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Gandrīz drīz…

V

aru ziņot, ka Latvijas
Okupācijas muzeja Nā
kotnes Nama tehniskais
projekts ir ieguvis visus
nepieciešamos saskaņo
jumus, t.i., apstiprinājumus un 11.
maijā tika iesniegts Rīgas pilsētas
būvvaldē. Mēneša laikā gaidām lielo
sarkano zīmogu, kas ļaus doties tā
lāk – izsludināt celtniecības konkur
su un vēl rudenī sākt būvdarbus. Ie
zīmētais laika plāns NN pabeigšanai
2016. gada rudenī ir vēl reāls. Tāpēc
patlaban varam teikt – drīz.
Noskaņojums pozitīvs. Tā nese
nā Latvijas Radio raidījumā Kultūras
rondo Muzeja direktors Gunārs Nā

English summary on p. 19

gels jau paziņoja, ka kapsulu ar visu
Muzeja un Nākotnes Nama ziedotāju
vārdiem – patlaban 6403 – pamatak
menī ievietos 1. oktobrī. Pietiekami
drīz, lai Nākotnes Nams būtu gatavs
2016. gada rudenī. Ne tik drīz, kā bija
solīts – 2013. gada decembrī. Tas gan
nozīmē, ka drīz beigsies iespēja tiem,
kuri vēl nav ziedojuši, savus vārdus ie
mūžināt pamatakmenī. Lai dotu laiku
sarakstu sakārtošanai – līdz 1. septem
brim. Lūdzu, mudiniet savus draugus
pievienoties – drīz to vairs nevarēs.
Drīzāk un ātrāk, nekā iniciatori,
Minsteres DV nodaļa, bija cerējuši,
pārsniegts pirmais pieticīgais mēr
ķis – Daugavas Vanagu dibinātāja

pulkveža Viļa Januma piemiņai DV
jubilejas gadā nodrošināt Nākotnes
Namā stendu grupu. Līdz šim dažā
dās valūtās eiro izteiksmē jau ienākuši
gandrīz EUR 15 000, kas teju nodro
šina otru augstāko mērķi un liecina
par lielu atsaucību. Tāpēc tagad pie
dāvājam pulkveža Januma piemiņas
iemūžināšanai lielo 1941–1944/45
Kurzemes stendu grupu, kuras iz
maksas ir EUR 30 000. Līdz gada
beigām tas ir sasniedzams mērķis. Šai
sakarā jāpiemin, ka turpinās filmēša
nas un pētniecības darbi, ko ar ASV
un Kanādas DV atbalstu Zēdelgemas
nometnē un apkārtnē veica Mu
zeja Audiovizuālās krātuves ļaudis. >
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Gandrīz drīz…
> Tagad arī paši zēdelgemieši sarosīju
šies un grib gādāt par bijušās gūstek
ņu nometnes atmiņas saglabāšanu.
Par atmiņu runājot, tā kļūst arvien
dzīvāka Stūra mājā, kur jau kopš feb

ruāra atvērta Muzeja iekārtotā un uz Latvijas Okupācijas muzejs atkal dar
labotā izstāde un gidu pavadībā iespē bosies trīs vietās – atminoties, piemi
jams iepazīties ar čekas pagrabiem. not, atgādinot, ka vēsture nav galā.
Vecā ekspozīcija Strēlnieku laukumā
šovasar būs pieejama tikai daļēji, bet
Valters Nollendorfs

Muzejā
viesojās
Gruzijas
prezidents
Okupācijas muzejs turpina pildīt
valsts protokola funkciju:
16. aprīlī valsts vizītes ietvaros
muzeju apmeklēja Gruzijas
prezidents Giorgijs Margvelašvili.
Viņu uzņēma Okupācijas muzeja
biedrības valdes priekšsēdis
Valters Nollendorfs

Muzeja ēka 2015. gada pavasarī, kad Latvija ir prezidējošā valsts Eiropas Savienības Padomē
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Muzejs turpina izglītot un atspēkot melus
par Latvijas vēsturi

P

agājušais pusgads muzejam
izveidojies daļēji pozitīvs un
daļēji negatīvs. Nākotnes
Nama projekts ir ļoti tuvu
celtniecības konkursa izslu
dināšanai (tehniskais projekts beidzot
iesniegts Rīgas būvvaldē), bet pretes
tība arī ir aktivizējusies. Diemžēl laikā,
kad pasaulē runā par Krievijas veikto
informācijas karu, mums jāveltī daudz
laika un pūles, cīnoties pret uzbruku
miem no pašu latviešu puses.
Informācijas karš ir daļa no moder
nā hibrīdkara, un mēs aktīvi strādājam,
lai atspēkotu melus par mūsu vēsturi.
Eiropas kopīgā vēsture ir pēdējā laikā
plaši izplatīts jēdziens, kurā līdz šim
dominēja Rietumeiropas pieredze, bet
mēs strādājam, lai kopīgā vēsturē tiktu
iekļauta sapratne par visām okupāci
jām un to sekām. Okupācijas muze
jam ir plaša sadarbība ar zinātniskām
institūcijām un muzejiem ārzemēs,
un mūsu autoritāti apliecina kaut vai
tas, ka muzeja direktors aicināts stāstīt
Bukarestē par labāko pieeju, kā izvei
dot plānoto muzeju par komunismu
Rumānijā, un Varšavā par izglītības
vajadzībām Rietumos un Austrumos
jautājumos par komunismu.
Muzejam ir unikāla iespēja ietek
mēt valsts galvas un citus augstos
viesus, kuri Valsts protokola vizīšu ie
tvaros nāk uz muzeju, jo mēs viņiem
individuāli stāstām par Latvijas sāpī
go vēsturi. Pēdējā pusgadā pie mums
ir bijusi Norvēģijas premjerministre,
Šveices Konfederācijas prezidente un
Gruzijas prezidents. Ja nebūtu Okupā
cijas muzeja, tad arī izpaliktu personī
gā pieeja šīs informācijas pasniegšanā.
Visus mūsu darbus varam darīt
tikai ar plašo atbalstu, ko saņemam
pārsvarā no trimdas latviešu saimes.
Jāmin arī, ka pēdējos divos gados
Kultūras ministrija ir devusi lielāku
finansējumu nekā iepriekšējos gados.
Ārzemju latvieši jau no pirmajiem
trimdas gadiem ir atbalstījuši Latvijas
brīvības ideju. Dzīves rūgtā patiesība
ir tāda, ka 24 gadus pēc neatkarības at

Melkoms Freizers priekšvēlēšanu kampaņas laikā 1975. gada
30. novembrī, divas nedēļas pirms vēlēšanām uzstājās sarīkojumā
Melburnas Latviešu namā. No centra uz kreiso pusi: laikraksta
"Austrālijas Latvietis" redaktors un vēlākais Latvijas Goda konsuls Emīls
Dēliņš, Opozīcijas vadītājs Melkoms Freizers (Malcolm Fraser), Temija
Freizere (Tamie Fraser), profesors Edgars Dunsdorfs

gūšanas Latvijai vēl jāpaļaujas uz trim
das (vai, precīzāk, bijušās trimdas)
latviešiem, lai varētu veikt šo svarīgo
informācijas darbu. Okupācijas mu
zeja martā un aprīlī rīkotajiem skolo
tāju semināriem tipiskas atsauksmes
bija šādas: "Paldies! Kursos domāts
par to, lai skolēniem tiktu dotas jau
nas zināšanas, bet sniegta iespēja arī
pašam skolotājam sevi izglītot. Parasti
skolotājs ir tas, kas ved skolēnus eks
kursijās, šoreiz bija patīkami, ka ved
pašus skolotājus. Mierīgi un bez uz
traukumiem par skolēniem skolotājs
varēja baudīt piedāvāto. Gaidīšu pie
dāvājumu nākamajiem kursiem. Par
kursu norisi stāstījām skolas vadībai
un pamatskolas metodiskās komisijas
sēdēs." Tātad, ko nespēj Izglītības mi
nistrija, to veic Okupācijas muzejs.
Martā bija jādomā par vienu no
sekmīgākajām trimdas latviešu ak
cijām. Pēc slimības 84 gadu vecumā
mira bijušais Austrālijas Ministru pre
zidents Melkoms Freizers (Malcolm
Fraser). Viņš Latvijas okupācijas vēs
turei ir zīmīgs ar to, ka viņš 1975. gada
decembrī (tūliņ pēc ievēlēšanas) atcē

la iepriekšējās, Gofa Vitlama (Gough
Whitlam), valdības lēmumu atzīt de
jure Baltijas valstu inkorporēšanu Pa
domju Savienībā. Tas notika, tikai pa
teicoties baltiešu spēcīgai kampaņai,
gan lobējot politiķus, gan gatavojot zi
nātniskas publikācijas par okupācijas
atzīšanu vai neatzīšanu.
Latvijas Goda konsuls Melburnā
Jānis Dēliņš saka: "Melkoms Freizers
bija Latvijas draugs, Latvijas un pā
rējo Baltijas valstu neatkarības atbal
stītājs un viens no mūsu valsts atjau
nošanas sekmētājiem. Izpildot Triju
Zvaigžņu ordeņa domes lūgumu un
Latvijas Ārlietu ministrijas uzdevu
mu, 2000. gada 4. maijā goda ģene
rālkonsuls Austrālijā un Jaunzēlandē
Emīls Dēliņš Melkomam Freizeram
pasniedza TZO komandiera pakāpes
nozīmes un diplomu."
Gan 1975. gadā, gan 2015. gadā
latvieši spēj ietekmēt pasaules poli
tiku, un Latvijas Okupācijas muzejs
ir svarīga mūsu cīņas sastāvdaļa.
Gunārs Nāgels,
Latvijas Okupācijas muzeja direktors
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Stūra mājas aktualitātes

