKS, viesu velte 85. dzimšanas dienā – AUD

1700,- Jūlijs Kūlnieks;
Ādolfs OZOLS, godinot 100
gadu jubilejā – CAD 1000,- DV
Otavas kopa Kanādā; 100,- Otavas
latv. ev. lut. Miera draudze; Otavas
latv. ev. lut. Miera draudzes Dāmu
komiteja; Vitālijs un Irēne Būcēns;
Jānis un Vita Mazpolis; Maiga Pē
tersons; Aivars un Māra Pone; 50,Pēteris un Daina Brauns; Jānis un
Ligita Galdiņš; Juris un Ligita Mie
zītis; Aivars un Dagnija Staško;
Vaira PELĒĶIS-CHRISTOPHER, dzimšanas dienā – USD
50,- Juris Cilnis;
Anita un Andris PĒTERSONS,
godinot dzīves un laulības jubilejās – USD 360,- Oregonas Latv.
biedrība (kopziedojums: Ilona un
Roger Cherry, Dace un Valdis Ga
ruts, Gunta un Andrejs Grīslis, Ore
gonas Latviešu biedrība, Vaiva Puķī
te, Māra Reynolde, Irēna un Ilmārs
Smiltiņš, Biruta un Jānis Zommers);
Kārlis RUBIS, dāvana dzimšanas dienā – AUD 100,- tēvs Juris
Rubis;
Dainis RUDZĪTIS, godinot 90
gadu dzimšanas dienā – USD
980,- (kopziedojums: Lonija Ban
ders, Atis un Vija Markovs, Artūrs
un Ena Neparts, Ilga Reke-Ander
sons, Jānis Richters, Vaira un Emilija
Rozentāls, Rasma Rumell, Dr. Mir
dza Šneiders, Alfrreds un Mirdza
Udenāns, Leons, Aina, Edgars un

Suzanne Vīksne); 100,- Vilis un As
tra Kalniņš; Aija un Jānis Kukainis;
90,- I. un L. Jekabson; 30,- Uldis un
Tatjana Vītiņš;
Fricis M. SĪPOLS, diakons,
sveicot 90.dzimšanas dienā
– USD 2005,- Sv. Pāvila latv. ev.
lut. draudze Detroitā (draudzes
locekļu, radu un draugu kopīgs dā
vinājums: Uģis Augenbergs, Velta
Bērzkalne, Ojārs un Māra Bitte,
Daina Blitte, Andrejs un Aina Brože,
Velita Butvija, Draudzes Dāmu ko
miteja, Tims un Biruta DeConick,
Herberts un Edīte Everss, George
un Maiga Friess, Lilija Jaeger, Ligita
Kalēja, Vilma Kempe, Ruta Kļaviņa,
Minna un Harijs Krauklis, Martiņš
un Nellija Kronītis, Jānis un Ligita
Lielais, Indulis un Myrna Liepiņš,
Lināres ģimene, Atis un Vija Mar
kovs, Aleksis Neilands, Artūrs un
Ena Neparts, Andrejs un Ārija Olte,
Melita Purviņa, Valija Rēvalde, Jānis
Richters, Emīlija un Vaira Rozentā
le, Dainis un Irma Rudzītis, Rasma
Rummell, Uldis un Sandra Sīpols,
Ilgvars un Aija Spilners, Inta Stak
le, Anna Staltmane, Guntis un Ilze
Strīķis, Mirdza Šneidere, Alfrēds un
Mirdza Ūdenāns, Viesturs un Laila
Upīte, Ilga Vītiņa, Uldis un Tatjana
Vītiņa, Vitauts un Mary Vītoliņš,
Edgars un Silva Zariņš, Roberts Zui
ka, Zvirbuļa ģimene, Anna, Astra un
Andris Žukovs).

