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Ir prieks un atvieglojums zi-
ņot, ka Latvijas Ministru 
kabinets 5. jūlijā apstipri-
nāja Nākotnes Nama celt-
niecību, uzdodot to pabeigt 

2013. gada 31. decembrī. Lēmums ir 
rīkojuma formā un nodrošina finan-
sējumu gan Nākotnes Namam, gan 
Komunisma upuru piemiņas vietai, 
kas atradīsies blakus Nākotnes Nama 
baltajam paplašinājumam.

Jābrīdina, ka buldozeri un ceļam-
krāni pie muzeja labu laiku nebūs 
redzami.  Valsts SIA “Valsts nekusta-

mie īpašumi” (VNĪ), kam projekts 
jāīsteno ir saistīti ar procedūrām, 
kas prasa laiku. Gan tehnisko plānu 
izstrādei, gan celtniecībai jārīko kon-
kursi. Tāpēc viss 2012. gads paies, lai 
sagatavotu plānus un nolīgtu konkur-
sā izvēlēto celtniecības firmu. Varbūt 
2012. gada 18. novembrī varēsim 
guldīt pamatakmeni, bet tikai 2013. 
gada sākumā sāksies būvdarbi.  Plāns 
tiešām paredz, ka līdz 2013. gada bei-
gām NN būs nodots ekspluatācijā un 
muzejs varēs tajā iekārtoties.

Būvdarbu laikā muzejam vecā ēka 

apmēram pēc gada būs jāatstāj. Iespē-
jams, ka varēsim izmatot telpas Rīgas 
pilī, ko atstāja Ārzemju mākslas mu-
zejs, kurš tagad iekārtojies lepnajā Rī-
gas biržas ēkā. Ceram iekārtot pagai-
du izstādi un uzņemt apmeklētājus, lai 
gan būs jārēķinās ar diezgan lielu ap-
meklētāju skaita un ieejas ziedojumu 
kritumu. Savu 20 gadu jubileju 2013. 
gadā muzejs svinēs, iespējams, līdz ar 
NN spāru svētkiem. Bet 2014. gadā 
muzeja jaunajai ekspozīcijai cauri plū-
dīs liela Rīgas kā Eiropas kultūras gal-
vaspilsētas apmeklētāju straume...

Zaļā gaisma Nākotnes Namam
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Vislabākā labā ziņa no mu-
zeja ir tā, ka jaunākās ziņas 
no muzeja ir gandrīz tikai 
labas vai ļoti labas. Minis-
tru kabineta lēmums par 

Nākotnes nama celtniecību ļauj ne ti-
kai sapņot par muzeja nākotni, bet reā-
li plānot muzeja turpmāko attīstību.

Rudenī, kad daudzās zemēs svin 
Pateicības dienu vai Pļaujas svētkus 
un Latvijā atzīmējam valsts svētkus, 
tiešām liekas, ka ir īstā reize pateikt pal-
dies daudzajiem muzeja atbalstītājiem, 
kas ir rūpējušies par muzeja pastāvēša-
nu nu jau vairāk nekā 18 gadus. 

Atbalstītāju ir daudz un atbalsts 
ir daudzveidīgs. Paldies visiem, kas 
muzejam dāvinājuši eksponā-
tus: dokumentus, fotogrāfijas, piemi-
ņas lietas, kas liecina par okupācijas 
laiku – bez šiem priekšmetiem muze-
ja ekspozīcija būtu tukša, kur pretim 
muzeja krājumā ir jau vairāk nekā 
50 000 vienību.

Paldies visiem, kas muzejam zie-
dojuši finansiālos līdzekļus 
– paldies latviešiem – atsevišķām 
personām un organizācijām ASV, 
Kanādā, Austrālijā, Lielbritānijā un 
citur ārzemēs, kas nav Latviju aiz-
mirsuši un novērtējuši Okupācijas 

muzeja darbu. Paldies katram, kas 
savu ziedojumu anonīmi atstājis 
ziedojumu kastē muzejā. Par mu-
zeja apskati apmeklētājiem lūdzam 
ziedojumu un labā ziņa ir tā, ka šajā 
gadā atstātie ziedojumi salīdzināju-
mā ar 2010. gadu ir palielinājušies. 
Par šogad saņemto finansiālo at-
balstu paldies Latvijas Kultūras 
ministrijai, Eiropas komisijas 
pārstāvniecībai, Konrāda Aden-
auera fondam un arī Rīgas domes 
Izglītības, zinātnes un sporta 
komitejai, kas 29. septembrī  nolē-
ma muzejam vēl šogad piešķirt jau 
agrāk solītos Ls 20 000. Ir pavisam 
skaidrs, ka bez finansējuma muzejs 
nevar pastāvēt. Paldies katram, kas ir 
palīdzējis muzejam finansiāli pastāvēt 
un paldies muzeja darbiniekiem, 
kas savus tiešos pienākumus veicot 
piesaista arī dažādu fondu līdzek-
ļus speciāliem projektiem. 