Pastaiga cauri Stūra mājai internetā

Virtuālajā tūrē apskatāma arī ģenerāļa Ludviga Bolšteina piemiņas telpa

N

etiekat uz Rīgu apskatīt
jauno Okupācijas muzeja
izstādi Stūra mājā? Nebē
dājiet! Atveriet internetā
mājaslapu sturamaja.lv
un dodieties tūrē! Angļu valodas ver
sija kgbbuilding.lv
Šā gada sākumā Okupācijas mu
zejs kopā ar Latvijas Institūtu izvei
doja virtuālo pastaigu cauri Stūra mā
jas izstādei un citām telpām, kas bija
skatāmas muzeja veidotajā ekskursijā
2014. gada vasarā.
Ēkas ārskats, iekštelpas un muzeja
veidotā izstāde redzama 360 grādu
fotogrāfijās. Tehnisko risinājumu iz
veidoja uzņēmums Skatskat.lv, attēlu
paskaidrojumus sarakstīja Okupā
cijas muzeja speciālisti, bet pie tūres
angļu versijas vairāk strādāja LI dar
binieki.
Projekta finansēšanā OM un LI
piedalījās vienlīdzīgi, tomēr tūres
tapšanā nozīmīgs bija arī sabiedrības
ieguldījums, jo muzejs līdzekļus šim
projektam savāca ziedojumos 2014.
4

Virtuālās ekskursijas "Izstaigā Stūra māju" projekta vadītāji un direktori
pēc projekta prezentācijas gandarīti par paveikto. No kreisās: Ģirts
Apsītis, uzņēmuma "Skatskat.lv" projekta vadītājs; Līga Strazda,
projekta vadītāja Okupācijas muzejā; Karina Pētersone, Latvijas Institūta
direktore; Gunārs Nāgels, OM direktors; Oto Tabūns, projekta vadītājs
Latvijas Institūtā

gada vasarā un rudenī izstādē nolik okupacijasmuzejs.lv, Latvijas Institū
tajā ziedojumu kastē. Virtuālā tūre ir ta www.li.lv, http://latvia.eu/virtualredzama arī muzeja mājaslapā www. tours un www.skatskat.lv lapās.
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Stūra mājas projekta papildu ieguvums –
čekas darbības izpēte

I

eguvums no Stūra mājas projekta
turpināšanas 2015. gadā, varbūt
pat vēl svarīgāks par izstādes uz
turēšanu, ir finansiāls nodroši
nājums projektā strādājošajam
vēsturniekam. Tā ir vērtīga, lai arī ār
kārtīgi reta iespēja vēstures izzināšanā,
ka vēsturniece Inese Dreimane divus
gadus varēs strādāt tikai pie čekas dar
bības padziļinātas izpētes. Viņa ir vie
na no izstādes autorēm un arī iepriekš
pētījusi nacionālo pretošanās kustību
pēc kara. Jau tagad ir atbildēts ne viens
vien čekas jautājums, par ko Latvijas
vēsturnieki līdz šim bijuši neziņā. Un
ir cerība, ka atbildētu jautājumu kļūs
aizvien vairāk. Inese Dreimane rak
sturo savu darbu: "Runā, ka, "esot par
tuvu, nevar ieraudzīt kopumu", tādēļ
ir derīgi atkāpties un palūkoties no at
tāluma. Iespējams. Taču iepriekšējais
gads pierādīja, ka ir jāiet tuvāk. Vērtē
jot iztālēm, tiešām var šķist, ka viss ir
skaidrs un kārtībā: kā skapja augšējais
plaukts, kuru neizmanto un nepārkrā
mē. Bet pienāk brīdis, kad kaut kas no
šā plaukta ir jāpaņem, un, to aizskarot,
pēc mirkļa jau sēdi ar apdauzītu pa
kausi un redzi, cik daudz nezināmu un
piemirstu lietu nobiris visapkārt.
Tieši tas notika, sākot izstādes
Izstaigā Stūra māju! sagatavošanai
nepieciešamo izpētes darbu. It kā jē
dziens "čeka" un viss ar to saistītais ne
raisīja asociācijas par "tālo un nezinā
mo", jo neviens līdzšinējais pētījums
nav izticis bez saistības ar komunistu
režīma represīvo mehānismu. Tomēr,
pievēršoties tieši šīs iestādes darbībai,
atklājās, ka nezināmā un nenoskaid
rotā ir vairāk, nekā varēja iedomāties.
Viens no notikumiem, par kuru jau
apmēram gadu notiek padziļināta iz
pēte, ir civiliedzīvotāju slepkavības Rī
gas Centrālcietumā 1941. gada jūnija
beigās. Pilnīgu rezultātu vēl nav. Faktu
apkopošana nav galā, jo informācija ir
izkliedēta. Viss nepieciešamais atro
das pat ne vienā arhīvā, nerunājot par
vienu fondu vai sējumu. Tomēr pilnīgi
tukšā arī vairs neesam. Ir noskaidrots,

Rīgas Centrālcietumā nošautie pēc ekshumēšanas. Fotografēts 1941.
gada 5. jūlijā

Stūra mājas vēsturniece Inese
Dreimane

ka paralēli bēdīgi slavenajai "Šustina lis
tei" par pamatu cilvēku nošaušanai kal
poja arī 1941. gada 28. jūnijā sastādīts
saraksts, ko parakstīja LPSR NKGB
Izmeklēšanas daļas priekšnieks, valsts
drošības kapteinis Jānis Vēvers. Tur
minēti 34 personu vārdi. Šobrīd zi
nāms, ka vismaz 20 no viņiem Rīgas
Centrālcietumā ir nogalināti.
Beidzot zināms arī precīzs Rīgas
Centrālcietumā nošauto skaits: 99
cilvēki. To atklāt palīdzēja ekshumā
ciju protokolu noraksti, kurus saņē
mu no Vācijas Ārlietu ministrijas ar

hīva. Diemžēl pilnīgi visu bojāgājušo
personības nav identificētas.
Konsultējoties ar Valsts tiesu me
dicīnas ekspertīžu centra eksper
tiem, noskaidrojās, ka šāvienu ieejas
atveres izmēri uz cilvēku ķermeņiem
atšķiras. Tas liecina, ka šāvēji izman
tojuši dažāda kalibra ieročus. Būtu
jāmēģina noskaidrot – kādus.
Nogalināto vidū bija dažādu tau
tību cilvēki: latvieši, krievi, ebreji,
kā arī, iespējams, poļi un lietuvieši.
Arī 62 gadus vecais norvēģis Stīns
Gībelhauzens. Viņš bija uzņēmējs
un pirmskara Latvijā, iespējams, no
darbojās ar sudrablapsu audzēšanu.
Ceru, ka, pētījumus turpinot, izdo
sies uzzināt vairāk gan par šo cilvēku,
gan pārējiem nozieguma upuriem.
Papildinājumi un precizējumi ie
gūti arī par ieslodzītajiem, kuri neti
ka nošauti un 1941. gada 30. jūnijā
izlauzās no aizslēgtajām kamerām.
Zināms, ka izglābās vismaz 49 cilvēki.
Viņu vidū bija arī Latvijas armijas virs
nieks Vilis Hāzners (1905–1989),
Tukuma apriņķa pārtikas kombinā
ta direktors Mozess–Lazers Ferbers
(1910–1941) un kareivis Jāzeps Rūze
(1918–1949) – vēlākais Nautrēnu
pagasta nacionālais partizāns."
5
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Stūra mājai "Kilograms kultūras" specbalva

Šā gada 21. februārī Latvijas Radio 1. studijā tika pasniegtas Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio balvas
"Kilograms kultūras". Žūrijas īpašo balvu saņēma "Rīga 2014" tematiskās līnijas "Brīvības iela" projekts "Stūra
māja. Lieta nr. 1914/2014". No kreisās: Latvijas Okupācijas muzeja direktors Gunārs Nāgels; nodibinājuma
"Rīga 2014" vadītāja Diāna Čivle; mākslinieks Gints Grūbe; Toms Treibergs; Henrieta Verhoustinska; Ieva
Rozentāle. FOTO – Latvijas Televīzija

Populārzinātnisks izdevums par VDK
dokumentu pētniecībā līdz šim paveikto

V

ēsturnieks Ritvars Jan
sons un literāte Rudīte
Kalpiņa
sagatavojuši
elektronisku izdevumu
VDK/Post Scriptum Nr.
2015. Tajā apkopots līdzšinējais
Latvijas vēsturnieku veikums Valsts
Drošības komitejas kā Latvijas PSR
represīvās iestādes darbības pētnie
cībā, ieskicēts nākotnē pētāmo tēmu
loks un aktualizēts totalitārās pagāt
nes pārvarēšanas jautājums.
Izdevums ir 48 lappuses garš, to
var lasīt un lejupielādēt muzeja inter
neta vietnē www.okupacijasmuzejs.lv
sadaļā Izziņai.