Ziedojumi DAŽĀDIEM MĒRĶIEM
no 2011. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim
* ziedojumi Nākotnes Namam
** ziedojumi Draudzīgajam izaici
nājumam
AUD 15 150,- Elzas Pētersones
TESTAMENTA novēlējuma pa
pildinājums; 1055,- Kanberas
latviešu saime; 1000,- DV Pertas
nodaļa; 500,- Adelaides Dauga
vas Vanadzes*; Dzidra Cekuliņa*;
309,5 Dienvidkrasta Dāmu kopa;

250,- Korp! Spīdola Sidnejas
kopa**; 209,7 Ināra un Valdis Grau
diņš; 200,- Gunārs Bērzzariņš**;
Natālija Neiburga*; Ausma Rozīte
(100,-*); 120,- Anna un Andrejs
Bičevskis; 100,- DV Brisbanes no
daļa; Ingrida Garofali; Ēriks Inge
vics*; Aina Nicmane*; Elfrīda Rim
šāne; Gints un L. Stīpnieks (50,-*);
Kaspars Svenne; 70,- Vija Zars;

50,- Harijs Bergers; Juris Jakovics;
Andris un Beatrise Švolmanis; 40,Līvija Graudiņa; 30,- Ilze Papwor
th; 25,- Jānis un Vita Kazis, Parcell;
CAD 5000,- Ēvalds un Herta
Lejiņš; 2000,- Guntis un Anita
Liepiņš (OM Video un kinofoto
krātuvei);1000,-JānisunLigitaGal
diņš**; 300,- Marģers un Vija Gro
skaufmanis; 200,- DV Londonas
17
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kopa Kanādā; Laimonis Gerdens;
150,- Velta Tomsons; 100,- Me
lita Birznieks; Regina Dīriņš; Velta
Kļaviņš; Valdis Mačiņš; Rota Otto;
Kārlis Šūns; Alfs Ūdris; 50,- Vil
ma Bertulsons; Valentīne Leikučs;
Charis Lūks; Valdis Tikiņš; Vallija
Trencis;
EUR 900,- Wolfhard Raub; 450,Dr. Maksims Strunskis; 200,- Lai
ma Urdze;
GBP 500,- Andrejs V. un Dulcie
Ozoliņš;
LVL 1518,- DV Toronto nodaļa;
600,- Kopziedojums caur ZLCP
(Zviedrijā savāktie ziedojumi);
500,- SIA KALJO FINANCIAL
SOFTWARE CONSULTING;
300,- Sidnejas Latviešu organi
zāciju apvienība (SLOA); 200,Maija Zīle; 101,- ANONĪMS
23.11.2011.; 100,- Valdis Grau
diņš**; Rasma un Uldis Kariņš (vi
deoliecību sagatavošanai); Elmārs
Pumpanis; Dr. Maksims Strunskis;
Jānis Tauriņš*; Lilija un Ilze Trei
mane; 60,- Vaira Pelēķis Christop
her; 50,- Uldis Grava*; Andrejs un
Silvija Zeltkalns; 45,5,- Politiski
represēto apvienības Limbažu no
daļa; 30,- Lolita Čigāne; Andrejs
Mežmalis; 25,- Amerikas Latviešu
apvienība (ALA ); 19,45,- Latvie
šu Nacionālā apvienība Kanādā;
USD 100 000,- Dzintra Bungs*;
26 944,- Arturs Grava; 20 000,Edward Anders**; Juris Petričeks**;
11 500,- Velta un Jānis Lazda; 10
000,- PBLA; Vivita K. Leonard
MD**; Ilze K. Schwartz; 3000,Astrīda Jansone**; Dr. Sigrida Re
nigers; Aivars Slucis; Jūlijs Vilde;
2000,- Mācītāja Dr. M. K. Gulbja
Piemiņas Fonds; Valters Nollen
dorfs (Intas un Valtera Draudz.
izaic. ziedojums 2011. gadam)**;
Valters Nollendorfs (Intas un Val
tera Draudz. izaicin. ziedojums
2012. gadam)**; Valters Nollendo
rfs (Intas un Valtera Draudz. izaicin.
ziedojums 2013. gadam)**; 1500,Ilze Stalis; 1000,- Minneapoles Sv.
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Paula latv. ev. lut. draudze; Evarists
Bērziņš; Jolanta un Visvaldis Bo
kums; Silvija Rutenbergs; Ruta
Straumanis*; Edwards Strazdiņš;
800,- Paulis un Irēne Lazda; 750,Elmers Freibergs*; 660,- Valters
Nollendorfs; 583,- Denveras latv.
ev. lut. draudze; 500,- Edgars Bēr
ziņš; Rasma Dinberga; Ruta un
Ivars Freimanis; Gunta Harvey;
Dagmāra un Ilmārs Kalniņš**; Val
da Kalniņš-Levy; Līga Schubach;
Juris un Ilze Upatnieks; 497,- San
Diego latv. ev. lut. draudze; 400,John Stūrmanis; 335,- Skenekte
dijas Latv. ev. lut. draudze; 300,Ņūbransvikas-Leikvudas ev. lut.
draudzes Dāmu komiteja; Marta un
Pēteris Balodis; V. Bērzzariņš; Vaira
un Viesturs Paegle; Gunta un Ārijs
Pakalns; 270,- Bostonas Trimdas
draudzes dāmu komiteja; 223,Linkolnas latv. ev. lut. draudze;
200,- Pārsla Blāķis; Sigurds Brīv
kalns; Rasma Finlayson; Monika
un Dzidris Gobiņš; Karen E. Gre
ever; Alberts Grigals; Kārlis Ķirsis;
Aivars Kuplis; Dagnija un Andris
Lācis; Maiga Lapkašs*; Minjona
un Gatis Plūme; Laimdota Sausais;
Mirdza Vītiņa; 170,- Lansingas
latv. ev. lut. draudze; 150,- Irene
un John Sedgwick ģimenes fonds;
Rita un Oļģerts Skostiņš; Irina un
Dailonis Stauvers; Arnis Tubelis;
120,- Des Moines un apkārtnes
tautieši; Ivars Avots; Vita Bite; Mil
da Vītols; 100,- Ņujorkas latv. ev.
lut. draudzes Longailendas Dāmu
komiteja; Rolands un Aija Adam
sons; Edvīns un Ruta Auzenbergs;
Ārija Babāns; Eriks un Emmi Ba
jārs; Andris Bite; Oļģerts un Mar
ta Cakars; Oskars Daņilovs; Erita
un Ilmārs Dzilna; Ausma Erikson;
Anda Foster; Astrīda Greco; Aija
Horton; Martin Isaks; Gunars Ja
kobsons; Dr. Vilma Jansons; Zigrī
da un Linards Jaunzemis; Ivars un
Carol Jozus; Imants Kalniņš; Skaid
rīte Klezberga; Ruta un Andrejs
Kreišmanis; Ārija un Haralds Krie

