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Tik tiešām atdzimšana. Vēl 
pirms gada Rīgas pilsētas 
būvvalde atteicās izsniegt 
būvatļauju muzeja ēkas pār
būvei un paplašināšanai bez 

zīmīgām projekta maiņām, kas ne ti
kai prasītu laikietilpīgu pārprojektēša
nu, bet arī izkropļotu arhitekta Gunā
ra Birkerta sākotnējo vīziju. Tajā laikā 
tikai tapa Saeimas papildinājums Lat
vijas Okupācijas muzeja likumā – ēku 
celt pēc Birkerta plāna un tai piešķirt 
nacionālo interešu objekta statusu. 
Nebija garantiju, ka to apstiprinās. 
Bet tā bija vienīgā iespēja saglabāt Nā
kotnes Namu kā Birkerta otru celtni 
Rīgā un likt lietā jau pilnībā izstrādāto 
projektu. 

Likuma papildinājumu rudenī 
pieņēma, un sākās projekta atdzim

šana. Arī tas prasīja laiku, jo Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai (VARAM) bija jānodibina 
būvvalde, kam jāapstiprina Nākotnes 
Nama plāni. Tas tagad noticis, un šā 
gada 12. maijā VARAM būvvalde iz
sniedza būvatļauju būvprojektam mi
nimālā sastāvā. Parasti tas nozīmētu, 
ka sāksies tehniskā projekta izstrāde. 
Taču, tā kā tehniskais projekts bija 
gatavs jau pirms diviem gadiem, kad 
to iesniedza Rīgas pilsētas būvvaldē, 
gaidāms, ka to uzlabos un iesniegs jau 
tuvākajā laikā. Divi šķēršļu un aizka
vējumu gadi būs beigušies, un valsts 
akciju sabiedrība "Valsts nekustamie 
īpašumi" (VNĪ) varēs izsludināt celt
niecības konkursu. 

Saeimas apstiprinātie grozījumi 
Latvijas Okupācijas muzeja likumā 

paredz, ka Nākotnes Nams jāuzceļ 
līdz 2018. gada 1. oktobrim. 

Vai paspēsim? VNĪ sagatavotais 
laika plāns to tā vēl arvien paredz. 
Muzejs strādā uz to. Priekšnoteikumi 
šķiet labvēlīgāki nekā pirms diviem 
vai četriem gadiem. Process ir atsā
cies. Tajā ir iesaistīti cilvēki un iestā
des, kam rūp ne tikai muzeja nākotne, 
bet arī Gunāra Birkerta Nākotnes 
Nams un tā integritāte visos aspek
tos. Priecāšos nākamajā apkārtrakstā 
stāstīt, kā guldījām kapsulu pamatak
menī, un teikt jums visiem paldies, 
ka nezaudējāt ticību, bet jutāt līdzi un 
palīdzējāt. 

Valters Nollendorfs, 
Latvijas Okupācijas muzeja 

biedrības valdes priekšsēdis

Nākotnes Nama atdzimšana
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Latvijas Okupācijas muzejam  
atkārtota akreditācija

Muzeja darbā lielākie 
uztraukumi pēdējā 
laikā ir bijuši, bez šau
bām, ilgi aizkavētā un 
tagad atkal iekustinātā 

muzeja ēkas pārbūve un piebūve, bet 
tikpat svarīgs jautājums muzeja pastā
vēšanai ir akreditācija. Latvijas Oku
pācijas muzejs ir akreditēts muzejs, 
kas nozīmē, ka muzejs uztur augstus 
standartus  – tas ir pakļauts Muzeju 
likumam un dažādiem valsts izstrā
dātiem noteikumiem par muzeju 
darbību un muzeja krājumu. Lai no
drošinātu, ka tiek uzturēts šis noteik
tais kvalitātes līmenis, akreditētajiem 
muzejiem Latvijā ik pēc pieciem ga
diem (nedaudziem muzejiem reizi 10 
gados) jāiziet akreditācijas process.

Aizvadītajā pusgadā muzeja dar
binieki izstrādāja sīku stratēģiju un 
darbības plānu nākamajiem pieciem 
gadiem, kā arī aktualizēja iekšējo pro
cesu dokumentāciju. Analizējām arī 
muzeja ilgtermiņa darbības iespēja
mos apdraudējumus un formulējām 
vadlīnijas, kā tos samazināt un arī kā 
labāk izmantot visas iespējas, kuras 
mums pavērsies. Kopumā sagatavo
jām 93 lappuses biezu dokumentu, 
kuru aprīlī iesniedzām Kultūras mi
nistrijai.

Mēnesi pēc šī iesnieguma muze
jā ieradās Kultūras ministrijas akre
ditācijas komisija, kura gandrīz visas 
dienas garumā iepazinās ar reālo stā
vokli muzejā, kā arī vēlāk apskatīja 
muzeja izstādi Stūra mājā.

Jūnija sākumā saņēmām akredi
tācijas komisijas atzinuma projektu, 
kurā secināts, ka līdzšinējie muzeja 
darbības rezultāti, it īpaši pētniecī
bas un komunikācijas jomā, kā arī 
panākumi finansējuma piesaistē, 
pārliecina, ka muzejs spēs īstenot 
vidēja termiņa darbības stratēģiju 
2017.–2021. gadam. Iesniegtie do
kumenti un darbi nieku profesionali
tāte apliecina, ka Okupācijas muzejs 
atbilst Muzeju likuma 9. panta otrās 
daļas nosacījumiem.

Latvijas Muzeju padome 21. jūnijā 
pārrunās akreditācijas komisijas atzi
numu, un varam paredzēt, ka tā ieteiks 
Kultūras ministrijai izsniegt muzejam 
akreditācijas apliecību uz pieciem ga
diem. Praktiska nozīme akreditācijai 
ir tāda, ka Latvijas Okupācijas muze
ja likums paredz, ka tas saņem valsts 
finansiālu atbalstu tikai tad, ja tas ir 
valsts akreditēts muzejs. Jāatgādina, 
ka valsts finansiālais atbalsts ir ļoti 
mainīgs un muzeja sekmīga darbība 
ir atkarīga no ziedojumiem. Sevišķi 

tagad, kad būs lielāki izdevumi jaunās 
ekspozīcijas izgatavošanas un pārbū
vētās ēkas iekārtošanas dēļ, katrs zie
dojums ir mums ļoti nozīmīgs.

Jāuzsver, ka muzeja misija ir atce
rēties, pieminēt un atgādināt. Mēs 
stāstām par Latvijas vēsturi, par oku
pācijām, par pretošanos un par uzva
ru – atguvām mūsu valsts neatkarību, 
tomēr vēl ir rētas, kuru sekas ir redza
mas vēl šodien. Šo stās tām muzeja ap
meklētājiem, skolēnu grupām, skolo
tājiem un augstajiem viesiem. Šogad 
Ukrainas prezidents Petro Porošenko 
viesojās muzejā. Kad mūsu gids vi
ņam ukraiņu valodā bija izstāstījis par 
veidu, kā Latviju okupēja un inkorpo
rēja Padomju Savienībā 1940.  gadā, 
viņš uzreiz nopūtās: "Krima..."

Pēdējā mēneša laikā muzejā vieso
jies Ķīnas Tautas Republikas vēstnieks, 
Francijas vēstniece, Azerbaidžānas 
Republikas parlamenta priekšsēdētājs 
un daudzi citi. Visus aicinām atgriez
ties muzejā tad, kad Nākotnes Nams 
būs uzcelts. Nākotnes Nams  – ēka 
muzeja nākotnei, kurā turpināsim 
stāstīt par Latvijas vēsturi. 

Gunārs Nāgels,
Latvijas Okupācijas muzeja  

direktors

Ķīnas 
vēstnieka 
vizīte muzejā

OM direktors Gunārs Nāgels 
iepazīstina Ķīnas Tautas Republikas 
vēstnieku Huanu Junu (Huang 
Yong) ar muzeja ekspozīcijas 
objektu, kas vēstī par latviešiem 
Rietumu pasaulē pēc Otrā pasaules 
kara. 2017. gada 18. maijā
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Ukrainas prezidents Petro Porošenko 
apmeklē Okupācijas muzeju

Ukrainas prezidents Petro 
Porošenko šī gada 4. aprīlī 
valsts vizītes laikā apmek
lēja muzeju. 30 minūtes 
ilgajā vizītē Porošenko 

apskatīja muzeja ekspozīciju, ar kuru 
ukraiņu valodā viņu iepazīstināja An
tons Čerņetskis – Okupācijas muzeja 
gids no Ukrainas, kurš šobrīd studē 
un dzīvo Latvijā. 

Priekšplānā no kreisās: Petro 
Porošenko, Gunārs Nāgels, Antons 

Čerņetskis

Piemiņai par muzeja apmeklējumu Ukrainas prezidents saņēma Latvijas 
Okupācijas muzeja grāmatu un mākslinieka Kurta Fridrihsona akvareļu 
reprodukciju komplektu

Ukrainas prezidents paraksta 
Okupācijas muzeja augsto viesu 
grāmatu
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n Turpinām stāstīt par muzeja atbalstītājiem ārzemēs

Ziedojumu vākšana Okupācijas muzejam 
Austrālijā 20 gados
Stāsta Ināra Graudiņa, Latvijas Okupācijas muzeja pārstāve Austrālijā

Austrālijā ziedojumu vāk
šanas akcija oficiāli sākās 
1996. gada 18. novem
brī. Pirms tam ziedotāji 
paši sūtīja ziedojumus uz 

muzeju bez kādas nozīmētas personas 
starpniecības. Man par šiem agrajiem 
ziedojumiem un ziedotājiem datu nav.

Atceros 1996. gada 18. novembri. 
Tieši šajā dienā Sidnejā ar savu klāt
būtni mūs pagodināja Okupācijas 
muzeja direktore Gundega Miche
le. Latviešu apvienība Austrālijā un 
Jaunzēlandē (LAAJ) bija uzaicinājusi 
Gundegu teikt svētku runu latviešu 
centros Austrālijā. Sidnejā 18. novem
bra akts vienmēr notiek tieši 18. no
vembrī. Savā uzrunā Gundega stāstīja 
par Okupācijas muzeju, tā darbu un 
uzsvēra, ka, lai muzejs spētu pastāvēt, 
ir nepieciešams sabiedrības atbalsts. 
Viņa izteica vēlēšanos, lai kāds cilvēks 
uzņemtos ziedojumu vākšanu Austrā
lijas mērogā. Pēc vairāku sabiedrības 
pārstāvju lūguma un ierosinājuma šo 
darbu labprāt uzņēmās Ruta Birzule.