VDK / Post Scriptum Nr. 2015

Elektroniskais izdevums "VDK/Post
Scriptum Nr. 2015"
Ļeņina pieminekļa demontāža Rīgā 1991. gada 25. augustā. Foto – Zigmunds Segliņš, Latvijas Okupācijas muzeja krājums
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Kādēļ tagadnei nepieciešams spogulis
opš Latvijas neatkarības atgūšanas

Toreizējā Latvijas PSR sabiedrība teju vienā nistiskās partijas ideoloģiskie uzstādījumi un
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Muzeja ekspozīcija papildināta ar interaktīvu
multimediju "ATSTĀJOT LATVIJU 1944–1945"

T

ūkstoši Latvijas iedzīvotā
ju 1944.–1945. gadā devās
bēgļu gaitās uz Rietumiem.
Par šiem vēsturiskajiem
notikumiem stāsta jaunais
interaktīvais multimedijs, kas ap
skatāms muzeja pagaidu ekspozīcijā
kopš aizvadītā gada decembra.
Arhitekts Arno Teivens (1905–
1995) ar ģimeni – sievu Nel
du (1912–2001) un meitu Ainu
(1942) – bija vieni no tūkstošiem,
kuri pirms 70 gadiem uzsāka bēgļu
gaitas no Latvijas uz Rietumiem. Arno
Teivens atcerējās braucienu zvejas lai
vā no Latvijas uz Gotlandi 1944. gada
20.–21. decembrī: "Kad pēdīgi 20.
decembrī ap plkst. 21 izplatījās neti
camā ziņa, ka laiva esot jau klāt, bērns
bija jau uz izveseļošanās ceļa. Saiņiem
apkrāvušies, tumsā un klusumā, gatavi
katrā brīdī būt vāciešu staigājošās pat
ruļas pārsteigti, devāmies uz kāpām.
Jūrmalā ledus un plīstošie viļņi. Tie
kam pievedlaiviņā, bet tā uzsēžas uz
otrā sēkļa, viļņi gāžas gandrīz paralēli
laivā iekšā, draud to apgāzt. Panika.
Komanda: "Vīrieši, izkāpt!" Līdz ce
ļiem aukstā ūdenī stumjam laivu pāri
otram sēklim, tad rāpjamies paši tanī
atpakaļ. Kad sasniegta selgā stāvoša
liellaiva, pa labi un kreisi Kurzemes
krasti blāzmo ugunsgrēku atspīdu
mā un atlido tāla dunoņa – ir atkal
vienlaicīgs uzlidojums Ventspilij un
Liepājai. Laiva pieblīvēta bēgļiem, cits
pie cita bez kustēšanās iespējas. Ap
plkst. 23 sākas brauciens pretī nezinā
majam. Pēc apm. 20 minūtēm laivas
motors sāk niķoties un pēdīgi apstājas
pavisam. Viļņi pārņem laivu savā varā.
Drudžaina motora labošana, un to iz
dodas sameistarot līdz pusjaudai. Tā
mēs braucam cauri naktij, cauri otrai
dienai, kad sāk rasties zīmes, ka cel
sies vētra. Laiva pārlādēta, iegrimusi
apm. 1 pēdu no klāja virsmas. Ja vēt
ra pieņemsies, sviedīsim bagāžu jūrā,
bet vai ar to pietiks? Viļņi šļācas pāri,
visi uz klāja izmirkuši un apledojuši,
smagi. Bet vētra pagāja mums garām,

Jaunais multimedijs "ATSTĀJOT LATVIJU 1944–1945"

un pēc 18 stundu brauciena no zve
jas laivas, ko pārmaiņus vadīja Prullis
un Krišs Priedoliņš un kur normāli
ir vietas 30 cilvēkiem, sāka rāpties
laukā šīs 127 cilvēcīgās būtnes. Slītes
pilsētiņa bija spožās ugunīs, uz ielām
Ziemsvētku egles – lielāku pretstatu
grūti izfantazēt."*
Sākot no 1944. gada vidus līdz
1945. gada maijam, ap 150 000 cil
vēku atstāja Latviju un devās bēgļu
gaitās uz Rietumiem cerībā drīz at
griezties Dzimtenē. No Rīgas, bet
vēlāk no Liepājas un Ventspils uz Vā
ciju pa jūras ceļu pārveda ap 140 000
civiliedzīvotāju un ap 40 000 latviešu
karavīru. Latviju atstāja arī pa zemes
ceļu, bet citi bēgļi zvejnieku laivās un
kuteros, riskējot ar dzīvību, šķērsoja
karakuģu patrulēto Baltijas jūru, lai
no Kurzemes jūrmalas nokļūtu neit
rālajā Zviedrijā. Vācu okupācijas pār
valde aizliedza Latvijas iedzīvotājiem
meklēt patvērumu Zviedrijā, tomēr
no 1944. gada augusta līdz 1945. gada
maijam 4 559 bēgļi nonāca Zviedrijā.
Tagad Latvijas Okupācijas muzeja
apmeklētājiem vēsturiskie notikumi
atspoguļoti interaktīvā multimedi
jā, kurā skārienjutīgā ekrānā var pa
mēnešiem izsekot bēgļu gaitām no
Latvijas līdz nonākšanai Vācijā un
Zviedrijā. Multimedijs ilustrēts ar do
kumentiem, fotogrāfijām un bēgļu

līdzpaņemtām relikvijām no Latvijas
Okupācijas muzeja krājuma un Lat
vijas Nacionālās bibliotēkas. Jāņa Ri
tuma dienasgrāmatas lapas par laivas
Centība braucienu ar vairāk nekā 100
bēgļiem no Kurzemes jūrmalas uz
Gotlandi 1944. gada 10. novembra
naktī sniedzis dēls Andrejs Ritums.
Digitālā izstāde Atstājot Latviju
1944–1945 ir pirmā daļa no veido
jamā stāsta par latviešiem Rietumu
pasaulē, kas muzeja apmeklētājiem
būs pieejama latviešu, angļu, vācu un
krievu valodā. Šogad iecerēts atklāt
nākamo daļu par latviešiem Eiropā
1945–1950, atzīmējot 70. gadadienu
kopš Otrā pasaules kara beigām.
Multimediju veidojuši: OM vēs
turnieki Aija Ventaskraste un Kārlis
Dambītis sadarbībā ar Māri Liepiņu
(SIA SOLAVI), Miku Riekstiņu un
Markusu Rožkalnu (Web+dizaina
aģentūra Graftik). Tulkotāji – Gun
dega Michele un Aivars Staško (an
gļu valoda), Ron Hellfritzsch (vācu
valoda), Inessa Ivanchikova (krievu
valoda). Finansiāli atbalstīja: Valsts
Kultūrkapitāla fonds, Amerikas Lat
viešu Apvienība.
* Pāri jūrai 1944./45. g. 130 lieci
nieku atmiņas sakārtojusi V. Lasma
ne. – Latvija, 1993. – 144.–145. lpp.
Aija Ventaskraste, OM vēsturniece
7
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Izglītības nodaļas aktualitātes

Starptautiskā konferencē stāstām
par jauniešu izglītošanu Okupācijas muzejā

D

alība starptautiskās kon
ferencēs ir labs veids, kā
popularizēt muzeja darbu
ārpus Latvijas. No 5. līdz
7. martam Dubrovnikā,
Horvātijā, notika projekta MYPLACE noslēguma konference. Projek
tā līdzdarbojās arī muzeja Izglītības
nodaļa (IN), tādēļ uz noslēguma
konferenci devās nodaļas speciāliste
Agnese Skara. Daudzu valstu pār
stāvjiem viņa rādīja prezentāciju par
muzeja darbu un pastāstīja par veik
smīgi novadīto konkursu jauniešiem
No Pretošanās līdz Atmodai. Latvijas
Tautas fronte. Konferences dalībnieki
noskatījās IN sagatavoto īsfilmu par
muzeja piedāvājumu jauniešiem. Īs
filmu var noskatīties internetā latviešu
valodā: https://www.youtube.com/
watch?v=OCMBIk69O_w un angļu
valodā https://www.youtube.com/

watch?v=vMyjvuoiXxI. Bija prieks
dzirdēt, ka vairāki pētnieki no projek
tā iesaistītajām dalībvalstīm jau bija
apmeklējuši Okupācijas muzeju.
MYPLACE ir 7,9 milj. eiro vērts
Eiropas Komisijas projekts, kas pēta,
kā jauniešu sociālo aktivitāti ietek
mē totalitārisma paliekas Eiropā.
Projektu koordinē Mančestras Met
ropolitēna universitāte. Tajā darbo
jas 16 pētnieciskās iestādes no 14
valstīm, aptverot tādas jomas kā so
cioloģija, politika, antropoloģija un
kultūras studijas. Latviju projektā
pārstāvēja Daugavpils Universitā
te sadarbībā ar Latvijas Okupācijas
muzeju. 2013. gadā Daugavpils Uni
versitātes pētnieki vēroja skolēnu
nodarbības muzejā un veica jauniešu
grupu padziļinātas intervijas.
Ar MYPLACE projekta pētījuma
rezultātiem angļu valodā var iepazī

Agnese Skara

ties interneta vietnē: http://www.
fp7-myplace.eu/index.php. Projektā
apkopotā informācija var būt vērtīgs
uzziņas avots jaunatnes politikas vei
dotājiem un ikvienam interesentam,
kas strādā ar jauniešiem.
OM Izglītības nodaļas speciāliste
Agnese Skara

Audiovizuālo materiālu krātuvei jauna vadība

A

udiovizuālās krātuves 20
darba gados ir savākti un
uzglabāti 2235 personu
dzīvesstāsti 3960 stundu
garumā. Tas ir lielākais
vēsturisko video liecību krājums Eiro
pā par totalitārisma represīvo sistēmu
un 20. gadsimta vēsturi kopumā. Lieli
nopelni šajā darbā ir bijuši krātuves
ilggadējam vadītājam Andrejam Edvī
nam Feldmanim. Tomēr 2015. gada
sākumā viņš nolēma vairāk pievēr
sties vēstures pētījumiem un konsul
tatīvajam darbam. Krātuves vadīšana
nu uzticēta vēsturniecei Leldei Nei
manei, kura iepriekš bija OM audio
vizuālo materiālu krājuma glabātāja.
Lelde Neimane: "Mans uzdevums
krātuves darbā ir turpināt liecinieku
intervēšanu, rūpēties par audiovizu
ālā krājuma saglabāšanu un kopēša
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Attēlā no kreisās: OM Audiovizuālo materiālu krātuves darbinieki
Andrejs Edvīns Feldmanis, Lelde Neimane un Aivars Reinholds

nu mūsdienu failu formātos, turpināt
iesāktās un izstrādāt jaunas uzskaites
sistēmas ērtākai krājuma pārraudzī
šanai, meklēt risinājumus, kā intere
sentiem ērtāk iepazīties ar audiovizu

ālo materiālu krājumu muzeja telpās.
Darba apjoms ir liels, līdz ar to šogad
pieņemsim darbā divus pilna laika
Audiovizuālo materiālu krātuves
līdzstrādniekus."
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Ar Daugavas Vanadžu atbalstu skolēni
no Kolkas un Špoģiem apmeklē muzeju