viņš; Indulis Lācis; Vija un Leons
Liepa; Jānis Liepnieks; Lalita Muiž
niece; Dzintra Mustis; Tālivaldis
Paegle; Aija Pakulis; Rasma Plāte;
Gunārs Potapous; Ara Pumpurs;
Vera Riekstiņš; William Ryder; Jā
nis Skābardis; Astrīda Stalis; Apo
lonija un Imants Timrots; Antoņi
na un Leo Trinkuns; Edvins Tums;
Sylvia K. Ūdris; Daina un Andris
Ūdris; Dzintris Vallis; Ingrīda Vasil
kovs; Milda E. Vītols; 80,- Edvīns
Upītis; 75,- Mirdza Lasmanis; 60,Leo Vedners; 50,- Indianapoles
latv. ev. lut. baznīcas Dāmu komite
ja; Saginavas Latviešu klubs; Maija
un Ivars Adamsons; Benita un Aris
Antons; Irēne un Voldemārs Avens;
Maija un Vilnis Baumanis; Aija C.
Blitte; Gunārs Boršteins; Oļģerts
Cakars; Gunta Douglas; Egons
Duņēns; Indulis Gabliks; Gunta
un Gvido Kaljo; Inese Kaņeps; In
driķis Kaņeps; Dace Ķezbere; Elza
Kozlovskis; Elvira Krasts ar ģimeni;
George un Edīte Liepiņš; Velta A.
Melnbrencis; Miervaldis Mieriņš;
Thea Prātiņš; Vita Ramanis; Dzidra
Reimanis; Ligija Roze; Māris Roze;
Uldis Roze; Vera Siliņa; Līga Stam
Ziemelis; Harijs Taube; Arvids un
Arija Timermanis; Valdis Tums;
Imants Zeidlickis; Ausma un Ēriks
Ziediņš; Valda Ziemelis; Manfreds
Zīverts; 40,- Meta Grants; 30,- Ju
ris Abrenietis; Asja Liders; Biruta
Pluģis; Velga B. Rukuts; Guntis un
Ilze Strīķis; Jānis Vaskis; 25,- John
Anderson; Ilona Arter; Māra Bri
kovskis; Ilga Dimbīrs; Teodors
Ermansons; Diana Francis; Jānis
Jurgens; Valdis Nodievs; John C.
Plume; Alma Rasiņš; 20,- Biruta
Bībelnieks; Jānis Bicevskis; Solveiga
Dubinskis; Ingrida Jirgens; Viktors
Kancans; Paul Maldutis; Stanislaus
Saltans; Tennis Tilmanis; Vitauts R.
Vītoliņš; 10,- Harry Jancis; Pauls
Kupšis; Anna un Vitalis Varpsalie
tis; Leo Zariņš; 5,- Ojars Bruveris;
Guntis Puriņš; Gene Zelcs; 2,16,Juris Ozols.
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In this issue