Ruta raksta par savām izjūtām pēc 
Okupācijas muzeja apmeklējuma: 
"Mani pārņēma šausmas, un bija grūti 
neraudāt. Es biju palikusi telpā viena 
un ilgi sēdēju, un mēģināju saprast un 
izprast to ārprātīgo necilvēcību, kas 
tika nodarīta cilvēkiem, ieskaitot ne
vainīgus bērnus."

Ruta šo darbu pildīja ar visu sirdi 
un dvēseli, viņa bija ļoti iecienīta un 
piesaistīja lielu skaitu jaunu ziedotāju 
muzejam. Viņa sniedza informāciju 
tautiešiem gan latviešu valodas radio 
raidījumos, gan latviešu presē, pa
stāstot par jaunākajiem notikumiem 
muzejā. Ruta smaidīga bieži iegriezās 
muzejā un personīgi nodeva Austrāli
jas latviešu ziedojumus.

Kad Rīgas domes lēmums paredzē
ja Okupācijas muzeja ēku Strēlnieku 

muzeja fonda pateicības diplomu par 
sevišķu ieguldījumu fonda mērķu un 
Okupācijas muzeja darba sekmēšanā 
un atbalstīšanā. 

2007. gadā liels draugu pulks pie
dalījās nelaiķes Rutas Birzules izva
dīšanā uz aizsauli. Ziedu vietā Rutas 
piemiņai draugi veltīja 3520 AUD. 
Tomēr arī šķirsts bija ziediem apklāts. 
Teicu pateicības un atvadu vārdus no 
OMF un sevis.

Paldies Rutai par patriotismu, uz
ņēmību un enerģiju, ko viņa veltīja, lai 
muzejs spētu pastāvēt nākotnē, un ka 
izveidoja pamatus ziedojumu vākša
nai Austrālijā.

2003. gada 1. janvārī par jauno 
Okupācijas muzeja pārstāvi Austrālijā 
iecēla Ilzi Daliņu. Ruta lūdza tautiešus 
Austrālijā atbalstīt Ilzi Daliņu, tāpat kā 
tika atbalstīta viņa.

Ilze uzņēmās šo svarīgo pienāku
mu un turpināja Rutas sākto darbu. 
Ziņojumos Okupācijas muzejam 
Ilze uzsver, ka Austrālijā, ņemot vērā 
2000. gada LAAJ gadskārtējo zie
dojumu akciju, vidējais ziedotāju 
vecums pārsniedza 78 gadus. Tā bija 
arī ar ziedotājiem Okupācijas muze
jam. No tiem 15 000, kas uzskata sevi 
par latviešiem Austrālijā, ne vairāk kā 
3–4%, pēc Ilzes aprēķiniem, būtu ie
skaitāmi potenciālo ziedotāju skaitā. 
Viņa paredzēja, ka šis skaits ievēroja
mi saruks. 

Lielākās summas ienāca no orga
nizācijām – "Daugavas Vanagiem", 
"Daugavas Vanadzēm", draudzēm, 
dāmu kopām un biedrībām. 

2002. gadā viens no Latviešu ap
vienības Austrālijā un Jaunzēlandē 
gadskārtējās līdzekļu vākšanas akcijas 
mērķiem bija atbalsts OMF. Toreiz 
kopsummā saziedoja 18 000 AUD.

Ilze cītīgi izsūtīja pateicības vēstu
les ar kvītīm katram ziedotājam un 

laukumā nojaukt, Ruta Austrālijā no
organizēja vēstuļu rakstīšanas akciju 
Rīgas domei, Saeimai un toreizējai 
prezidentei Vairai VīķeiFreibergai. 
Austrālijas latviešu protesti parādījās 
arī laikrakstos Latvijā un palīdzēja pa
nākt, ka 2002. gada 28. novembrī Rī
gas dome nolēma apturēt savu agrāko 
lēmumu par muzeja ēkas nojaukšanu. 

2001. gadā Ruta noorganizēja Lat
vijas Okupācijas muzeja ceļojošo iz
stādi Austrālijā. Izstāde apceļoja trīs 
Austrālijas pilsētas. Jāpateicas Dāvi
dam Dārziņam, Latviešu apvienības 
Austrālijā un Jaunzēlandē t/l vice
priekšsēdim Viktorijā, kas sagatavo
ja izstādi Melburnā. Sidnejā izstādi 
sagatavoja t/l LR goda konsuls Jaun
dienvidvelsā un Kvīnslandē Vidvuds 
Koškins. Izstāde notika gan Sidnejas 
Latviešu namā, gan Jaundienvidvel
sas Parlamenta namā, kur to atklāja 
apakšnama spīkers. Adelaidē izstādi 
atklāja Latvijas valsts dibināšanas 82 
gadu atceres sarīkojumā. To vadīja 
Dace Dārziņa. Piedalījās arī Dienvid
austrālijas premjers.

1998. gadā, redzot ziņu, ka Austrā
lijas valdība piešķīrusi vienu miljo
nu dolāru, lai garantētu Holokausta 
muzeja uzturēšanu Sidnejā, Ruta aiz
rakstīja Austrālijas premjerministram 
Džonam Hovardam ( John Howard), 
lūdzot atbalstu arī Latvijas Okupācijas 
muzejam. 1999. gadā Ruta atkal vērsās 
pie Austrālijas valdības. Šoreiz lūdzot 
pabalstu Latvijas Okupācijas muzeja 
grāmatas tulkošanai angļu valodā. Lai 
arī atbildes bija simpātiskas, tās diem
žēl bija noraidošas, jo valdībai neesot 
līdzekļu šādu projektu atbalstīšanai.

Pēc muzeja darbam ziedotajiem 
septiņiem gadiem veselības dēļ Ruta 
ar 2002. gada 31. decembri atlūdzās 
no muzeja pārstāves pienākumiem. 
2003. gadā Ruta saņēma Okupācijas 
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Ināra Graudiņa Ruta Birzule, Okupācijas muzeja 
pirmā pārstāve Austrālijā

Ilze Daliņa, OM pārstāve Austrālijā 
no 2003. līdz 2005. gadam

kopā ar apkārtrakstiem aicinājumu 
arī nākotnē atbalstīt Okupācijas mu
zeja darbu.

2005. gada septembrī Ilze atlūdzās 
no OM pārstāves Austrālijā pienā
kumiem un lūdza Ināru Graudiņu 
pārņemt šo darbu. Ar 2005. gada 1. 
oktobri OMF apstiprina Ināru Grau
diņu par muzeja pārstāvi Austrālijā.

2005. gadā turpinājās cīņa ar biro
krātiem par muzeju un tā paplašināša
nas projektu. Jau 2001. gadā, kad sla
venais arhitekts Gunārs Birkerts bija 
piedāvājis savu vīziju "no tumšā uz 
gaišo", Austrālijas latvieši atbalstīja šo 
vīziju. Sākās akcija par labu Nākotnes 
Nama iekārtošanai. Ienāca ziedoju
mi. Mazā, čaklā Sieviešu rokdarbnie
ču kopa Sidnejā šim mērķim ziedoja 
1000 AUD. Viņas bija pirmās. Otrās 
ar 3000 AUD ziedojumu – Sidnejas 
Latviešu biedrības Dāmu kopa. 

2006. gadā darbību izbeidza Kārļa 
Zariņa fonds, kas trešo daļu no sava 
64 962 AUD kapitāla NN iekārtoša
nai prof. Edgara Dunsdorfa un Lilijas 
Dunsdorfas piemiņai veltīja 21 654 
AUD. Sekoja daudz citu gan indivi
duālu ziedotāju, gan organizāciju. 

Jāpiemin arī Ivara Birzuļa testamenta 
novēlējums, kā arī citi, kas neaizmirsa 
muzeju, pašiem mūžībā aizejot.

2006. gadā LAAJ gadskārtējās 
ziedojumu vākšanas akcijas devums 
OM bija 7500 AUD. Tā tas atkārto
jās 2014. gadā ar 7169 AUD. Tas viss 
nāca no individuāliem ziedotājiem.

Profesora Valtera Nollendorfa vizī
te Austrālijā 2008. gadā bija nozīmīgs 
notikums. Viņš uzrunāja tautiešus 
Adelaidē, Melburnā un Sidnejā 14. 
jūnija aktos, arī nolasīja referātus par 
OM darbu un nākotnes plāniem. 

2016. gadā OM direktors Gunārs 
Nāgels sava atvaļinājuma laikā vieso
jās Melburnā Austrālijā. Viņš atrada 
laiku, lai nolasītu referātu par OM un 
Stūra māju un parādītu muzeja jau
no dokumentālo filmu "Zedelgema" 
Melburnā, Adelaidē un Sidnejā. Visi 
sarīkojumi bija labi apmeklēti. Atli
kums – OM par labu. Tas tautiešus 
tuvināja muzejam un tā mērķiem. Arī 
Austrālijas latviešu 56. kultūras dienu 
laikā Gunārs nolasīja referātu Latvie
šu ciemā Melburnā. Esam lepni par 
"mūsu pašu", Austrālijā uzaugušo lat
vieti, kas tagad vada OM.

Jāpiemin arī Atis Jānis Krūmiņš. 
2014. gadā viņš piedalījās "3 x 3" saie
tā netālu no Sidnejas un iepazīstināja 
klausītājus ar notikumiem OM. Kad 
biju Rīgā, Atis ar lielu pacietību mā
cīja mani OM datubāzes lietošanā, 
tādēļ spēju pati veikt ziedojumu ie
rakstīšanu tajā.

14. jūnija aktos, ko Sidnejā rīko 
Baltiešu komiteja, arvien izmanto tos 
OM ceļojošās izstādes plakātus, kas 
stāsta par deportācijām. Plakāti sedz 
vienu no Sidnejas Latviešu nama sie
nām un izraisa lielu interesi arī cittau
tiešos un politiķos.

2008. gadā Sidnejas Latviešu bied
rība (SLB) noorganizēja Edvīna Šņo
res dokumentālās filmas "Padom ju 
stāsts" izrādi Latviešu namā. Interese 
bija tiešām liela, un atlikums OM.

