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Latvijas Okupācijas muzeja

Ceļamaize Latvijas Okupācijas muzejam

Pirms gada Latvijas Okupā
cijas muzeja pamatos gul
dījām kapsulu ar vēstījumu 
nākotnei. Nu mūsu mājas 
beidzot zem jumta. 18. ok

tobrī svinam spāru svētkus. 
Paldies Latvijas valstij par šo namu, 

kurā varēsim veikt savu darbu Latvi
jas labā! Paldies Kultūras ministrijai 
un paldies "Valsts nekustamajiem 
īpašumiem", kuri pēc ilgām pūlēm ie
kustināja šo namu, kurš nu mūsu acu 
priekšā jau slejas! Paldies arhitektiem, 

kuri no Gunāra Birkerta saņēma ski
ces un tās iejūtīgi pārvērta celtniecī
bas plānos! Paldies celtniekiem, kuri 
namu cēluši un turpinās celt, lai tas 
taptu par Latvijas Okupācijas muzeja 
mājām!

Arhitektam Gunāram Birkertam 
te vajadzēja būt klāt. Pirms kādiem 
20 gadiem, pirmo reizi uz muzeju 
nākot un skatoties cauri nama pa
jumtes rāmim, viņš teica: "Tur, Dau
gavas otrā krastā, būs mans Stikla 
kalns." Tagad, tautas mutē pārtapis 

par Gaismas pili, tieši tur tas slejas. 
Gunāram Birkertam viņsaulē aizejot, 
viņš vēl nezināja, ka patiešām taps arī 
viņa Nākotnes Nams. Arī viņsaulē 
piepildās brīnumi!

Četras lietas viņam bija svarīgākas 
par visu: vecā nama melnās vara plāk
snes; baltais apšuvums; stikla siena un 
klusuma telpa. Zem stikla jumta spā
rēm top klusuma telpa, kurā ieplūdīs 
gaisma no augšas. Top arī stikla siena, 
kas izgaismos izstāžu zāli un iekštel
pas līdz pat pagrabam. >
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No Lietuvas jau atvests baltais So
mijas granīts, raupji zāģēts, ar mel
niem punktiņiem. Labi tā, Birkerts 
teica, nav jau arī mūsu gaišā tagadne 
gluži tik balta. Un melnais varš. Meis
taram tas bija svarīgi – melnu, ne sar
kanu, kāds tas bija 1970. gadā, Latvie
šu sarkano strēlnieku muzeju atklājot. 
Melnu, kāds tas apsūbējis laika gaitā, 
kāds tas bija 1993. gadā, kad tur sāka 
mājot Latvijas Okupācijas muzejs. 
Bet paliks arī sarkanais kā atgādinā
jums par laiku, kas pagājis uz neatgrie
šanos, kas vairs nedrīkst atgriezties. 
Ceru, ka celtnieku šķūņos saglabāti 
sarkanie bruģakmeņi, lai tie atkal klā
tu laukumu ap namu, kur tiem cauri 
sprauksies Birkerta birztaliņa. 

Un blakus tai – padomju oku
pācijas upuru piemiņas memoriāla 
sarkanā siena. Uz tās būs iegravēts 
lakatiņš, ko ar savu GULAG likteņ
māsu vārdiem izšuva Merija Stakle. 
Lakatiņš glabāsies jaunajā ekspozīcijā 
GULAG sargtorņa paēnā. Tas tur
pinās saglabāt atmiņu un piemiņu. 
Turpinās atgādināt.

>

Kādai ir jābūt Latvijas Oku
pācijas muzeja jaunajai 
ekspozīcijai, lai apmeklē
tāji nolasītu tās vēstījumu? 
Kāpēc ir svarīga muzeja 

misija? Un vai tā būs tikpat nozīmīga 
arī turpmāk?

Pirms dažiem gadiem, kad daļa 
Latvijas arhitektu sāka karagājienu 
pret Latvijas Okupācijas muzeja pa
plašināšanas projektu, samulsināja 
viedokļi, kuri parādījās sociālajos 
tīklos. Liela daļa feisbuka lietotāju šo 
situāciju komentēja aptuveni šādi: 
"Kāpēc gan tāds Okupācijas muzejs 
vispār ir vajadzīgs?! Cik var vaidēt par 
to okupāciju un blenzt pagātnē? Apni
cis jau! Uz priekšu, uz nākotni jālūko
jas!" Piebildīšu, ka to proponēja reāli, 
nevis anonīmi ļaudis, cilvēki, kuri pie
redzējuši okupācijas laikus un nebūt 
nepārstāvēja sabiedrības glupo galu. 

Saruna ar LOMB biedri, kuratori
jas locekli Sarmīti Ēlerti. 

Muzeja nozīme augs

Kas ir noticis? Kāpēc daļā sa-
biedrības ir šāda nicīgi vienaldzīga 
attieksme pret savas valsts vēsturi?

Negribu pārspīlēt šāda virtuālā 
burbuļa iespaidu un pieņemt to kā 

sabiedrības noskaņas paudēju, bet, 
iespējams, ir ļaudis, kuriem šķiet, 
ka vēsture uz viņiem neattiecas. Pa
domju laikā taču viens no ideoloģi
jas mērķiem bija audzināt cilvēku, 

Sarmīte Ēlerte – žurnāliste un 
politiķe, ilggadēja laikraksta 
"Diena" galvenā redaktore. 
Bijusi Latvijas kultūras ministre un 
10. Saeimas deputāte, kā arī Rīgas 
domes deputāte. 
Par LOMB biedri kļuvusi pēc Valda 
Krastiņa aicinājuma darboties 
muzeja biedrībā. 
Vecvecāki tikuši izsūtīti, 
mātes brālis bijis Zedelgemas 
karagūstekņu nometnē. 
Sarmītes tēvs darbojies nacionālās 
pretošanās kustībā "Tautas balss".

Spāru svētki mums ir zīme, ka 
uz beigām iet nu jau septiņus gadus 
pārlieku ilgā trimda pagaidu telpās 
Raiņa bulvārī. Ir pēdējais laiks. Mu
zeja saime ir gatava atpakaļceļam uz 
savām īstajām mājām. Esam pateicīgi 
visiem, gan Latvijā, gan ārzemēs, kas 
nezaudēja ticību un mūs atbalstīja gan 
naudā, gan graudā, gan ar uzmundri
nājumu, gan labu vārdu. Jūsu atbalsts 
palīdzēja mums izdzīvot un veikt savu 
darbu gaidot un gaidot, un gaidot. 
Celtniecības pēdējo posmu sākot, 
līdz mūsu ieiešanai šajā namā aicinām 
visus, kam rūp mūsu darbs, pievieno
ties aicinājumam ziedot "Ceļamaizi 
Latvijas Okupācijas muzejam".

Šī ceļamaize ļaus mums atgriezties 
un šajā namā jūs sagaidīt

– ar vestibilu, kurš godam uzņems 
gan jūs, gan tūristu plūsmas, gan Lat
vijas valsts augstos viesus;

– ar jaunu, mūsdienīgu ekspozīciju 
lielajā zālē ar GULAG sargtorni pašā 
vidū, kas uzskatāmi izstāstīs mūsu 
valsts, tautas un zemes stāstu okupā
cijas laikā;

– ar mūsu krājumu telpās, kas droši 
glabās tautas atmiņu par okupācijas 
laiku gan rakstītās, gan video liecībās, 
dokumentos un piemiņas lietās; 

– ar modernām mācību telpām 
Latvijas skolu skolēniem un skolotā
jiem; 

– ar jaunu, plašu mainīgo izstāžu 
zāli un tajā veidotām izstādēm;

– ar telpām, kurās ritēs konferen
ces, referāti, semināri, grāmatu pre
zentācijas, piemiņas brīži. 

Nams ceļas. Tā ir zīme arī mums 
gatavoties atceļam, lai ar jaunu sparu 
strādātu mūsu tautas ATMIŅAI, tau
tas upuru PIEMIŅAI un mūžīgam 
ATGĀDINĀJUMAM.

Esam gandrīz ceļā. Paldies visiem 
par ceļamaizi! 

(Saīsināta uzruna spāru svētkos 
2019. gada 18. oktobrī.) 

Valters Nollendorfs,
Latvijas Okupācijas muzeja 

biedrības valdes priekšsēdis
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kurš neatceras savu pagātni. Par to 
jau 1982. gadā savā romānā "Un ga
rāka par mūžu diena ilgst" rakstījis 
kirgīzu rakstnieks Čingizs Aitma
tovs. Leģenda par mankurtu vēsta, ka 
vergi, kuriem uzmauca galvā nokauta 
kamieļa kakla ādu, briesmīgas 
mokas svelmainajā saulē izciešot, 
tika pārvērsti par radījumiem, kam 
izdzēstas atmiņas un piederības 
sajūta. Šāds mankurts nezināja savu 
vārdu, neatcerējās tēvu un māti un 
neapzinājās sevi kā cilvēcisku būt
ni, bet bija gatavs kalpot. Piederības 
sajūta savai valodai, kultūrai, nācijai 
bija šķērslis, kāpēc izgāzās PSRS kvē
lākais mērķis veidot padomju cilvēku 
– homo sovieticus. Un šī piederības 
sajūta nevar iztikt bez vēstures – ģi
menes, dzimtas, nācijas. Pieļauju, ka 
cilvēkiem, kuriem nebija pietiekami 
stipras ģimenes pašapziņas, vecāki 
nespēja kompensēt to, ko centās at
ņemt oficiālā ideoloģija. 

Arī šis traumatiskais vēsturiskās 
atmiņas zudums kādā no posmiem 
paaudžu ķēdē ir okupācijas sekas. 
Un tomēr, par spīti padomju režī-
ma centieniem iznīcināt to, Baltijas 
valstīs tautas atmiņa bija dzīva.

