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Latvijas Okupācijas muzeja ģenēze

Muzeja idejas sākums 
bija Vācijā, Polijā, Če
hoslovākijā un citās 
Austrumeiropas ze
mēs un Izraēlā, kur 

desmit vasaras pasniedzu vēsturi. Ar 
apmēram trīsdesmit studentiem ce
ļoju divpadsmit nedēļas no Londo
nas līdz Ēģiptei. Studenti iepazinās 
ar jaunlaiku vēsturi tur, kur tā bija ri
sinājusies. Bieži apskatījām muzejus. 
Piemēram, izstādi Dahavas koncen
trācijas nometnes muzejā. Galvenais, 
manī stiprinājās doma, ka kādreiz 
līdzīgi būtu jāparāda Latvijas apspies
tība zem okupācijas varām. Tāda ie
spēja pavērās, kad Padomju Krievijas 
impērija sabruka 1991. gadā.

Starp tā laika Pētera Stučkas Latvi
jas Valsts universitāti un Viskonsinas 
Universitāti Oklērā ASV bija noslēgts 
līgums par sadarbību. Divas nedēļas 
pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 
mēs, septiņpadsmit Viskonsinas stu
denti un programmas direktors, iera
dāmies Rīgā. Studenti pavadīja Latvijā 
vienu semestri un apmeklēja univer
sitāti. Drīz kļuva skaidrs, ka Rīgā nav 
neviena muzeja vai memoriā la, kur 
studenti varētu skatīt Latvijas jaunāko 
laiku vēsturi. Tad sapratu, ka mana vē
lēšanās un apņemšanās Latvijā radīt 
muzeju līdzīgu tiem, kurus bijām ap
meklējuši daudzajās vasarās vēstures 
semināros, būtu risinājums aktuālajai 
situācijai. 

Doma par muzeju sāka īstenoties, 
kad kādu dienu Rīgā tikos ar Dr. Rū
siņu Albertiņu, vecu draugu no Čikā
gas. Izstāstīju viņam par muzeja ieceri 
un nepieciešamību. Saņēmu no drau
ga jūsmīgu atsaucību un padomu, 
kā radīt sabiedrības atbalstu. Tad ne
jauši saskrējos ar Gundegu Micheli, 
sirsnīgu paziņu no studentu gadiem. 
Lai pārrunātu muzeja ieceri, brokas
tojām viesnīcas "Rīdzene" restorānā. 
Biju gandarīts, ka Gundega ar interesi 
uzņēma manu ieteikumu par muzeju. 
Nākamajā tikšanās reizē vienojāmies, 
ka muzejam ir jābūt. 

Pirmais solis bija sagatavot pro
jektu, ko iesniegt kultūras ministram 

Raimondam Paulam. Biju gatavs to uz
rakstīt no savām piezīmēm, bet lūdzu 
Gundegu to pārrakstīt savā skais tajā 
rokrakstā. Nākamajā dienā gāju uz Kul
tūras ministriju. Tur tikos ar ministru 
Paulu. Izstāstīju ideju par muzeju, kas 
parādītu mūsu tautas un valsts likteni 
okupācijas laikā. Latvija, kā saka, bija 
iekritusi atmiņu akā, tā bija aizmirsta un 
nezināma. Latvijā ilgā, bet nesenā oku
pācija nebija skaidri aptverta. Turklāt 
Latvija bija pakļauta plašai apsūdzības 
kampaņai Eiropas un Amerikas pre
sē, kas sistemātiski apmeloja latviešu 
tautu, kropļoja Latvijas vēsturi vai pat 
to pilnīgi noliedza. Piemēram, ievēro
jamais profesors Frensiss Fukujama, 
"Vēstures beigu" autors, bija rakstījis, ka 
Baltijas vēsture sākās tikai 1991. gadā. 
Ministrs bez kavēšanās piekrita manam 
skaidrojumam un pamatojumiem, bet 
ar vienu "āķi"! Ministrija atbalstīs pro
jektu, bet nevar uzņemties atbildību to 
īstenot. Bija skaidrs, ka darbs ir mūsu: 
piesaistīt zinīgus, mērķtiecīgus darbi
niekus, iegūt relikvijas un dokumentus, 
atrast telpas un iegūt sabiedrības izprat
ni un atbalstu.

Kultūras ministrijas atbalsts bija 
ļoti svarīgs, pat izšķirošs. Raimonds 
Pauls iepazīstināja mani ar ministrijas 
Muzeju sektora vadītāju Intu Bušma
ni. Bez viņas efektīvā atbalsta es būtu 
galīgi pazudis. Lai iegūtu pamatīgu 

zinātnieku līdzdarbību, tikāmies ar 
Zinātņu akadēmijas prezidentu pro
fesoru Jāni Stradiņu, un viņš iesaistī
jās muzeja tapšanas darbā. Iepazinos 
ar kaimiņu Valdemāra ielā, rakstnieku 
un Atmodas cīņu dalībnieku Andri 
Kolbergu, kas ar savu asprātību un 
rakstnieka talantu ātri iejutās projekta 
darbā. Metu tīklu plašāk. Iepazinos ar 
profesoru Leonu Taivānu, kura piere
dze ar okupācijas varas iestādēm un 
valodu zināšanas bija vērtīgas ekspo
zīcijas pirmā posma iekārtošanai. Ie
pazinos ar vēsturnieku Rihardu Pēter
sonu. Prātā palikuši viņa nopietnie un 
grūtie jautājumi par muzeja iespēju 
pastāvēt.

Gundega Michele piesaistīja arī 
citus darbiniekus, kuri palīdzētu izvei
dot un iekārtot izstādi. Bieži tikos ar 
ministru Paulu. Reiz noķēru viņu ne
dūšā. Sarunas sākās par vēstuli, kuru 
viņš bija saņēmis no Amerikas. Tajā 
izteikti pārmetumi un neuzticība viņa 
darbam un tika apšaubīts Paula pat
riotisms. Apgalvoju, ka tāds uzskats 
būs izņēmums trimdinieku sabied
rībā. Tad pie lietas – pārspriedām ie
spējamās muzeja telpas. Pauls minēja 
vietu, kuru es nepazinu, – tā sauktās 
Jēkaba kazarmas pie Kara muzeja. Tas 
neizdevās. Piemērota telpa, protams, 
bija eksistences jautājums muzejam. 

Reiz šķērsoju Strēlnieku laukumu 
un skvēru ar Leonu Taivānu. Viņš ar 
zināmu ironiju norādīja uz melno ēku 
laukumā, bijušo Sarkano strēlnieku 
muzeju. Ironija bija tāda, ka ēka celta, 
lai godinātu Ļeņinu. Vēsturei maino
ties, Strēlnieku muzejs tika slēgts, un 
iecerētais Okupācijas muzejs atklātu 
Padomju Krievijas un komunistu to
talitārisma politikas necilvēcisko rak
sturu un sekas. Tā sākās garā cīņa, lai 
taptu Okupācijas muzejs. Nu jau pa
gājis ceturtdaļgadsimts. Šodien esam 
gandarīti par muzeja statusu kā ne
aizskaramu kultūrvēstures nacionālo 
interešu objektu. 

Paulis Lazda,
Latvijas Okupācijas muzeja idejas 

autors

Paulis Lazda



3

Latvijas Okupācijas muzeja apkārtraksts nr. 45

1918–1990–1993–2018

Tieši pirms 28 gadiem es stā
vēju zem kupli saplaukuša
jām liepām gar Jēkaba baznī
cas sienu iepretī Latvijas PSR 
Augstākās Padomes ēkai. 

Bija 1990. gada 4. maija pievakare. 
Pavasaris bija atnācis agrāk nekā šo
gad. Ap mani bija liels ļaužu pulks, kas 
skaitīja līdzi, kā iekšā deputāti balso 
par Latvijas neatkarības atjaunošanu. 
Man bija magnetofons un radio. Tas 
viss ieskaņots, ieskaitot lielo sajūsmu, 
kad bija sasniegta kritiskā 134. balss 
par neatkarību, atjaunota 1918. gada 
18. novembrī deklarētā Latvijas Re
publika un 1922. gadā apstiprinātā 
demokrātiskā Satversme. Tajā brīdī 
pēkšņi no "LPSR" uz neatgriešanos 
pazuda "PS" un palika "LR". Es toreiz 
biju viens no pirmajiem Fulbraita 
profesoriem okupētajā Latvijā, un 4. 
maijs bija manas viesprofesūras vispa
cilājošākais brīdis. Tas droši vien bija 
arī brīdis, kad man kļuva skaidrs – jā
atgriežas mājās dzimtajā zemē. 

Šogad 4. maijs zīmīgs ar to, ka tas 
notiek pacilājošajā Latvijas valsts simt
gades noskaņā. Mēs Latvijas Okupāci
jas muzejā esam līdzīgi pacilāti, gaidot 
savu ceturtdaļgadsimtu. Jā, profesora 
Pauļa Lazdas un viņa domubiedru 
dibinātais muzejs ir strādājis jau kopš 
1993. gada. Šajā laikā tas kļuvis Latvi
jā un ārzemēs atzīts tautas vēsturiskās 
atmiņas glabātājs par laiku, kad Latvija 
bija svešu varu okupācijā un pastāvē
ja vienīgi tautas pārliecībā, cerībās un 
Rietumu pasaules apņēmībā neatzīt 
Latvijas okupāciju un starptautiskajās 
tiesībās uzturēt dzīvu Latvijas Repub
liku. Mēs svinēsim muzeja 25. gada
dienu 27. jūnijā – saulgriežu laikā, 
gaidot varenākos Latvijas Dziesmu
svētkus tautas vēsturē. 

Bijām cerējuši muzeja ceturtdaļ
simtgadi un Latvijas simtgadi svinēt 
savā Nākotnes Namā ar jauno eks
pozīciju. Tā vedīs apmeklētāju no 
1918. gada cauri divu totalitāru varu 
destruktīvajai okupācijai pa dziedo
šo "Baltijas ceļu" 1989. gadā uz valsts 
augšāmcelšanos un tās grūto atjau
nošanu uz okupācijas varu atstātajām 

fiziskajām un garīgajām krāsmatām. 
Bijām domājuši par tematisku izstādi, 
veltītu Latvijas neatkarības saglabāša
nai tautas atmiņā – gan Sibīrijā, gan 
trimdā, gan Latvijā. Bez tās nebūtu 
bijis iespējams ne 1990., ne arī 2018. 
gads. Tā bijām cerējuši, bet tas viss pa
gaidām paliek jaunās ekspozīcijas plā
nos un maketā. Bet ne tikai, un vairs 
ne uz ilgu laiku. 