Liels notikums Sidnejā bija filmas 
"Sapņu komanda" angļu valodā izrādī
šana kino pašā pilsētas centrā. Izrādi 
finansēja Latvijas valsts goda konsuls 
Jaundienvidvelsā Aldis Jānis Birzulis, 
sedzot visus izdevumus un ziedojot 
visus ienākumus OM. Bija tik liela 
atsaucība, ka filmas seanss bija izpār
dots. Vislielākais paldies Aldim! >
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SLB Dāmu kopa ik gadu organizē 
sarīkojumu, veltītu OM atbalstam, pie
mēram, kāda dāma stāstīja par saviem 
piedzīvojumiem, viesojoties Japānā, 
cita – par ciemošanos Brazīlijā un brau
cienu pa Amazones ūdeņiem. Kāds 
jaunietis stāstīja par saviem iespaidiem 
un emocijām, pirmo reizi esot Latvijā. 
Bez Dāmu kopas kārtējā ziedojuma 
2000–3000 AUD gadā atlikums no 
šiem sarīkojumiem atkal OM.

Atzīmējot Latvijas Universitātes 
87 gadu dibināšanas gadadienu, Sid
nejas Studenšu korporāciju kopa 
(S!K!K!S!) un Korporāciju kopa 
Sidnejā (K!K!S!) rīkoja pasākumus 
par labu OM. Akadēmisko runu ar 
nosaukumu "Saindēšanās Austrālijā" 
(par čūskām, zirnekļiem) teica toksi
kologs Dr. Andis Graudiņš. Rezultā
tā 600 AUD tika OM. Melburnā šis 
akts bija veltīts dzejniekam, nelaiķim 
Andrejam Eglītim. OM ieguvums 
402 AUD.

Atsaucoties uz aicinājumu vismaz 
reizi gadā veltīt kādu sarīkojumu par 
labu OM, jāpiemin Brisbenas, Kan
beras, Pertas un Adelaides saimes. 
Piemēram, Kvīnslandes mazā Lat
viešu ev. lut. draudze savu 15.06.08. 
dievkalpojuma kolekti NN 1100 
AUD atvēlēja OM. Katru gadu mel
burnieši, adelaidieši, pertieši, kanbe
rieši, brisbenieši gan 18. novembra, 
gan tautas sēru dienas atzīmēšanas 
akta vai dievkalpojuma kolektes zie
do OM. Nemaz nevaru uzskaitīt visu 
labvēļu, organizāciju, "Daugavas Va
nagu" un "Daugavas Vanadžu", dāmu 
kopu, biedrību dāsnos devumus OM 
un NN. Ja kādu neesmu tieši pieminē
jusi, atvainojos.

Vairākkārt esmu sniegusi referātus 
un izrādījusi prezentācijas par muzeju 
un NN gan "3 x 3" nometnēs, gan kor
porāciju literārajās pēcpusdienās. Lat
viešu valodas raidījumos Austrālijas 
mērogā esmu sniegusi jaunāko infor
māciju par notikumiem muzejā, atgā
dinājusi par materiālu vākšanas akciju 
OM topošajai izstādei par latviešiem 
Austrālijā. Esmu sakopojusi un pār
sūtījusi muzejam daudz materiālu. Pa
teicos Ritai Džonsonei Pertā un nelai
ķim Gunāram Bērzzariņam Adelaidē 
par viņu darbu šīs akcijas labā!

Attēlā no kreisās: Ināra Graudiņa, Viktorija Stevensa un advokāts Juris 
Liepiņš pie nelaiķa Jura Graudiņa urnas novietošanas Rukvudas kapos.  
J. Graudiņa testamenta novēlējums OM – 250 000 AUD. 2011. gads

Attēlā no kreisās: Alīda Medne un Ināra Graudiņa 2008. gada 
10. augustā. Sidnejas Latviešu biedrības Dāmu kopas sarīkojumā par 
labu muzejam Alīda stāstīja par savu Japānas ceļojumu un cienāja 
klātesošos ar Japānas gardumiem

Melburnas "Daugavas Vanadžu / Vanagu" kopas foto, gatavojoties 2016. 
gada Ziemassvētku sarīkojumam. Melburnieši ik gadu atbalstījuši OM

>
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Korporācijas "Spīdola" Sidnejas kopas dalībnieces, kas vairākkārt 
ziedojušas OM. 2012. gads. Sēž uz grīdas: Iveta un Andra Rones; sēž 
no kreisās: Lonija Graudiņa, Ina Rone, Fomaida Siļķēna, Amanda Veskot 
(Wescot), Inese Drēziņa, Vija Sieriņa; stāv: Sandra Graudiņa, Kristīne 
Ātrēna, Linda Ozere, Ināra Graudiņa, Maija Upeniece, Luīze Kaktiņa

2013. gadā Melburnas Latviešu 
sestdienas skolas pārzine Līga Dārzi
ņa uzaicināja mani iepazīstināt skolas 
vecāko klašu audzēkņus ar Okupāci
jas muzeja darbu un tā nozīmi. Sagata
voju īpašu programmu, uzsvaru liekot 
tieši bērnu un jauniešu skatījumam. 
Pateicos muzejam par man atsūtīta
jiem materiāliem.

Laiku pa laikam ievietoju OM grā
matu galda piedāvājumus Austrālijā 
latviešu laikrakstos un biļetenos ar pie
zīmi, ka grāmatas var pasūtīt, sazinoties 
ar mani, vai tieši no muzeja. Sevišķi po
pulāras bijušas grāmatas "Latviešu le
ģionārs" un "Ar balles kurpēm Sibīrijas 
sniegos" gan latviešu, gan angļu valodā. 
Pieaug pieprasījums pēc grāmatām an
gļu valodā. Neticami, cik ātri pasūtītāji 
saņem grāmatas, pateicoties OM dar
biniecei Edīte Uzticai. Samaksu sūta 
man. Naudu pārsūtu ar atzīmi "Grā
matu galdam" kopā ar ziedojumiem. 
OM grāmatas iespējams iegādāties arī 
SLB grāmatnīcā. Austrālijas Latviešu 
56. KD laikā Melburnā piedalījos tir
dziņā ar OM grāmatu galdu. Bija liela 
atsaucība, jo KD apmeklē ļaudis arī no 
citām pilsētām. Izpirka visas grāmatas. 
Kad mani uzaicināja piedalīties tirdzi
ņā Sidnejā februāra sākumā, domāju, 
ka būs jānoraida, jo nebūtu bijis, ko 
pārdot. Sazinājos ar Edīti. Grāmatu 
sainis no Rīgas pienāca rekordīsā laikā! 

Bez kārtējiem ziedojumiem bijuši 
vairāki prāvi testamenta novēlēju
mi. Īpaši jāpateicas advokātiem Ēvai 
Brennerei, Jurim Liepiņam, Dāvidam 
Dārziņam par testamentu izkārto
šanu. Vēl ienākumi bijuši no ziedo
jumiem ziedu vietā bērēs un draugu 
veltes, atzīmējot nozīmīgas jubilejas. 

Kases grāmatas katru gadu revidē
juši gan SLB revidenti, gan advokāts 
Juris Liepiņš, gan Baiba Harringtone. 
Atzīts, ka visi ieraksti saskan ar uzrādī
tajiem dokumentiem.

Ar Anitas Kalējas palīdzību pēc 
daudziem sarežģījumiem beidzot 
2014. gadā izdevās nokārtot Elvīras 
Čalupskas muzejam dāvinātā lauku 
īpašuma "Dankeri" lietu. Ienākums 
muzejam bija 14 004 EUR ekspozīci
ju iekārtošanai Nākotnes Namā.

Jau 2009. gadā nosūtīju tautiešu 
parakstīto petīciju Latvijas Valsts pre

zidentam, Ministru prezidentam, kul
tūras ministram, finanšu ministram 
un visu politisko partiju pārstāvjiem 
ar aicinājumu finansēt NN īstenoša
nu un sniegt finansiālu atbalstu OM 
darbam. Saņēmu atbildi, ka Valsts 
prezidenta kanceleja sekos līdzi Lat
vijas Okupācijas muzeja finansēša
nas jautājuma risināšanas gaitai. To
reizējais Ministru prezidents Valdis 
Dombrovskis ar muzeja pārstāvjiem 
pārrunāja muzeja vēsturisko nozīmi 

un muzeja ēkas rekonstrukcijas ne
pieciešamību.

Satraukumu dēļ par Rīgas arhitektu 
grupas akciju un Rīgas domes rīcību 
apturēt muzeja rekonstrukciju Austrā
lijas latvieši bija ļoti norūpējušies un sa
šutuši par šādiem muzeja pastāvēšanas 
draudiem. Notika parakstu vākšana 
visos Austrālijas latviešu centros: 340 
parakstu pret Okupācijas muzeja Strēl
nieku laukumā rekonstrukcijas aptu
rēšanu. Man nav zināms, cik tautiešu 
parakstījās elektroniski.

Turpinu izsūtīt OM apkārtrakstus 
gan elektroniski, gan pa pastu, izsūtu 
pateicību un kvīti katram ziedotājam. 
Grūti prognozēt, kas notiks nākotnē, 
jo daudzi no ilggadējiem ziedotājiem 
šķīrušies no šīssaules. Jāatrisina jau
tājums, kā muzeja atbalstītāju saimei 
piesaistīt jaunāka gadagājuma tautie
šus, kas okupāciju paši nav piedzīvo
juši. Varbūt jāatrod kāda gados jau
nāka persona, kas uzņemtos muzeja 
pārstāvēšanu Austrālijā? 

Ināra Graudiņa, OM pārstāve 
Austrālijā

Viens no lielākajiem OM 
atbalstītājiem Aldis Birzulis
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ASV latviešu sabiedrība turpina atbalstīt 
Okupācijas muzeju

Irēne Lazda

Apsveicam Okupācijas 
muzeju ar būvatļaujas 
piešķiršanu. Mēs ceram, 
ka muzejs sagaidīs Lat
vijas simtgadi jaunās, pa

plašinātās muzeja telpās. 
Muzeja pastāvēšana joprojām ir 

lielā mērā atkarīga no ASV latviešu 
sabiedrības atbalsta. Tādēļ es no sirds 
pateicos ikvienam un visiem latvie
šiem, viņu draugiem un paziņām 
ASV par ilggadējo un dāsno atbalstu 
Okupācijas muzeja darbam un aici
nu ziedotājus nepagurt. Mums ikvie
nam ir svarīgi apzināt savu vēsturi, 
atcerēties un godināt latviešu tautas 
sīvo spēku nepadoties arī bezcerīgos 
apstākļos, uzturēt sevī cerību atgūt ne
atkarīgu valsti un veidot gaišu nākotni. 