Kāpēc Baltija, Latvija un Igauni
ja, tik būtiski atšķīrās, neskatoties uz 
to, ka vairāk nekā simt gadu bija daļa 
no cariskās impērijas? Tāpēc, ka mēs 
dzīvojām pavisam citā kultūras lau
kā – Eiropas kultūras laukā, kur lielā 
mērā šo kultūrpiederību ietekmēja 
vācbalti. Tieši nacionālā pašapziņa 
un kultūr identitāte ļāva 1918. gadā 
izveidot neatkarīgas, eiropeiskās 
tradīcijās balstītas valstis. Okupācijas 
laikā eiropeiskā vēsture turpināja 
dzīvot ap mums – māju fasādēs, baz
nīcu torņos, grāmatās, vecmāmiņu 
tamborētajās sedziņās un Kuzņecova 
porcelāna krūzītēs. Izpratne par vēs
turi un spēja apzināties šo piederību 
ir vērtība gan valstij, izvēloties un no
sakot savu ģeopolitisko identitāti, gan 
katram cilvēkam, domājot par savu 
dzīvi un bērnu nākotni.

Kādiem ir jābūt jaunās ekspo-
zīcijas kodiem un izteiksmes lī-
dzekļiem, lai apmeklētāji saprastu 
muzeja stāstu? Kā jāuzrunā tie, ku-
riem vārds "okupācija" emocionāli 

neko neizsaka, jo viņi ir piedzimu-
ši aiz tā laika, kad bailēs par savu un 
tuvinieku dzīvību bija jātur mute 
ciet; kad nebija pieejama patiesa 
informācija; kad cilvēkiem tika 
liegtas ceļošanas iespējas un nīci-
nāta dzimtā valoda?

Balstoties uz konkrētiem faktiem, 
eksponātiem, atmiņām, ir jāuzbūvē 
emocionāls stāsts par to, kas notiek 
ar cilvēkiem, kad viņiem tiek atņem
ta demokrātiska un neatkarīga valsts. 
Valsts ir likumos sakārtota un pare
dzama dzīves telpa, kurā mēs dzīvo
jam ar savām tiesībām un brīvībām, 
pat ja mēs par valsti katru mīļu brīdi 
nedomājam. 

Muzeja viesiem to grūti saprast. 
Kad gidi stāsta par deportācijām, 
ārzemnieki mēdz uzdot jautāju-
mu: kāpēc tie, kurus izsūtīja uz 
Sibīriju, nesauca policiju un nesū-
dzējās tiesā? 

Nav viegli aptvert, kā tas var būt, 
kad vienā dienā pazūd valsts un cil
vēks kļūst beztiesīgs. Ļoti precīzi šo 
sajūtu izstāsta mākslas zinātņu dok
tore Valentīna Freimane savā atmiņu 
grāmatā "Ardievu, Atlantīda!". Valen
tīnas vecāki dzīvoja Berlīnē. Kad pie 
varas nāca nacisti, viņi nolēma, ka 
jābrauc atpakaļ uz mierīgo, sakārto
to un drošo valsti Latviju. Protams, 
Valentīnas tuviniekus nogalināja ho
lokaustā. Lūk, tā ir šī realitāte, kad cil
vēks savā beztiesiskumā pēkšņi kļūst 
par vajātu zvēru, jo vairs nav valsts, kas 
viņu varētu aizstāvēt. 

Arī Timotijs Snaiders grāmatā 
"Melnā zeme", pētot Otrā pasaules 
kara laiku, secināja: reģionos, kur tika 
iznīcinātas valstis, kur viena okupā
cijas vara nomainīja otru, gāja bojā 
visvairāk cilvēku. Tāpēc, manuprāt, 
mērķis šai jaunajai ekspozīcijai būtu 
sniegt zināšanas un izpratni par to, ka 
demokrātiska un tiesiska valsts ir mil
zīga vērtība, ka bez savas valsts cilvēks 
ir vājš un neaizsargāts. Ekspozīcijas 
stāstam ir jābūt faktoloģiskam, bet 
tā rezultātam – emocionālam. Tam 
jārada pārliecība, ka par valsti un de
mokrātiju ir vērts pacīnīties un ka tā ir 
ikkatra cilvēka atbildība.

Jaunajā ekspozīcijā ir jāatklāj me
hānismi, kuri iznīcināja un pazemoja 

ļaudis. Taču līdztekus tam ir jāparāda, 
kā latviešu nācija okupācijas apstākļos 
spēja saglabāt apziņu, ka tai pienākas 
valsts. Šajā kontekstā, protams, tie būs 
stāsti par disidentiem un mežabrā
ļiem, bet ne tikai. Lielai daļai cilvēku 
Latvijas nācijas un arī valsts apziņu 
palīdzēja saglabāt kultūra, kur ir liels 
radošās inteliģences nopelns. Visādos 
veidos, arī starp rindām jeb Ēzopa 
valodā, tai nācās šo nācijas pašapziņu 
uzturēt. Ja mēs to nenovērtējam, tad 
īsti nav saprotams, no kurienes radās 
simti tūkstošu, kas nostājās "Baltijas 
ceļā". Kaut kas taču viņos bija sagla
bājies un dzīvojis visus šos gadus. Ir 
svarīgi, lai jaunā ekspozīcija parādītu, 
ko okupācija spēj nodarīt un kā cil
vēki tai pretojās. Jā, pretojās arī sadar
bojoties, jo radošā inteliģence nebija 
pagrīdē. Taču ik brīdi tā mēģināja pa
vērt plašāk to robežu, ko sauc "savējie 
sapratīs". 

Okupācijas muzeja jēga un sūtī-
ba – kā tev šķiet, tā saglabāsies vai 
pamazām izzudīs?

Domāju, ka muzeja nozīme augs. 
Es jau minēju divus izšķirošos fakto
rus – valsti un demokrātiju. Varbūt 
kāds domā, ka demokrātija ir tikai lie
la pļāpātava, tomēr tiesiska demokrā
tija ir vienīgā valsts pārvaldes forma, 
kas respektē cilvēka brīvību. 

Neziņas, vienaldzības radīts vai 
tīši proponēts mankurtisms draud 
ar lielām nepatikšanām. Kā mēs zi-
nām, vēsturei ir riebīgs niķis atkār-
toties... 

Patlaban pasaulē ir ļoti daudz izai
cinājumu, svārstību un nedrošības. 
Populisti un autoritāri politiķi gūst 
atbalstu. Krievija rūgst Putina agresi
vitātē. Par pagātni ir jāstāsta arī tāpēc, 
lai tā neatkārtotos nākotnē. Iznākot 
no Okupācijas muzeja, apmeklētājam 
ir jāpaņem līdzi sajūta – tas vairs ne
drīkst atkārtoties! Tātad ekspozīcijai 
jāstāsta par to, kas ir saprotams ikvie
nam cilvēkam, arī tam, kurš tajā laikā 
nav dzīvojis Latvijā, – par nelietību, 
par sāpēm, kas nodarītas nevainīgiem 
upuriem. Paralēli – stāsts par to, ka pat 
vistraģiskākajos apstākļos ir iespēja 
pretoties un pastāvēt.  

Sarunu pierakstīja Iveta Mediņa
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Fotoreportāža no Latvijas Okupācijas 
muzeja spāru svētkiem 

2019. gada 18. oktobrī Latviešu strēlnieku laukumā 1 pie OM ēkas būvlaukuma pulcējās muzeja darbinieki un 
atbalstītāji, Latvijas mediju pārstāvji, ēkas apsaimniekotāji un celtnieki, lai svinētu spāru svētkus

LOMB valdes priekšsēdis Valters Nollendorfs savā 
uzrunā sacīja, ka muzejs pārāk ilgi ir atradies 
pagaidu telpās un ir laiks atgriezties mājās. Viņš 
aicināja ikvienu iesaistīties muzeja atbalsta kampaņā 
"Ceļamaize Latvijas Okupācijas muzejam"

Svētku dalībniekus sveica Latvijas Republikas kultūras 
ministrs Nauris Puntulis
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VAS "Valsts nekustamie īpašumi" 
(VNĪ) valdes locekle Kitija 
Gruškevica un muzeja būvnieka 
SIA "Skonto būve" valdes loceklis 
Juris Pētersons pēc savām uzrunām 
deva zīmi celtniekiem pacelt spāru 
vainagu

Svinīgu un pacilājošu noskaņu sarīkojumā radīja Saulkrastu jauktais koris 
"Anima" un diriģents Matīss Tučs

Pēc vainaga pacelšanas klātesošie 
tika cienāti ar VNĪ sarūpēto 

bukstiņputru un siltu tēju. Visi 
interesenti varēja doties ekskursijā 

un iepazīties ar muzeja pārbūves 
gaitu

Šobrīd muzeja jaunajā daļā notiek 
inženiertīklu izbūve, savukārt 

vecajā daļā rit demontāžas 
darbi, antikorozijas pasākumi un 

būvkonstrukciju stiprināšana. 
Visā kompleksā turpinās darbs 

pie jumta, kāpņu un inženiertīklu 
izbūves
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Līdz ar muzeja ēkas aprišu vei
došanos darbs pie jaunās eks
pozīcijas uzņem arvien lielāku 
jaudu. Ar LOMB biedru sa
pulces 2019. gada 19. jūlija un 

20. jūlija lēmumiem ir izveidota kura
tora padome (turpmāk – kuratorija). 
Paplašinātās darba grupas uzdevums 
ir galīgajā versijā sagatavot OM jau
nās ekspozīcijas saturu un izstrādāt 
apmeklētājiem labāko funkcionālo 
modeli. Kuratorijas darbu vada OM 
Ekspozīcijas nodaļas vadītājs Kārlis 
Dambītis. Tās sastāvā ir vēl trīs OM 

Ekspozīcijas kuratorijas darbs  
un metu konkurss

darbinieki: Aija Ventaskraste, Lelde 
Neimane un Inguna Role; LOMB 
Vēstures un zinātnes komisijas lo
ceklis Edvīns Šnore; LOMB biedri 
Sarmīte Ēlerte, Viesturs Kairišs un Vi
neta Poriņa. LOMB biedre Ilze Gehe 
darbojas konsultantes statusā. 