M

uzejā 15. aprīlī vie
sojās vairāk nekā 70
skolēnu no Kolkas pa
matskolas un Špoģu
vidusskolas. Ar speciā
lu ziedojumu ceļanaudas atmaksai šīs
skolas atbalstīja Ņujorkas Daugavas
Vanadžu kopa. Uzrunājot skolēnus,
Izglītības nodaļas vadītāja uzsvēra, ka
šī ir nozīmīga mācībstunda ne tikai
par vēsturi, bet arī par patriotismu, jo
tālās Ņujorkas latviešu mīlestība pret
Latviju izpaužas atbalstā skolēniem
šeit. Izskanēja aicinājums skolēniem
būt izglītotiem, mīlēt un atcerēties
savu zemi, vienalga, kur dzīve aizvedīs.
Paldies Daugavas Vanadžu kopai,
īpaši Marijai Maherei un visiem ci
tiem ziedotājiem, kas atbalsta mūsu
skolēnus!
Inguna Role,
OM Izglītības nodaļas vadītāja

Skolēni iepazinās ar muzeju, piedalījās nodarbībās, ko vadīja gidi un
muzeja darbinieki. IN darbinieks Edvards Peredistijs vada nodarbību
"Barikādes. 1991. gada 20. janvāris"

500 ārvalstu karavīru apmeklē muzeju

M

arta beigās Ādažu po
ligonā
norisinājās
starptautisks apmā
cību
vingrinājums
Operation
Summer
Shield XII. Mācībās karavīri pilnvei
doja kaujas atbalsta spējas, to pielie
tošanu kājnieku vienībās. 25. martā
karavīriem tika organizēta kultūras
diena. 500 karavīru no ASV, Kanā
das, Luksemburgas un Vācijas ap
meklēja Okupācijas muzeju, Latvijas
Kara muzeju un apskatīja Vecrīgu.
Pēc ekskursijas iespaidos par dzirdēto
dalījās seržants Ētans Bleiks (Ethan
Blake) no Meinas, ASV. Viņš sacīja at
zinīgus vārdus par latviešu neatlaidību,
pārvarot trīs okupācijas, un tiekšanos
pēc neatkarības atjaunošanas.
Pulkvežleitnants Skots Maijerss
(Scott Meyers) no ASV Mičiganas Na
cionālās gvardes ienāca muzejā, sakot
sirsnīgu "Labdien!". Viņš Latviju ap

meklē jau ceturto reizi un stāstīja, ka
pagājuši jau 23 gadi, kopš Latvija un
Mičigana iesaistījušās ASV partne
rības programmā. Abu valstu kara

vīri pārmaiņus piedalās mācībās gan
ASV, gan Latvijā. Mičigana partnerī
bai izvēlēta, jo tur pēckara gados ap
meties liels skaits bēgļu no Latvijas.
9
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Jaunieguvumi

Sagatavojusi Taiga Kokneviča,
Okupācijas muzeja galvenā krājuma glabātāja

Olitas Lases dāvinātā karote, ko
izgatavojis Roberts Melnplauks
ieslodzījuma laikā Jagrinskas
labošanas darbu nometnē Arhan
geļskas apgabala Molotovskā
1946. gadā un nosūtījis uz Lat
viju kā dāvanu savai krustmeitai,
māsas meitai Mērijai (Benitai)
Ortveinai. Uz kāta virspusē iegra
vēts "Benitai" un stilizēti etno
grāfiski rotājumi, kāta apakšpusē
iegravēts "Molotovska 46.g.IX.".

Gundegas Zandes dāvinā
tais logaritmiskais lineāls, ko
izgatavojis vecaistēvs Rihards
Zande ieslodzījuma laikā 1956.
gadā labošanas darbu nometnē
Krasnojarskas tuvumā Čunā. Li
neāla otrā pusē ieskrāpēts teksts
latviešu valodā rokrakstā "RZan
de. 1956". Ieslodzījuma laikā
R. Zande papildināja zināšanas
elektrotehnikā, bija nodarbināts
ar savu specialitāti saistītā jomā.

Jāņa Zemtauta dāvinātais zābaku
pāris, kas piederējis brālim Gunā
ram Zemtautim. Gunārs Zem
tautis bija Latvijas Universitātes
students un laikā no 1948. gada
līdz 1950. gadam vadīja nacio
nālās pretošanās grupu Latvijas
Universitātē. 1951. gada 2. martā
G. Zemtautim Baltijas Kara apga
bala tribunāls piesprieda nāvesso
du. Aresta brīdī zābaki bija nodoti
apavu remontdarbnīcā, vēlāk
dzīvokļa saimniece zābakus izņē
ma no remontdarbnīcas, sagla
bāja un atdeva Gunāra vecākiem
1953. gadā, kad viņi atgriezās no
izsūtījuma. Vecāki Kārlis Zemtau
tis un Otīlija Zemtaute saistībā
ar dēla arestu izsūtīti no Latvijas
1951. gadā uz pieciem gadiem,
pēc Staļina nāves atbrīvoti.
10
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Edmunda Tardenaka dāvātā
fotogrāfiju kolekcija. Tardenaku
ģimene 1949. gada 25. martā
deportēta no Bauskas apriņķa
Vecsaules pagasta Bieķeniem.
Fotogrāfiju autors ir Edmunds
Tardenaks; fotografēts nometi
nājuma laikā 1950.–1956. gadā.
Edmunds Tardenaks fotoaparātu
iegādājās 1950. gadā pēc tam,
kad Soldatkā beidza vidusskolu
un sāka strādāt Omskas apgabala
Soldatkas vidusskolā.

Jāņa Keseļa dāvinātais nezināma
autora šaha komplekts – koka
dēlis un 45 kokā grieztas šaha
figūras. Šaha komplektu 2014.
gadā Jānim Keselim uzdāvināja
Jānis Slaidiņš. Šaha dēļa iekš
pusē ar parasto zīmuli ierakstīts
teksts "Tālajos austrumos. Taigā.
1946. g. 1. nov. 318. kol. 398. km.
Komsomoļska–Mangan…–Va
ņina–423–Savgaņa".

Valda Bērziņa dāvinātais pie
zīmju bloknotiņš, kas piederēja
V. Bērziņa tēvam Jānim Bērzi
ņam. Tajā ierakstīti Zedelgemas
karagūstekņu nometnē ieslodzīto
Jāņa Bērziņa, Imanta Breida,
Andra Bīlmaņa, Alfrēda Krūzes,
Harija Matroža, Pētera Plauža,
Anatolija Stāla, Franča Štolla,
Kazimira Taškāna, Artūra Urkov
ska, Antona Vilčuka draudzības
solījums 1945. gada Ziemassvēt
kos un radinieku adreses.
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Muzeja atbalstītāji pasaulē

OMFA gadskārtējā sēde Garezerā

K

ad pirms 25 gadiem divu
miljonu dziedošu cilvēku
ķēde pārsteidza un aizkus
tināja Rietumu publiku ar
savu nosvērto, miermīlīgo,
bet neapdzēšamo vēlmi pēc brīvības,
neviens nedomāja, ka politiskie noti
kumi tik ātri varētu mainīties mums
draudošā virzienā. Pašreiz mūsu galve
nais neatkarības saglabāšanas garants
ir piederība NATO. Latvijas Oku
pācijas muzejam Rīgā bija nozīmīga
loma Latvijas uzņemšanai NATO. Ar
ceļojošām izstādēm Rietumeiropā un
ASV Okupācijas muzejs iepazīstināja
Rietumu publiku un Rietumu politi
kas veidotājus ar notikumiem Latvijā
komunistu-nacistu-komunistu brutā
lo okupāciju laikā.
Latvijas Okupācijas muzeja Atbal
sta grupa ASV (OMFA) ir atbalstījusi
Okupācijas muzeja (OM) darbu 18
gadus. Mēs esam ļoti pateicīgi ASV
latviešu sabiedrībai un organizācijām
par nenogurstošo atbalstu ar naudu,
12

darbu un padomu OM izveidošanā
par starptautiski atzītu un augsti no
vērtētu muzeju, kas ir iekļauts Lat
vijas Valsts protokolā. Mūsu darbs
nedrīkst apsīkt. Filozofs Džordžs San
tajana (George Santayana) brīdina, ka
cilvēki, kuri neatceras savu pagātni,
ir nosodīti to atkārtot. Viens no OM
būtiskajiem uzdevumiem ir saglabāt
neviltotu Latvijas 20. gadsimta vēsturi
un iepazīstināt jauno paaudzi, Latvijas
iedzīvotājus un ārzemju viesus ar sa
režģītajiem 20. gadsimta notikumiem
Latvijā. Mēs zinām, ka Latvijas vēstu
res mācīšana Latvijas skolās vēl nav
labi nokārtota, bet skolēnu apmeklē
jumi OM un muzeja ceļojošās izstā
des Latvijā stāsta un parāda neviltotus
vēstures faktus. Muzejā izstādītās pie
miņas lietas un vēstules no Sibīrijas arī
parāda izsūtīto spēju saglabāt cilvēcī
bu necilvēcīgos apstākļos.
Katras nācijas pamatā ir kopīga vēs
ture, valoda un valsts. Tiem, kuriem
šīs vērtības ir nozīmīgas, ir jāuzņemas