Tomēr ir skaidrs, ka latviešu tauta 
vēl šodien grūti cīnās, lai pārvarētu ga
rīgās un fiziskās sekas, kuras atstāja 50 
gadi zem padomju varas. Bieži tiekam 
aicināti neskatīties uz pagātni, taču 
mēģināt veidot nākotni, neapzino
ties šodienas klupakmeņu izcelsmi, 
ir tāpat kā cerēt, ka nogrieztas puķes 
plauks un zaļos, iestādot tās zemē.

OMFA sirsnīgi aicina apmeklēt 
mūsu galdiņu Baltimoras Dziesmu 
un deju svētkos no 29. jūnija līdz 3. 
jūlijam, lai uzzinātu jaunākās ziņas par 
to, kā veicas ar būvdarbiem un citiem 
OM un OMFA projektiem. 

Irēne Lazda, 
Okupācijas muzeja atbalsta grupas 

ASV (OMFA) priekšsēde

Nodibināts valodnieces Valērijas  
Bērziņas-Baltiņas piemiņas fonds

Valoda ir tautas dzīvības koks ar 
saknēm tautas senatnē, ar zarojumu 
un pumpuriem – nākotnē. Kas grib, lai 
viņa tauta dzīvotu un pats kā latvietis 
izjustu savas dzīvošanas pilnumu, tas 
turas pie šī dzīvības koka, palīdz tam 
augšanā un pats aug līdz ar viņu.

Valērija BērziņaBaltiņa,  
"Jaunā Gaita" 154, oktobris, 1985

Godinot māti, Andris Baltiņš 
ir nodibinājis valodnieces 
Valērijas BērziņasBaltiņas 
piemiņas fondu un ziedo
jis fondam 250 000 dolāru.

Tas darbojas pie Latvijas Okupācijas 
muzeja atbalsta grupas ASV. 

Fonds finansiāli atbalstīs jaunās 
muzeja ekspozīcijas veidošanu, ie

kārtojot tajā latviešu valodas jautāju
miem veltītas ekspozīcijas daļas. Tās 
ar rītdienas tehnoloģiju palīdzību rā
dīs okupācijas varu valodas politikas 
un prakses ietekmi uz latviešu valodu. 
Īpaši tiks uzsvērti tautas centieni pre

toties šai ietekmei. Vēl fonda līdzekļi 
tiks lietoti muzeja krājuma papildinā
šanai ar materiāliem, kas ilustrē abu – 
nacistiskā un komunistiskā – okupāci
jas režīmu valodas politikas ietekmi uz 
latviešu valodu. Fonds atbalstīs arī citas 
iniciatīvas, to skaitā pētniecību, konfe
rences, skolotāju seminārus, referātus 
un publikācijas. Šo darbu koordinēs 
un vadīs agrākā muzeja direktore Gun
dega Michele. Viņa ir bijusi skolotāja, 
vēlāk arī Garezera vasaras vidusskolas 
Mičiganā (ASV) direktore un Krišjāņa 
Barona latviešu skolas Čikāgā skolotā
ja un pārzine. 

Līga Strazda,
OM direktora vietniece attīstības 

jautājumos

Valērija Bērziņa-
Baltiņa

Andris Baltiņš

Ziedojumus ar čeku lūdzam nosūtīt:
OMFA, c/o Ilze Resnis, 10930 Nollwood Drive, Chardon, OH 44024 

vai ar kredītkarti, lietojot OMFA "PayPal" adresi: paypal@omfa-usa.org. 
Ziedojumi atskaitāmi, aprēķinot ienākumu nodokļus.

Aicinām 
ziedot!
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n Muzeja darbs

Aicinām apskatīt jaunu izstādi muzejā
Šis nav stāsts par karā sagrautām 

ēkām un nodedzinātiem ciemiem. Šis ir 
stāsts par cilvēku, kurš, mainoties laikiem 

un politiskajiem režīmiem, kļuva par 
upuri un bija pakļauts represijām.

Izstāde "Desmitgades portrets 
(1940–1950)" iekārtota muzeja 
jaunapgūtajās telpās ēkas pagrab
stāvā. Izstādē skatāmi priekšmeti 
no Okupācijas muzeja krājuma 

un aktieru ierunāti atmiņu stāstījumi, 
kas caur individuālu cilvēku pieredzes 
un piemiņas lietu prizmu ilustrē pir
mos desmit Latvijas okupācijas gadus. 

Izstādē apskatāma Mirdzas Streipas 
(6.06.1951.) kristību kleitiņa, cepurīte 
un no suņu vilnas adītas zeķītes (attē
lā). Mirdza piedzima no Latvijas 1941. 
gada 14. jūnijā deportēto Jāņa un Veras 
Streipu ģimenē 1951. gadā Kanskas 
rajona Berjozovkā. 1952. gada martā 
viņu kristīja deportēts latviešu luterāņu 
mācītājs. Streipu ģimeni no nometinā
juma atbrīvoja 1956. gadā, Latvijā viņi 
atgriezās 1961. gadā. 

Muzeja vēsturniece Čehijas parlamentā 

Martā Prāgā Čehijā noti
ka prettotalitārismam 
veltīti sarīkojumi, ku
ros muzeju pārstāvēja 
vēsturniece, OM Au

diovizuālo materiālu krātuves vadītā
ja Lelde Neimane. 11. starptautiskā 
prettotalitārisma festivāla "Mene Te
kel" Latvijai veltītā vakarā tika rādī
ta Viestura Kairiša filma "Melānijas 
hronika". Tas bija Latvijas, Somijas un 
Čehijas kopražojuma filmas pirmais 
demonstrējums Prāgā. Pēc filmas 
Latvijas vēstnieks Čehijā Alberts Sar
kanis un vēsturniece Lelde Neimane 
sniedza plašāku ieskatu par 20. gad
simta vidus traģiskajiem notikumiem 
Latvijas un Baltijas vēsturē. 

3. martā Čehijas parlamenta Senā
tā tika rīkota komunistiskā totalitāris

ma laikam veltīta konference "Vārds, 
tā vara  un ļaunprātīga izmantošana". 
Lelde Neimane sniedza priekšlasīju
mu "Vārda spēks Latvijas okupācijas 

muzeja videoliecībās". Pašlaik muze
ja krājumā ir 2301 videoliecība 4141 
stundas garumā, un tas ir viens no lie
lākajiem šādiem krājumiem Eiropā.  

OM vēsturniece Lelde Neimane Čehijas parlamenta Senātā
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Muzeja krājumu papildina nacionālā  
partizāna Kārļa Kvanta piemiņas lietas

Meklēšanas vienība 
"Zvaigzne" Laura Ka
lēja vadībā 2010. gada 
rudenī Meņģeles pa
gastā pie Sīļu mājām 

bijušajā frontes sektorā ierakuma 
malā atrada guļus stāvoklī zemē ierak
tu 25 litru tilpuma transportkannu. 
Saskaņā ar Dzintara Kvanta sniegto 
informāciju šajā apvidū darbojās viņa 
tēva, nacionālā partizāna Kārļa Kvan
ta grupa. 

Uz kannas vāka redzami ieskrāpēti 
iniciāļi "KK" (Kārlis Kvants). Kan
nā atradās vairāki labi saglabājušies 
priekšmeti: vīriešu apģērbs, spilven
drāna, ebonīta lukturītis, velosipēda 
"Ērenpreiss" sēdeklis un ādas instru
mentu somiņa, kurā ievietots vīriešu 
kabatas pulkstenis un vīriešu rokas 
pulkstenis, velosipēda riepas un ka
meras, bojāta fotofilmiņa Vācijas ar
mijas signālraķetes alumīnija čaulā 
un 1948. gada vasaras laikrakstu frag
menti. Visus minētos priekšmetus, 
kā arī atrastās fotofilmiņas attīstīto 
fotoattēlu kopijas 2016. gada vasarā 
meklēšanas vienības "Zvaigzne" val
des loceklis Ivo Kapkalns uzdāvināja 
Latvijas Okupācijas muzejam.

Saskaņā ar Jāņa Lauka liecību 
nacionālo partizānu grupā darbo

Kanna, kurā atradās Kārļa Kvanta vadītās nacionālo 
partizānu grupas mantas

Fotofilmiņa ar alumīnija čaulu

jās Kārlis Kvants, Jānis Lauks, Kār
lis Plaudis, Vītoliņš, Jānis Gobiņš, 
Otomārs Dambergs, Griķītis, brāļi 
Jirgeni, Domņiks, Jānis Virza, Jānis 
Vasilis. 

Kārlis Kvants dzimis 1905. gadā, 
dzīvojis Madonas apriņķī, bijis aiz

sargu organizācijas biedrs, nogalināts 
(vai izdarījis pašnāvību aplenkumā) 
pret partizāniem vērstās specoperāci
jas laikā 1949. gada 9. oktobrī. 

Taiga Kokneviča,
OM galvenā krājuma glabātāja

Attēls no kannā atrastās fotofilmiņas. Pirmais no labās sēž Kārlis Kvants
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Uldim Neiburgam jauna grāmata

Gada sākumā, 26. janvārī, 
muzejā tika atvērta Dr. 
hist. Ulda Neiburga zināt
niskā monogrāfija "Drau
du un cerību lokā. Lat

vijas pretošanās kustība un Rietumu 
sabiedrotie (1941–1945)". 

Darbā analizēta profesora Kon
stantīna Čakstes vadītās Latvijas 
Centrālās padomes un bijušā Latvijas 
sūtņa Stokholmā Voldemāra Salnā 
savāktā un britu un amerikāņu ārlietu 
un militārās izlūkošanas dienestiem 
nosūtītā informācija par stāvokli vācu 
okupētajā Latvijā un atklāta LCP 
politisko deklarāciju nonākšana da
žādās Rietumu un Skandināvijas val
stu institūcijās. Grāmatā aprakstītas 

pretošanās kustības organizētās un 
zviedru un amerikāņu izlūkdienestu 
atbalstītās slepenās bēgļu laivu akci
jas uz Zviedriju un parādīti LCP un 
ģenerāļa Jāņa Kureļa militārās grupas 
mēģinājumi atjaunot Latvijas faktis
ko suverenitāti, sagaidot Rietumu sa
biedroto atbalstu šo politisko centie
nu īstenošanā. 

Monogrāfijas zinātniskie recenzen
ti ir Ph. D. Andrievs Ezergailis, Dr. hist. 
Kārlis Kangeris, Ph. D. Valters Nollen
dorfs. Grāmata iznākusi apgāda "Man
sards" sērijā "imperfectum" un izdota 
ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, Richar
da Zariņa piemiņas fonda, Karlsonu 
ģimenes un Latvĳas Okupācĳas mu
zeja finansiālu atbalstu. 