Jo tieši mūsu 25. gadā beidzot va
rēsim durt zemē pirmo lāpstu un Nā
kotnes Nama pamatos guldīt kapsulu 
ar pagātnes vēstījumu nākotnei. Šo 
rakstot, gaidu tuvākajās dienās ziņu, 
ka ir izvēlēts celtnieks. Tinot uz priek

šu: pēc 10 dienām ziņa ir pienākusi, 
drīz slēgs līgumu, un mums beidzot 
būs nams, kurā cienīgi varēsim glabāt 
tautas atmiņu un piemiņu un no kura 
pasaulei varēsim nemitīgi atgādināt 
patiesību par mūsu zemes, tautas un 
valsts likteņiem. Tā ir ilgi gaidīta un 
lolota dāvana, par ko paldies visiem, 
kuri par to gādāja un kuru materiālo 
un garīgo ieguldījumu mēs neaizmir
sīsim nekad. 

Valters Nollendorfs,
Latvijas Okupācijas muzeja 

biedrības valdes priekšsēdis
2018. gada 4.—15. maijā

Valters Nollendorfs 2018. gada 7. maijā
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Latvijas Okupācijas muzeja pirmie 10 gadi
✔ 1993. gads

Februārī Viskonsinas Universitātes 
(ASV) vēstures profesors Paulis Lazda 
iesniedz Latvijas Kultūras ministrijai 
ierosinājumu izveidot muzeju, kas lie
cinātu par Latvijas valsti, tautu un zemi 
okupācijas laikā no 1940. līdz 1991. 
gadam. Muzejam paredzēta Latvijas 
muzeju toreizējā praksē neparasta gal
venā misija – nevis oriģinālu vēsturis
ku vērtību glabāšana, bet vēsturisku 
notikumu skaidrošana, izmantojot arī 
dokumentu kopijas un priekšmetu 
atdarinājumus. Projekts iegūst princi
piālu Kultūras ministrijas atbalstu un 
atļauju pirmajai izstādei izmantot Lat
vijas Kara muzeja filiāles, bijušā Lat
viešu sarkano strēlnieku muzeja, telpas 
Rīgā. Lai projektu īstenotu, 1993. gada 
6. maijā 11 personas – Paulis Lazda, 
Rūsiņš Albertiņš, Andris Kolbergs, 
Gundega Michele, Vija Muzikante, 
Ivars Muzikants, Richards Pētersons, 
Gunārs Priedītis, Jānis Stradiņš, Leons 
Taivāns, Anna Zoldnere (5 no Latvijas, 
3 no Austrālijas un 3 no ASV) – nodi
bina Latvijas 50 gadu okupācijas mu
zeja fondu (OMF) kā atklātu sabied
risku bezpeļņas organizāciju. OMF 
statūtus reģistrē 1993. gada 21. maijā. 

Seko intensīvs darbs sagatavot īsu 
ievadu par apstākļiem neatkarīgajā 
Latvijā 30. gadu beigās un izstādi "Bai
gais gads, 1940/1941". Paskaidrojumu 
tekstus raksta OMF dibinātāji: Paulis 
Lazda, Gundega Michele, R ichards 
Pētersons, Gunārs Priedītis, Leons 
Taivāns, Anna Zoldnere. Nolemj, ka 
teksti būs latviešu, angļu, krievu un 
vācu valodā. Izstādi iekārto interjeriste 
Anna Zoldnere. Sagatavošanas darbos 
iesaistās arī Rūsiņš Albertiņš, Ivars un 
Vija Muzikanti, Visvaldis Aivars, Aldis 
Aleks, Teofīls Dreimanis, Alfrēds Gei
dāns, Zigfrīds Kravalis, Anda Līce, Val
ters Nollendorfs, Dagnija Staško un 
Sergejs Švilpe. Jaunais projekts saņem 
pirmos ziedojumus no atbalstītājiem 
Austrālijā un ASV. 

1. jūlijā atklāj "Baigā gada" izstādi, 
kas iegūst lielu sabiedrības atsaucību. 

Pamatekspozīcijas 1. daļas atklāšana 1993. gada 1. jūlijā. No kreisās: 
Valters Nollendorfs, Gundega Michele un OMF padomes priekšsēdis 
Paulis Lazda

Gulaga barakas atdarinājums

n Muzeja vēsture
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Atklāšanu ievada mācītājs Augusts 
Ālers. Dzied Rīgas Doma zēnu koris 
Jāņa Erenštreita vadībā. Saeimas de
putāte Inese Birzniece nolasa ārlietu 
ministra Georga Andrejeva apsvei
kumu. Apmeklētājus uzrunā akadē
miķis Jānis Stradiņš, dzejniece Anda 
Līce un profesors Paulis Lazda. 

Annas Zoldneres vadībā izstāde 
paliek atvērta līdz septembra beigām. 
Viņa vada turpmākos muzeja izveido
šanas darbus Rīgā. Gada beigās arhi
vāres darbu sāk Brigita Radziņa. 

✔ 1994. gads
14. jūnijā Valsts prezidents Guntis 

Ulmanis atklāj izstādi par nacistiskās 
Vācijas okupācijas laiku, 1941–1945. 
Ekspozīcijas zāles sākumā ir iebūvēts 
Gulaga barakas atdarinājums, lai at
gādinātu un pieminētu, ka pēc 1941. 
gada 14. jūnija deportācijas tūksto
šiem latviešu ir nonākuši šādās bara
kās Gulaga ieslodzījumā vai nometi
nājuma vietās.

Gada beigās darbā pieņem trešo 
darbinieku – administratoru un dato
ru speciālistu Ralfu Berzinski. OMF 
nopērk pirmo datoru. Ziemas mēne
šos muzejs apmeklētājiem ir slēgts, jo 
būvē jaunus stendus un vitrīnas, kas 
gandrīz piepilda visu ekspozīcijas zāli 
(600 m2). Lai visu telpu izmantotu, 
nojauc trīs metrus augsto Ļeņina ba
reljefu, kas pie betona sienas piestipri
nāts zāles galā.

✔ 1995. gads
Maija sākumā Muzeja dziļajā pa

grabā pārsprāgst ūdensvads, applu
dinot visu pagraba telpu. Brigita Ra
dziņa pierunā ugunsdzēsējus ūdeni 
izsūknēt un ūdensvadu salabot.

14. jūnijā Valsts prezidents Gun
tis Ulmanis atklāj ekspozīcijas pos
mu par Staļina varas gadiem Latvijā, 
1945–1953. 

Melngalvju nama būvdarbu vaja
dzībām muzejs zaudē 45 m2 no vesti
bila platības un sienu abos stāvos, kur 
bija piestiprinātas ekspozīcijas ievada 
fotogrāfijas un dokumenti. Ievadu sa
īsina un pārkārto. 

Septembrī trīs muzeja darbinieki, 
direktore Anna Zoldnere, vēsturnieks 
Richards Pētersons un administrators 

Ralfs Berzinskis, dodas vizītē uz ASV, 
kur apmeklē vairākus muzejus, ieskai
tot jauno Holokausta muzeju Vašing
tonā. Viņi piedalās paplašinātā OMF 
sēdē Vašingtonā. Līdzekļu vākšanas 
uzlabošanai sēdē nolemj iesaistīt 

OMF pārstāvjus ASV, Kanādā, Aus
trālijā un Eiropā un dibināt atbalsta 
grupu ASV. Gada beigās muzejā strā
dā pieci pastāvīgi darbinieki, ieskaitot 
rakstnieci Andu Līci, kas uzņemas sa
gatavot muzeja apkārtrakstu. >

Jaunās ekspozīcijas iekārtošana. 1994. gads

Lai Melngalvju namu uzceltu tā vēsturiskajā vietā, nojauc daļu no OM 
ēkas. 1995. gads
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✔ 1996. gads
14. jūnija atzīmēšanai muzejs no

organizējis plašu programmu. Pēc 
piemiņas brīža pie Brīvības piemi
nekļa autobusi aizved represētos un 
pensionārus uz dievkalpojumu Tor
ņakalna baznīcā. Dievkalpojumam 
seko gājiens uz piemiņas akmeni Tor
ņakalna stacijā, kur atklāj restaurētu 
vilciena vagonu, kādos 1941. gada 14. 
jūnijā deportēja Latvijas iedzīvotājus. 
Muzejā atklāj ekspozīcijas trešo pos
mu, 1953–1964, nolasa apsveikumu 
no Valsts prezidenta Gunta Ulmaņa. 
Klātesošos uzrunā Eduards Berklavs.

No Sorosa fonda muzejs saņem 
līdzekļus videokameras iegādei. An
dreja Feldmaņa vadībā videoliecību 
ierakstus sāk oktobrī un pirmajos 12 
mēnešos iegūst 138 atmiņu stāstīju
mus. Gundegu Micheli Austrālijas 
latviešu organizācijas aicina referēt 
par muzeju 18. novembra atceres sa
rīkojumos piecās pilsētās. Muzejs iz
dod pirmos divus apkārt rakstus. Jau 
pirmajā izteikta pateicība 286 perso
nām un 51 latviešu organizācijai, kas 
finansiāli atbalstījušas muzeju. 

>

Jaunās ekspozīcijas atklāšana 1995. gada 14. jūnijā. Apmeklētāji muzeja vestibilā

OM darbinieki (no kreisās) Andrejs Feldmanis, Anna Zoldnere, Dace Ulpe 
ar jauno videokameru. 1996. gads

Klīvlandē (ASV) nodibina Okupā
cijas muzeja atbalsta grupu (OMFA), 
kuru vada Ilze Schwartz. Dagnija Staš
ko sāk strādāt par muzeja Izglītības 
programmas vadītāju. 

✔ 1997. gads
14. jūnijā Valsts prezidents Guntis 

Ulmanis atklāj muzeja ekspozīcijas 
ceturto posmu, 1964–1984. Galveno 
uzrunu teic Lidija DoroņinaLasmane. 
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>

No septembra muzejā administra
tora darbu sāk Matīss Kotts (Matthew 
Kott). Muzejs saņem pirmo finansiālo 
atbalstu no Latvijas valsts – Ls 15 000 
ēkas uzturēšanai. No Latviešu fonda 
muzejs saņem līdzekļus otra datora 
iegādei. 