T

here has been progress in
the Museum’s reconstruc
tion project – writes Valters
Nollendorfs, the Director of
External Affairs and Chair
man of the Board of the Museum. It
is planned that the whole Museum
will move to temporary quarters
in the former US Embassy before
the end of this year. The Museum’s
historians continue work on the
new permanent exhibition and are
preparing a temporary exhibition.
The Museum’s supporters are again
encouraged to direct their donations
for the new exhibition and recons
truction project.
On page 2 the Director of the Mu
seum Gundega Michele mentions
some of the ways that the Collection
of the Museum has been used during
2011 to prepare films, books, etc.
She also reports that due to funding
from the Latvian Foundation, two
Museum staff members are spen
ding two months in the US Midwest
gathering eye-witness reports of
historical events.
Andrejs E. Feldmanis, head of the
Audio-Visual Archive, describes on
page 3 the conference celebrating the
2000ths eye-witness video report.
Four invited papers were read descri
bing and evaluating the collection.
Page 4 shows the type of plaque
which will be used in the renewed
exhibition to acknowledge major
financial support for a particular
exhibit. Ritvars Jansons, the Curator
of the renewed exhibition, describes

various multimedia installations
which will be prepared this year and
exhibited already in the temporary
Museum quarters.
The major temporary exhibition,
“Rumbula. The Anatomy of a Crime.
1941” opened on November 30,
2011, is described on page 6. As a
continuation of our cooperation
with the museum “Jews in Latvia”,
this exhibition was prepared by
historians of both museums and
presents the killing of 25 000 Jews
in two operations in Rumbula at the
end of 1941. Marģers Vestermanis,
one of the few Holocaust survivors
of the Jews of Latvia, as a historian
and curator of the museum “Jews in
Latvia” described the exhibition as
evidence of long awaited empathy.
Page 7 presents three books:
“No Time to Cry” – memories of
World War II of a young Latvian girl
published in English in the US and
presented as a gift to the Museum;
“Two sides. War Stories of Latvians”
based on diaries of Latvians fighting
on both sides during World War II
and is co-authored by Museum’s
historian Uldis Neiburgs; the third
book “Ancestors and Descendants”
about Latvia in the Middle Ages was
translated from German into Latvian
by Pēteris Bolšaitis, the Chairman
of OMB Finance Committee. The
last two books have received various
prizes in Latvia.
Head of Collections, Taiga
Kokneviča, describes on pages 8
and 9 a few of the new items in the