Igauņu izcelsmes holandiešu reži
sore Helga Merits, kas 25. maijā 
Okupācijas muzejā rādīja savu 
filmu "1943. gada klase – "piemi
niet mūs, kad mūsu vairs nebūs"",  

pašreiz vāc materiālus filmas veidoša
nai par latviešu karavīriem.

Tās pamatā būs stāsts par trim lat
viešiem, kas 1945. gada janvārī, glāb
joties no iesaistīšanās karadarbībā, 
noslēpās vietējās iedzīvotājas Julias 
van Hees mājā Nīderlandē. Vācu ar
mija viņus noķēra un notiesāja uz 
nāvi. Tomēr cietumu, kurā viņi gaidīja 
sprieduma izpildi, bombardēšanā sa
grāva, un notiesātajiem izdevās izbēgt. 
Viens no viņiem – Jānis Dāvids (dzi
mis 1910. gadā Rīgā) – Nīderlandē 
rakstīja dienasgrāmatu. 

1944. gada vasarā viņš tika ieskaitīts 
Vācijas armijas gaisa izpalīgu vienībā. 
Šo vienību ar kuģi no Rīgas ostas iz
veda 1944. gada 24. augustā. Uz kuģa 
bija ap 200 gaisa izpalīgu un arī kara 
bēgļi. Viņus veda uz Gotenhafenu un 
tālāk uz Oldenburgu. Holandē 25 
latvieši tika nometināti Holandes un 
Vācijas robežas tuvumā – netālu no 
ciematiem Lichtenvoorde, Z ieuwent, 
Varsseveld un De Heurne. 1945. gada 

janvāra pirmajās dienās J. Dāvids un 
divi citi vienību pameta. Kad sākās 
slēpšanās, ieraksti dienasgrāmatā bei
dzās.

Zināms, ka J. Dāvids vēlāk nonāca 
atpakaļ Rīgā, bet režisore meklē, kas 
notika ar pārējiem diviem kareivjiem 
– Eduardu Nikolaju Porgu (dzimis 
1921. gada 23. martā), kas pirms kara 

strādāja par grāmatvedi, un Alfrēdu 
Vili Kalniņu (dzimis 1910. gada 8. 
maijā), kas pirms kara Rīgā bija at
slēdznieks. Citus vīrus no J. Dāvida 
gaisa izpalīgu vienības sauca: Gridu
kovs, Alberts Cīrulis, G. Brūs, Kārlis 
Oitolius, Alberts Gulbis, Tērauds, 
Egle un Lizdens.

Ja jums ir iespējams sniegt ziņas 
par šiem cilvēkiem, lūdzu, sazinieties 
ar muzeju! 

Līga Strazda,
OM direktora vietniece attīstības 

jautājumos 

Meklē ziņas par latviešu karavīru likteni

Latviešu glābēja Julia van Hees

Jāņa Dāvida dienasgrāmatas 
lappuse
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Skolēnu 
radošo darbu 
konkurss 
"Cilvēki – 
Latvijas 
novadu 
dārgumi"

Eiropas dienā, 9. maijā, mu
zejā notika īpašs pasākums: 
konkursa "Cilvēki – Latvijas 
novadu dārgumi" noslēgums, 
kurā 21 skolēns iepazīstināja 

muzeja viesus un darbiniekus ar sava 
novada "dārgumiem" un saņēma bal
vu – iespēju apmeklēt Eiropas Parla
mentu Briselē.

Domājot par Latvijas simtgadi, Iz
glītības nodaļā radās konkursa ideja 
– atrast un atklāt plašākai sabiedrībai 
cilvēkus, kas ar savu dzīvi un darbu ir 
devuši ieguldījumu Latvijas vēsturē 
un tagadnē. Skolēnu uzdevums bija 
atrast vietējos "dārgumus" un, izman
tojot dažādus vēstures avotus, sagata
vot radošu darbu par šo personību.

Konkursam tika iesniegti 104 darbi 
no 152 skolēniem.  Konkursa 1. kārtā 
katra novada koordinatori izvēlējās 
10–15 veiksmīgākos darbus, kuru au
torus aicināja sagatavot prezentāciju 
par savu darbu. Novadu pasākumos 
Valmierā, Liepājā, Daugavpilī un Jel
gavā žūrija izvēlējās interesantākos 
darbus, kuru autorus aicināja piedalī
ties noslēguma pasākumā Rīgā.

Skolēnu prezentācijas muzejā bija 
sirsnīgas, it īpaši tāpēc, ka daudzi bija 
izzinājuši savas dzimtas vēsturi un 
pasākumā piedalījās arī paši darbu 
varoņi – Latvijas novadu dārgumi. 
Galveno balvu – iespēju apmeklēt EP 
Briselē – finālistiem nodrošina EP de
putāti Sandra Kalniete, Inese Vaidere, 
Artis Pabriks un Krišjānis Kariņš.

Konkursa uzvarētāji: no Kurzemes 
– Elīna Jaunzeme, Jēkabs Brāķeris, 
Katrīna Ližbovska, Roberts Krists 

Attēlā no kreisās: Ilga Kivlenice, Ērika Trubiņa un Diāna Afanasjeva 
prezentē savu konkursa darbu "Ir tāds ciems Umļekāns"

Konkursa noslēguma dalībnieki pie Okupācijas muzeja 2017. gada 9. maijā >
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Pirmie konkursa uzvarētāji 
31. maijā jau ciemojās Eiropas 
Parlamentā. Attēlā no kreisās: 

konkursa dalībnieki Jēkabs 
Brāķeris, Gints Kapteinis un Anete 

Kapteine; OM Izglītības nodaļas 
vadītāja Inguna Role, EP deputāts 
Artis Pabriks, konkursa Kurzemes 
novada koordinatore Ineta Drēže 

un konkursa dalībniece Elīna 
Jaunzeme

Agrita Luīze Kušnire prezentē 
savu konkursa darbu par priesteri 

Staņislavu Prikuli. Darbu var 
apskatīt interneta vietnē  

https://prstanislavs.wixsite.com/
prstanislavs

JaunarājsJanvāris; no Vidzemes – 
Ance Pakalne, Emīls Ralfs Zagor
skis, Ilze Glaudiņa, Laura Bišofa; no 
Zemgales – Anete Kapteine; Gints 
Kapteinis; no Latgales – Agrita Luīze 
Kušnire, Aleksandra Drozda; Dainis 
Kļaviņš; Daniels Rožko, Ilga Kivlenie
ce; Ērika Trubiņa; Diāna Afanasjeva, 
Juris Antoņevičs; Liene Nitiša; Santa 
Zariņa. Apsveicam!

Paldies jauniešiem par aktivitāti 
un jaukajiem brīžiem, paldies novadu 
koordinatorēm: Kurzemē Inetai Drē
žei, Vidzemē Inetai Amoliņai, Latgalē 
Signitai Gabrānei un Zemgalē Jeļenai 
Rjazancevai, paldies muzeja darbinie
kiem un ziedotājiem un paldies Kul
tūras ministrijai par atbalstu!

Konkursu vēlamies turpināt arī 
jaunajā mācību gadā. Šobrīd noris 
darbs pie konkursa interneta vietnes 
papildināšanas, lai ar konkursa dar
biem varētu iepazīties ikviens intere
sents. 

Inguna Role,
OM Izglītības nodaļas vadītāja

>
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Muzejs zaudē ievērojamu  
Goda padomes locekli

n In Memoriam

Latvijas Okupācijas muzeja 
biedrība un muzeja saime 

piemin ALBERTU LEGZDIŅU, 
mūžībā aizejot (18.03.2017). 

Foto – Valdis Semjonovs, LA

Latvijas Okupācijas muzeja 
biedrība un muzeja saime 
piemin JĀNI TUPESI, dāsnu 

muzeja atbalstītāju, aizsaulē 
aizlīgojot (20.02.2017.). 

26. maijā mūžībā aizgāja Dr. 
Zbigņevs Bžezinskis, izcilais starp
tautisko attiecību profesors, stratēģis 
un nelokāms cīnītājs par brīvību un 
demokrātiju Austrumeiropā un visur, 
kur Padomju Savienība un Krievija ap
draudēja tautu brīvību un demokrātiju. 
Viņš bija profesors Hārvarda Universi
tātē un Džonsa Hopkinsa Universitātē, 
kur viņš vadīja Stratēģisko un starptau
tisko attiecību pētniecības centru.  No 
1977. līdz 1981. gadam Bžezinskis bija 
prezidenta Kārtera drošības politikas 
padomnieks.

Viņa pietrūks katram brīvības un 
demokrātijas aizstāvim. Arī Okupāci
jas muzejs sēro par viņa pēkšņo nāvi. 
2002. gadā profesors pieņēma aicinā
jumu piedalīties muzeja darbā kā Goda 
padomes loceklis. Viņa dalība ievēroja
mi pacēla muzeja prestižu. Iepazinies 
ar eksponēto Latvijas okupācijas vēs
turi, Bžezinskis augstu novērtēja mūsu 
darbu un bieži uzsvēra muzeja nozīmi 
Eiropas mērogā. Viņš bija vienmēr ga
tavs iesaistīties sarunās un dot pado

mu. Pēdējā tikšanās reizē viņš aplieci
nāja atbalstu Okupācijas muzejam un 
izteica pārliecību par tā ieguldījumu 
patiesības un brīvības darbā. Saņemot 
grāmatu "Latvijas Okupācijas muzejs", 
profesors izteica brīdinājumu: "Latvie
šu [tautai] jābūt modrai par vēstures 
atkārtošanos... Cilvēki bez vēstures at
miņas var zaudēt tās nākotni."

Lai vieglas smiltis mūsu labvēlim! 

Paulis Lazda,
OM dibinātājs un Vēstures 

komisijas priekšsēdis 

Dr. Zbigņevs Bžezinskis

Cienījamie Okupācijas muzeja atbalstītāji!

Muzejs arvien ir pateicīgs 
par katru ziedojumu, 
ko saņem no tuviem 
un tāliem atbalstītā
jiem. Saņemot decem

bra ziedotāju sarakstu no ASV, šoreiz 
biju īpaši iepriecināta. Mani patīkami 
pārsteidza ne tikai lielais ziedojumu 
skaits, bet jo īpaši kuplais ziedotāju 
pulks, kuru vārdi parādījās pirmo rei
zi. Pateicamies arī daudzajiem ziedo
tājiem pēc 10–15 gadu pārtraukuma. 
Šādas tendences stiprina ticību, ka 
muzeja darbs tiek novērtēts, un cerī
bu, ka tiks atbalstīts arī turpmāk.