Muzejs atver savu pirmo publikā
ciju – Benitas PlezeresEglītes depor
tācijas laika zīmējumu un stāstījumu 
grāmatu "Ar bērna acīm" latviešu un 
angļu valodā. Vasarā muzejā sāk dar
boties grāmatu galds. 

Izglītības programmas darbinieki 
rīko seminārus skolotājiem, organizē 
skolēnu apmeklējumus un nodarbības 
muzejā, gatavo vēstures mācīšanas ma
teriālus, izveido publisku lekciju ciklu 
"Otrās otrdienas", izdod "IPZiņas". 

Muzeja apmeklētāju skaits šajā 
gadā pārsniedz 10 000.

✔ 1998. gads
OMF janvāra sēdē apstiprina jau

nus statūtus. Okupācijas muzejs ir 
OMF struktūrvienība. Vasaras sēdē 
pieņem rezolūciju, ka telpas Latviešu 
strēlnieku laukumā ir muzejam vis
piemērotākās un vēlamākās. 

Muzeja zāles galā 14. jūnijā Valsts 
prezidents Guntis Ulmanis atklāj pē
dējo pamatekspozīcijas posmu par 
Atmodu un neatkarības atgūšanu.   

Augustā muzeja ēku valsts nodod 
Rīgas domes īpašumā. Kultūras mi
nistrija vēlas Latvijas Kara muzeja un 
Okupācijas muzeja profesionālu ana
līzi un salīdzinājumu. Muzejs sagata
vo sīku pārskatu par savu darbību, ko 
iesniedz Muzeju valsts pārvaldei. Slē
dziens par Okupācijas muzeja darbu 
ir pozitīvs: ekspozīcijas tematika ne
dublē Kara muzeju, krājuma inventa
rizācija un zinātniskā apstrāde atbilst 
pareizai muzeju praksei. 

Izglītības programma sagatavo mu
zeja pirmo ceļojošo izstādi "Izpostītā 
zeme" – par Zvārdes pagastu. Izstāde 
ar muzeja darbiniekiem ceļo pa 30 
Latvijas skolām un nodarbībās iesais
ta apmēram 4000 skolēnu. 

Latvijas premjers Guntars Krasts 
sagādā līdzekļus, lai muzejs var sagata
vot ceļojošo izstādi "Latvija atgriežas 
Eiropā" par okupācijas vēsturi ar tek
stiem latviešu, angļu, vācu un franču 

Izstādes atklāšana 1997. gada 14. jūnijā. Attēlā no kreisās prezidents 
Guntis Ulmanis un Paulis Lazda

Attēlā no kreisās: Islandes Valsts prezidents Olafurs Ragnars Grimsons ar 
kundzi Gudrunu Katrinu Torbergsdotiru 1998. gadā

valodā. Izstādes 24 lielformāta planše
tes pirmoreiz rāda Eiropas Parlamen
ta ēkā Briselē 1998. gada novembrī. 
Turpmākajos gados dažādas izstādes 
versijas nonāk daudzās vietās Eiropā, 
ASV, Austrālijā un Kanādā. 

Ar valsts dotācijas atbalstu muzejā 
darbu sāk Pētniecības programma Dr. 
habil. Heinriha Stroda vadībā. 

Gada beigās muzejs izdod Valte
ra Nollendorfa redakcijā sagatavoto 
grāmatu "Latvijas Okupācijas muzejs, 
1940–1991", mākslinieks Alnis Mit
ris. Grāmatas teksti ir latviešu un vācu 
valodā, jo no Vācijas zemes Meklen

burgasPriekšpomerānijas saņemts 
DM 50 000 pabalsts grāmatas izdo
šanai. Grāmata sniedz konspektīvu, 
bet bagātīgi ilustrētu okupācijas laika 
Latvijas vēstures aprakstu. 

No šā gada Prezidenta kanceleja 
piedāvā muzeja apmeklējumu ofi
ciālajām delegācijām, kas viesojas 
Latvijā. Pirmie augstie muzeja viesi ir 
Islandes un Polijas prezidenti un Nor
vēģijas karalis.

Gada beigās muzeja darbu atstāj 
Anna Zoldnere un muzeja vadību īs
laicīgi pārņem administrators Matīss 
Kotts. 



8

Latvijas Okupācijas muzeja apkārtraksts nr. 45

Izstādes "Aizvestie" atklāšana 1999. gada 24. martā. Attēlā no 
kreisās: vēsturniece Inese Šnepsta, prezidents Guntis Ulmanis, Valters 
Nollendorfs, OM izpilddirektora v. i. Matīss Kotts

✔ 1999. gads
Sadarbībā ar muzeja vadību viens 

no muzeja ēkas autoriem, arhitekts G. 
LūsisGrīnbergs, izstrādājis projektu 
ēkas piebūvei, kas dotu muzejam ne
pieciešamās papildu telpas. Projektu 
piedāvā Rīgas domei, bet to neizskata, 
un februārī Rīgas dome nolemj mu
zeja ēku nojaukt un izvietot muzeja 
ekspozīciju "citās piemērotās telpās". 
Seko vairāku vietu apskate, bet pie
mērotas telpas neatrod. Muzeja at
balstītāji sūta Rīgas domei protesta 
vēstules.

Pamatekspozīcija ir pabeigta, un 
muzejs sāk veidot tematiskas izstādes. 
24. martā prezidents Guntis Ulmanis 
atklāj piemiņas izstādi "1949. gads. 
Aizvestie". 14. jūnijā atklāj tematisko 
izstādi "Dzīvot un izdzīvot ar mākslu", 
18. novembrī – tēlniekam Eduardam 
Sidrabam veltītu piemiņas izstādi. 

Muzeja telpas izmanto ar muzeja 
tematiku saistītu grāmatu prezentā
cijām. Piemēram, martā D. A. Lēbera 
(Loeber) grāmata "LU absolventi – 
juristi, 1919–1944" un I. Zālītes "Sle
penais karš pret Latviju", septembrī 
H. Stroda "Nacionālo partizānu karš. 
Dokumenti un materiāli". 

No jūnija muzeju vada Gundega 
FeldmaneZāns, sabiedriskās attiecī
bas pārzina Dagnija Staško, Izglītības 
programmu vada Ieva Gundare.

✔ 2000. gads
Janvārī muzejs izdod Izglītības 

programmas darbinieku sagatavotu 
grāmatu "Dokumenti liecina: Latvi
jas vēstures dokumentu izlase sko
lām, 1939–1991". Šī ir pirmā mācību 
grāmata Latvijas skolām, kura rāda 
dokumentus faksimilā un sniedz me
todoloģiskus norādījumus darbam ar 
skolēniem. Izmantojot mērķa ziedo
jumus, 10 un 20 eksemplāru kom
plektus (kopā apmēram 5000 eksem
plāru) uzdāvina 400 skolām.  

Martā muzejs izdod pirmo "Gada
grāmatu", redaktors Heinrihs Strods. 
"Gadagrāmatu" muzejs turpina izdot 
vēl astoņus gadus. Jūnijā muzejs izdod 
Andreja E. Feldmaņa grāmatu "Mas
ļenku traģēdija – Latvijas traģēdija". 
Mērķa ziedojums dod iespēju sagata
vot divus pielikumus "Lauku Avīzei" 

– oktobrī par Okupācijas muzeju un 
novembrī par valsts svētku nozīmi 
okupācijas laikā.

Aprīlī un maijā muzejā tematiskā 
izstāde "Cerībai un vienotībai" ir par 
1990. gada 4. maija Latvijas Neatka
rības deklarāciju. Izstāde sagatavota 
sadarbībā ar Tautas frontes muzeju. 
Jūnijā, pieminot pirms 60 gadiem 
notikušo PSRS uzbrukumu neatka
rīgās Latvijas robežposteņiem, atklāj 
izstādi "Masļenku traģēdija – Latvi
jas traģēdija". Septembrī atklāj izstādi 
"Uz svešu krastu", kas stāsta par bēg
ļiem no Latvijas, kas 1946. gadā ar 
motorjahtu sasnieguši ASV krastu. 
Novembrī atklāj izstādi "Karogi at
griežas", kur rādīti Latvijas karogi, kas 
izvadāti līdzi bēgļu gaitās, okupācijas 
gados Latvijā slēpti, ieslodzījumā gan 
no auduma darināti, gan zīmēti.

Piemiņas vietu programma sāk 
darbu Richarda Pētersona vadībā. 

Muzeja darbam ļoti nozīmīgu pa
līdzību ir snieguši brīvprātīgi darbi
nieki un stipendiāti. 2000. gada ALJA 
stipendiāti bija Matīss Kukainis un 
Marta Ķirse.

✔ 2001. gads
Muzeja vestibilā izstāda "Grau

du mucas stāstu" par saimnieku, kas 
1944. gadā, bēgļu gaitās dodoties, 
graudus paslēpis dīķī iegremdētā 
mucā – tie atrasti 2000. gadā. 

Māra Loca fotogrāfiju izstādē 
"Rīga toreiz un tagad" redzamas 50 
gados notikušās pārmaiņas. Izstādes 
"Augusta pučs", "Trimdas tautas tēr
pi atgriežas un stāsta" un gada bei
gās "Sniegpārsliņas" – deportēto un 
ieslodzīto Latvijas iedzīvotāju brī
numskaisti balto darbu darinājumi 
piesaista apmeklētāju uzmanību un 
interesi. Latvijas Valsts prezidente 
Vaira VīķeFreiberga 14. jūnijā atklāj 
deportāciju 60 gadu piemiņas izstādi 
"Deportācija 14. VI 1941. Deporta
tion". Izglītības darbinieki sagatavo 
jaunu izstādi "No okupācijas līdz 
brīvībai, 1939–1991", kuras teksti ir 
latviešu, angļu un krievu valodā. Divi 
komplekti muzeja darbinieku pava
dībā sāk ceļot pa Latvijas skolām. 

Pasaulē labi pazīstamais arhitekts 
Gunārs Birkerts Rīgas pilsētai 800 
gadu jubilejā dāvina savu Okupācijas 

>
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Grāmatas "Masļenku traģēdija – Latvijas traģēdija" atvēršana 2000. gada 
15. jūnijā. Attēlā no kreisās: Anna Zoldnere un Andrejs Feldmanis

Arhitekts Gunārs Birkerts preses konferencē 2001. gada 16. augustā

muzeja ēkas paplašināšanas vīziju. 
Oktobrī Rīgas Pilsētas attīstības ko
miteja nolemj apturēt ēkas nojaukša
nu.