Museum’s collection. “Spring in Isra
el and Latvia” is the title of the report
on page 10 by Inguna Role, the Head
of the Museum’s Education Depart
ment. In February she participated
in a seminar on education about
the Holocaust presented by the Yad
Vashem museum in Jerusalem. After
returning, she organised a seminar
on the same topic in the Museum
for Latvia’s history teachers. Interest
exceeded the Museum’s seating
capacity and a repeated seminar is
planned for the fall.
Page 11 contains some information about Museum staff
members including volunteers.
On page 12 the Museum’s representative in Australia writes about
results of fundraising mentioning also two recent substantial
testament bequests. A plot of land
has been received as a gift and
memorial for Ernests Brastiņš, an
important historian before the
occupation, killed by the communist regime in 1942. Page 13
continues with short news and
pages 13 and 14 contain the in
memoriam for three supporters of
the work of the Museum.
It is always a pleasure to ackno
wledge all Museum supporters and
pages 14 to 18 show lists of donati
ons received from July 1 to Decem
ber 31, 2011. All support for the
Museum is greatly appreciated.
Director,
Gundega Michele
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Muzejs būs pateicīgs par jūsu ziedojumu, jo no tā ir atkarīga muzeja nākotne
Ziedojumus muzejam un grāmatu pasūtinājumu var nodot, sūtīt un pieteikt:
Latvijā: Latvijas Okupācijas
muzejā, Strēlnieku laukumā 1, Rīgā,
LV-1050,
SEB banka,
kods UNLALV2X, konta
nr. LV67UNLA0002 400700517.
Muzejā var ziedot ar kredītkarti.

Kanādā: čeki rakstāmi LRDF
("Latvia Relief and Development
Fund") ar piezīmi: ziedojums
Okupācijas muzejam, c/o Dagnija
Staško, 16 Elterwater Ave., Nepean,
ON K2H 5J2, Canada. Ziedojumi
atskaitāmi no Kanādas federālajiem
ienākumu nodokļiem.
Pa pastu var pieteikt ziedojumu,
Austrālijā: čeki rakstāmi
uzrādot vārdu, adresi, tālruņa
Okupācijas muzejam, Ināra
numuru, kartes nosaukumu,
Graudiņa, 141 Darley Rd.,
numuru un derīguma beigu termiņu. Randwick, NSW 2031, Australia.
Apkārtraksts nr. 33,
2012. gada pavasarī, Rīgā.
Iznāk divas reizes gadā.
ISSN 1407-3668
Redaktores Līga Strazda, Inese Krie
viņa, korektore Dzintra Auziņa,
maketētājs Jānis Kulmanis.
Atsauksmes par šo apkārtrakstu
aicinām sūtīt uz
pr.okupacijasmuzejs@omf.lv
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Lielbritānijā: Andrejs Ozoliņš,
5 Leys Close, Oadby, Leicester
LE24HJ, England.
ASV: čeki rakstāmi OMFA, c/o
Ilze Resnis, 10930 Nollwood
Drive, Chardon, OH 44024, USA.
Ziedojumi atskaitāmi, aprēķinot
ienākumu nodokļus.

Latvijas Okupācijas muzejs,
Strēlnieku laukums 1, Rīga, LV-1050
Tālruņi: birojs – 67212715,
Izglītības nodaļa – 67211030, www.
omip.lv
Fakss 67229255
E-pasts: omf@latnet.lv
Mājaslapa: www.omf.lv
www.okupacijasmuzejs.lv
Reģ. nr. 40008018848
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