Visi ziedojumi kopš muzeja dibinā
šanas ir saglabāti ziedotāju datubāzē. 
Ziedotāju sarakstus publicējam gan 

muzeja apkārtrakstā, gan OM inter
neta vietnē www.okupacijasmuzejs.lv. 
Apkārtrakstā publicētajos sarakstos 
ziedotāji minēti saskaņā ar pēdējo zie
dojumu, par kuru informāciju saņemu 
no attiecīgās valsts Okupācijas muzeja 
pārstāvja sarakstiem vai OM biroja 
datiem (Latvijā saņemtajiem ziedo
jumiem). Par labo sadarbību daudzu 
gadu garumā jāpateicas attiecīgo zem
ju Okupācijas muzeja pārstāvjiem. 
Arvien pārskatāmus ASV ziedotāju sa
rakstus saņemu no Ilzes Resnis. Esmu 
pateicīga arī Dagnijai Staško. No viņas 
saņemtie Kanādas ziedotāju saraksti ir 
ļoti precīzi sagatavoti ievadīšanai datu
bāzē. Muzeja pārstāve Austrālijā Ināra 
Graudiņa pati turpina ievadīt saņem

tos ziedojumus kopējā OM datubāzē, 
par ko viņai sirsnīga pateicība.

Apkārtrakstu divas reizes gadā cen
šamies izsūtīt ikvienam, kurš kaut reizi 
finansiāli ir atbalstījis muzeju un kura 
pasta adrese mums ir zināma. Tāpēc 
ikreiz atgādinām, ka gaidām informā
ciju par adreses izmaiņām, lai apkārt
raksts jūs sasniegtu. Tāpat gaidīšu 
ierosinājumus apkārtraksta ziedotāju 
sarakstu pilnveidošanai, kā arī infor
māciju par pamanītajām neprecizitā
tēm: dzintra.nollendorfa@omf.lv.

Sirsnīgi pateicamies visiem atbal
stītājiem! 

Dzintra Nollendorfa,
OM Ziedotāju datubāzes vadītāja
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Ar ziedojumiem GODINĀTI
no 2016. gada 1. jūlija līdz 2016. gada 31. decembrim
* Ziedojumi Nākotnes Namam

Atzīmējot 18. novembri – 
AUD 2000, DV Pertas nodaļa 
Austrālijā*; Natālija Neiburga*; 
1000, Daugavas Vanadžu Pertas 
kopa*; 
Atzīmējot Fraternitas Lat
aviensis 90 gadu pastāvēša
nas jubileju – AUD 425, Frater
nitas Lataviensis Austrālijas kopa; 
Atzīmējot studentu korporā
cijas Fraternitas Lataviensis 
90. gadadienu un pieminot 
28 tās dibinātājus – EUR 
42 000, Korporācija Fraternitas 
Lataviensis; 
Atzīmējot Korp! Spīdola Sid
nejas kopas 60 gadu jubileju 
– AUD 300, Lonija Graudiņa; 
Inese AUZIŅASMITA, 

jubilejā – EUR 20, Rūta Astra 
Jēkabsone; 
Gunda BERNAUS, jubilejā 
– CAD 100, Natalija Tannis; 50, 
Inese Jankovskis; Aija Kārkliņš; 
Rasma CIPULE, 90 gadu ju
bilejā – EUR 90, Valters Nollen
dorfs un Aija Ebdene; 
Ivars un Anita GAIDE, patei
cībā – CAD 100, Kārlis Vasarājs; 
Albīna GREIŠKALNS, jaunī
bas draugs – USD 100, Zigurds 
Zīvārts; 
Elga MANGOLDS, 95. dzim
ša nas dienā – USD 500, Dr. 
Gert un Rūta Schuller ar ģimeni, 
Arnis un Ginger Mangold s ar 
ģimeni; 
Valters NOLLENDORFS, 
85. dzimšanas dienā – EUR 
1000, Visvaldis Dzenis; USD 25, 

Janīna Janšēvics;
Vaira PELĒĶISCHRISTO
PHER, 80 gadu dzimšanas 
dienā – USD 200, Terence 
Christopher; Zaiga Phillips; 100, 
Velta Bensons; Aija Christopher; 
Maija un Imants Ikstrums; Vija 
Rauda; 80, Maija un Jānis Atvars; 
50, Anda Allen; Daira un Juris 
Cilnis; Daina Kusiņš; Kathleen 
PinonCassidy; 40, Olga Griķis; 
25, Māra Bērziņš; Janīna Janšē
vics; Māra Reynolds; 
Jānis PLĀTE, 90. dzimšanas 
dienā – USD 300, Rita un Velta 
Plāte, Linda, Ty un Kirgin Tanis; 
Galina RUDZĪTIS, jubilejā – 
CAD 50, Janīna Jumars*; 
Ilze SCHWARTZ – USD 100, 
Silvija Rutenbergs. 

Ar ziedojumiem PIEMINĒTI
no 2016. gada 1. jūlija līdz 2016. gada 31. decembrim
* Ziedojumi Nākotnes Namam
** Ziedojumi Draudzīgajam 
izaicinājumam

14. jūnija kolekte – USD 
1013, St. Petersburgas Latv. ev. 

lut. draudze; 102, Apvienotā 
Linkolnas Latv. ev. luter. draudze; 
14. jūnijā aizvestie – USD 
340, Dienvidkalifornijas Latvie
šu biedrība; 
Aizvestie – USD 1000, Pau

line un Zigfrīds Zadvinskis*; 
690, Grand Rapidu organizāciju 
2016. g. gadskārtējā sarīkojuma 
ziedotāju grupas kopziedojumi; 
500, Grand Rapidu Latv. ka
toļu draudze*; Jānis un Astrīda 

Muzejs ir atjaunojis iz
devumu "Latvija Pa
domju Savienības un 
nacionālsociālistiskās 
Vācijas varā 1940–

1991. Latvijas Okupācijas muzejs", 
kas atspoguļo Latvijas vēsturi, bal
stoties uz muzeja materiāliem. Šoreiz 
grāmata izdota vācu valodā un tās iz

došanu atbalstījusi Vācijas vēstniecība 
Latvijā. Vēstnieks Latvijā Rolfs Šute 
(Rolf Schütte): "Muzejs dokumentē 
sāpīgos notikumus vairāk nekā pie
cus gadu desmitus ilgušajā okupācijas 
laikā. Daļa šo notikumu skar arī vis
tumšāko nodaļu ilgajā un savstarpēji 
saistītajā Latvijas un Vācijas vēsturē – 
nacistiskās Vācijas okupāciju." 

Muzeja grāmata vācu valodā

>
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Melgalvis*; 325, Vija Bowles; 
300, Grand Rapidu Latv. katoļu 
draudzes Dāmu komiteja*; Grand 
Rapidu Latv. kredītsabiedrība*; 
200, Vija un Arvīds Dāvidsons*; 
Davids un Inga Zadvinskis*; 151, 
Grand Rapidu Latv. ev. lut. drau
dze; 100, Grand Rapidu Latv. 
biedrības Dāmu komiteja; Grand 
Rapidu Pensionāru biedrība; 
80, Eriks un Ausma Ziediņš; 50, 
Inese un Udell Blanchard; Anna 
un Don Dauksts; Arvids un Vija 
Davidsons; Olga Jansons; Vilmārs 
Melbārdis; Ivars Petrovskis un 
Gunta Peipina; Velga un Jānis 
Plāte; Brons un Marija Visockis; 
Edmund R. Zadvinskis; 40, An
tonija Sinkevičs; 25, Irene Med
nis; Dace Nichols; Jānis Rikāns; 
20, Ligita Andersons; 
Jānis un Olga ĀBOLIŅŠ, 
bija izsūtīti – USD 300, Austra 
un Grant Gauger; 
Zigurds AKOTS – EUR 2000, 
Aina Selga; 
Pauls ANTENS – USD 50, 
Andrew Kirsteins; 
Armīns BERGERS – AUD 
50, Harijs Bergers; 
Ilsa BAGBY (RABACS) – 
USD 200, Ingrid Bagby; 
Valentine BANDREVICS – 
USD 100, Vidvuds Bandrevics; 
Ludvigs BANGA – USD 75, 
Walter Banga; 
Jānis un Emilija BARNAKS 
– USD 100, Zaiga Rasma Hau
serman; 
Emīlija BENJAMIŅA – CAD 
1000, Ilse Stockwood; 
Cecilia BERGS – USD 50, 
Daina Apple; 
Tālis BERGS – USD 300, Inta 
L. Grace; 
Otomārs BĒRZIŅŠ – USD 
100, Zigurds Zīvarts; 
Udell BLANCHARD – USD 
100, Jānis un Velta Lazda; 
Kārlis BĻODNIEKS – AUD 

1000, Ausma Bļodniece*; 
Māris BOLIS – USD 100, As
trida S. Ramrath; 
Teodors BRIEDIS, miris 
12.09.2016. – CAD 500, Inta 
Briedis; 250, Guntis un Ināra 
Ezers; Māra Jansons, Inese un 
Andris Dzenis ar ģimenēm; 200, 
Latviešu kredītsavienība Toronto; 
Sv. Andreja Latv. luter. draudze 
Toronto; Ilze un Irēne Ezergai
lis; 150, Ojārs un Edīte Sils; 
100, Meta Blūms; Balva un Atis 
Bredovskis; V. Dubrovskis; Ingrid 
Keon; Imants un Erna Kivlis; Vi
lis Kleperis; Sibilla Korulis; Māra 
Kūlnieks; Aleksandrs Šķepasts; 
Ingrida Vairogs; Viesturs un Edīte 
Zariņš; Valda Zobens; 75, Ēriks 
Eglīte; 50, Rita Āpše; Connie 
Gelber; Ilga Gulbis; Larisa Ka
liņš; Aija Kārkliņš*; Maija Ķuze; 
Gaida Plaudis; Auseklis Zaķis; 
30, Velga Sudmals; 25, E. Ford; 
Ināra Gravlejs; Nicholas un Mary 
Manherz; 
Lidija BUDULE (1920–
2016, mirusi Austrālijā), 
krustmāte – EUR 100, Inese 
AuziņaSmita; 
Irina (Daugaviete) un Ed
gars (Talavs) CELTNIEKS – 
USD 500, Vidvuds Celtnieks; 
Maija CEPUREZEMMELS 
– USD 1000, Ivars Zemmels; 
Kārlis CĪRULIS – EUR 4330, 
Kārlis Cīrulis, MANTOJUMS; 
Voldemars DAMBEKALNS 
– USD 50, Lydia Dambekalns; 
Elmārs ĒVELE – USD 100, 
Lucija Sprenne; 
Pēteris FREIVALDS – USD 
100, Sylvia Ūdris; 
Anna un Valdemar GAR
ROS – USD 100, Avany Pena
herrera; 
Arturs GINTERS – USD 50, 
Aija un John Sedlak; 
Veronika GRINS – USD 300, 
Maksis Grins; 