Kuratorija, kas kopā pulcējas ap
mēram reizi nedēļā, ir atjaunojusi eks
pozīcijas struktūrplānu un scenāriju. 
Šobrīd tā veic satura saskaņošanu, un 
viens no galvenajiem uzdevumiem 
ir izlemt, kuri eksponāti atstājami un 
kuri noliekami rezervē. 

Atjaunojot ekspozīcijas saturu, 
esam izdarījuši arī vairākas būtis
kas izmaiņas ekspozīcijas struktūrā. 
Diemžēl Latvijas okupācijas vēstu
res stāsts ir gana sarežģīts un garš. 
Tradicionāli ierastais šo notikumu 
izklāsts ievērojami pārsniedz muze
ja ēkas fiziskās iespējas. Ekspozīcijas 
zāles platība ir tikai 800  m2, tāpēc 
dažas tēmas esam bijuši spiesti ap
vienot un sašaurināt, bet dažas radīt 
no jauna. Viens no problemātiska
jiem jautājumiem ir pēdējās – no
slēguma tēmas "Okupācijas sekas" 

n Muzeja jaunā ekspozīcija

Zāle, kurā tiks iebūvēta jaunā muzeja ekspozīcija
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Tramps, kurdi, Latvija  
un Okupācijas muzejs

Prezidenta Trampa pavē
le Amerikas militārajām 
vienībām atkāpties no po
zīcijām Sīrijā pārsteidza 
pasauli. Satraukumu radīja 

šķietamā nodevība pret sabiedrota
jiem kurdiem, kuri bija nesuši lielus 
upurus kopējā cīņā pret musulmaņu 
teroristiem, "ISIS". Kaut gan viņi ir cī
nījušies par savu brīvību vairāk nekā 
30 gadus, bez Amerikas atbalsta kur
du tauta tagad ir apdraudēta. Bet gal
venais – pasaules valdības un mediji 
izteica bažas, vai var vairs uzticēties 
citiem Amerikas līgumiem un solīju
miem pēc prezidenta skaidrojumiem, 
ka kurdu cīņas "asinīm slacītā tuksne
sī" neskar Amerikas valsts intereses 
un ir "tālu no Amerikas krastiem". 
Viens otrs atgādināja, ka Lielbritā
nijas premjera Nevila Čemberlena 
skaidrojums 1938. gadā bija līdzīgs: 
Čehoslovākijas dēļ Anglijai nebūtu 
jāiesaistās "strīdā starp tālām zemēm, 
par kurām mēs maz zinām". Zīmīgi, 
ka vairākas avīzes un ziņu žurnāli 
aizrādīja, ka tieši Baltijas valstīm 
būtu iemesls justies apdraudētām 
un rūpēties par savu neatkarību. 
Kaimiņu valsts, kura varētu sagaidīt 
mediju skatījumā līdzīgu vērtējumu 
pēc Trampa rīcības, ir Somija. Bet 
šis Baltijas kaimiņš reti tiek minēts 
šinī sakarā. Lai arī varētu teikt, ka So

mija atšķiras no Baltijas valstīm, pa
matā visas četras valstis vēstures un 
novietojuma ziņā ir līdzīgas. Kāpēc 
pastāv konceptuālā pieeja, kas uzska
ta Somiju par mazāk apdraudētu? 
Pamatu tam var atrast kādā Somijas 
sabiedrības aptaujā pirms 10–15 
gadiem, kas aprakstīta žurnālā "The 
Economist". Tika uzdoti trīs jautā
jumi. Pirmais: "Kādai Somijas varas 
iestādei jūs visstingrāk uzticaties?" 
Apmēram 90% no aptaujas dalībnie
kiem atbildēja: "Armijai, bruņotajiem 
spēkiem." Otrais jautājums: "Vai jūs 
cīnītos, ja valstij uzbruktu kāda sve
ša vara?" Apmēram 80% atbildēja 
apstiprinoši. Pēdējais jautājums bija 
izaicinošs: "Vai jūs pretotos arī tad, ja 
cīņa būtu bezcerīga?" Uz šo jautāju
mu 66% atbildēja apstiprinoši.

Tātad valsts brīvība un drošība 
nav saistīta tikai ar lielgabalu skaitu, 
bet varbūt skaidrāk redzama pilsoņu 
pozitīvā attieksmē pret zemi, tautu, 
valodu, senču upuriem un kultūru. 
Latvija var justies mazāk apdraudēta 
zem "NATO" spārniem. Tomēr varam 
vilties, ja lielvalstis atkārto Trampa po
litiku. "NATO" vienošanās 5. pants no
saka, ka ir nepieciešama visu "NATO" 
dalībvalstu piekrišana, lai "NATO" ie
saistītos karā. Mātes Atēnās var prasīt: 
"Vai Latvijas jaunās paaudzes pilsoņi 
jau stāv pozīcijās?" Arī mātes Bergenā, 

Romā, Zagrebā, Parīzē vai Prāgā varētu 
prātot līdzīgi. Tādas šaubas var apdrau
dēt Latvijas drošību un pastāvēšanu. 

Šodien Latvijas Okupācijas muze
jam ir būtiska, aktuāla loma parādīt 
un skaidrot netaisno un vardarbīgo 
iebrukumu Latvijā un sekojošo 51 
gadu garo okupāciju un tās sekas. Tad 
Latvijas jaunajai paaudzei kļūs skaid
ra un saprotama dzimtenes vēsture. 
Viņi apzināsies, ka brīvība nav lēta, ka 
politiskie, sociālie un kulturālie zau
dējumi, ko radījusi okupācija, ir lieli 
un grūti atgūstami un daļēji turpinās 
šodien. Tikai izaicinot un iesaistot šo 
paaudzi, varam cerēt, ka Latvijas jau
nieši veidos pozitīvu attieksmi pret 
brīvu, latvisku valsti, kuru būtu gatavi 
aizstāvēt. Turklāt Latvija būs drošāk 
pasargāta no ienaidnieka, kas nevēlē
sies konfrontēt vienotu, pašaizliedzī
gu tautu, kas ir uzticīga savai zemei 
un vēsturei. Nesenā pieredze Ukrainā 
ir pamācoša. Krievija okupēja Kri
mu pārliecībā, ka Ukrainā iedzīvotāji 
nav vienoti savā valsts apziņā. Latvijā 
tautas un valsts apziņa ir eksistences 
jautājums, kas būtiski iesaista Okupā
cijas muzeju. 

Prof. em. Dr. Paulis Lazda,
LOM projekta autors un OM 

dibinātājs, Vēstures un zinātnes 
komisijas priekšsēdis

– izklāsts. Līdz šim ir pierasts uz to 
raudzīties ļoti vienkāršoti – pār
svarā skarot izmērāmās sekas, taču 
mūsu uzdevums ir apmeklētājam 
parādīt arī tās sekas, kuras atstājušas 
ietekmi mūsdienu Latvijas sabied
rībā, bet nav izmērāmas. Lai ap
tvertu šo problemātiku, kuratorijas 
pārstāvji konsultējas ar dažādu tēmu 
ekspertiem un pētniekiem. 

Būtiska aktualitāte ceļā uz jaunās 
ekspozīcijas izveidošanu ir šobrīd 
notiekošais dizaina konkurss. Ap
zinoties, ka ir pagājuši jau gandrīz 
septiņi gadi kopš pēdējās ekspozī

cijas dizaina versijas tapšanas, par 
konkursa nepieciešamību lēma 
LOMB biedri šīs vasaras kopsapul
cē. Šobrīd konkursa pretendenti 
izstrādā savus ekspozīcijas dizaina 
piedāvājumus. Dalībniekiem līdz 29. 
novembrim ir jāiesniedz meti, kas 
parāda ekspozīcijas kopējo dizaina 
koncepciju, kā arī detalizētu dizaina 
piedāvājumu G ULAG tēmai. Darbus 
vērtēs konkursa žūrija šādā sastāvā: 
komisijas priekšsēdētājs – LOMB 
valdes priekšsēdis Valters Nollen
dorfs; LOMB valdes locekļi Dzintra 
Bungs, Rihards Pētersons; LOMB 

biedri Edvīns Šnore, Sarmīte Ēlerte, 
Viesturs Kairišs; LOM darbinieki 
Taiga Kokneviča, Gundega Michele, 
Kārlis Dambītis, Inguna Role, Ziedo
nis Grigorjevs; pieaicinātie eksperti 
Aigars Bikše, Jānis Garjāns, Irīna Zei
bārte un Rolands Vegners. Konkursa 
uzvarētāju mets tiks nodots apsprie
šanai LOMB biedru sapulcē. Ja biedri 
piedāvājumu akceptēs, LOMB valde 
slēgs līgumu ar uzvarētāju par tālāko 
ekspozīcijas veidošanu. 

Kārlis Dambītis,
OM Ekspozīcijas kurators
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Direktora maiņa 

Ceram, ka Latvijas Okupācijas 
muzejam (LOM) decembra 
vidū būs jauns direktors. 

Līdzšinējais direktors Gu
nārs Nāgels 20. jūlijā biedru 

sapulces laikā negaidīti uzteica darba 
līgumu ar Latvijas Okupācijas muze
ja biedrību (LOMB). Saskaņā ar LR 
Darba likuma 100. pantu viņš turpināja 
darbu līdz 20. augustam. 