Attīstās muzeja zinātniskais darbs. 
Muzejs izdod "Gadagrāmatu2000"; 
Heinrihs Strods un Valters Nollen
dorfs darbojas Latvijas vēsturnieku 
komisijā. Piemiņas vietu programma 
sāk projektu izveidot čekas upuru 
piemiņas zīmi pie "Stūra mājas" Stabu 
ielā Rīgā. Tās tēlnieks būs Gļebs Pan
teļejevs sadarbībā ar arhitektu Andri 
Veidemani. 

Muzeja gada apmeklētāju skaits 
pirmoreiz pārsniedz 40 000, no ku
riem 3362 ir skolēni.

✔ 2002. gads
Janvārī muzeja vadītājas darbu sāk 

Gundega Michele.
Galvenais Okupācijas muzeja sa

sniegums šajā gadā ir 19. jūnijā iegūtā 
valsts akreditācija. Tas ir apstiprinā
jums, ka muzejs atbilst profesionālām 
Latvijas muzeju mērauklām. 

Muzejā atklāj divas tematiskās iz
stādes – "Padomju propagandas pla
kāti" un "Tirdzniecība Latvijā oku
pāciju gados" – un piecas mazākas 
izstādes vestibilā. 

Muzejs izdod trīs grāmatas, "Gada
grāmata2001" (red. Heinrihs Strods), 
"Latvijas Okupācijas muzejs 1940–
1991" (red. Valters Nollendorf s, viss 
teksts angliski un latviski), "Masļenku 
traģēdija – Latvijas traģēdija" (otrs, 
papildināts izdevums, autors Andrejs 
E. Feldmanis).

Muzeja starptautiskā ceļojošā iz
stāde ir skatāma lielpilsētās ASV un 
Eiropā, ieskaitot galvaspilsētas Va
šingtonu, Helsinkus un Londonu. 
Izglītības programmas ceļojošās iz
stādes divi komplekti rādīti 18 vietās 
Latvijā. 

Izglītības programmas vadītāja Ieva 
Gundare saņem Kultūras ministrijas 
prēmiju par izcilo "muzejpedagoģisko 
darbību un mērķtiecīgu muzeja sa
darbību ar skolām".

Muzeja apmeklētāju skaits jau otro 
gadu pēc kārtas pārsniedz 40 000. Ie
vērojamākie apmeklētāji 2002. gadā 
ir Turcijas, Austrijas, Armēnijas un 
Lietuvas prezidenti.

Muzeja pirmo 10 gadu pastāvēša
nas laikā darbinieki ir strādājuši ne 
tikai katrs ar savu prātu un gudrību, 
bet arī ar sirdi. Muzeja darbā ir iegul
dīta liela cieņa okupācijas laikā cie
tušajiem un dziļa mīlestība Latvijai. 
Muzeja draugu un atbalstītāju loks ir 
ļoti plašs – tas sniedzas pāri kontinen
tiem. Muzeja darbam ir palīdzējuši 
daudzi brīvprātīgi darbinieki. Piemē
ram, par angļu valodas tulkojumiem 

muzejam desmit gadu laikā nekas nav 
bijis jāmaksā. Tulkotāji ir bijuši: Edīte 
Franklina, Ruta Jostsone, Irēne Lazda, 
Gundega Michele, Valters Nollen
dorfs, Maija Peniķe, Gunārs Priedī
tis, Nikolajs Romanovskis, Dagnija 
Staško, Aivars Staško un citi. Ar vēs
turisku piemiņas lietu, dokumentu 
un fotogrāfiju dāvinājumiem muzeja 
krājums ir papildināts no nulles līdz 
vairāk nekā 22 000 vienību. 
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No kreisās: Ilze Resnis, Paulis Lazda, Silvija Rūtenberga un Irēne Lazda 2017. gadā

Okupācijas muzeja fon
da atbalsta grupas ASV 
(OMFA) mērķis ir atbal
stīt Okupācijas muzeja 
darbu Latvijā ar ASV 

latviešu sabiedrības ziedojumiem, 
darbu un padomu. Esam gandarīti, ka 
latviešu sabiedrība un organizācijas 
ASV saprot muzeja nepieciešamību 
un to turpina atbalstīt. Esam gandarī
ti, ka atbalsts nāk arī no muzeja drau
giem, kuri nerunā latviski, bet novērtē 
muzeju.

Okupācijas muzeja 25 gadu jubi
lejā skatāmies cerīgi uz nākotni un 
muzeja pārbūvi. Sasniegtais ir pa
nākts, pateicoties muzeja darbinieku 
efektīvam darbam, kā arī atsevišķiem 
cilvēkiem un organizācijām ASV, kuri 
bija pārliecināti, ka muzejam jābūt, un 
kuri neatlaidīgi strādāja, lai veidotu 
atbalstu muzejam Amerikas latviešu 
sabiedrībā. Bez šī atbalsta šodien mu

n Sveicieni no muzeja pārstāvjiem

Atskats uz OMFA nozīmi un darbu

zejs nepastāvētu.* 
Doma par steidzamu nepiecieša

mību veidot muzeja atbalsta grupu 
radās 1996. gada augustā, "3x3" no
metnē Garezerā. Pēc Pauļa Lazdas 
priekšlasījuma par muzeja dibinā
šanu Dr. Rūsiņš Albertiņš un Daina 
Albertiņa, Paulis Lazda, Verners un 
Silvija Rūtenbergi, Īra un Pēteris Bol
šaitis satikās Dr. Ilzes un Richarda 
Schwartz mājā, lai pārrunātu atbalsta 
grupas veidošanu. Pēc diviem mēne
šiem, 26. oktobrī, OMFA jau bija no
dibināta, un pirmā sēde notika Rūsiņa 
un Dainas Albertiņu mājā Čikāgā. Dr. 
Ilze Schwartz tika ievēlēta par priekš
sēdi. Ar vīra Richarda atbalstu viņa 
bija OMFA dzinējspēks un priekšsē
de no pirmās sēdes līdz 2014. gada 
rudenim. Pateicoties Jurim Kīnam, 
OMFA 1997. gadā ieguva bezpeļņas 
labdarības organizācijas statusu. Ju
ris turpina darbu kā OMFA juridis

kais konsultants. Dr. Pēteris Bolšaitis 
kopš 1997. gada gādā par ziedojumu 
sekmīgu ieguldīšanu. Pirmos OMFA 
līdzekļu vākšanas projektus vadīja Dr. 
Verners Rūtenbergs. 1999. gadā tika 
izsūtīti 7000 vēstuļu ALA biedriem 
un ziedojumi trīskāršojās. Daina Au
ziņa no 1996. līdz 2011. gadam veica 
sekretāres pienākumus, tad tos pār
ņēma Silvija Rūtenberga. Daina Al
bertiņa pēc Rūsiņa nāves 2001. gadā 
ziedoja 10 gadus svarīgajam un laikie
tilpīgajam kasieres darbam. 

Labdarības sarīkojumi notikuši 
daudzos latviešu sabiedrības centros. 
Sevišķi jāpiemin Grandrapidu latvie
šu organizāciju kopa, kas pēc Dr. Zig
frīda Zadvinska ierosmes 1997. gadā 
katru gadu kopīgi atceras 14. jūnijā 
aizvestos ar OM labdarības sarīkoju
mu, kura kopējā velte parasti sasniedz 
5000 dolāru. OMFA pārstāvja Artūra 
Gravas darbs un atbalsts OMFA sākās 
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Sveiciens no Austrālijas  
muzeja 25 gadu jubilejā

Okupācijas muzeja 25 
gadu pastāvēšanas laikā 
darbinieki gadu no gada 
nesavtīgi strādājuši un 
izveidojuši muzeju, kas 

tagad ir viens no labākajiem vēstu
res muzejiem. Jāpateicas arī muzeja 
dibinātāju uzņēmībai un tālredzībai. 
Atverot muzeja durvis 1993. gadā, at
vērās logs apmeklētāju saimei – gan 
latviešiem, gan ārzemju tūristiem, 
prezidentiem, karaļiem –, dodot ie
spēju iepazīties ar notikumiem, kas 
okupāciju gados tik ļoti iespaidoja 
Latvijas valsti un vienā vai otrā veidā 
skāra katru latvieti.

Interesanti pieminēt: "Drūmā ēka" 
Strēlnieku laukumā, kur ir OM īstās 
mājas, tika celta, lai atzīmētu Ļeņina 
100. dzimšanas dienu. Tagad, Latvijas 
valsts simtgadē, OM svin savus 25 pa
stāvēšanas gadus un drīz vien atgrie
zīsies savās īstajās mājās ar skatu uz 
gaišo nākotni.

Bet Okupācijas muzejs nebūtu 
spējis visus šos gadus pastāvēt bez 

Ināra Graudiņa un Sidnejas Latviešu biedrības Dāmu kopas kasiere Ina 
Rone

ziedotāju saimes atbalsta. Austrālijā 
ziedotāji izkaisīti pa visu plašo kon
tinentu. No pertiešiem rietumkras
tā, adelaidiešiem un melburniešiem 
dienvidkrastā, sidnejiešiem un bris
beniešiem austrumkrastā. Kur nu vēl 
kanberieši, galvaspilsētas saime. Tad 
vēl citi... Visus vieno rūpes par muzeju 
un tā nākotni. 

DV Adelaides nodaļas priekšnie
ces vārdi izsaka visu, ko novēlam 
Okupācijas muzejam lielajā jubilejā.

Ticība, cerība, mīlestība un pa
tiesība, latvju tautas skarbo vēsturi 
gaismā ceļot – uz šādām vērtībām 
balstās Okupācijas muzeja darbs jau 
divdesmit piecus gadus. Sirsnīgus 
sveicienus un dziļu pateicību visiem 
OM darbiniekiem sūtām no Austrā
lijas.

Vēlam spēku un iedvesmu vēl ilgus 
gadus veikt svētīgo darbu latviešu tau
tas labā! 