Ilga JANKOVSKIS – USD 
1000, Dzintra un Jānis Janavs; 
Laima JANSONE – SEK 
3900, Gēteborgas Latviešu ev. 
luter. draudze; 
Artis KALNARAUPS – USD 
100, Jānis O. Lazda; 
Richards un Zenta KAL
NIŅŠ, vecāki – AUD 100, 
Inārs Kalniņš; 
Margarita KRAUKSTS, izsū
tīta – USD 50, krustmeita Liene 
Sorenson; 
Rudolfs KRIEVS, pulkvedis 
– USD 2000, Vivita Leonard 
Krievs MD*; 
Kritušie karavīri, kuru kapu 
vietiņas nav zināmas – AUD 
200, Mirdza Gratz; 
Zigrīda KUDRENICK – 
USD 50, Arnold Kudrenick; 
Lilija KUPLĒNA – CAD 
200, Sv. Andreja latv. luter. drau
dze Toronto; 100, Sidrabenes 
pārvalde Kanādā; Līga Gaide; 
Ingrida Vairogs; 50, Rita Āpše; 
Imants Kivlis; A. Liberis; 
Osvalds un Irina LĪCIS – 
USD 500, Margita L. Kay; 
Jānis LUSTE – CAD 200, 
Ruta Svilpe; 
Alberts, Jānis un Arvīds 
MUIŽNIEKS – USD 50, Gu
nārs Bundža; 
Arvid NEIBERGS – USD 30, 
Holly Neibergs; 
Ausma NIEDRA, māsa – 
USD 100, Gunar Bekmans; 
Arnolds Ansis ORBE (dzi
mis 27.04.1921. Liepājā – 
miris 31.10.2016. Torshellā, 
Zviedrijā) – EUR 200, Andreja 
Eglīša Latviešu nacionālais fonds;
Karlīne PILSEPS – AUD 
100, Elvīra Latišs (50,*);  
Mārtiņš PLADARS, aizvests 
1941. gada jūnijā – USD 50, 
Valts Pladars; 
Ilgvars PŪRIS, miris 
16.09.2016. – USD 1000, Ilga 

>
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>

Caune un Irene Kampars; 
Ludmila RAISTERS – USD 
100, Biruta Schultz; 
Jānis RAUDIŅŠ – USD 20, 
Juris Raudiņš; 
Nikolajs REINFELDS, 
inženieris un Irma KAULI
ŅA REINFELDE, skolotāja 
– USD 3300, meita Gundega 
Michele*; 
Imants ROGA – USD 400, 
Saginavas Latviešu klubs; 100, 
K. un M. Chmiel; J. un L. Ro
mence; A. un A. Straumanis; 
Imants RONIS – AUD 1000, 
Ina, Andra un Iveta Ronis*; 
Heinrichs RŪSIS – USD 50, 
Pēteris un Biruta Briedis; 
Vilis RUTKS – USD 100, In
dulis Rutks; 
Laimdota SAUSAIS – USD 
40 000, Laimdota Sausais, TES
TAMENTA novēlējums; 
Margarita SIDERS – USD 
200, Ilze Muehlenbachs; 
Jāzeps SIVGALS, tēvs, 
NKVD noslepkavots 1941. 
gadā Rēzeknē – USD 500, Pe
teris Sivgals; 

Dr. Viktors ŠTRAUBS – EUR 
400, Erika Štraubs; 100, Dzin
tra Bungs; 
Guntars ŠULCS – USD 100, 
Biruta Schultz;
Dina TILTIŅAŠILLERE – 
USD 120, Daumants Hazners; 
Ansis UIBO – USD 100, Mai
ja un Juris Šlesers; 55, Priedaines 
Literārā kopa; 
Ojārs UPATNIEKS – USD 
40, Ruta un Juris Moruss; 
Antons VAIKULIS – USD 
50, Dzintra Laima Zariņš; 
Ernests VEISS – USD 20, 
Anita Molander; 
Pēteris VĪLIPS – USD 500, 
Vilnis Vīlips; 
Ģirts G. ZADIŅŠ, miris 
2.07.2016. – CAD 150, Kor
porācija Talavija; USD 600, Velta 
Zadiņš; 100, Stephen Craxton; 
Michael Leach; 50, Daugavas 
Vanagi Ročesterā; Inese Ābols; 
Kenneth Harzynski; Velta Huck 
Karlsons; Skaidrīte Johnson; 
Eliot Katz; Alfred Smith; Anita 
Tērauds; Zane Treimanis; Egils 
un Rasma Veverbrants; 40, June 

Daggs; 25, Lilita Bergs; Diane 
Callari; Marģers Cubins; Aina 
Serdans; 10, Ingrīda Kalniņa; 
Jūlija ZAĶIS – USD 100, Jānis 
Zaķis; 
Rudolfs ZARINS – USD 100, 
Raymond K. Zarins; 
Hugo ZĒBERGS – USD 100, 
Ligita Krumkalns; 
Dzidra ZEBERIŅA, mirusi 
7.09.2016. – CAD 100, Jānis 
un Gita Lukstiņš; 
Dr. Anda ZIRNĪTIS – USD 
100, Biruta, Svens un Pauls 
Upsons*; 
Antonija ZMUIDIŅA – USD 
20, Stanley Zmuidins. 

Piezīme.
Grand Rapidu gadskārtējā sarī
kojuma ziedojumi (5031 USD) 
aizvesto piemiņai izvietoti ko
pējā sadaļā pēc valūtas summas 
un uzvārda. No kopējās saziedo
tās summas Nākotnes Namam 
paredzēti 3000 USD, bet 2031 
USD – provinču skolu braucie
niem uz Okupācijas muzeju.
Pateicamies visiem ziedotājiem!

* Ziedojumi Nākotnes Namam
** Ziedojumi Draudzīgajam 
izaicinājumam

AUD 700, Zigrīda un Andris 
Francis; 500, Aina un Māris 
Kučers; 250, Korp! Spīdola 
Sidnejas kopa**; Ināra un Valdis 
Graudiņš**; 200, Andris un 
Dace Dārziņš (100,*); Olita Jep
son; 150, Inese Drēziņa; 100, 
M. un A. Balodis; Baiba Bērziņa; 
Mirdza Gratz; Jānis Lindbergs*; 
Leo un Zane Riters; Ausma 

Ziedojumi DAŽĀDIEM MĒRĶIEM
no 2016. gada 1. jūlija līdz 2016. gada 31. decembrim

Rozīte; Vija Zars; 50, Vita Kris
tovska*; Arnis un Māra Siksna; 
Andris un Beatrise Švolmanis; 
Skaidrīte Veidnere; 25, Arvīds 
Winters; 
CAD 1000, Ligita Galdiņš; 
Marģers un Vija Groskaufma
nis*; Alfons un Zigrīda Kalns*; 
700, Jānis Snuciņš*; 500, Van
kuveras Latv. ev. lut. draudze; 
Guntis un Anita Liepiņš; 400, 
Marianna Steinmanis; 350, D. 
Krūmiņš; 250, Kārlis Millers; 
200, Richards un Zane Grigors; 

Kārlis Vasarājs; 100, Gunārs 
Auniņš; Egils Bambers*; Valdis 
Briedis; Verners Cinis; Biruta 
Dambergs*; Vita Mačiņš*; Aija 
Ondrich; Rota Otto; Ilga Skulte; 
Valdis Tikiņš; 60, Valentine Lei
kučs*; 55, Verners Mikel šteins; 
50, Imants Bunkis*; Jānis Bun
kis; Pāvils Cakuls; Regina Dīriņš*; 
Ināra Jackson*; 30, Uģis Lāma 
(20,*); Rute Pakalns; 
EUR 2706, DV apv. Floridā; 
2276, DVF Halifaksas nodaļa; 
1000, Rasma Aistrauta (500,*); 
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> 902, DV apvienība Vašingtonā; 
500, Kristīne Čakstiņa; 400, 
Maija Zīle*; 350, Dr. Maksims 
Strunskis; 300, Laima Urdze; 
250, I. OzoliņasBērziņas 
ārsta prakse; 200, SIA Baltic 
Manufacturing Group; Dzidra 
Krūmiņš; Lilija Treimane; 173, 
DV apv. Vanadzes Linkolnā; 
100, Maksims Gataullins; 87, 
DV apv. Linkolnā; 50, Nicklas 
Hakansson; 40, PBLA; Uldis 
Freipics; 37, Rita Sēja; 30, Ju
rijs Dimbovskis*; Juris Jakovics; 
Ainārs Zelčs; 25, Andrejs Ozo
liņš; 20, Jeuženija Adamoviča; 
Ira un Pēteris Bolšaitis; 15, Bru
no Kronbergs; Peter Monk; 4,38 
Amy Spilnere; 
USD 10 000, Edward Anders 
(5000,*); Valters Nollen dorfs*; 
5000, Arturs Grava ( Jura 
Jankoviča grāmatai angļu valo
dā); Eva Mateus; 3000, Edgars 
Bērziņš; Dr. Sigrida RenigersIn
dāns; Aivars Slucis; 2500, Ivars 
un Gloria Kauls; 2000, Lāču 
ģimenes fonds; 1500, Klīvlan
des Latviešu biedrība; Pēteris un 
Marta Balodis; Ilse Stalis; 1000, 
Ņūbransvikas un Leikvudas Latv. 
ev. luter. draudze; Ņūdžersijas 
Latv. federālā kredītsabiedrība; 
Dainis Bisenieks; Ruta un Larry 
York; Dzintra un Jānis Janavs*; 
Silvija Rutenbergs; Sandra un 
Uldis Sīpols; 500, Amerikas 
Latviešu palīdzības fonds; Latv. 
organizāciju apvienība Minesotā; 
Latviešu biedrība Vašingtonas 
štatā; Vašingtonas Latv. ev. luter. 
draudze un Dāmu komiteja; 
Aleksandrs Briška; Ruta Freima
nis; Karen E. Greever; Vitauts 
Hazners; Valda V. KalniņšLevy; 
Ēriks un Ināra Krūmiņš*; Dzintra 
un Vilmārs Kukainis; Jānis un 
Alexis Lazda; Vaira un Viesturs 
Paegle; Martin un Christy Pocs; 
Juris un Ilze Upatnieks; Julijs Vil