Savā vēstulē Gunārs Nāgels min 
aiziešanas iemeslus: "Latvijas Okupā
cijas muzeja valde ir tagad iejaukusies 
muzeja operatīvajā darbībā un stingri 
ierobežojusi manas tiesības līdzekļu 
izmantošanā. Es uzskatu, ka iejaukša
nās novedīs vai ir jau novedusi pie lī
dzekļu neracionālas izmantošanas. Es 
izjūtu lielu atbildību pret ziedotajiem 
un valsts piešķirtajiem līdzekļiem un 

Latvijas Okupācijas muzeja biedrības biedru sapulce 2019. gada 20. jūlijā

neuzskatu, ka es varu piedalīties tās ne
racionālā izmantošanā."

LOMB valdes ārkārtas sēdē 22. jūlijā 
Gunāram Nāgelam bija iespēja sīkāk pa
skaidrot savas atkāpšanās iemeslus, kuru 
pamatā galvenokārt bija valdes lēmums 
saskaņot direktora sagatavotos līgumus 
saistībā ar LOM jaunās ekspozīcijas vei
došanu un izdevumiem, LOM pārceļo
ties uz pārbūvēto un paplašināto namu. 
Uzklausot un debatējot par direktora 
skaidrojumiem, valde nolēma: "Pie
ņemt LOM direktora Gunāra Nāgela 
atlūgumu un izteikt viņam pateicību par 
darbu, ko viņš veicis Latvijas Okupāci
jas muzeja labā." Sēdē piedalījās četri no 
pieciem valdes locekļiem. Lēmums bija 
vienbalsīgs. 

Skaidrības labā jāpastāsta, ka LOM 
ir LOMB struktūrvienība. Tam nav 

patstāvīga juridiska statusa. Saskaņā ar 
Latvijas Republikas Biedrību un nodi
binājumu likumu par LOM darbu juri
diski atbildīga ir biedru ievēlētā LOMB 
valde. LOM direktoru amatā apstiprina 
LOMB biedru sapulce, un viņš darbo
jas uz LOMB valdes pilnvaru pamata. 
Šīs pilnvaras nav neierobežotas. 

LOMB valde LOM direktora vietas 
izpildītājas amatā apstiprināja Krājuma 
nodaļas vadītāju Taigu Kokneviču un 
viņas vietnieces amatā ilggadējo LOM 
direktori Gundegu Micheli. Patlaban 
norit konkurss jauna direktora atra
šanai. Jaunā direktora apstiprināšana 
iekļauta LOMB 14. decembra ārkārtas 
biedru sapulces darba sekā. 

Valters Nollendorfs,
LOMB valdes priekšsēdis
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Informācijas laikmetā Maskava 
uzbrūk Latvijai ar dezinformāci
ju, viltus ziņām un kiberuzbru
kumiem. Tās mērķis ir šķelt tautu, 
valsti un sabiedrotos, tajā skaitā 

"NATO".
Amerikas Latviešu apvienība sa

vulaik palīdzēja, lai Latvija iekļūtu 
"NATO". Šodien mēs aicinām ikvie
nu ASV dzīvojošo, balsstiesīgo lat
vieti sazināties ar saviem pārstāvjiem 
Kongresā, lai konsekventi iestātos par 
"NATO" milzīgo lomu Amerikas un 
Latvijas aizsardzībā, tādā veidā stipri
not Latvijas aizsardzību pret Kremļa 
propagandas mašinēriju. 

Vienotībā ir spēks, un ALA piedā
vā ASV latviešu balsis apvienot, uz
runājot ASV likumdevējus ar "Baltic 
Call to Action UNIT" grupu. Četras 
reizes gadā grupas dalībnieki saņem 
epasta sūtījumus ar kontaktinfor
māciju un personalizētu tekstu, ko 

Jauna izstāde 
"Cerību raksti"

Uz sētas pie Latvijas Okupā
cijas muzeja no decembra 
vidus būs skatāma jauna 
izstāde, kas piedāvās garām
gājējiem un muzeja viesiem 

ielūkoties muzeja krājuma rokdarbu 
kolekcijā. Kopā ar likteņstāstiem izstā
dē attēloti vairāki desmiti rokdarbu, ku
rus darinājušas sievietes ieslodzījumā, 
izsūtījumā un bēgļu nometnēs.

Neziņa, ciešanas, bads un ilgas pēc 
dzimtenes ir sajūtas, kas pavadīja tūk
stošiem Latvijas iedzīvotāju, kurus 
karš un represīvie režīmi atšķīra no 
dzimtenes pretēji viņu gribai. Rokdar
bu darināšana bija viens no veidiem, 
kas palīdzēja psiholoģiski un arī prak
tiski izdzīvot necilvēcīgajos apstākļos. 
Lai gan sagādāt materiālus un darba
rīkus bija sarežģīti un dažreiz tie bija 
jāizgatavo pašiem, cerība izdzīvot un 

atgriezties bija spēcīgāka par bailēm 
un sāpēm. Šīs cerības sievietes ie
mūžināja izšūtos rakstos, izgatavojot 
sedziņas, galdautus, apģērbu un citus 

darinājumus. Daļa no šiem darbiem ir 
nonākusi muzeja kolekcijā.

Izstādes veidošanu finansiāli at
balstīja Rīgas dome. 

Maskavas agresija turpinās – aicinām 
latviešus ASV un citās zemēs to atspēkot!

nosūtīt saviem Kongresa deputā
tiem. 

"Baltic Call to Action UNIT" mēr
ķis ir vienkāršs: atkārtoti un bezpar
tejiski informēt ASV Kongresu par 
nepieciešamību aizstāvēt ASV intere
ses drošībai un demokrātijai Baltijā – 
stipru "NATO", aizsardzību pret Mas
kavas agresiju un stipras ekonomiskas 
un politiskas saites ar Baltiju.

Aicinām jūs pieteikties "Call to Ac
tion UNIT" grupai mūsu mājaslapā: 
www.alausa.org, klikšķinot "Call to 

Action" vai rakstot alacalltoaction@
alausa.org.

Svarīgi, lai mūsu kopējā balss turpi
na skanēt ASV Kongresa birojos. 

Katra balss – JŪSU balss – ir sva
rīga šajā korī! Lietosim to spēku, kas 
mums ir kā ASV vēlētājiem, lai nodro
šinātu mūsu valdības atbalstu Latvijas 
un Baltijas drošības interesēm. Klu
sums ir zaudējums mums visiem!  

Dzintars Dzilna,
ALA sabiedrisko attiecību vadītājs

Tamborēta spilvendrānas mežģīne. Izgatavoja Līze Jēkabsone (1891) 
nometinājumā Omskas apgabala Ņižņijomskas rajonā (Krievijas PFSR) 
1949.–1957. gadā
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Ukrainas 
prezidents 
oficiālā vizītē 
muzejā

16. oktobrī Latvijas Okupācijas 
muzejā viesojās Ukrainas prezidents 
Volodimirs Zelenskis kopā ar kun
dzi Olenu Zelensku.  Muzeja eks
pozīciju augstajiem viesiem izrādīja 
LOMB valdes priekšsēdis Valters 
Nollendorf s.

n Īsās ziņas

Augustā Stūra mājas pagalmā notika Sanitas Reinsones dokumentālās prozas darba "Meža meitas" 
viesizrādes. Režisora Mārtiņa Eihes veidotajā izrādē 12 sievietes – meža meitas – atklāj piedzīvoto mežos, 
purvos un cietumā nacionālo partizānu kara laikā

Valmieras teātra viesizrādes Stūra mājā
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Konferenci "Pēckara bruņotā pre
tošanās Baltijas valstīs un Polijā: cīņa 
par brīvību" muzejs rīkoja sadarbī
bā ar Polijas, Igaunijas un Lietuvas 
vēstniecībām Latvijā, LU Latvijas 
Vēstures institūtu un valsts pētījumu 
programmu "Latvijas mantojums un 
nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspē
jai". Konference notika 19. septembrī 
Latvijas Universitātē.

Muzeja Izglītības nodaļa 16. aprīlī, 15. un 22. oktobrī rīkoja tālākizglītības kursus skolotājiem "Ceļš uz Latvijas 
neatkarības atjaunošanu: Atmoda, Latvijas Tautas fronte, čeka un "Radio Brīvā Eiropa"". Seminārā kopumā 
piedalījās 80 skolotāju. Viena no lekcijām notika Tautas frontes muzejā. Dainis Īvāns lasīja lekciju "Vienotība 
un pretrunas Latvijas Tautas frontē"

Kursi skolotājiem par Latvijas 
neatkarības atjaunošanu

Muzejs 
piedalās 
starptautiskas 
konferences 
rīkošanā

Latviju ar referātu "Bruņotā pretestība Latvijā 1944–1957" konferencē 
pārstāvēja Latvijas Vēstures institūta pētnieks Zigmārs Turčinskis
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Jaunieguvumi Sagatavojusi Taiga Kokneviča, 
Latvijas Okupācijas muzeja galvenā krājuma glabātāja

Robežsargi ar ģimenēm 20. gs. 
30. gadu beigās. 1. rindā (sēž 
uz zemes) no kreisās: sardzes 
priekšnieka Fridriha Puriņa dēls 
Voldemārs (1925-*), sarga Žaņa 
Krieviņa dēls Artūrs; 2. rindā no 
kreisās: sarga Eduarda Kalniņa meita 
Erika Herta, sarga E. Kalniņa sieva 
Tatjana, 3. sardzes priekšnieka Jāņa 
Blakšenieka sieva Jadviga, sarga 
Žaņa Krieviņa meita Rita, sarga 
Ž. Krieviņa sieva Jūlija, 2. sardzes 
priekšnieka F. Puriņa sieva Hermīne 
(1896-*); 3. rindā no kreisās: 
sargs Eduards Kalniņš, sargs Valdis 
Grīnvalds, sargs Salmiņš, sargs 
Kārlis Beizāks (1915-*), sargs Žanis 
Krieviņš, 2. sardzes priekšnieks 
Fridrihs Puriņš, 3. sardzes 
priekšnieks Jānis Blakšenieks. 