Ināra Graudiņa,
OM pārstāve Austrālijā

ar tās dibināšanu, kad viņš kā Klīv
landes Latviešu biedrības priekšsēdis 
aktīvi atbalstīja muzeju. OMFA Aus
trumu krasta pārstāvja Inta Rupnera 
iesaiste OM lietās sākās jau 1992. 
gadā, kad viņš kā PBLA valdes locek
lis uzklausīja Pauļa Lazdas lūgumu 
uzrunāt PBLA valdi. Tā sākās PBLA 
un muzeja sadarbība. Rietumkrastā 
OMFA kopš 2003. gada pārstāv Vai
ra PelēķisChristopher. Viņas orga
nizētie 14. jūnija sarīkojumi notiek 
kopā ar igauņiem un lietuviešiem un 
ir vieni no vislabāk apmeklētajiem 
sarīkojumiem Sietlas apkārtnē. Vairas 
vadītā grāmatu grupa katru gadu sūta 
nozīmīgu kopziedojumu OM.

OMFA ilggadējiem darbu darītā
jiem ir nākuši palīgā jauni spēki. Ilze 
Resnis pārņēma kasieres darbu no 
Dainas Albertiņas 2011. gadā. Ar Ēri
ku Kākuli kā priekšsēdes vietnieku 
ieguvām zināšanas datortehnoloģijā. 
Pagājušajā gadā mums piebiedrojās 
Juris Mežinskis. Jura pieredze kā bi
jušajam ALA priekšsēdim būs ļoti 
vērtīga OMFA. Pateicībā pieminam 
OMFA dibinātājus un darbu darītā
jus, kuri mūs atstāja nelaikā. Rūsiņš 
Albertiņš, Alvis Freimanis, Verners 
Rūtenbergs, Uldis Sēja, Vitauts Sīma
nis un Vilis Vārsbergs. Ar dziļām sē
rām šogad atvadījāmies no Richarda 
Schwartz, kurš no pašiem sākumiem 
atbalstīja muzeju un OMFA sēdēs 
bija viesmīlīgs namatēvs. Viņu pado
mu un līdzdalības mums pietrūks.

OMFA vēlējums Latvijas Oku
pācijas muzejam 25 gadu jubilejā ir 
saglabāt latviešu sabiedrības un tās 
draugu atbalstu un uzticību, lai aktīvi 
pildītu savu misiju atgādināt 50 gados 
pārciesto, pieminēt un godināt tos cil
vēkus, kuri bija okupāciju upuri. Tikai 
saprotot okupāciju un tās sekas, varam 
cerēt veidot gaišu nākotni Latvijai. 

Irēne Lazda,
OMFA priekšsēde

* Muzeja 42. apkārtraksts 2016. 
gada rudenī ir veltīts OMFA 20 
gadu jubilejai un plašāk apskata 
OMFA. Lasāms muzeja vietnē: 
http://okupacijasmuzejs.lv/lv/
par-muzeju/muzeja-apkartraksts
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n Muzeja darbs

Muzejs savu ceturtdaļ
gadsimtu sagaidīs vēl 
pagaidu telpās, bet 
ar jau ļoti konkrētu 
skatu uz pārcelšanos 

atpakaļ pārbūvētajā ēkā Vecrīgā, Lat
viešu strēlnieku laukumā 1.

Apmeklētājiem redzamākā daļa 
muzejā būs jaunā ekspozīcija. Tā top 
daudzu gadu garumā un līdzšinējo 
atkārtoto būvniecības sākšanas ka
vējumu dēļ vairākkārt rediģēta un 
uzlabota. Tiek ņemti vērā jaunākie 
pētījumi par Latvijas okupācijas 
vēsturi, kā arī jaunākās tehnoloģiju ie
spējas, lai radītu visefektīgāko iespai
du apmeklētājiem.

Konkrētais skats uz pārcelšanos 
ir vistiešākajā veidā attiecināms uz 
jauno ekspozīciju. Muzeja speciālisti 
un mākslinieki ir izveidojuši ekspo
zīcijas zāles un pašas ekspozīcijas 
maketu mērogā 1:10  – apmēram 
4,8 metrus garu un 1,5 metrus platu. 
Tas ļauj precīzāk vizualizēt plānoto 
ekspozīciju un līdz ar to ieviest tādus 
koriģējumus, kuru vajadzība nebūtu 
bijusi skaidri redzama no plāniem uz 
papīra vien. Makets arī licis saprast, 
ka jaunās ekspozīcijas vajadzībām 
nepieciešamas dažas nelielas izmai
ņas būvprojektā. Tās tiks īstenotas 
celtniecības gaitā.

Viens no muzeja Latvijas simt
gades projektiem ir Beļģijas pilsē
tas Zedelgemas valdes ierosinātais 
kopprojekts  – piemineklis "Brīvībai" 
Zedelgemā, pieminot Latvijas kara
vīrus, kuri pēc kara bija ieslodzīti kara 
gūstekņu nometnē Zedelgemā. Šim 
projektam puse no finansējuma nāk 
no Zedelgemas pilsētas, un otra puse 
no muzeja, kas izvērsis kampaņu, lai 
savāktu ziedojumus tieši šim mērķim. 
Katrs ziedotājs, kurš ziedojis vismaz 
EUR  100 piemineklim "Brīvībai", sa
ņem piespraudi "Bitīte". Līdz šim ir 
saziedoti gandrīz EUR 30 000 no va
jadzīgajiem EUR 50 000.

Muzejs turpina uzņemt augstus 
viesus. 2018.  gada pirmajā pusgadā 

Muzeja direktora skatījums

mūsu izklāstījumu par Latvijas oku
pācijas vēsturi ir dzirdējis Ukrainas 
premjerministrs, Apvienotās Kara
listes parlamenta Pārstāvju palātas 
priekšsēdētājs, Gruzijas parlamenta 
priekšsēdētājs, Horvātijas premjer
ministra vietniece, ārlietu un Eiropas 
lietu ministre, Albānijas Republikas 
Eiropas un ārlietu ministrs.

Latvijas valsts svinēs 100 gadus 
kopš tās proklamēšanas, bet ir bijusi 
neatkarīga mazāk nekā pusi no tā lai
ka. Latvijas Okupācijas muzejs ir pa
stāvējis un darbojies vairāk nekā pusi 
no Latvijas neatkarības gadiem, tāpēc 
esam sevi ierakstījuši Latvijas vēsturē.

Par muzeja pastāvēšanu pateicos vi
siem maniem kolēģiem – muzeja dar
biniekiem, visiem padomdevējiem, 
visiem ziedotājiem – gan finanšu, gan 
priekšmetu ziedotājiem –, visiem lie
cību devējiem, visiem atbalstītājiem – 
privātpersonām, organizācijām, iestā
dēm un pašai Latvijas valstij. Mēs visi 
kopā esam muzejs, bet, vēl vairāk, mēs 
esam Latvija! 

Gunārs Nāgels,
Latvijas Okupācijas muzeja 

direktors

Jaunās ekspozīcijas maketa fragments mērogā 1:10

Pieminekļa "Brīvībai" maketu 
šobrīd ikviens apmeklētājs var 
apskatīt muzeja vestibilā
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Latvijas Republikas simboli muzeja krājumā

Okupācijas periodā Latvijas Republikas simboli neizzuda no cil
vēku atmiņas, pat ieslodzījuma vietās tika saglabāti un izgatavoti 
priekšmeti ar valsts karoga un ģerboņa atveidiem. Visbiežāk 
izmantoja sarkanbaltsarkanās krāsas salikumu – rokdarbos, 
suvenīros, pašgatavotās apsveikumu kartītēs. Katrs tāds priekš

mets atgādināja neatkarīgo Latviju un kalpoja kā parole – savējie sapratīs. 

Taiga Kokneviča,
OM galvenā krājuma glabātāja

Albumu 1956.–1957.gadā izgata
voja Ernests Rudzroga ieslodzījumā 
Anzjobas  nometnē Irkutskas apgaba
lā. Uz albuma vāka ar zelta krāsu 
atveidota Latvijas kontūra, lapas 
sasietas ar aukliņu, savītu no baltiem 
un sarkaniem diegiem. Albumā 
ielīmētas Ernesta Rudzrogas un viņa 
ieslodzījuma biedru fotogrāfijas. 

Rotkaļa Aleksandra Alunāna darināta 
dzintara rotaslietas sagatave  – pie
spraude Latvijas kontūras formā un 
uzlecoša saule. 1944. gadā māksli
nieks kopā ar ģimeni devās bēgļu 
gaitās un rotkaļa darbnīcu izveidoja 
jau Mērbekas bēgļu nometnē Vācijā. 
Pēc pārcelšanās uz ASV 1950. gadā 
iekārtoja darbnīcu Garezerā, kur ap
mācīja jauniešus, arī nometnes "3x3" 
dalībniekus, rotkaļa amatā.

Fragments no Latvijas armijas 
virsnieka zobena roktura ar Latvijas 
Republikas lielo ģerboni. 1979. gadā 
Imants Mīlīgs Latvijā to saņēma no 
anonīma bijušā Vorkutas ieslodzītā, 
kurš to nebrīvē septiņus gadus nēsā
jis, iešūtu apģērbā. Arī viņš piemiņas 
lietu ieguvis anonīmi – kad ieslodzī
tie nostādīti ierindā, blakusstāvētājs 
to viņam iespiedis saujā.

Latvijas ģerboni Ķīles bēgļu nometnē 
Vācijā 1945.–1949. gadā izgatavoja 
brāļi Harijs un Jānis Jostsoni. Harijs 
to izgrieza no finiera, Jānis izkrāsoja. 
Ģerbonis bija pakārts pie sienas 
barakas istabā, kurā dzīvoja Jostsonu 
ģimene. Pēc izceļošanas uz dzīvi ASV, 
ģerbonis greznoja sienu pie Harija 
Jostsona rakstāmgalda līdz viņa pēdē
jai dzīves dienai 1993. gadā. 

Kastīti tabakas glabāšanai ar Brīvības 
pieminekļa attēlu un Latvijas Re
publikas karogiem tā abās pusēs pēc 
Ilmāra Bilkēviča zīmējumiem izgata
voja Oskars Smiltnieks ieslodzījuma 
laikā Magadanā 1954. gadā. Bilkēvičs 
bija leģionārs, nacionālais partizāns 
Jelgavas apriņķī, miris pēc ieslodzī
juma nometinājuma vietā Irkutskas 
apgabalā 33 gadu vecumā. Smiltnieks 
darbojās jauniešu pretošanās kustībā, 
miris ieslodzījumā 27 gadu vecumā.