de; 400, Ilmārs Kalniņš; 300, 
Portlandes Studenšu korporāciju 
kopa; Rasma Dinbergs*; Aivars 
Kuplis; Gunta un Ārijs Pakalns; 
Selga Pētersons; Daira Skriblis*; 
Biruta un Andris Spruds; Dai
lons un Irina Stauvers; Arnis un 
Dagmara Tubelis; 266, Des 
Moines un apkārtnes tautieši 
ASV; 250, Oregonas Latv. ev. 
luter. draudzes Dāmu komiteja; 
Arthur J. Ozolin; 210, Ivars 
Avots; 200, Milvoku Sv. Trīsvie
nības latv. ev. luter. draudze; Prie
daines Literārā kopa; Skenektedi
jas Latv. ev. lut. draudze; Aija C. 
Blitte; Marcus Delvers; Monika 
un Dzidris Gobiņš; Alberts Gri
gals; Gunta Harvey; Gunars un 
Veva Jakobsons; Zinta un Arvīds 
Kūlīts; Alda Ķirsis; Igor Sturm; 
Zaiga un Edvīns Tums; Sylvia 
Ūdris; Edvīns Upītis; Edwin Upi
tis; 160, Oregonas Latv. ev. lut. 
draudze; 150, Ara Pumpurs; 
Dzidra Reimanis; 125, Arturs 
un Christine Dinbergs; 100, 
Ņujorkas Latv. ev. lut. draudzes 
Longailendas Dāmu komiteja; 
Daina Apple; Lidija un Vilnis Ba
lodis; Karlis Bangerskis; Osvalds 
un Rasma Belte; Ilze un Gunars 
Bērziņš; Rota un Gunārs Bor
šteins; Rasma Chereson; Diane 
Citron; Kārlis J. Druva; Inta Er
tel; Elmārs Ēvele; Atis Freimanis; 
Igors Garais; George Garnelis; 
Gunars un Gunta Grube*; Astra 
Holmes; Aija un Jon Horton; 
Ivars un Carol Jozus; Vita Kā
kulis; Rainis un Margaret Krī
gens; Anna Motivans; Manfreds 
Munters; Ausma Nonacs; Māra 
un Andris Padegs; Maija Paegle; 
Tālivaldis Paegle; Andrejs un Aija 
Pelše; Mārīte Plūme; Anita Počs; 
Gunars un Aija Potapous; Imants 
Praudiņš; Ieva Rasmussen; 
Andris Ritelis; Andrew Robins; 
Baiba Rosenkranz; Andrejs 

Rozentals; Vija Sherman; Dace 
Sprecher; Maris Tirums; Daina 
un Andris Ūdris; Juris Ukstiņš; 
Dzintris Vallis; Biruta Vārsbergs; 
A. Vedejs; Valda I. Ziemelis; 
Lauma un Ivars Zušēvics; 81, 
Ročesteras Latv. ev. luter. Krusta 
draudze; 60, Raimond Cerbins; 
Lisa Edmondson; 50, Juris G. 
Abrenietis; Ivars Benks; Nicholas 
E. Berkholtz*; Jānis Bērziņš; Juris 
Bērziņš; Elza Brachman; Anda 
un Bill Cook; Elita Dorwart; 
Gunta Douglas; John Ericson; 
Lazar Fleishman; Anda Foster; 
Alvis un Iveta Hagelis; Valdis 
Hodkevics; Vija Hosp; Gunta un 
Gvido Kaljo; Imants Kalniņš; Ul
dis Kronītis; Aira Lielzuika*; Ge
rold Luss; Miervalds Malcenieks; 
Paul Maldutis; Ingrida Miemis; 
Miervaldis Mieriņš; Laimons 
Osis; Leonija Petraška; Antonina 
Plinte; Juris Ratermanis; Māris 
Roze; Valfrids Spuntelis; Imants 
Strautmanis; Silvija Stukuls; Inta 
Šraders; Apolonija un Imants 
Timrots; Valdis M. Tums; Jānis 
Vaskis; Inta Walker; John Zarins; 
Dzintra Laima Zariņš; Valda Zie
melis; Laimons Zvaigzne; 40, 
Elga M. Čače; Inara Grigolats; 
Vitauts un Vija Grinvalds; Daina 
Romualdi; Velga Rukuts; 30, I. 
J. Leskinovitch; 25, Gunars 
Andersons; Juris Cilnis; Kristine 
Gilmore; Juris Jurbergs; Atis 
Jurka; Eriks Lielbriedis; Indulis 
Liepiņš; Ruta Majumdar; Nora 
Mičule; Valdis Nodievs; Dace 
Tong; Gaida Valkovskis; Modris 
un Alice Vilemsons; Ausma un 
Harijs Zikmanis; Leonids Zi
verts; 20, Jānis Bicevskis; Ojars 
Bruveris; Zigurds Kauls; Pauls 
Kupšis; Mark un Inara Liepa; 
Mirdza Odins; Jānis Pogulis; 
Salvins Strods; Roland Strolis; 
Imants Zeidlickis; 10, Daina 
Melnbārdis; Gene Zelcs.
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In this issue

The important headline on 
page one announces the 
"rebirth" of the Museum’s 
building project. Valters 
Nollendorfs, Chairman of 

the Board, explains how the efforts 
of the Occupation Museum Associa
tion and its many supporters have put 
the project back on track. On May 
12 a special Building Board granted 
a preliminary building permit that 
sets the project in motion again. The 
special Board was established by 
an amendment to the Occupation 
Museum Law passed by the Saeima, 
the Latvian Parliament, last fall. The 
amendment obviates the negative 
decision of the Rīga City Building 
Board, which as year ago refused 
grant a permit demanding substantial 
changes which would have disfigured 
architect Birkerts’ original design and 
resulted in interminable delays. 

Equally important is the positive 
evaluation of the Museum by the 
State Accreditation Commission as 
described by Gunārs Nāgels, the Di
rector of the Museum (2). In Latvia 
only accredited museums can receive 
state funds, and for the Occupation 
Museum state funds provide about 
25% of the Museum’s expenditures. 
The Museum’s accreditation has been 
extended to 2022. 

Pages 3 and 4 show photos of two 
important guests during visits to the 
Museum: H. E. Huang Yong, the Am
bassador of the Peoples Republic of 
China to Latvia, and H.E. Petro Poro
shenko, the President of Ukraine. The 
Museum was particularly glad that its 
guide, Antons Čerņetskis, is from the 
Ukraine, and could conduct the presi
dent’s visit in Ukrainian.

On pages 4 to 7, Ināra Graudiņa, 
the Museum’s representative in Aus
tralia, tells about the many people 
involved and the many imagina
tive ways in which support for the 
Museu m has developed in Australia 
since 1996. The three representatives 
of the Museum are shown on page 5. 
They are Ruta Birzule (1996–2002), 

Ilze Daliņa (2003–2005) and Ināra 
Graudiņa since 2005. Latvians in Aus
tralia have been especially strong and 
effective supporters of the Museu m 
both financially and also politically, 
when the Rīga City Government 
threatened its existence and future. 
Individuals and Latvian organisations 
in Australia have been, and continue 
to be, major contributors. The Mu
seum has received several large dona
tions as testament bequests, and it is 
glad to note that the present Director 
of the Museum, Gunārs Nāgels, was 
born and grew up in Australia.

The largest part of donations for 
the Museum come from the USA, 
and v olunteers of the USA Occupa
tion Museum Fund Support Group 
(OMFA) have solicited, collected and 
passed them on to the Museum for 
more than twenty years. Irēne Lazda, 
the Chair of OMFA, thanks the many 
contributors and supporters on page 8.

During the Soviet occupation of 
Latvia, the exile Latvian commu
nity became increasingly concerned 
about the degradation and expulsion 
of the Latvian language from many 
spheres of society as a result of So
viet language policy and practice. 
The linguist Valērija BērziņaBaltiņa 
(1906–2000) published a widely 
used Latvian grammar and many ar
ticles to help teach and preserve the 
Latvian language in exile. Her son has 
recently established a fund at OMFA 
to enable the Museum to increase re
search of changes in the Latvian lan
guage during the occupation period 
and to disseminate this information 
to the Museum visitors.

The Museum invites visitors to its 
new exhibition that emphasises very 
personal stories of life during the oc
cupation period. An example is men
tioned on page 9 of a girl born in Sibe
ria to parents who had been deported 
from Latvia in 1941. Her christening 
dress is shown and the small booties 
knitted from threads spun from dog fur. 

The Museum’s historian Lelde Nei
mane, head of the AudioVisual De

partment addressed a conference on 
communist totalitarianism in March, 
which took place in the Senate of 
the Czech Parliament (9). She spoke 
about the importance of language, its 
power and regulation during the So
viet occupation of Latvia.

Taiga Kokneviča, Head of the Mu
seum’s Collections, describes (10) an 
important new acquisition – a milk 
can with the wellpreserved personal 
belongings of a Latvian national re
sistance fighter. The 25liter can was 
unearthed in 2010 after more than 60 
years underground. Among the items is 
a film with pictures of members of the 
national resistance in the late 1940s. 

Uldis Neiburgs, Head of the Mu
seum’s Public History Department, 
presented his extensively researched 
book (11) about the Western Allies 
and Latvian Resistance in 1941–
1945. On the same page a new docu
mentary film project by Helga Merits 
is described. It will be based on the di
ary of a Latvian soldier written during 
WWII, which describes his conscrip
tion into the German Air Force Auxil
iary, desertion with two companions 
in the Netherlands. Information is 
sought about the other soldiers that 
he mentions in the diary.

Page 12 describes the literary com
petition for high school students who 
investigate fates of persons in their 
neighbourhoods. This year, 152 stu
dents participated, and the prize for the 
best results was a visit to the EU Parlia
ment in Brussels. With the support of 
the Embassy of Germany in Latvia, the 
Museum’s illustrated history of the oc
cupation is now also available in Ger
man in addition to Latvian/English, 
French and Russian editions (13).

In memoriam (14) Museum sup
porters Alberts Legzdiņš and Jānis 
Tupesis are acknowledged, and also 
a member of the Honorary Board 
Zbigniew Brzezinski. All donations 
received in the second half of 2016 are 
gratefully acknowledged (14–18). 

Gundega Michele
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