Robežsargi 20. gs. 30. gadu otrajā 
pusē. 1. rindā no kreisās: sargs 
Jānis Locāns, sardzes priekšnieks 
virsnieka vietnieks Fridrihs Puriņš, 
sargs Kārlis Beizāks (1915–*);  
2. rindā no kreisās – sargi Salmiņš, 
Valdis Grīnvalds, Žanis Krieviņš, 
Eduards Kalniņš
* Nogalināts uzbrukumā Masļenku 
sardzei 1940. gada 15. jūnijā.

Sagrautā Masļenku sardzes 
ēka pēc PSRS Iekšlietu Tautas 
komisariāta (NKVD) kaujinieku 
uzbrukuma 1940. gada 15. jūnijā
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2017. gada vasarā Latvijas Oku
pācijas muzejs saņēma unikālu dāvi
nājumu no Jāņa Ilmāra Gravenie-
ka (Lielbritānija) – fotokolekciju, 
ko daudzus gadu desmitus glabājusi 
ģimene. Viņa tēvs robežsargs Ar
tūrs Gravenieks (1909–?) aizrāvās 
ar fotografēšanu: fotografēja kolēģu 
ikdienu, vairākās fotogrāfijās iemū
žināti vēlāk Masļenkos nogalinātie 
robežsargi un viņu ģimenes locekļi. 
Viņš fotografēja 1940. gada 15. jū
nija PSRS Iekšlietu Tautas komisa
riāta kaujinieku uzbrukuma upurus 
un nopostītās sardzes ēkas nākama
jā dienā pēc traģēdijas.

Artūra Gravenieka fotogrāfijas 
par Masļenku upuriem viņa dzīves
biedre Lūcija pēc aicinājuma laik
rakstos nosūtīja uz vācu okupācijas 
laika propagandas izdevuma "Bai
gais Gads" redakciju, un četras no 
tām izmantotas 1942. gadā izdotajā 
brošūrā "Baigais gads". Fotogrāfijas 
Gravenieku ģimene paņēma līdzi, 
dodoties no Kurzemes ar kuģi uz 
Vāciju un vēlāk, 1951. gada oktob
rī, izceļojot uz Lielbritāniju.

Artūrs Gravenieks dienēja Lat
viešu leģiona 19. divīzijā. 1945. gadā 
kopā ar sievu Lūciju, dēliem Jēkabu 
un Jāni ar kuģi devās no Kurzemes 
uz Vāciju, pēc tam atgriezās pie sa
vas vienības Kurzemē. Viņa turp
mākais liktenis nav zināms. Pēdējo 
ziņu Lūcija no viņa saņēma 1945. 
gada 28. martā no Ščecinas. Iespē
jams, viņš miris ieslodzījumā. 

Daces Slavinskas un Judītes 
Čunkas dokumentālā filma "Sargāj’ 
savu tēvu zemi", kas veltīta Latvi
jas robežsardzes simtgadei, iekļauj 
Jāņa Ilmāra Gravenieka stāstījumu, 
filmā izmantotas Artūra Gravenie
ka fotogrāfijas, kā arī citi fotoma
teriāli no Latvijas Okupācijas mu
zeja krājuma; komentārus sniedz 
Latvijas Okupācijas muzeja eks
pozīcijas kurators Kārlis Dambītis. 
Filma skatāma portālā "Replay.lv": 
http://ejuz.lv/31yw. 

Muzejs saņēmis divus lielus 
testamentārus novēlējumus

Latvijas Okupācijas muzeju 
2019. gada vasarā sasniedza 
divi lieli testamentāri novēlē
jumi. Jūnijā saņēmām Helē
nes Pizičs testamentāro no

vēlējumu muzejam – 244 118 eiro. 
Ziņas par testamenta atstājēju ir sko
pas: Helēne Pizičs dzīvoja Amerikas 
Savienotajās Valstīs, Des Plaines pil
sētā Ilinoisā. Viņa visu mūžu strādāja 

Edvīns Peniķis kopā ar māti 
un māsu iebrauca Austrālijā 
1949. gadā. Divus gadus viņš 
strādāja līguma darbus, bet 
tad devās darbā uz Jaungvi

neju. Pēc pāris gadiem viņš atgriezās 
Kanberā un sāka darbu Austrālijas 
Nacionālajā universitātē "Research 
School of Physics and Earth Scien
ces" kā galvenais tehniķis. Tur arī viņš 
nostrādāja līdz pensionēšanās laikam.

Edvīns aizrāvās ar radioamatie
rismu. Lai paplašinātu zināšanas un 
iepazītos ar citiem radioamatieriem, 
viņš daudz ceļoja un piedalījās starp
tautiskās konferencēs.

Viņa mājas pagalmā bija lielais ra
diomasts, bet mājā plaukti pilni ar 
grāmatām par radio.

Edvīns   cienīja arī klasisko mūziku. 
Sevišķi  viņam patika Vāgnera darbi. 

Gandrīz katrus divus gadus viņš  devās 
uz Vāciju, Baireitu, klausīties Vāgneru. 

Edvīns bija viens no tautas deju ko
pas "Sprigulītis" dibinātājiem un visu 
mūžu atbalstīja "Sprigulīša" pasāku
mus.

Viņš darbojās arī "Daugavas Vana
gos" (DV). Sākuma gados viņš bija 
DV Kanberas nodaļas dalībnieks un 
kasieris, bet vēlākos gados – Kanbe
ras nodaļas valdes priekšsēdis. Par no
pelniem šajā darbā viņš saņēma DV 
krūšu nozīmi zeltā.

Daudzus gadus Edvīns bija Kanbe
ras ev. lut. draudzes valdes sekretārs.

Edvīns atbalstīja ikvienu centienu 
latviešu un Latvijas labā. 

Sarakstīts pēc Peniķa kunga testa-
menta izpildītāju Intas Skrīveres un 
Skaidrītes Darius sniegtajām ziņām 

Edvīna Peniķa piemiņai 

par medmāsu. Helēne Pizičs Latvijas 
Okupācijas muzeju pirmo reizi ar zie
dojumu atbalstīja 2001. gadā. 

Augustā no Austrālijas ienāca 
Edvīna Peniķa testamentā novēlētie 
365 282 eiro. 

Skumstam par muzeja atbalstītāju 
aiziešanu viņsaulē, bet esam gandarīti, 
ka ar savu pēdējo gribu viņi ir nodroši
nājuši muzejam iespēju strādāt tālāk.  

Helēne Pizičs Edvīns Peniķis
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Kas notiek ar testamentu novēlējumiem, 
kurus saņem OMFA?

OMFA sēde 2019. gada 2. septembrī. No kreisās: kasiere Ilze Resnis, priekšsēdes vietnieks Eriks Kākulis, 
priekšsēde Irēne Lazda, ilggadējā priekšsēde un mājas māte Ilze Schwartz, juriskonsults Juris Kīns un 
sekretārs "pro tem" Paulis Lazda. OMFA finanšu pārzinis Pēteris Bolšaitis piedalījās ar neklātienes ziņojumu

Latvijas Okupācijas muzeja at
balsta grupa (OMFA) tikās 
gadskārtējā sēdē Garezerā 2. 
septembrī. Starp jautājumiem, 
kurus sēdē pārrunāja, bija 

Latvijas Okupācijas muzeja (OM) 
finanses un nepieciešamība piesaistīt 
līdzekļus atjaunotā muzeja atbalstam. 
Katrs ziedojums ir muzejam svarīgs. 
Lai varētu izglītot arī nākamās paau
dzes, muzejam ir nepieciešams, ka 
atbalstītāji atceras Okupācijas muze
ju arī savos testamentu novēlējumos. 
Kas notiek ar testamentu novēlēju
miem, kad tos saņem OMFA?

Vispirms īss pārskats par to, kas no
tiek ar visiem ziedojumiem, ko saņem 

OMFA. OMFA dibināšanas mērķis 
bija veidot pamatfondu, kas nodroši
nātu OM pastāvēšanu un neatkarību 
no valsts politikas. Deviņdesmitajos 
gados un vēl ilgi pēc tam ASV bija 
daudz drošāks tirgus ziedojumu iegul
dīšanai un ziedotā nauda, kura nebija 
vajadzīga OM kārtējiem izdevumiem, 
tika ieguldīta ilgtermiņa vērtspapīros 
"ASV Fidelity Investment" kontos, lai 
naudiņa "strādātu". OMFA ziedoto 
līdzekļu apsaimniekošanu uzņēmās 
Pēteris Bolšaitis, kura ieguldījumu 
stratēģija ik gadu sevi pierādīja. Lai 
gan Okupācijas muzeja līdzekļus Lat
vijā apsaimnieko Okupācijas muzeja 
biedrības (OMB) Finanšu komisija, 

Pēteris ik mēnesi seko līdzi un nosū
ta muzeja direktoram pārskatu par 
līdzekļiem OM un OMFA kontos un 
to darbīgumu. 

OMFA kasiere Ilze Resnis ik mē
nesi nosūta muzeja vadībai pārskatu 
par OMFA ienākumiem, izdevu
miem, atsevišķas un kopējas OMFA 
kontu bilances, kā arī ziedotāju vār
dus, adreses un piezīmes. OMFA 
revidenti, pazīstamās ASV firmas 
"CliftonLarsonAllen" pārstāvji Oklē
rā Viskonsinā nodrošina, ka OMFA 
precīzi ievēro ASV labdarības organi
zāciju noteikumus. 

Okupācijas muzejs jau no dibinā
šanas ir bijis atkarīgs no ziedojumiem 
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Esam pateicīgi visiem, kas do
mājuši par Latvijas Okupāci
jas muzeju, rakstot savu tes
tamentu. Tas ir viņu pēdējais 
ziedojums un novēlējums, 

par ko jūtamies sevišķi atbildīgi. Tā
pēc testamentārus novēlējumus, ko 
saņemam Rīgā, galvenokārt ieguldām 
ilgtermiņa noguldījumos un vērtspa
pīros, lai tie vēl ilgi atbalstītu muzeja 
darbu. 