Bijušo latviešu leģionāru no cementa, 
utu pulvera un margarīna uzbūvētais 
Brīvības pieminekļa modelis, pēc 
kura celto Brīvības pieminekļa ma
ketu atklāja 1945. gada 18. novembrī 
Zedelgemas karagūstekņu nomet
nē Beļģijā. Pieminekļa idejas autors 
seržants Jānis Juškevics: tas celts, lai, 
"skatot pieminekļa attēlu, domās mēs 
būtu dzimtenē – Dzintarjūras kras
tos".
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Paldies ikvienam, kurš muzejam uzticējis 
savu dzīvesstāstu!

Muzeja izdotais ceļvedis grāmatu tirgū

Audiovizuālo materiālu 
krājums, sagaidot muze
ja gadadienu, ir ievērības 
cienīgs – ierakstītas 83 
audioliecības (1994–

1996) un 2362 videoliecības ap 4300 
stundu garumā! Mēs esam viena no 
lielākajām videoliecību krātuvēm Ei
ropā, kas dokumentē padomju un na
cistisko okupācijas režīmu ietekmi uz 
cilvēku dzīvi. Kopš 1996. gada video
ierakstos dokumentēti arī piemiņas 
pasākumi, konferences un citi svarīgi 
muzeja notikumi 670 stundu garumā. 
Pēdējos gados digitalizējot saglabāti 8 
mm kinomateriāli, kas padomju oku
pācijas laikā uzņemti gan Latvijā, gan 
trimdā.

Vēlos teikt paldies krātuves izvei

dotājam Andrejam Edvīnam Feld
manim. Šī krātuve ir tik bagāta, pa
teicoties viņa darbaspējām, degsmei 
un misijas apziņai. Vēlos pateikties 
arī pārējiem krājuma veidotājiem: 
videooperatoram un fotogrāfam 
Aivaram Reinholdam, videoliecību 
analizētājai Lolitai Matuzelei, Eiropas 
projekta (2005–2006) ietvaros strā
dājošajai trešajai filmētāju komandai 
– vēsturniecei Kristīnei Safonovai un 
videooperatoram Oļģertam Zālītim, 
2008. gada Krasnojarskas ekspedī
cijas palīgiem: Melānijas Vanagas 
muzeja direktorei Ingrīdai Lācei un 
videooperatoram Alvim Jansonam, 
videoliecību datubāzes speciālistei 
Ingai Vilcānei, vēsturniecei un krā
tuves speciālistei Evitai Feldentālei. 

Videoliecību filmēšanā palīdzējuši 
arī citi muzeja kolēģi, paldies Annai 
Zoldnerei, Brigitai Radziņai, Andai 
Līcei, Rihardam Pētersonam, Taigai 
Koknevičai, Evitai Rukkei, Valteram 
Nollendorfam un Uldim Neiburgam. 
Šo gadu laikā mūsu krātuves darbu un 
videoliecību ekspedīcijas atbalstījuši 
arī muzeja draugi visā pasaulē – to ir 
tik daudz, ka nepietiktu vietas žurnāla 
garumā! 

Milzīgs PALDIES ikvienam, kas 
uzticējis dārgāko, kas viņam ir, – savu 
dzīvi dzīvesstāsta veidā – Latvijas 
Okupācijas muzejam. 

Pateicībā Lelde Neimane,
OM Audiovizuālo materiālu 

krātuves vadītāja

Okupācijas muzeja izdotais "Piemiņas vietu ceļvedis pa Rīgu un Rīgas 
apkārtni" no 10. līdz 12. aprīlim bija izstādīts starptautiskajā Londonas 
grāmatu tirgū. Baltijas valstu simtgades svinību gadā Igaunija, Latvija 
un Lietuva grāmatu tirgū bija ielūgtas īpašo viesu statusā. Ceļvedis bija 
izstādīts Latvijas stendā kategorijā "Māksla un dizains". Piedalīšanās 
šāda mēroga pasākumā ir būtisks solis Latvijas okupācijas vēstures 
skaidrošanā ārvalstīs, kā arī uzsver Okupācijas muzeja nozīmīgumu un 
aktualitāti

Pirms došanās uz Londonu ceļvedis 
piedalījās Latvijas Grāmatizdevēju 
asociācijas grāmatu mākslas 
konkursā "Zelta ābele 2017" un 
saņēma portāla "Delfi" lasītāju 
simpātiju balvu. Attēlā no 
kreisās: ceļveža autore Kristīne 
Čakstiņa, redaktore Ilze Antēna 
un māksliniece Līga Dubrovska 
laureātu apbalvošanas ceremonijā 
šī gada 14. martā Lielajā ģildē
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Kā ir ar ziedotāju personas datiem muzejā?

E iropas Savienības Vispārīgā 
personas datu aizsardzības 
regula, kas prasa rūpīgāku un 
pārdomātāku personas datu 
lietošanu publiskajā telpā, 

spēkā stājās 2018. gada 25. maijā. Arī 
muzejam jārūpējas, lai mūsu ziedotā
ji, kas uzticējuši savus personas datus, 
zinātu, kā tie tiek glabāti un izmantoti. 

Ja ziedojumu muzejam pieņem 
muzeja pārstāvji ārpus Latvijas, mu
zejs iegūst ziņas par ziedotāja vārdu, 
uzvārdu, ziedoto summu un zie
dojuma datumu. Pirmā ziedojuma 
reizē tiek fiksēta arī adrese un, ja zie
dotājs vēlas, arī epasta adrese. Dati 
tiek nosūtīti muzejam uzglabāšanai 
ziedotāju datubāzē. To vākšanas un 
glabāšanas tiesiskais pamats ir muze
ja leģitīmās intereses uzskaitīt ziedo
jumus un ziedotājus. Tas ļauj veidot 
atgriezenisko saiti, nosūtot atbalstītā
jiem vēstules, ielūgumus vai citu ne
pieciešamo informāciju. Ziedotājiem 

ir solīts, ka viņu vārdi tiks saglabāti 
tik ilgi, cik strādās muzejs, jo ziedo
tāji ir daļa no muzeja vēstures. Tomēr 
ikvienam ziedotājam ir tiesības lūgt 
mainīt savus datus vai izņemt tos no 
datubāzes. 

Datubāze glabājas muzeja serverī 
un ir aizsargāta. Muzeja darbiniekiem, 
kuri papildina un maina datus vai lieto 
ziedotāju datubāzi savu darba pienā
kumu veikšanai, ir nodrošināta pieeja 
ar individuālām parolēm. 

Līdzīgi ziedotāja vārdu, uzvārdu, 
epasta adresi, ziedoto naudas sum
mu un ziedojuma datumu muzejs 
iegūst, kad ziedotājs veic ziedojumu 
muzeja mājaslapā caur "PayPal". Ja 
ziedo un ziedojumu iemaksā muzeja 
birojā Rīgā, muzejs iegūst arī datus 
par personas kodu un dzīvesvietu, kā 
to paredz kases ieņēmumu orderis. 
Arī šie personas dati nonāk ziedotāju 
datubāzē. 

Līdz šim muzejs ziedotāju vārdus, 

uzvārdus un ziedotās summas ir pub
licējis "Apkārtrakstā". Arī turpmāk 
tā plānots, jo tas ir ekonomiskākais 
veids, kā pateikties ziedotājam. Ja mu
zejs pilnīgi katram ziedotājam aizsūtī
tu pateicības vēstuli, liela daļa ziedo
jumu tiktu tērēta pasta izdevumiem 
un to nevarētu izmantot norādītajam 
mērķim – muzeja darba atbalstam. 
Ja ziedotājs nevēlas, lai viņa vārds pa
rādās "Apkārtrakstā", to var pieteikt, 
rakstot uz muzeju vēstuli vai epastā 
– ziedojumi@omf.lv .

Muzejs sirsnīgi pateicas visiem at
balstītājiem! Jūsu devums ir nodro
šinājis muzeja darbību jau 25 gadus. 
Mēs vēlamies, lai jūs būtu droši, ka 
muzejs neizmanto jūsu personas da
tus nekādos citos nolūkos, kā tikai lai 
zinātu, kam pateikt paldies! 

Līga Strazda,
OM direktora vietniece attīstības 

jautājumos

Ar ziedojumiem PIEMINĒTI
no 2017. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 31. decembrim
* Ziedojumi Nākotnes Namam
# Ziedojumi Zedelgemas piemi
neklim "Brīvībai"

14. jūnijā aizvestie – USD 
1000, Dienvidkalifornijas Ev. 
luter. draudzes Dāmu komiteja 

un Dienvidkalifornijas Latviešu 
biedrība; 265, Filadelfijas Latv. 
ev. luter. Sv. Jāņa draudze;  

Dokumentus, fotogrā
fijas un priekšmetus 
muzeja krājumam dā
vinājuši Latvijas iedzī-
votāji: Lienīte Reka, 

Kārlis Dambītis, Inta Deķe, Jā-
nis Zemtautis, Gunārs Virbulis, 
Marija Berga, Andris Jaunbergs, 
Juris Kaksis, Astrīde Peka-Skul-
me, Astrīda Holma, Harijs Arni-
cāns, Tālivaldis Kronbergs, Valdis 
Kleins, Arvīds Betmanis, Muntis 
Rāvietis, Arvīds Gedušs, Ārija Sīle, 
Mārcis Broža, Maiga Melanija Stil-

biņa, Juris Urtāns, Māra Kakse, 
Jānis Milzarājs, Sarmīte Bērziņa, 
Marita Selga, Ieva Zuicena, Dzin-
tra Lezdiņa. 

Māra Ziņģis Jambor (ASV), Ilze 
Grovsa (Groves; Austrālija), Jānis 
Ilmārs Gravenieks (Lielbritānija), 
Jēkabs Uldis Leitītis (Vācija), Veli-
me Grass (Austrālija), Ints Rupners 
(ASV), Ruta Dambitis (Lielbritāni
ja), Ivars Liberts (Austrālija), Viz-
ma Ahng (ASV), Ligita Legzdiņa 
(Zviedrija), Inese Auziņa Smith 
(Lielbritānija). 

Dāvinātāji 2017. g. 2. pusē In Memoriam

Latvijas Okupācijas muzeja 
biedrība un saime piemin  

ULDI GRAVU,  
mūžībā aizejot
(19.01.2018.)