atbildība tās saglabāt. Latvijas neatka
rības saglabāšana ir apdraudēta arī no
iekšienes, ne tikai no starptautiskiem
politiskiem notikumiem. Pārdomājot
pēdējo 23 gadu notikumus Latvijas
iekšpolitikā, nenoliedzami varam at
rast nepareizus, nepārdomātus un ne
godīgus politiskus lēmumus. Bet mēs
esam par šiem Saeimas pārstāvjiem
atkārtoti balsojuši. Turpinot dibināt
politiskas sīkpartijas, mēs neizlabo
sim pagātnes kļūdas. Mācīsimies no
kļūdām un atcerēsimies, ka kopēju
politisku mērķu sasniegšana ir iespē
jama ar kompromisiem starp vairāk
vai mazāk atšķirīgiem viedokļiem.
Latvijas pavalstnieki izceļo, bet Latvi
jas īpašumi, Latvijas zeme tiek pārdo
ta ārvalstu pilsoņiem. Mans sapnis ar
laimīgām beigām ir pārliecināt šos ār
valstniekus un daudzus citus Latvijas
valstij naidīgus Latvijas iedzīvotājus
kļūt par Latvijai uzticīgiem cilvēkiem,
to veicināt ar personīgiem kontak
tiem un laipnību, tā palīdzot valdības
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integrācijas programmām. Tad Latvi
jai naidīgā Maskavas propaganda ne
būtu tik ticama un draudoša Latvijas
neatkarībai.
Man ir liels prieks paziņot, ka
OMFA vadību, sākot ar 2015. gada 1.
janvāri, pārņēma divi jauni, enerģiski
OMFA darbinieki. Nākamā OMFA
priekšsēde būs vācu valodas prof. emeritus Irēne Lazda, OMB locekle un
korporācijas Dzintra filistre. Viņa ie
guva maģistra un doktora grādu Pits
burgas Universitātē. Kā OM idejas
tēva, vēstures profesora Dr. Pauļa Laz
das dzīvesbiedre Irēne ir piedalījusies
OM idejas īstenošanā no pirmsāku
ma. Mēs esam Irēnei ļoti pateicīgi, ka
viņa uzņēmās OMFA vadības darbu.
Nākamais OMFA priekšsēdes
vietnieks būs milvokietis Ēriks Kā
kulis. Ērika "dienas darbs" ir datu
bāzes projekta vadīšana vairākām
Amerikas mēroga enerģijas piegādes
firmām. Esmu pārliecināta, ka tas
nav tikai "dienas darbs". Ēriks ir dar
bīgs latviešu sabiedrībā, amerikāņu
skautu vadībā, korporācijas Tālavija
loceklis un ar savu dzīvesbiedri au
dzina divus dēlus. Paldies, Ērik, par
tavu piekrišanu uzņemties vēl vienu
latviešu sabiedrībai ļoti nozīmīgu
pienākumu!
OMFA izsaka sirsnīgu pateicību
Ilzei Resnis, kura ar lielu uzmanību
un atbildību izpilda savus kasieres
pienākumus. Lūdzu, turpiniet sūtīt
ziedojumus: OMFA c/o Ilze Resnis
10930 Nollwood Drive, Chardon,
OH 44024. Ziedojumi ir atvelkami
no ienākumu nodokļu aprēķiniem.
Mēs arī esam pateicīgi par testamen
tāriem novēlējumiem.
OMFA ir pateicīga mūsu legā
lam aģentam juristam Jurim Kīnam,
kurš, sākot ar OMFAs dibināšanu, ir
nokārtojis mūsu bezpeļņas organi
zācijas statusu un turpina rūpēties,
lai mēs darbojamies ASV likumu
robežās.
Pateicos visiem, kuri ir veicinājuši
Latvijas Okupācijas muzeja darbu.
Esmu gandarīta par iespēju piedalī
ties šajā nozīmīgajā uzdevumā.
Ilze Schwartz, MD,
OMFA priekšsēde, 1996–2014

Latviešu biedrībām
un draudzēm Amerikā
piedāvājam muzeja plakātus

M

uzejs sagatavojis pla
kātus, kas aicina zie
dot muzejam. Tie
paredzēti
latviešu
draudzēm un biedrī
bām Amerikā. Plakātu attēlos ir muze
ja priekšmeti un lasāms neliels stāstiņš.
Ideja, ka par muzeju vairāk jāstāsta
latviešu sabiedrībai Amerikā, atkal ak
tualizējās šoziem, kad OMFAs jaunā
vadītāja Irēne Lazda satikās ar muzeja
darbiniekiem. Irēne Lazda minēja, ka
vajadzētu plakātus vai līdzi ņemamas
lapiņas, kas atgādinātu par atbalsta ne
pieciešamību muzejam. Atbalstot šo
domu, radījām vairākus variantus.
Plakātu faili izdrukāšanai sa
ņemami, rakstot uz adresi
pr.okupacijasmuzejs@omf.lv. Ja vēla
ties jau izdrukātus plakātus, rakstiet
Irēnei Lazdai LAZDAI@uwec.edu.
Plakātu izmēri atbilst ASV lietojama
jam papīra standartam 11.0 x 17.0 in.

Viens no plakātu stāstiem vēsta par
māsiņām Ritu un Sarmīti Lasmanēm,
kuras nonāca Sibīrijā kopā ar citiem
1941. gada 14. jūnijā izsūtītajiem.
1946. gada rudenī bērniem radās ie
spēja bez vecākiem atgriezties Latvijā.
Mājupceļā viņas devās tikai raupjas
vadmalas kleitiņās. Tās māte pašuva
no maisa auduma – vienīgā materiāla,
ko nabadzībā varēja dabūt. Diviem la
katiņiem auduma nepietika, tāpēc vie
nīgo lakatiņu apsēja jaunākajai māsai.
Otrs plakāts rāda vēstuli uz bērza
tāss. To politieslodzītais Kārlis Kale
vics no ieslodzījuma sūtīja sievai Verai
nometinājumā Sibīrijā. Ģimeni izšķī
ra 1941. gada 14. jūnijā Rīgas dzelzce
ļa stacijā. Kārlis un viņa dēls Teodors
mira ieslodzījumā, bet Vera izdzīvoja.
1956. gadā viņa atgriezās Latvijā.
Plānojam plakātus sagatavot arī
izlikšanai Austrālijas un Kanādas lat
viešu organizācijās.

Atgādinājums par nodokļu atlaidēm

Nodokļu atlaides ASV un Kanādā ir iegūstamas tikai tad, ja ziedojums
tiek veikts caur LRDF (Kanādā) un OMFA (ASV). Ja ziedojums veikts
ar kredītkarti, tieši ziedojot uz muzeja kontu Latvijā, vai maksāts bankā
Latvijā, nodokļu atlaides Amerikā un Kanādā iegūt nevar.
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Kultūras ministre pauž atbalstu
Okupācijas muzeja rekonstrukcijai

2015. gada 27. aprīlī Arhitektu
namā Kultūras ministrija rīkoja
publisku diskusiju par Okupācijas
muzeja un Strēlnieku laukuma
nākotni ar ministrijas nozaru
padomju pārstāvju, iesaistīto pušu
un ekspertu piedalīšanos. Diskusijā
kultūras ministre Dace Melbārde
pauda skaidru atbalstu Okupācijas
muzeja rekonstrukcijai. Video var
noskatīties: https://www.youtube.
com/watch?v=5I3c8CP0S6c

Cienījamie Okupācijas muzeja atbalstītāji!

D

arbs ar Okupācijas mu
zeja ziedotāju datu bāzi
man ir kā kontaktēšanās
ar pazīstamiem cilvēkiem.
Liels atbalsts ir Okupā
cijas muzeja pārstāvji ārzemēs. Ļoti
pārskatāmus ASV ziedotāju sarak
stus saņemu no Ilzes Resnis. Esmu
pateicīga arī Dagnijai Staško, jo viņas
sūtītie Kanādas ziedotāju saraksti ir
vienmēr precīzi sagatavoti. Muzeja
pārstāve Austrālijā Ināra Graudiņa
pati ievada datus par saņemtajiem
ziedojumiem kopējā OM datu bāzē,
par ko viņai sirsnīga pateicība.
Mūsu ziedotāju datu bāze ir vairāk
kārt pārveidota un uzlabota, tomēr tā
glabā informāciju par visiem ziedoju

n

miem, ko esam saņēmuši kopš mu
zeja dibināšanas. Ziedotāju sarakstu
gatavojamies ievietot kapsulā, ko gul
dīsim Nākotnes Nama pamatā.
Ziedotāju sarakstus varat lasīt ne ti
kai muzeja apkārtrakstos, bet arī inter
neta vietnē www.okupacijasmuzejs.lv.
Apkārtrakstā publicētajos sarakstos
ziedotāji ir minēti saskaņā ar pēdē
jo ziedojumu, par kuru informāciju
saņemu no attiecīgās valsts pārstāvja
vai muzeja birojā saņemtajiem ziedo
jumiem. Ceru, ka dati kārtējā apkārt
raksta ziedojumu sarakstos atbilst
sniegtajai informācijai un ir labi pār
skatāmi. Ja tomēr pamanāt neprecizi
tātes vai vēlaties izteikt ierosinājumus
ziedotāju sarakstu pilnveidošanai,

lūdzu, rakstiet: dzintra.nollendorfa@
omf.lv. Tāpat, lūdzu, informējiet, ja
mainījusies jūsu pasta adrese.
Pateicamies mūsu atbalstītājiem
par atsaucību un dāsnumu laikā, kad
valsts finansējums muzejam vēl ar
vien nav agrāko gadu līmenī. Īpašs
paldies mūsu regulārajiem atbalstī
tājiem, kā arī tiem ziedotājiem, kuri
muzeju atbalsta atkal pēc ilgāka pār
traukuma. Diemžēl ik gadu arī zaudē
jam ilggadējus atbalstītājus, kuri aiz
iet mūžībā. Viņu piemiņu glabāsim,
skaidrojot Latvijas 50 gadu okupāci
jas vēsturi turpmākajām paaudzēm.
Dzintra Nollendorfa,
OM ziedotāju datu bāzes vadītāja