Pastāv divi fondi, kuros nonāk 7/8 
novēlējumu: Nākotnes Nama fonds 
un Nākotnes fonds. Apmēram vienu 
astotdaļu veltām muzeja operatīvā 
budžeta papildināšanai. Nākotnes 

Kas notiek ar novēlējumiem Latvijas 
Okupācijas muzejam? 

Nama fondā ieguldām 3/8 novēlēju
ma jaunās ekspozīcijas veidošanai un 
muzeja iekārtošanai. Tos atzīmēsim 
pabeigtajā namā ar vārda plāksnīti 
vai citā piemērotā veidā. Nākotnes 
Nama fonds beigs darbu, kad būsim 
iekārtojušies savās pārbūvētajās un 
paplašinātajās telpās. Atlikušos fonda 
līdzekļus paredzam ieskaitīt Nākot
nes fondā.

Nākotnes fondā jau tagad iegulst 
vismaz 1/2 no katra novēlējuma; pēc 
Nākotnes Nama fonda darbības bei
gām tajā nonāks vismaz 7/8 novēlē
juma. Nākotnes fonds palīdz garantēt 
muzeja ilgtspēju. 

Ar Latvijas Okupācijas muzeja 
biedrības lēmumu fonda līdzekļus 
apsaimnieko biedrības ievēlēta Uz
ticības padome. Tās uzdevums ir 
gādāt par lietpratīgu un drošu fonda 
apsaimniekošanu un līdzekļu piešķir
šanu muzeja darbībai, galvenokārt no 
vērtības pieauguma un dividendēm, 
bet ne vairāk kā 5% gadā. Aizgājušo 
labdaru vārdi ar pateicību tiek minēti 
Nākotnes fonda pārskatos un ziņoju
mos. 

Valters Nollendorfs,
Nākotnes fonda Uzticības padomes 

priekšsēdis

ASV, lai sabalansētu OM budžetu. 
(2018. gadā, atbildot uz OM lūgu
mu, OMFA nosūtīja muzejam USD 
350  000.) Priecājamies, ka pēdējos 
gados ir ienākuši ievērojami ziedo
jumi un testamentu novēlējumi no 
Austrālijas. Ceram, ka jaunā ziedoju
mu vākšanas akcija "Ceļamaize Oku
pācijas muzejam" motivēs arī Latvijas 
iedzīvotājus atbalstīt muzeju.

Gan Okupācijas muzejam Rīgā, 
gan OMFA ASV pastāv divi galvenie 
ieguldījumu fondi – Nākotnes Nama 
fonds un Pamatfonds. (Trešais, Bērzi
ņasBaltiņas fonds, ir mērķziedojums 
latviešu valodas likteņa izpētei.) No 
OMFA pārziņā esošajiem līdzekļiem 
94,4% ir ieguldīti vērtspapīros – 
galvenokārt indeksētos akciju fondos. 

No ieguldītajiem līdzekļiem 57,6% 
ir Pamatfonda daļa, 36,7% Nākotnes 
Nama fonda daļa un 5,7% Bērziņas
Baltiņas fonda daļa. Nākotnes Nama 
fondā iegulda ziedojumus, kuri ir no
zīmēti atjaunotā muzeja iekārtošanai 
un jaunajai ekspozīcijai. Tie līdzekļi 
drīzumā būs muzejam vajadzīgi, un 
tad šis fonds beigs darboties. Tomēr 
līdzīgs fonds tiks atvērts, lai ziedoju
mi, kuri tiek nozīmēti kādam īpašam 
ilgtermiņa projektam, nesēdētu dīkā. 
Pamatfonda pamatkapitāls tiek uzska
tīts par neaizskaramu rezervi muzeja 
ilgtspējas nodrošināšanai. Pamatfon
dam (uz 1.10.2019: USD 2 255 952) 
ir strauji jāpieaug, lai procenti no fon
da būtu nozīmīgs pienesums muzeja 
budžetam. 

No testamentu novēlējumiem, kas 
nav nozīmēti specifiskiem mērķiem, 
80% iegulda OMFA Pamatfondā ("Fi
delity Capital Fund") un 20% citām 
muzeja vajadzībām. Informācija par 
testamentu ziedotājiem tiek nodota 
Okupācijas muzeja vadībai, un ziedo
jumi un ziedotāji tiek muzejā piemēro
tā veidā atzīmēti. Testamentu novēlē
jumi ir Okupācijas muzeja atbalstītāju 
pēdējā dāvana muzejam un tiek attie
cīgi novērtēti un atzīti. Paldies visiem 
muzeja atbalstītājiem! Nodrošināsim 
ar savu testamentu, ka muzeja stāsts 
turpina izskaidrot arī nākamajām pa
audzēm, ko Latvijas tauta ir cietusi un 
pārdzīvojusi, kādas sekas mums jāpār
var, un tādējādi būs cerība uz tiešām 
brīvu, neatkarīgu un gaišu Latviju! 

Šis ir jau piektais apkārtraksts, 
ko izdodam divās versijās 
– vienu latviešu valodā un 
otru gan latviešu, gan angļu 
valodā. Tādā veidā ceram 

palielināt mūsu mazā žurnāliņa lasītā
ju loku. 

Ceru, ka arī jūs, lasītāji, kuri nedzī
vo Latvijā, novērtējat iespēju lasīt di

Godātie apkārtraksta lasītāji!
vās valodās. Liels, liels paldies OMFA 
priekšsēdei Irēnei Lazdai, kura, šķiet, 
bija pirmā, kas ierosināja šādu ideju. 
Viņa ir vienmēr ļoti atsaucīgi strādāju
si pie rakstu pārtulkošanas. 

Otrs lielais paldies muzeja redkolē
ģijas vadītājai Gundegai Michelei. Arī 
viņa ļoti palīdzējusi gan ar tulkošanu, 
gan tekstu rediģēšanu.

Piedāvājiet apkārtrakstu palasīt arī 
saviem angliski runājošajiem drau
giem! 

Varbūt tā muzejs iegūs kādu jaunu 
atbalstītāju! 

Inese Jansone,
OM sabiedrisko attiecību vadītāja 

un apkārtraksta redaktore
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Ar ziedojumiem GODINĀTI
no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 30. jūnijam

* Ziedojumi Nākotnes Namam

Aina Dz. BAUMANIS, dzim-
šanas dienā – USD 100, Lūcija 
Sprenne; 
Aldis J. BIRZULIS, atzīmējot 
savu dzimšanas dienu – AUD 
1000, Aldis J. Birzulis*; 
Marianne FOY, Bostonas 
latv. skolas absolvente – USD 
50, Amerikas Latviešu tautiskā 
savienība (ALTS); 
Viktors Elmārs Jānis GRAU-
DIŅŠ – AUD 50, Ināra un 
Valdis Graudiņš*; 
Šanona HOLOHAN, Bostonas 

latv. skolas absolvente – USD 
50, Amerikas Latviešu tautiskā 
savienība (ALTS); 
Žaklīna KENNEY, Bostonas 
latv. skolas absolvente – USD 
50, Amerikas Latviešu tautiskā 
savienība (ALTS); 
Vita KRISTOVSKA, 80. dzim-
šanas dienā – AUD 200, Ināra 
un Valdis Graudiņš*; 100, Anita 
un Ivars Apelis*; Māra Kazi
ņa*; Valda Rube*; 50, Anda G. 
Migle*; 20, Korporācijas "Dau
gaviete" Sidnejas kopa*; Māris 
Krusts*; 
LATVIJAS SIMTGADĒ – 

AUD 100, Inese Drēziņa*; 
Jānis un Velta LAZDA, kāzu 
jubilejā – USD 100, Ruta Frei
manis; 
Paulis LAZDA, 80 gadu jubi-
lejā – USD 800, Jānis un Velta 
Lazda; 
Pēteris MĀRTIŅŠ, Bostonas 
latv. skolas absolvents – USD 
50, Amerikas Latviešu tautiskā 
savienība (ALTS); 
Andris PADEGS, 90. dzim-
šanas dienā – USD 200, Aija 
Pelše; 100, Ņūdžersijas Latviešu 
biedrība; Vilnis un Maija Bauma
nis; Martins un Kristina Putenis; 

No 2019. gada 1. janvāra 
līdz 2019. gada 30. jūni
jam no Austrālijas saimes 
– gan organizācijām, gan 
individuālām personām 

– kopā ar ziedojumiem Zedelgemas 
piemineklim saņemti 29 atsevišķi zie
dojumi. 

Ziedojumu sadale (AUD):
Nākotnes Namam 13 5340
Vispārējām vajadzībām 9  7710
Zedelgemai 5 1150
Izglītības programmai 2  270
Par OM grāmatām  230
Kopā  14 700

OM "Dnister" kredītkooperatīva kon
tā 30.06.2019.: 15 887 AUD.

10.01.2019. uz OM kontu Rīgā pār
skaitīju 83 000 AUD.

Divreiz gadā izsūtu OM apkārtrak
stus gan pa pastu, gan elektroniski. 

Katram ziedotājam izsūtu pateicību 
un kvīti par saņemto ziedojumu. Vi
sus izdevumus, saistītus ar apkārtrak
stiem, noziedoju muzejam. Ar OM 
stendu piedalījos Sidnejas Latviešu 
biedrības rīkotajā tirdziņā, kur pār
devu vairākas OM grāmatas. Pateico
ties muzeja grāmatu veikala vadītājai 
Alisei Buliginai, esmu saņēmusi jau
nu grāmatu sūtījumu. Tās ievietotas 
pārdošanai SLB grāmatnīcā. Pieaug 
pieprasījums pēc grāmatām angļu 
valodā. Grāmatnīcā OM grāmatas 
pārdod par pilnu cenu, neņemot 20% 
komisiju, tā muzejam jau šogad "no
ziedojot" 78 AUD. Pateicos SLB par 
pretimnākšanu! Grāmatas iespējams 
pasūtīt arī tieši no muzeja, vai arī sazi
noties ar mani.