Latvijas Okupācijas muzeja 
biedrība un saime piemin 

Richard Schwartz,  
mūžībā aizejot 
(12.04.2018.)
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> 203, Oregonas Latv. ev. lut. drau
dze un Dāmu komiteja; 
14. jūnija ziedojumi – USD 
250, Vilimantikas un Mančeste
ras Latv. ev. lut. draudze; USD 
200, Linkolnas Apvienotā Latv. 
ev. luter. draudze;
Elvīra ALBERIŅŠ – USD 35, 
Aina un Jānis Baumanis; 
Anda ANDERSONE – USD 
100, Sylvia Ūdris; 
Miervaldis BALODIS – AUD 
850, Kopziedojums Miervalža 
Baloža bērēs; 
Bruno BAUMANIS – USD 50, 
Jānis un Aina Baumanis; 
Valērija BĒRZIŅA-BALTIŅA 
– USD 50, Nicholas Berkholtz; 
Jānis BĒRZIŅŠ, tēvs, 
apcietināts Zedelgemā – USD 
100, George Bērziņš#; 
Kārlis BĻODNIEKS – AUD 
1000, Ausma Bļodniece; 
Kapt. Ludvigs BUNE un Jānis 
Z. GABLIKS – USD 200, Lilija 
Gabliks Bune; 
Māc. Maija CEPURE-ZEM-
MELS – USD 50, Ivars Zem
mels; 
Kornelijs DĀLE – USD 100, 
Sibilla Hershey; 
Jazeps DAUGMANIS – USD 
25, Ellen Daugman; 
Bernhards EPERMANIS – 
USD 100, Korp. Beveronijas 
Berņa Epermaņa Fonds; 
Anda FOSTER – USD 50, Pat
rick Foster; 
Vija FREIMANIS – USD 
2283,97 Vijas Freimanis TESTA
MENTA novēlējums; 
Mārcis GERTNERS – USD 
100, George Bērziņš; 
Oļģerts un Eriks GĪLIS – USD 
50, Ināra Upīte; 
Arturs GINTERS – USD 50, 
Aija Sedlak; 
Imants GORBANTS – USD 
200, Skaidrīte un Sandra Abel
tiņš; 

Uldis GOSTS – USD 500, Pan
nos Marketing (meitas kolēģi); 
250, Māris Mangulis; 150, Lilija 
un Nora Gabliks; 100, Adonis 
Bērziņš; Juris un Renate Celms, 
Mildred Torjusen; Gunārs Gru
be; Mike Moneypenny; 75, Inga 
Dankers; 50, Rasma Galiņš; As
tra Grinbergs; Marta Grinbergs; 
Iveta Grīnbušs; Andris un Rudīte 
Jansons; Jānis un Sarma M. Lie
piņš; Peteris un Tamara Rasum; 
Rasma Sockis; 30, Ilga un Valdis 
Skilins; Juris un Maija Šlesers; 
25, Peteris un Marīte Kruze; 
Alfreds GRAUDIŅŠ, dzīves 
biedrs – AUD 300, Lonija 
Graudiņa; 
Marģers GROSKAUFMANIS 
– CAD 1000, Vija Groskaufma
nis*; 
Haralds HĀGELIS – USD 
100, Skaidrīte Hāgelis; 50, Alvis 
Hagelis; 
Visvaldis INDARS – USD 
1430, Vilimantikas Latv. ev. lut. 
draudzes radi un draugi (Gunars 
Andersons, Valdis un Dzidra 
Apinis, Eric Blomberg, Arijs un 
Spodra Brekts, Colleen Carey, 
Ligita Giacopassi, Victor Had
dard, Charles un Anita Kiely, Rita 
un Jānis Krūmiņš, Arvids Paeglis, 
Diana Paeglis, Lilija Paeglis, Be
nita Page, Piesaule (MA), Carol 
un Frank Rogers, Jānis un Pārsla 
Šulcs, Inga Šulcs, Mara Vilciņš, 
Irene Vildavs, Inese Zālītis); 100, 
Vaira un Viesturs Paegle; 
Ojārs JURKA – USD 25, Atis 
Jurka; 
Richards un Zenta KALNIŅŠ, 
vecāki – AUD 100, Inārs Kal
niņš; 
Nadija un Arnolds KOPĀNS – 
USD 50, Kārlis Kopāns; 
Pauls KORO – USD 100, Aida 
Zilgalvis; 
Jānis KRŪZE, plkv. ltn., apcie-
tināts 1940. g. oktobrī, nāves-

sods izpildīts 1941. g. jūnijā – 
CAD 100, meita Regina Dīriņš; 
Vilmārs KUKAINIS 
(10.08.1930.–31.01.2017.) – 
USD 100, Korporācijas Varavīk
sne Vidusamerikas kopa; 
Andrejs ĶĪSIS – USD 500, Ilo
na Ķīsis; 
Silvestrs LAMBERGS – USD 
200, Juris Veidiņš; 100, Astrida 
Ramrath; 50, Marta Grinbergs; 
Alberts LEGZDIŅŠ – USD 
1000, Skaidrīte Legzdiņš; 
Leģionāri – AUD 500, DV 
Pertas nodaļa Austrālijā#; 
Lilija LESKINOVITCH – USD 
200, Imants Leskinovitch; 
Pēteris LIELZUIKA – USD 
100, Aira Lielzuika; 
Jēkabs LUTCIS – USD 50, Eri
ka Clawson; 
Rita MIESNIEKS – USD 500, 
Filip K. Klavins; 100, Andrew 
un Ruta Smithson ar ģimeni; 
Helēna NĀGELA – AUD 500, 
Austrālijas baltiešu draudzības 
apvienība (Australian Baltic 
Friendship Society)*; 50, Vija 
Sieriņa*; 
Jānis Arvīds PIĶELIS – EUR 
288,37 Egons Piķelis; 
Mārtiņš PLADARS – USD 50, 
Valts Pladars; 
Rūta M. PRAUDIŅŠ – USD 
100, Imants Praudiņš; 
Kārlis un Karlīna PRIEDE – 
USD 100, Antra Berger Priede; 
Maksis RATERMANIS – USD 
50, Juris Ratermanis; 
Augusts ROBIŅŠ – USD 100, 
Andrew Robins; 
Dr. Jānis ROBIŅŠ – USD 30, 
Brigita Robiņa; 
Heinrichs RŪSIS – USD 50, 
Pēteris un Biruta Briedis; 
Margarita SIDERS – USD 200, 
Ilze Muehlenbachs; 
Alexander SPEAR, mazdēls – 
USD 2000, Ārija Brikmanis; 
Biruta SPROĢIS – USD 500, 
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Laimonis Sproģis; 
Irēne STAPARS – EUR 100, 
Regīna Švarcs; 
Jāzeps ŠĶĒLS – AUD 
2 499 987, Jāzepa Šķēls TESTA
MENTS; 
Roberts ŠUTKA, tēvs, aizvests 
1941. g. – USD 25, Uldis Šutka; 
Fil! Andrejs TOBISS – USD 

250, Korporācija Beveronija; 
Alfs ŪDRIS (1923–2017) – 
CAD 1000, Guntis un Anita 
Liepiņš; 
Ansis un Nora VAIROGS – 
AUD 150 000, Anša un Noras 
Vairogs TESTAMENTS; 
Leitn. Miķelis VISGAUŠS – 
USD 100, Miķelis P. Visgaušs; 

Gunārs VĪTOLIŅŠ – USD 
150, Vitauts R. Vītoliņš; 
Rudolfs ZARINS – USD 100, 
Raymond Zarins; 
Hugo ZĒBERGS – USD 100, 
Ligita Krumkalns; 
Antonija ZMUIDIŅŠ – USD 
30, Stanley Zmuidiņš.

Ar ziedojumiem GODINĀTI
no 2017. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 31. decembrim
* Ziedojumi Nākotnes Namam
# Ziedojumi Zedelgemas piemi
neklim "Brīvībai"

18. novembra kolekte – USD 
100, Modris un Valija Gale
nieks*; 50, Ivars Kēlers; 20, 
ANONĪMS; Māra Jauntirāne; 
Gatis un Minjona Plūme; 
Atzīmējot 18. novembri – 
AUD 500, DV Pertas nodaļa 
Austrālijā*; USD 20, ANO
NĪMS; 
Ilze DALIŅA, draugu velte 75. 
dzimšanas dienā – AUD 1445, 
Kopziedojums, atzīmējot Ilzes 
Daliņas 75. dz. d.*; 
Zīle DUMPE, 80. dzimšanas 

dienā – EUR 100, Līga Gēmu
te; 
Sarmīte un Uldis GRAVA, ju-
bilejas velte – USD 100, Silvija 
Rutenbergs#; 
Maija GRENDZE, 90. dzimša-
nas dienā – USD 100, Alfreds 
un Sarmīte Grava; Dzintra Ku
kainis; Ināra Zariņš; 
Irēna KLAUSS, atzīmējot 85. 
dzimšanas dienu – AUD 200, 
Gunārs un Irēna Klauss; 
Arvīds LIELKĀJS, 90 gadu 
jubilejā – EUR 200, Kārlis 
Andrejs Cerbulis; 100, Ilze 
Lečmane; Arvīds Lielkājs; Marga 
un Katrīna Pipasts; Māris Stubis; 
60, Uldis Maksiņš; 50, Arnis 

Dubrovskis; Zigismunds Freima
nis; 
Muzejam veltīti izdevumi 
– AUD 960, Ināra un Valdis 
Graudiņš; 
Ilze un Richard SCHWARTZ, 
pateicībā par 20 gadiem OMF 
– USD 200, Silvija Rutenbergs; 
Studenšu korporācija Varavīk-
sne, 90 gadu jubilejā – EUR 
100, Sandra Lielbārde; 
Dace VENTERS, 75 gadu 
dzimšanas dienā – USD 200, 
Jānis un Velta Lazda; 
Ziemassvētku dāvana – AUD 
80, Vija Zars#; 50, Edvīns Le
cons; Vija Sieriņa. 