In Memoriam
93 gadu vecumā mūžībā aizgājis

OSKARS BALTPUTNIS (1921–2015),
bijušais leģionārs, Latvijas Okupācijas muzeja ziedotājs
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Ar ziedojumiem PIEMINĒTI
no 2014. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 31. decembrim
* Ziedojumi Nākotnes Namam nis; 500,- Eižens un Aina Salmiņš
** Ziedojumi Draudzīgajam izai ar ģimenes locekļiem Karl, Ma
cinājumam
rilyn, Emily, Alex; 300,- Balva Kū
la-Bredovskis un Atis Bredovskis;
14. jūnijs – USD 1364,- Grand 200,- Maija Vītols; 100,- Irina Bru
Rapidas Daugavas Vanagu 14. navs; Peter un Rita Dadzis; Dzidra
jūnija sarīkojuma anonīms un Siksna; Ruta Svilpe un Jānis Luste;
ziedotāju grupas (mācītāja Ilze 75,- Laurence Long; 50,- Bruno
Larsen, Ruga Puriņš, Brigita Valts un Ērika Ādamsons; Rasma Fric
un Elita Wood) kopziedojums; bergs; Renata Garklavs; Jānis Jen
1000,- Pauline un Zigfrīds Zad te; Ausma Palma; Reinis un Pille
vinskis*; 500,- Čikāgas Latviešu Piegāze; Ruta Rammo; Julius Va
draudžu sadarbības kopa; Grand luks; 30,- Edite Saliss; USD 100,Rapidas Latv. katoļu draudze*; Jon un Inga Theeke; 50,- Dana un
Astrīda Melgalvis Lamberts*; Victoria Deardorff;
310,- Uldis Pūliņš; 300,- Grand Elza BAUMANIS-FROMRapidas Katoļu draudzes Dāmu HOLDS – USD 20 000,- dēls
komiteja; Vija Bowles*; 231,- Andrejs Perkons, TESTA
Grand Rapidas Latv. ev. lut. drau MENTS;
dze; 150,- Vija un Arvids Da Tālis BERGS – USD 300,- Inta
vidsons*; 100,- Grand Rapidas L. Grace;
Latv. biedrības Dāmu komiteja*; Jānis un Melita BĒRZĀJS
Grand Rapidas Latv. Pensionāru – USD 100,- Daine un Jānis Au
biedrība*; Indulis Liepiņš*; Gun ziņš;
ta Vilciņš; Inga un David Zadvin Astra BĒRZIŅŠ, dz. Ķīsis
skis*; 80,- Latviešu ev. lut. draudze (1923–2014) – CAD 500,- Al
Kalamazū; 50,- Inese Blanchard*; berts Bērziņš;
Anna Dauksts*; Ruta Freimanis; Kārlis BĻODNIEKS – AUD
Olga Jansons*; Elmārs Kalna 1000,- sieva Ausma Bļodniece*;
raups*; Maija Russell*; Lidija Milda Betija un Imants
Tarbunas; Mary Visockis*; 40,- BRIGZNA – USD 200,- Māris,
Vilmārs Melbārdis*; Jānis Zad Eriks Antons un Mirdza Malin
vinskis*; 30,- Antonija Sinkevičs; zak ar ģimeni;
25,- Kornelija Barkans*; Elza Kapteinis Ludvigs BUNE
Laukvīrs*; Ivars Petrovskis*; Jānis (vectēvs un tēvs) – EUR 400,Rikans*; Elizabete Vittands; Ed Ingrīda Gablika-Dankere un Lili
munds Zadvinskis*; 20,- Čikāgas ja Bune-Gablika;
Latv. lut. Ciānas draudze; Ligita Alberts CAUNE – CAD 50,Anderson*; Valija Galenieks;
Jānis un Gita Lukstiņš;
Voldemārs APINIS – USD Augusts, Alise un Juris A.
50,- Michael un Kathy Marzano; CAUNE (vecāki un brālis) –
Velta AUZĀNS – USD 50,- USD 50,- Valdis Caune;
Aina un Jānis Baumanis;
Artūrs CĪRULIS – USD 100,Edmunds BAUMANIS – Irma, Vilis un Arnis Kurmis; 50,CAD 1000,- sieva Velta Bauma Mirdza Eglītis;

Juris ČURISKIS – USD 50,Nicholas E. Berkholtz;
Sigurds DAMBERGS (miris
22.03.2014.) – CAD 200,- sie
va Biruta Dambergs;
Bernis EPERMANIS – USD
100,- Korporācija Beveronia;
Andrejs GĀLE – USD 100,Viesturs un Ieva Gāle*;
GAROZAS – Babītē – USD
25,- Jānis Bērziņš;
Elita GOBIŅA – USD 1000,Monika un Dzidris Gobiņš*;
200,- Vija un Donald Morton*;
100,- Ņujorkas Latv. ev. lut. drau
dzes Salas novada Dāmu komite
ja; Ilze un Vilmārs Beiniķis; Inese
un Tālivaldis Bērziņš; Astra Grin
manis; Vija Kārkliņa; Ināra un
Eriks Magons; Aija un Andrejs
Pelše; Maruta un Benjamin Ray;
Inta Rūtiņš; Vija Tamužs-Rubāns;
Māra un Gunars Ziediņš; 50,Ausma Briedis; Biruta Treibergs;
Mara un Karl Vilcins; Izolde Zi
vers-Price; 25,- Brigita Klauss;
Harolds HAGELIS – USD
50,- Alvis Hagelis;
Tālivaldis un Klaudija IN
DRA, vecāki, aizvesti 1941.
g. jūnijā – USD 300,- Velta Lie
piņš;
Pulkvedis Vilis JANUMS
(1894–1981) – AUD 7500,DV Adelaides nodaļa Austrālijā*;
2000,- DV Pertas nodaļa Austrā
lijā*; 750,- DV Melburnas noda
ļa*; CAD 500,- Guntis un Anita
Liepiņš*; 100,- Arnolds Stigners*;
EUR 1000,- Vācijas Daugavas Va
nagi*; meita Velta Janums*; 660,Latviešu kopība Vācijā (LKV)*;
500,- DV Vācijā Minsteres kopa*;
Oskars Baltputnis*; Uģis Bērziņš
un Wilma Teness*; Aija Ebdene*; >
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> Valters Nollendorfs*; 150,- Dr. Ilgas Nemmes bērēs;

Maksims Strunskis*; 100,- Nils un
Sarmīte Ebdens*; Velta Skujiņa*;
Vilis Vītols*; 5,- Gaida Dzelme*;
Ainārs Zelčs*; USD 1000,- DV
ASV valde*; 500,- DV Milvoku
apvienība*; 100,- Andrejs Bai
diņš*; 50,- Daumants Hazners*;
Oskars un Mirdza JIRGENSONS – USD 100,- Māra Mar
chand;
Vija KĀRKLIŅA – USD 200,Mārtiņš Roze ar ģimeni; Zaiga
un Edvīns Tums; 100,- Inese
Bērziņš; R. Finlayson; James un
Margaret O'Rourke; Inta Rūtiņš;
Rasma Upmanis; 50,- Korporāci
ja Dzintra Vašingtonas DC kopa;
Vita Ramanis; 30,- Egils un Ruta
Fogelis; 25,- Consuelo Hirshon;
Harold Singer;
Pulkvedis Rudolfs KRIEVS,
tēvs – USD 25 000,- Vivita
Leonard Krievs (15 000,-*);
(10 000,-**);
Jānis KRŪZE (19. divīz.
leģionārs, miris Sibīrijā) –
AUD 150,- Gunta Anspal;
Paulis KUKS – USD 50,- Aina
un Jānis Baumanis;
KUNCENDORFS, tēva brālēns – USD 200,- Ilze Muehlen
bachs;
Raimonds KŪRIŅŠ – USD
100,- Māris Antons;
Andrejs ĶĪSIS – USD 50,- Gu
nārs un Astrīda Raņķis;
Konstantins MATEUS –
USD 10 000,- Ieva Mateus;
Aina MEDENE (mirusi
27.02.2011.) – AUD 550,- vīrs
Artis Medenis (275,-*);
Olga MEDNIS un viņas trīs
bērni, kuri miruši izsūtījumā – USD 250,- Andrejs Olte;
Anita Laimdota MERTDOGAN PAMILJENS – USD
100,- Akgun Mertdogan;
Ilga NEMME (mirusi 2014.
g.) – AUD 580,- kopziedojums
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Ženija OZOLS-GRAVA –
USD 50,- Biruta Sibole;
Mirdza PASTORS – USD
100,- Alfreds un Laimdota Zvej
nieks;
Hermanis PERKONS – USD
20 000,- dēls Andrejs Perkons,
TESTAMENTS;
Mirdza PĒTERSONE, dzimusi Šmits – AUD 170,- AUS
TRALIAN BALTIC FRIEND
SHIP SOCIETY un Mirdzas
Pētersones draugi (kopziedo
jums Mirdzas Pētersones bērēs);
Metropolīts Augustīns PĒTERSONS – CAD 500,- Ženija
Vītols*;
Vita PETRIČEKA – EUR 30,Dzintra Miška;
Alma PODREČIKS MAČS –
USD 100,- Andris Mačs;
Daila PONE – USD 25,- Jānis
Pone;
Irēne PUNKA – CAD 25,Uģis Lāma;
Jānis RAUDIŅŠ – USD 20,Juris Raudiņš;
Regina RĒĶE (1924–2014)
– USD 100,- Otto Rēķis;
Imants RONIS – AUD 1790,kopziedojums Imanta Roņa bē
rēs*;
Ilze ROZENBERGA – USD
50,- Dagmāra Lejnieks*;
Arnolds RUPERTS – CAD
100,- Solveiga Miezītis*;
Kārlis SALNA – USD 100,Vidvuds Medenis MD;
Guntars SCHULTZ – USD
50,- Biruta Schultz;
Jāzeps SIVGALS – USD 100,Regina Haug;
Pēteris un Gaida SKULTE –
USD 100,- Pēteris Skulte;
Lena STARBORG – SEK
1000,- Māra Strautmane;
Vilis STUKULS – USD 25,Voldemars Stukuls;
Miķelis SVILANS – CAD