Izsūtīju lūgumus draudzēm, at
zīmējot 14. jūniju, ar ziedojumu no 
kolektes pieminēt aizvestos. Esmu 
saņēmusi pāris ziedojumu, lielāko – 
no mazās Kanberas ev. lut. draudzes. 
Paldies!

Sidnejas Studenšu korporācijas 
literārajā pēcpusdienā nolasīju refe
rātu par jaunākajiem notikumiem 
saistībā ar OM un NN. Klātesošās re
zultātā ļoti devīgi saziedoja 200 AUD 
NN.

Diemžēl ziedotāju skaits sarūk. 
Lielākie ziedojumi ienāk no organi
zācijām. Tomēr jāņem vērā, ka orga
nizācijas sastāv no tiem pašiem tautie
šiem, kas paši arī ziedo atsevišķi.

Ceru, ka rosība ar celtniecības 
darbiem pamudinās jaunu interesi 
tautiešos sniegt palīdzīgu roku, lai at
jaunotais muzejs spētu godam veikt 
tik nozīmīgo svarīgo pienākumu un 
sasniegt nospraustos mērķus. 

Paldies visiem, kas atbalstījuši 
muzeja pastāvēšanu! Liels darbs vēl 
veicams, pirms muzejs atvērs savas 
durvis Nākotnes Namā, Strēlnieku 
laukumā. 

Ināra Graudiņa, 
OMB pārstāve Austrālijā

Austrālijas latviešu atbalsts 
Latvijas Okupācijas muzejam
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>

* Ziedojumi Nākotnes Namam
# Ziedojumi Zedelgemas piemi
neklim brīvībai

14. jūnija kolekte – CAD 600, 
Hamiltonas Kristus ev. lut. latv. 
draudze Kanādā; USD 1535, St. 
Peterburgas Latv. ev. lut. draudze; 
14. jūnijs – EUR 100, Vācijas 
ManheimasLudvigshāfenas 
draudze; 
Aizvestie – AUD 1000, Kan
beras Latv. ev. lut. draudze; USD 
1130, Dienvidkalifornijas Latv. 
ev. lut. draudzes kolekte; 1000, 
Valdis un Austra Liepa; David un 
Inga Zadvinskis; 585, Čikāgas 
Latviešu visu draudžu dievkalpo
juma kolekte; 575, ANONĪMI 
kopziedojumi Grand Rapidu 
sarīkojumā; 500, Grand Ra
pidu Latv. Aglonas Dievmātes 
katoļu draudze; Elmars Kalna
raups; Astrida un John Melgal
vis; 300, Grand Rapidas Latv. 
kredītsabiedrība; Grand Rapidu 
Latv. Aglonas Dievmātes katoļu 
draudzes Dāmu komiteja; Vija 
Bowles; 269, Ročesteras Latv. 
ev. lut. draudzes kolekte; 200, 
Grand Rapidu Latviešu biedrība; 
Oregonas Latv. ev. lut. draudzes 

kolekte; Aivars Linde; 100, Līga 
un Raymond Gonzalez; 90, 
Ausma un Erik Ziediņš; 50, Ilze 
Larsen; Vilmars Melbardis; 
Marija un Brons Visockis; 30, 
Antonija Sinkevičs; 20, Ligita 
Anderson; Inese Blanchard; John 
Rikans; Elizabeth Vittands; 
Rūsiņš ALBERTIŅŠ – CAD 
100, Ārija Mileiko*; 
Voldemārs APINIS – USD 50, 
Michael un Kathy Marzano; 
Oskars ASMANIS, Rīgas pils. 
komandants 1919. g. – USD 
50, George Stez; 
Jānis Uģis AUGENBERGS – 
USD 1000, Dagnija, Andris, 
Eduards un Laris Lācis; 200, Da
vid un Inga Zadvinskis; 185, He
lene Fuld, "Health Trust National 
Institute" ( J. U. Augenberga 
meitas Intas Zadvinskis kolē
ģi); 150, "Riverside Radiology 
Associates"; 100, "Beaumont 
Neuro Rehab. Clinic" darbinie
ki; Ināra un Jānis Apinis; Karl 
Augenbergs; Verena Dambrans; 
Kalvis un Melinda Danenbergs; 
Biruta Deconinck; Michael un 
Lisa Holstein; Līga Jekabson; 
Uldis Sīpols; Erika Thompson; 
Walter un Mirdza Wingenroth; 

Pauline un Zigfrīds Zadvinskis; 
50, Latviskā mantojuma federālā 
kredītsabiedrība; Ģirts un Ārija 
Austriņš; Takako un Brian Dow
ling; Herberts un Edīte Everss; 
G. Kalnins un V. Kukainis; Ruta 
un John Kalniņš; Astra Māliņš un 
Valdis Vītols; Atis un Vija Mar
kovs; Ginta un Ryan McNall y; 
Peter Osis; Vaira Rozentals; 
Uldis Vītiņš; 46, Arturs Zageris; 
30, Edvarts un Janet Abermanis; 
25, Kārlis un Zenta Augenbergs; 
20, Laima Stede; 
Miervaldis BALODIS – AUD 
850, kopziedojums Miervalža 
Baloža bērēs; 
Valeria BĒRZIŅA-BALTIŅA – 
USD 200, Edvīns Upītis; 
Daina BIRZNIECE, dzim. 
BŪMANE, 100. dzimšanas 
dienā – EUR 100, meita Inese 
Birzniece*; 
Imants un Dagmara BITNERS 
– USD 100, Jānis un Toni 
Praudiņš; 
Rudolf Ivars BUNDE – USD 
100, Astrida Ramrath; 
Juris DAMBRANS – USD 30, 
Anda un Germanis Finan; 
Ruta EZERGAILE-PURIŅA – 
USD 500, Jānis un Velta Lazda; 

Ar ziedojumiem PIEMINĒTI
no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 30. jūnijam

Ilona un John Students; John 
Zards; Ģirts un Maija Zeiden
bergs; Gunars un Māra Ziediņš; 
90, Ieva Slokenbergs; J. Stanke
vics; 
Edvards RUSZCZYK, Bos-
tonas latv. skolas absolvents 
– USD 50, Amerikas Latviešu 
tautiskā savienība (ALTS); 
John SEDLAK, 85 gadu dzim-
šanas dienā – USD 85, Zaiga 

Klīmanis; 
Lūcija SPRENNE, 90. šūpļa 
svētkos – USD 360, Jānis, Aina, 
Andra, Aivars un Raimonds 
Baumanis; 
Ilze ŠAKARS, 75 gadu jubilejā 
– EUR 30, Laura Sāns; 
Ivars ŠVĀNFELDS, 80 gadu 
jubilejā – USD 502, Ēriks un 
Ināra Krūmiņš*; 
Anna TETERIS, 90 gadu dzim-

šanas dienā – USD 90, Biruta 
Schultz; 
Marisa TUMS, Bostonas 
latv. skolas absolvente – USD 
50, Amerikas Latviešu tautiskā 
savienība (ALTS); 
Kīra Māra WALKER, Bostonas 
latv. skolas absolvente – USD 
50, Amerikas Latviešu tautiskā 
savienība (ALTS).
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Jānis GRAUDIŅŠ – EUR 200, 
Ināra un Valdis Graudiņš*; 
Richards GRIGORS – CAD 
200, Māris un Sarma Vītols; 
100, John un Maija Adītajs; 
Mark un Rita Dunn; Oļģerts un 
Zinta Enzelins; Līga Gaide; Valda 
Gustavs; Karen Jensen; Aivars 
un Dagnija Staško; Ive Vīksne; 
80, Sherron J. Fraser (R. Grigora 
meitas Anitas darba biedri); 50, 
Laila Morse; Judīte Vagners; 25, 
Rita Āpše; 20, Nora Turkevics; 
USD 300, Jānis Strautnieks; 
Haralds HĀGELIS – USD 50, 
Alvis Hagelis; Skaidrīte Hāgelis; 
Ojārs JURKA – USD 50, Atis 
Jurka; 
Arvids un Hortenzija KAL-
NAJS – USD 20, Juris Kalnajs; 
KALPAKA piemiņas dievkal-
pojums – USD 500, Čikāgas 
Sv. Pētera draudze un Čikāgas 
Korporāciju kopa; 
Alma KAZIŅA-NEILANDE – 
AUD 75, Valda Rube; 
Kārlis KITNERS – USD 2000, 
meita Hilda Kitners; 
Visvaldis KLASONS – USD 
250, Edgars un Vija Lagzdiņš; 
100, Jānis un Joan Robiņš; 
50, Bill un Sherry Kappauf; 30, 
Maija Šlesere; 25, Joyce Garner; 
Betty Himmer; Elizabeth Stone; 
John un Doris Webb; 10, Harry 
un Eve Kelly; 
Maiga LAPKASS – USD 100, 
R. C. Wong; 
LEĢIONĀRI – AUD 150, 
Gunta Anspal#; Mirdza Gratz#; 
Oskar un Elvira LIEPINS, 
Lizberta ARAJS – USD 250, R. 
J. Liepins; 
Velta LIEPIŅA, mirusi 
3.02.2019. – USD 100, Māra 
Vārpa; 20, Biruta Vārsbergs; 
Ženija MORUSS, dzim. 
ČAKSTENS – CAD 300, vīrs 
Arvids Moruss; 
Ojārs NAGELIS un Ārija EZE-