Ziedojumi DAŽĀDIEM MĒRĶIEM
no 2017. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 31. decembrim
* Ziedojumi Nākotnes Namam
# Ziedojumi Zedelgemas piemi
neklim "Brīvībai"

AUD 
50 000,- Ivara Birzuļa TESTA
MENTA FONDS*; 2000,- Sid
nejas Latviešu biedrības Dāmu 
kopa; 1000,- DV Kanberas 
nodaļa Austrālijā#; Natālija 
Neiburga*; 300,- Juris un Lauma 

Reinfelds*; 200,- Žanis Medi
ķis#; Ieva un Valentīns Tranke
lis*; Xenia Voigt*; 175,- Sidnejas 
Latviešu biedrības grāmatnīca; 
150,- Jānis Lindbergs; 100,- Bai
ba Bērziņa; Biruta un Len Clark; 
Mirdza Gratz; Juris un Margita 
Jakovics#; Jānis un Ilga Pried
kalns#; Marta Rozentāle; Ausma 
Rozīte; 50,- U. Jankovskis*; Elvī
ra Latišs (25,*); Ilze Papworth; 

Leo un Zane Riters; Aija un Jānis 
Stambulis#; Skaidrīte Veidnere; 
20,- Ilma Celmiņš#; 10,- Tālis 
Burkēvics#; 

CAD 
1000,- Hamiltonas DV vanadžu 
kopa Kanādā#; Jānis Snuciņš*; 
650,- Dzidra Krūmiņš; 400,- 
Marianna Steinmanis; 300,- 
Jānis un Ligita Galdiņš;  
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> Arvīds Moruss*; 200,- Verners 
Cinis; Kārlis Vasarājs (100,*); 
Māris un Sarma Vītols; 150,- 
Vitālijs Būcēns*; 125,- Valdis 
Briedis; 100,- Pāvils un Laila 
Cakuls; Rota Otto; Arnolds 
Smiltnieks; Kārlis Šūns; G. 
Vilks*; Aina Zibens; 75,- 
A leksandrs Š ķepasts; 50,- Imants 
Bunkis; Jānis Bunkis; Pēteris un 
Rita Dadzis; Ināra Jackson; Māra 
Kūlnieks; Valentīne Leikucs*; 
Rita Mikelšteins; Rute Pakalns; 
Arnolds un Giseline Stigners#; 
Aina Zulis; 40,- Venta Lucs; 25,- 
Imants Jānis Ozols; 

EUR 
21 750,- SIA Kokpārstrāde 98; 
6749,- DV Kanādas Valde#; 
5000,- Guntis un Laima Bēr
ziņš*; 2152,- DV ASV valde#; 
1800,- Maija Sinka (1000,*) 
(800,#); 1500,- Ivars Ķirsons*; 
500,- DVF Notinghamas nodaļa; 
Uldis Kariņš; 300,- Rudite Emir; 
200,- Dzintra Bungs#; Hilda D. 
Coen*; Vija Ilze Klīve; Kārlis un 
Ināra Žubeckis; 150,- George 
Neibergs; Dr. Maksims Strun
skis; 136,48 Ilga Bīskapa; 100,- 
Valdis Bērziņš#; Inese Birznie
ce#; Richard Carswell; Arnold s 
Otto Dzilna; Pēteris Simsons; 
Heather Steele; 70,- Ieva Burči
ka; 60,- Ervīns Veics; Mirdza 
ZandbergaSaule un meita Māra 
Hegedeos; 50,- Raivis Lečma
nis; Ruta Pazdere; 32,97 Janīna 
Začeste#; 30,- Politiski represēto 
apvienības Limbažu nodaļa; 20,- 
Guntis Lielkājs; Iveta Vanaga; 

USD 
42 000,- ANONĪMS; 11 300,- 
Latviešu ev. luter. draudze Va
šingtonā, DC; 5000,- Edgars 
Bērziņš; Arturs Grava; 3000,- 
Maija Grendze; Gunars un Veva 
Jakobsons; Sigrida Renigers; 

2000,- Dzintra un John ( Jānis) 
Janavs; Paulis un Irene Lazda; 
Valdis un Austra Liepa; Valters 
Nollendorfs#; 1500,- Klīvlandes 
Latviešu biedrība; Ilze Stalis; 
1100,- Silvija Rutenbergs (100,
#);1000,- DV apvienība Klīv
landē#; John un Irene Briedis; 
Inta un Andrejs J. Grots; Kārlis 
Kalējs; Ināra Kalniņš#;  767,- 
Aijovas Latv. ev. luter. draudze; 
700,- John Sturmanis; 550,- 
Karen Greever; 500,- Daugavas 
Vanadzes ASV; Oļģerts Balodis; 
Sigurds Brīvkalns; Ģirts un 
Christine Krūze; Daira Skriblis*; 
Juris Upatnieks; 400,- Ilmārs 
Kalniņš; 374,- Lansingas Latv. 
ev. luter. draudze; 350,- Andris 
un Biruta Sprūds; Arnis Tube
lis; 300,- Aivars Kuplis; Guntis 
Ore; Gunta un Ārijs Pakalns; 
Selga Pētersons; Edvīns Upītis; 
275,- Skenektedijas Latv. ev. 
lut. draudze; 269,- Seatles Latv. 
ev. lut. draudze; 250,- Seatlas 
Latv. ev. luter. draudze; St. Pauls 
latv. ev. luter. draudze; Aivars un 
Māra Celmiņš; Arthur J. Ozolin; 
Dailons un Irina Stauvers; 200,- 
Milvoku Latv. Sv. Trīsvien. ev. 
luter. draudze; Aija Blitte; Elza 
Brachman; R. Finlayson; Mo
nika un Dzidris Gobiņš*; Gatis 
un Minjona Plūme#; Aristids 
Ratermanis; Andris Ritelis; Dace 
Sprecher; Igor Sturm; Sylvia 
Ūdris; Lauma un Ivars Zusevics; 
150,- Āra Pumpurs; Andris un 
Inara Rogainis; 136,- Des Moi
nes apkārtnes tautieši ASV; 135,- 
Vita Bite; 100,- Indianas Latv. 
Pensionāru biedrība; Ņujorkas 
Latv. ev. luter. draudzes Salas 
novada Dāmu komiteja; Aivars 
Aistars; Daina Apple; Vitauts un 
Māra Beldavs#; Juris un Ilze Bēr
ziņš; Ēriks un Laurie Celms; Elga 
M. Čače; Erita un Ilmārs Dzilna; 
George Garnelis; Imants un Ruta 

Kalniņš; Ingrīda un Herberts 
Lediņš; Silvija Lizlovs; Manfreds 
Munters; George J. Neimanis; 
Ausma Nonacs; Māris Nora; 
Māra un Andris Padegs; Ilze Pē
tersone; Jānis Pone; Dzidra Rei
manis; Baiba Rosenkranz; Pēteris 
Simsons; Martin Tatuch; Gunta 
Ūsis; 75,- Māra Marchand; 
64,- Aetna Foundation; 50,- Sa
ginavas Latviešu klubs; Oļģerts 
Cakars; Gunta Douglas; Marta 
Grinbergs; Vija Hosp; Imants 
Kalniņš un Dorothy; Inese Ka
ņeps; Elga un Juris Krasts; Uldis 
Kronītis; Ēriks Krūmiņš#; Paul 
Maldutis; Nora Mičule; Mierval
dis Mieriņš; Jānis Robins; Māris 
Roze; Andrejs Rozentals; Valdis 
M. Tums; Māra un Juris Ubans; 
Juris Udris; Dzintra L. Zariņš; 
Valda Ziemelis; Līga Zieme
lisStam; 40,- Inara Grigolats; 
Valda Zemesarājs; 35,- Vitolds 
Vītums; 30,- Ruta Majumdar; 
Baiba Ozols; 25,- Jānis Bērziņš; 
Arija Lee; Miervalds Malcenieks; 
Ingrida Miemis; Valdis Nodievs; 
Lidija un Vitalijs Tarbunas; 
Valentine Upats; Ausma un 
Harijs Zikmanis; 20,- Pauls Kup
šis; Aldis un Susan Lapiņš; Mark 
A. un Ināra Liepa; Mirdza Odins; 
Salvins Strods; Imants Zeidlickis; 
Gene Zelcs; 15,- Valdis Keris; 
10,- Ojārs Brūveris.

Pateicamies visiem 
ziedotājiem – gan 
ilggadējiem atbalstītājiem, 
gan tiem, kuru ziedojumi 
parādījušies pirmo reizi.
Tā kā pagājušajā gadā 
sākās ziedojumu vākšana 
Zedelgemas piemineklim, 
šajos sarakstos pirmo reizi 
tiek atzīmēti ziedotāji šim 
mērķim.
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Vēsturisks brīdis – parakstīts līgums  
par Nākotnes Nama celtniecību 

Klātesot muzeja direktoram 
Gunāram Nāgelam, kul
tūras ministrei Dacei Mel
bārdei un vides aizsardzī
bas un reģionālās attīstības 

ministram Kasparam Gerhardam, 29. 
maijā valsts akciju sabiedrības "Valsts 
nekustamie īpašumi" ("VNĪ") valdes 
priekšsēdētājs  Ronalds Neimanis un 
SIA "Skonto Būve" valdes loceklis 
Juris Pētersons parakstīja līgumu par 
Nākotnes Nama celtniecību. 

Svinīgais līguma parakstīšanas brī
dis notika Vecrīgā, Okupācijas muze
ja pastāvīgās ēkas zālē, no kuras jau ir 
pilnībā demontēta vecā ekspozīcija. 
Uzrunā būvnieku pārstāvis Juris Pē
tersons  teica, ka jau jūnijā ap Oku
pācijas muzeja ēku varētu būt būv
laukums un nākamvasar muzejam 
varētu būt piebūve.  Ministre Dace 
Melbārde izteica cerību, ka  būvnieki 
spēs projektu īstenot noteiktajā lai
kā, jo tas jau pārāk ilgi bija iestrēdzis 
birokrātijas valgos. Jaunākajā "VNĪ" 
ziņojumā par projekta gaitu minēts, 
ka būvdarbi beigsies 2019. gada sep
tembrī. Muzejs ar jauno ekspozīciju 
apmeklētājiem varētu būt atvērts ne 
agrāk kā 2020. gadā.

Līdzās Okupācijas muzejam plā
nots arī mākslas objekts "Vēstures 
taktīla", kura autori ir Kristaps Ģelzis, 
Ilze Miķelsone un Voldemārs Johan
sons. Abi objekti veidos vienotu pa
domju okupācijas upuru piemiņas 
memoriāla kompleksu. 

Muzeja direktors Gunārs Nāgels 
muzejam tik nozīmīgajā dienā 

pauda: "Ar šo brīdi var uzskatīt, 
ka Okupācijas muzeja būvniecība 

ir sākusies. Muzejā valda gaišs 
un tomēr piesardzīgs optimisms, 

jo nākamā gada laikā plānotie 
būvdarbi un muzeja iekārtošana 

vēl prasīs ne mazumu saspringta 
darba"

n Pēdējā brīža ziņas

"VNĪ" valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis un SIA "Skonto Būve" 
valdes loceklis Juris Pētersons paraksta līgumu par Nākotnes Nama 
celtniecību
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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.
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muzeja mājaslapā www.omf.lv
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