100,- Solveiga Miezītis*;
Mirdza ŪDENĀNE – USD
50,- Aina un Jānis Baumanis;
Reinis UPSONS – USD 50,Rasma Sockis;
vecāki – AUD 500,- Gunta Ru
dzītis*;
Biruta VISOCKIS – USD
200,- Alex un Mary Cameron;
50,- Velta Zadins;
Elmārs E. VĪTOLIŅŠ – USD
50,- Vitauts R. Vītoliņš;
mācītājs Verners VOITKUS
– AUD 150,- Brigita Voitkus;
Oskars ZARIŅŠ – USD 50,Dzintra L. Zariņš;
Juris ZIRNIS – USD 150,- Ida
Rautenšilds; 100,- Čikāgas Kor
porāciju kopa; Vēsma un Andris
Baltmanis; Skaidrīte Cukurs;
Juris Meisters; Juris Priedkalns;
Jānis Priedkalns ar ģimeni; S.
Renigers; Ilmārs Riekstiņš; Inā
ra Sīmanis; 75,- Baiba un Jānis
Bērziņš; 50,- korp. Daugaviete
Čikāgas kopa; Daina Albertiņš;
Ieva un Uldis Briedis; Gunars
Bruvelis; Ruta Freimanis; Astrida
un Vilnis Jakobsons; Ivars Kelers;
Aija un Jānis Kukainis; Dace Ķez
bers; Aira Lielzuika; Aivars Osis;
Dace Pencis; Jānis Pone; Ruta
Radvany; Ieva un Jānis Sedliņš;
Ginta un Dainis Sika; Māra Vār
pa; Gunta un Jānis Vilciņš; Raita
Vilniņš; Inta Zariņš; 40,- Vallija
un Jānis Pavasars; 35,- Anita un
Elmārs Bilsens; 30,- Mārīte Plū
me; 25,- Benita un Andris Eglīte;
Valija un Modris Galenieks; Ināra
un Juris Kalniņš; Hilda Kitners;
Nora un Jānis Lebedevs; Rita un
Alberts Legzdiņš; Baiba Liepiņš;
Brigita Roth; Vilis un Aida Vītols;
Jānis ZUTIS (miris 2013.
gadā) – CAD 250,- sieva Gun
dega Zutis;
Anna ZVIRBULIS (izsūtīta
1941. gadā) – CAD 100,- Rolfs
Alksnis.
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Ar ziedojumiem GODINĀTI
no 2014. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 31. decembrim
* Ziedojumi Nākotnes Namam
** Ziedojumi Draudzīgajam izai
cinājumam
18. novembris – AUD 1000,Daugavas Vanadžu Pertas Kopa*;
Latviešu biedrība Rietumaustrā
lijā*;
Dr. Anita ANDREJEVA, 80.
dzimšanas dienā – EUR 100,Haralds Brants; Dzintra Bungs;
Marta un Vilis Vītols; 80,- Dzidra
Regīna Skrube;
Inese AUZIŅA-SMITA, jubilejas velte – EUR 30,- Ilze un
Rūta Astra Jēkabsone;
Dr. Juris BUNKIS, apsveikums – CAD 100,- Jānis Bunkis;
Renāte GRĀVERE, 70 gadu
jubilejā – EUR 70,- Uldis un
Sarmīte Grava; USD 200,- Maija
un Vilnis Baumanis; Ilze un Vil
mārs Beiniķis; Edvīns un Marta
Blumbergs; Māris un Dagnija
Lapiņš; Gvido un Jana Tete
ris; Māra un Gunārs Ziediņš;
150,- Raimonds Baumanis un
Katy O'Donnell; Laila Robiņš;
100,- Jānis Ansons; Juris un Ilze

Bērziņš; Colleen Hannon un
John L. Hager; Mārīte un Valdis
Krūmiņš; Ligita un Eriks Krum
kalns; Daiga, Aivars un Andrejs
Osis; Inta Rūtiņš; Vija TamužsRubāns; 70,- Phlip un Meril Da
vies; Edward Gahrmann un Do
nald Dell Bello; Māris un Anita
Juberts; Jean Rutland; Ilmārs un
Aina Stiebris; Bonnie Tellgmann
un Mirt Zwitter-Tehovnik; Peter
Trombetta un Gracemarie Papa
leo; Māra Vīksniņš; 50,- Inese
Bērziņš; Astra Galiņš; John un
Marie Leppert; Chris un Lau
ra Meixner; Douglas un Linda
Squires; Rosalie Van Nuis; 40,Pēteris un Ināra Jansons; 25,- Va
lija Upats;
Arvīds KŪLĪTIS, 90 gadu
dzimšanas dienā – USD 100,Velta Kļaviņš; 50,- Vija Johnson;
Annele KUSMANIS un
Eriks LŪSIS, kāzu dienā –
CAD 500,- Irēne Ezergailis*;
Pēteris ĶUZE, 90. dzimšanas dienā – CAD 500,- Irēne
Ezergailis*;

Dr. Juris MAČS, atzīmējot
80 gadu dzimšanas dienu –
USD 100,- Ilmārs Lūsis; 50,- Rita
Sēja;
Ena NEPARTE, DDS, 90.
dzimšanas dienā – USD
1000,- Arturs Neparts*;
Jānis PAEGLE, atzīmējot 90
gadu dzimšanas dienu – AUD
100,- Mērija un Jānis Paegle*;
Aina RODRIGUEZ-MATA,
96. dzimšanas dienā – USD
200,- Laimdota Sausais;
s!k! IMERIA, 90 gadu jubilejā – EUR 15,- Studenšu Kor
porācija Daugaviete*;
Ilze
un
Richard
SCHWARTZ, pateicībā par
20 gadiem OMFā – USD 100,Silvija Rutenbergs;
Selga SILKALNA, jubilejā –
USD 80,- Māra Bērztīss;
Daumants VIKS, atzīmējot
90 gadu dzimšanas dienu –
USD 500,- Daumants Viks;
Jūlijs VILDE, 95. dzimšanas
dienā – USD 50,- Maija Grin
bush.

Ziedojumi DAŽĀDIEM MĒRĶIEM
no 2014. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 31. decembrim
* Ziedojumi Nākotnes Namam TAMENTA novēlējuma papil
** Ziedojumi Draudzīgajam iz dinājums; 600,- Kārlis Žubec
aicinājumam
kis*; 500,- Natālija Neiburga*;
200,- Zigrīda un Andris Fran
AUD
cis; Ausma Rozīte; 180,- Vija
7169,29 Latviešu apvienī Zars; 170,- AUSTRALIAN
ba Austrālijā un Jaunzēlandē; BALTIC FRIENDSHIP SO
5500,- Ivara Birzuļa TESTA CIETY; 150,- Velta Krūmiņa;
MENTA FONDS*; 2500,- Skaidrīte Veidnere; 100,- Tāli
ANONĪMS
ziedojums*; valdis Ābele*; M. un A. Balodis;
2279,77 Elza Pētersone, TES Gunārs Freimanis; Silvija Frei

verts; Mirdza Gratz; Edvīns Le
cons*; Ivars Mirovics; Elfrīda
Rimšāne*; 80,- Biruta Freija;
Arvīds Winters (60,-*); 36,98
Ināra un Valdis Graudiņš; 10,Inese Drēziņa;
CAD
50 000,- Alfs H. Ūdris; 1000,Jānis un Ligita Galdiņš; 800,Dzidra Krūmiņš; 250,- Lilita >
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> Rodman; 200,- Velta Kļaviņš*; SEK

150,- Verners Cinis*; Gundega
Vilks (50,-*); 125,- Vilma Indra
Vītols*; 100,- korporācija Dzin
tra,- Montrealas kopa Kanādā;
Regina Auniņš; Vitālijs Būcēns;
Pāvils Cakuls; Regina Dīriņš*;
Vita Mačiņš; Kira Obrazcova;
Rota Otto*; Voldemārs Paegle;
Jānis Roze; Galina Rudzītis; Ma
rianna Steinmanis; Aina Zibens;
50,- Jānis Bunkis; Voldemārs un
Andra Kankis; Rolands Langen
felds*; Valentīne Leikučs; Ven
ta Lucs; Rute Pakalns; Gunars
Reinfelds; Valdis Tikiņš; Uldis
Treiers; 40,- Visvaldis Brūmelis;

EUR
31 718,24 Ivara Birzuļa TES
TAMENTA FONDS*; 15
000,- Elvīra Chalupsky (Ča
lupska)*; 5700,- Egits Dāvis
Timermanis*; 3685,- Daugavas
Vanagu Fonda Birminghamas
nodaļa; 1500,- Marta un Pē
teris Balodis; 1000,- Mārtiņš
Antons; 840,- Dr. Maksims
Strunskis (100,-*); 700,- An
dris Petričeks*; 624,50 Sid
nejas Vēlēšanu iecirknis (Ināra
Graudiņa, Imants Līcis, Andra
Rone un Iveta Rone)*; 581,11
Latviešu Nacionālā apvienība
Kanādā; 500,- Maija Zīle; 400,Rasma Aistrauts; 300,- Valters
Nollendorfs; 286,- Aijovas latv.
ev. lut. draudze; 200,- Valdis
Graudiņš**; Ilze Ozoliņa-Bēr
ziņa; Lilija Treimane; Laima
Urdze; 150,- Zigmārs Turčin
skis; 100,- Oskars Baltputnis;
Haralds Brants; Rasma Cipule;
71,- Aijovas Latviešu biedrība;
50,- Inese Auziņa-Smits; Sar
mīte Kovalevska*; Matīss Dāvis
Kukainis; Stephanie Lhonneux;
30,- Politiski represēto apvie
nības Limbažu nodaļa; 20,PBLA; Ilze Anspoka; Vija Cera;
18

500,- Zviedrijas Latviešu apvie
nība;