RIŅŠ – USD 50, Baiba S. Ozols; 
Alberts NEIDERS – USD 500, 
Dr. Mirdza Neiders; 
Arturs NEPARTS – USD 1000, 
Ena Neparts; 25, Roberts un 
Shelley Ķeņģis; 
Haralds NOLLE – AUD 475, 
draugu kopziedojums Haralda 
Nolles bērēs*;
Adolfs un Evalds PAKULIS – 
USD 50, Līga un Indulis Šulcs; 
Zigfrids un Alise PAULIŅŠ – 
USD 400, Baiba Rosenkranz un 
Ilze Pauliņš; 
Herta PEKSENS-TURKS – 
USD 25, Gunta Turks; 
Helene PIZICS – USD 
275 877, Helene Pizics, TESTA
MENTS; 
Austra REITERS – USD 200, 
Antra Thrasher; 100, Vilnis un 
Lidija Balodis; 50, Carol Flickin
ger; Gunars Grube; Sandra 
Pease*; Andris un Ieviņa Priede; 
Vita Rasmanis*; 35, Marta Grin
bergs*; 25, Olita Treimanis*; 
10, Robert Barney; 
Silvija RUTENBERGS – CAD 
200, Līga Gaide; EUR 100, A. 
Kākuļa ģimene; 20, Mirdza 
ZandbergaSaule; USD 1000, 
Maija Grendze; Dzintra Kukai
nis; Paulis un Irēne Lazda; Ilze 
Schwartz; 250, Ilga Švechs; 
200, Korporācija "Varavīksne", 
Vidusamerikas kopa; Ināra 
Zariņš; 125, Zane Āboliņš; 100, 
Anda un William Cook; Modris 
un Valija Galenieks; Alfreds un 
Sarmīte Grava; Haralds Mazza
riņš; Arnolds un Larisa Ozols; 
Juris un Aina Pūliņš; Māra Vārpa; 
50, Zenta un Vilma Apinis; Ilze 
Austrins; Mark Baginskis; Māra 
Beldavs; Astrīda Cīrulis; Andris 
un Benita Eglīte; Imants Ejups; 
Laimonis un Rute Krūmiņš; 
Oļģerts Kubuliņš; Mara Lazda; 
Katrina Pipasts; Baiba Rodiņš; 
Valda Zemesarajs; 30, Iveta Jan

sons; 25, Gints un Larisa Bren
cis; Raita Brunovskis; Roberts 
un Shelley Ķeņģis; Velta Šulcs; 
20, Irene Balks; 
Kārlis un Aleksandra SER-
DĀNS (vecāki), Imants SER-
DĀNS (brālis) – USD 300, 
Aina Serdāns; 
Peteris SIMSONS – USD 
1000, Valtrauta Simsons, Aina 
Balodis ar meitām, Dainis Kal
niņš ar ģimeni; 
Leontine SKUTANS-RAES-
TAS – USD 150, Marija Sku
tansNetz; 
Ruta STRAUMANIS – USD 
1000, Paulis Anderson un Ann 
Cichon; 200, Ivars Avots; 60, 
Juris un Maija Šlesers; 
Marianna ŠTEINMANIS – 
USD 25, Māra Kaugurs; 
Dr. Pāvils VASARIŅŠ – EUR 
500, Jānis Niklāvs Kļaviņš; 
Fēliks VELDZE – USD 100, 
Gunars Andersons; 
Ansis ZILGALVIS – USD 
1100, San Diego Latv. ev. lut. 
draudze; 
Antonija ZMUIDINS – USD 
20, Stanley Zmuidins.

Piezīme. Grand Rapidu sarī
kojuma dalībnieku ziedojumi 
aizvesto piemiņai (kopsumma 
5775 USD) ievietoti kopējā sada
ļā "Aizvestie" pēc valūtas summas 
un ziedotāju uzvārda.
Pateicamies visiem ziedotājiem!
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* Ziedojumi Nākotnes Namam
# Ziedojumi Zedelgemas piemi
neklim brīvībai

AUD 
4500,- DV Melburnas 
nodaļa (2000,*); 2000,- DV 
Austrālijas valde*; DV Kanberas 
nodaļa Austrālijā*; 1400,- 
Natālija Neiburga (400,#); 
300,- Inese Drēziņa#; Juris 
un Lauma Reinfelds; 230,- 
ienākums no OM pārdotajām 
grāmatām Parnell ielas tirdziņā 
Sidnejā; 200,- Studenšu 
korporāciju kopa Sidnejā; 
150,- Baiba Harrington#; 
100,- Andris un Dace Dārziņš; 
Gunārs Freimanis; Mirdza 
Gratz*; 60,- Harijs Bergers; 

CAD 
500,- Irene Ezergailis*; 384,- 
Aija Dreimanis; 300,- Andrejs 
Apinis; 200,- Richards un 
Zane Grigors*; Vita Mačiņš; 
Ilze Plaudis; 125,- Arija Stiver*; 
100,- Pauls Cakuls; Peter un Rita 
Dadzis; Gundega Davidsons; 
Arnolds Stigners#; 50,- DV Ha
miltonas nodaļa Kanādā; Arvids 
Beitans; 

EUR 
300,- Māra Ring; 200,- Evarts 
Anosovs; Korejas spīkers Moon 
Heesang; Ausma Solveiga Pāvu
lāne; 150,- Maksims un Gisela 
Elisabeth Strunskis (50,#); 
100,- Līvija Andersone#; Rūta 
Astra Jēkabsone#; 79,- 5 anonīmi 
ziedojumi; 50,- Jurijs Dimbov
skis*; Alexander Foerster; Anna 
Kļaviņa#; Vidis Upenieks*; 11,- 
Imants Sīlis;

Ziedojumi DAŽĀDIEM MĒRĶIEM
no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 30. jūnijam

GBP 
100,- DVF Londonas nodaļas 
vanadzes#; 

USD 
23 000,- Vilimantikas Latv. 
ev. lut. draudze; 11 000,- Dr. 
Edward un Joan Anders; 
10 000,- Edgars Bērziņš; 5000,- 
Gunars un Veva Jakobsons; 
3000,- Andrejs Eglīte; 2520,- 
Sigurds Brivkalns; 2000,- DV 
apv. Čikāgā*; Vincents Dindzāns 
(1000,#); Kārlis Kalejs; 1000,- 
Ņūbransvikas un Leikvudas Latv. 
ev. lut. draudze; Jānis un Daina 
Lucs; 841,20 Seatles Latv. ev. lut. 
draudze; 655,- Oregonas Latvie
šu biedrība; 500,- Minneapoles 
Latv. ev. lut. draudzes Dāmu sai
me; Aivars Kuplis; Maija Mizens; 
300,- Sarma Davidson; Valters 
Nollendorfs; Vaira Pelēķis; 250,- 
Rūta Kupce; Andrew un Laura 
Ozolins; 200,- R. Finlayson; 
Sigurds Fromholds; George 
Neibergs; Astrīda un Zigurds Rī
ders#; 150,- Maruta Ray; 134,- 
Edvin Tums; 100,- DV apv. 
Vanadzes Linkolnā; Linkolnas 
Apv. latv. ev. lut. draudzes Dāmu 
komiteja; Juris Bluķis un Maija 
Gudrais; Raimond Cerbins; 
George un Patricia Garnelis; Aija 
Horton; Roberts Inveiss; Martin 
Isaks; Ivars Jozus; Jānis un Karen 
Karps; Margery Love; Gunars 
un Inara Reinis; Andris un Inara 
Rogainis; Ojars Strauss; Mar
tin Tatuch; Edvīns Upītis; Ieva 
Vidners; Ģirts Zeidenbergs*; 
80,- Irene Balks; 63,- Aetna 
kompānija; 60,- Laris Galejs; 
Inese Kaņeps; 50,- Anda Allen; 
Maija Atvars; Ilze un Ivars Benks; 

Silvija Copeland; John Ericson; 
Diana Francis; Inara Grigolats; 
Gerold Luss; Paul Maldutis; 
Miervaldis Mieriņš; Inta Mo
russWiest; Biruta Pluģis; Vita 
Ramanis; Vija Rauda; Ināra Ro
gainis; Harijs Taube; Imants un 
Apolonija Timrots; Maija Veide; 
Dzintra Zariņš; Indulis Zariņš; 
40,- Baiba Gillard; 35,- Hilda 
Kitners; Mudite Waterman; 30,- 
Ruta Majumdar; Viktors Petzal; 
25,- Laima Ābele; Ilma Apsītis; 
Ilona Arter; Valdis Baidiņš; Māra 
Bērziņš; Mārīte Butners; Juris 
Cilnis; Līvija Circenis; Janīna 
Janšēvics; Māra Johnson; Jānis 
Jurgens; Miervalds Malcenieks; 
Uldis Šutka; Andris Virsnieks; 
20,- Jānis Pogulis; Guntis Puriņš; 
Lilija Sankalis; 10,- Harry Jancis. 
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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, lietojot OMFA "PayPal"
adresi paypal@omfa-usa.org

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.

Austrālijā: čeki rakstāmi „SLS –
Okupacijas muzejs" un sūtāmi: Ināra
Graudiņa, 141 Darley Rd., Randwick,
NSW 2031, Australia.

Latvijā: Latvijas Okupācijas muzejā,
Raiņa bulvārī 7, Rīgā,
LV1050,
SEB banka,
kods UNLALV2X, konta
nr. LV67UNLA0002400700517.
Muzejā var ziedot ar kredītkarti.

Ar kredītkarti vai "PayPal" tiešsaistē
muzeja mājaslapā www.omf.lv

Par veikto ziedojumu rakstiet:
ziedojumi@omf.lv

Apkārtraksts nr. 48, 
2019. gada ziemā Rīgā. 
Iznāk divas reizes gadā.  
ISSN 14073668
Redaktores Līga Strazda un Inese 
Jansone, korektors un maketētājs Jānis 
Kulmanis.

Atsauksmes par šo apkārt rakstu 
aicinām sūtīt uz  
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Latvijas Okupācijas muzejs,  
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Tālruņi: birojs – 67212715,  
Izglītības nodaļa – 67211030,  
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