USD
21 000,- Tupešu Jānis*; 9000,Ināra un Jānis Apinis; 5000,PBLA; Arturs Grava; 3000,- Dr.
Sigrida A. Renigers; 2500,- Pau
lis Lazda*; 2000,- Edgars Bēr
ziņš; Aivars Slucis; 1500,- Klīv
landes Latviešu biedrība; Ilze
Stalis; 1200,- Vašingtonas D.C.
ev. lut. draudze; 1000,- Ņujor
kas Latv. ev. lut. draudze; Evarists
Bērziņš; Daina un Jānis Lucs**;
Ilze Schwartz Knezinska; 710,Oregonas Latviešu biedrība;
500,- DV Vanadžu apvienība
Ņujorkā; Latviešu Biedrība Va
šingtonas štatā; Edgars un Inta
Bārs; Karen Greever; Dzintra un
Vilmārs Kukainis**; Valda Levy
K., MD; Juris Upatnieks; 400,Dagmāra un Ilmārs Kalniņš;
Vaira un Viesturs Paegle; 355,Skenektedijas Latv. ev. lut. drau
dze; 300,- Grand Rapidas Latv.
Kredītsabiedrība*; Ņūbransvi
kas-Leikvudas ev. lut. draudzes
Dāmu komiteja; Dagnija Krēs
liņš*; Dagnija un Andris Lācis;
Laura un Andrew Ozoliņš; Gun
ta un Ārijs Pakalns; Daira Skrib
lis*; Mirdza Vītiņš; 260,- Aivars
Celmiņš; 250,- Selga Pētersons;
Andris un Bettija Ramāns;
220,- Latviešu ev. lut. Apvienotā
draudze Kalamazū; 200,- Ras
ma Dinbergs; Ausma un Visvaris
Ģiga; Egils un Natalia Kaktiņš;
Ruta Kress; Vilma Mednis; Art
hur J. Ozolin; Ara Pumpurs; J. un
L. Romence; Rita Saulītis; 151,Lansingas Latv. ev. lut. draudze;
150,- Aija C. Blitte; Ģirts Krūze;
Apolonija un Imants Timrots;
Edvīns Upītis; 137,- Des Moi
nes un apkārtnes tautieši ASV;
125,- Apvienotā Linkolnas latv.

ev. lut. draudze; Oļģerts Balo
dis*; Oskars Daņilovs; 120,Vita Bite; 100,- DV apvienība
Ņūdžersijā; Indianas Latv. Pen
sionāru biedrība; Ņujorkas Latv.
ev. lut. draudzes Salas novada
Dāmu komiteja; Dzidra un Val
dis Apinis; Brigita Balaram; Rota
un Gunārs Boršteins; Astrīda
Greco; Aija Horton; Gunars
Jakobsons; Ivars Jozus; Ligita
Krumkalns; Aivars Kuplis; Jānis
Liepnieks; Māris Nora; Māra un
Andris Padegs; Anita Počs; Rita
Podnieks; Vita Ramanis; Ieva
Rasmussen; Baiba Rosenkranz;
Andrejs Rozentals; Mindy San
ders; Astrīda Stalis; Daina un
Andris Ūdris; Dzintris Vallis;
W. un I. Weir; Manfreds Zīverts;
50,- RigaVen Travel, Inc.; Benita
Antons; Maija un Vilnis Bauma
nis; Raimond Cerbins; Diane
Citron; Gunta Douglas; Ausma
Erikson; Kārlis Ezeriņš; Lazar
Fleishman; Marta Grīnberga;
Edīte Irbe; Elza Kozlovskis;
Rainis J. Krīgens; Vija un Leons
Liepa; Miervaldis K. Mieriņš;
Leonija Petraska; Ainis Priedīte;
Dzidra Reimanis; William Ry
der; Valdis M. Tums; 40,- Her
berts Robežnieks; 32,- Salvins
Strods; 30,- Dagnija Bite; Asja
Liders; Paul Maldutis; 25,- Gu
nārs Andersons; Jānis Cakars;
Ilga Dimbīrs; Jānis Jurgens; Ar
nolds Martins; Valdis Nodievs;
Juris Ratermanis; Ilona Stu
dents; Maija Stumbre; Irene Ūd
ris; Juris Udris; Vitolds Vitums;
Juris Zebergs; Ausma un Harijs
Zikmanis; 20,- Dzidra Elias; In
grida Jirgens; Viktors Kancans;
Zigurds Kauls; Dr. Mark un Inā
ra Liepa; Roland Strolis; Imants
Zeidlickis; 15,- John Anderson;
Valdis Keris; 10,- Harry Jancis;
Pauls Kupšis; Guntis Puriņš;
Gunārs Virsnieks.
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In this issue
"Almost soon..." is the heading of the
leading article by Valters Nollendorfs,
the Chairman of the Board of the Mu
seum Association. He writes that the
technical plans for the reconstruction
project of the Museum building have
been completed and submitted for
certification to the Rīga City Building
Administration. Optimally, that means
that the capsule with the names of all
supporters of the Museum could be
placed in the foundation in October
of this year and construction could be
completed by the autumn of 2016. He
encourages donors to continue their
support of the Museum as once again
during the summer Museum exhibits
are open in three places – in the old
building, the main exhibition in the
temporary quarters and in the former
KGB building.
The Museum continues to host
many official state guests, and the
picture of the visit of the President of
Georgia is shown on page 2.
The Director of the Museum,
Gunārs Nāgels, writes about the im
portance of true information about
Latvia’s history that the Museum has
been providing and continues to pro
vide for the general European effort
to establish a common understand
ing of the historic events of the 20th
century that would include the expe
riences of both West and East Euro
pean countries. He also emphasises
the importance of the seminars that
the Museum’s Education Depart
ment offers to history teachers.
Page 4 has information about web
sites which offer virtual tours of the for
mer KGB building in Rīga. Already last
year, as the Museum was preparing the
exhibition for the former KGB build
ing, it was clear that serious research is
needed about the Soviet occupation
1940/1941. On page 5, the Museum’s
historian Inese Dreimane describes
the start of her investigations. She has
now received support to continue her
research for the next two years.
Page 6 shows a photo from the
award ceremony when the Museum

received a special prize for the KGB
exhibition. There is also an announce
ment of an internet publication sum
marizing research on KGB documents
to date: http://okupacijasmuzejs.lv/
vdk-post-scriptum-nr-2015.
The historian Aija Ventaskraste
is preparing the section of the new
exposition which will present infor
mation about Latvian refugees at the
end of World War II. On page 7 she
describes an interactive electronic
installation called: "Leaving Latvia
1944-1945" which is the first part of
the presentation about Latvians in
the Western world after the war. The
installation is presently available in
the temporary exhibition.
A large international project to study
the remaining influence of totalitarian
ism on present day youth is described
on page 8. The Museum’s Education
Department participated in investiga
tions in Latvia, and Agnese Skara at
tended the concluding conference in
Dubrovnik, Croatia. She presented a
short film about the work of the Muse
um and described some of the special
activities for youths in the Museum.
On the same page, Lelde Neimane
is introduced as the new head of the
Audio-Visual Department after the re
tirement of Andrejs Edvīns Feldmanis
who has been in charge since the very
beginning nearly 20 years ago.
Special visitors are described on
page 9: elementary and high school
students from the west coast of Latvia
who could visit the Museum because
special donations provide funds to
cover half of the transportation costs;
500 soldiers from the USA, Canada,
Luxemburg and Germany were tak
ing part in the "Operation Summer
Shield XII" exercises and they toured
Old Riga and visited the Museum.
On pages 10 and 11 the Head of
Collections, Taiga Kokneviča, de
scribes some of the recent acquisi
tions – a hand-made engraved spoon
sent as a gift from Arkhangelsk hard
labour camp; a slide-rule made in
a hard labour camp; a pair of boots

that belonged to an university stu
dent executed because of anti-Soviet
activities; a collection of photos of a
family deported in 1949 to the Omsk
region of Siberia; a chess set made in
1946 by an unknown deportee in the
Far East of Siberia; booklet contain
ing messages, names and address
es of eleven Latvian soldiers in the
POW camp in Zedelgem, Belgium.
Since 1996, the Museum has re
ceived major financial support from
the Occupation Museum Fund Sup
port Group (OMFA) based in the
USA and led by its President, Dr. Ilze
Knezinska-Schwartz. On page 12
she writes about the work of OMFA
and states why it is very important
to continue to support the Museum.
Also, from the beginning of this year,
OMFA has new leadership: the Pres
ident is Irēne Lazda and Vice-presi
dent is Ēriks Kākulis.
Page 13 has a description of post
ers that the Museum has produced
and that might be of interest to Lat
vian organisations in the USA and
elsewhere. There is also a short note
about tax exempt status of donation
for the Museum – to obtain a tax ad
vantage the donation must go to a
non-profit organisation in the coun
try where the donor pays taxes. These
are LRDF in Canada, OMFA in the
USA and also the Museum for dona
tions from tax payers in Latvia.
Page 14 contains a reminder from
Dzintra Nollendorfa to notify her if
there are any questions about the lists
of donations published here and about
address changes. The photo shows the
Minister of Culture of Latvia, who on
27 April 2015 repeated her firm sup
port of the reconstruction project of
the Museum building including the
planned addition. This was in answer
to some architects who had written a
protest letter criticising the project.
All Museum supporters are grate
fully acknowledged, and the last few
pages show lists of financial dona
tions received from 1 July to 31 De
cember 2014.
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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, Raiņa bulvārī 7, Rīgā,
LV-1050,
SEB banka,
kods UNLALV2X, konta
nr. LV67UNLA0002400700517.
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. 39,
2015. gada pavasarī, Rīgā.
Iznāk divas reizes gadā.
ISSN 1407-3668
Redaktores Līga Strazda, Inese
Krieviņa, korektore Dzintra Auziņa,
maketētājs Jānis Kulmanis.
Atsauksmes par šo apkārtrakstu
aicinām sūtīt uz
pr.okupacijasmuzejs@omf.lv
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Lielbritānijā: Inese A. Smith
36 Fairmount Drive
Loughborough
LE11 3JR, United Kingdom.
ASV: čeki rakstāmi OMFA, c/o
Ilze Resnis, 10930 Nollwood
Drive, Chardon, OH 44024, USA.
Ziedojumi atskaitāmi, aprēķinot
ienākumu nodokļus.
Ar kredītkarti vai "PayPal" tiešsaistē
muzeja mājaslapā www.omf.lv
Par veikto ziedojumu rakstiet:
ziedojumi@omf.lv

Latvijas Okupācijas muzejs,
Raiņa bulvāris 7, 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

Vāka foto: Latvijas Okupācijas
muzeja ēkas iecerētās
rekonstrukcijas vizualizācija.
Autori – arhitektu birojs "5.IELA"