Paldies visiem, kas muzeju atbalstī-
juši ar brīvprātīgu darbu – muzeja 
pārstāvjiem ASV, Kanādā, Austrālijā 
un Lielbritānijā, OMB valdes locek-
ļiem, muzeja tekstu tulkotājiem un 
rediģētājiem Rīgā un ārzemēs.

Un neaizmirsīsim – lai izskan pa-
saules tālēs – paldies visiem muzeja 

apmeklētājiem! Apmeklētāju skaits 
šogad ir atkal pamatīgi pieaudzis: pir-
majos deviņos mēnešos saskaitīts, 
ka ekspozīciju apskatījušas 87 717 
personas, tai pašā laikā 2010. gadā, 
tās bija 69 654 personas. Pēdējo pie-
cu gadu rekorda skaits vienai dienai 
bija šogad 20. jūlijā, kad ekspozīcijā 
saskaitīti 1030 apmeklētāji. Bez tam 
vēl jāpiemin, ka daļa no šogad vasarā 
atklātās tematiskās izstādes par 1941. 
gadu ir apskatāma uz lieliem plakā-
tiem, kas piestiprināti muzeja ēkas ār-
sienām. Tos apskata un lasa liels skaits 
garāmgājēju, kas muzejā neienāk un 
arī laikos kad muzejs ir slēgts.

Vēl viena jauna laba ziņa – Latviešu 
Fonda dalībnieki ir atbalstījuši muze-
ja šogad iesniegto projektu un 2012. 
gadā muzeja darbinieki varēs doties 
uz ASV vidienes štatiem, lai turpinātu 
videoliecību ierakstīšanu, kamēr vēl 
dzīvas ir latviešu atmiņas par bēgļu 
gaitām II Pasaules kara beigu gados, 
par dzīvi bēgļu nometnēs pēc kara, 
par izceļošanu uz mītņu zemēm un 
latvietības saglabāšana jau vairākās 
paaudzēs. Paldies Latviešu Fonda 
dalībniekiem! 

Gundega Michele,
Okupācijas muzeja direktore

Pats svarīgākais darbs nākamo 
divu gadu laikā būs jaunās pastāvīgās 
ekspozīcijas izveidošana. 

Darbu pārtraucām 2010. gada mar-
tā, kad bija izveidots skiču projekta 
makets un valsts nespēja garantēt ēkas 
celtniecību. Tagad roku rokā būs jāiet 
ekspozīcijas tehniskā projekta plāno-
šanai ar pārbūvētās zāles plānošanu. 
Jaunās ekspozīcijas iekārtām jābūt 
vietā vēl pirms NN pabeigšanas, lai 
var sākt komplicēto ekspozīcijas iekār-
tošanu, kam vajadzīgi kādi 6 mēneši. 
Labākajā gadījumā muzejs jaunajā ēkā 
varēs sākt strādāt 2014. gada pavasarī.

Tas viss prasīs līdzekļus, lai Nākot-
nes Namā iekārtotu mūsdienīgu mu-

zeju. NN līdzekļu piesaistes kampaņa 
apstājās, kad apstājās ēkas celtniecības 
plānošana. Līdz 2010. gadam ziedoju-
mos un solījumos bija nodrošināti LVL 
800 000, no tiem 600 000 ziedojumos. 
Muzeja iekārtām un jaunas ekspozīci-
jas stendiem ziedotās summas ir sagla-
bātas. Tagad ceram, ka sāks īstenoties 
arī solījumi. Tai pašā laikā mums vaja-
dzīgi vēl LVL 700 000, lai nodrošinātu 
atlikušo iekārtu un stendu iegādi un 
starplaikā nodrošinātu muzeja dar-
bu finansiāli nedrošos laikos, kad arī 
valsts atbalsts muzeja darbam sarucis 
uz mazāk nekā 10%. TĀPĒC CERAM 
UZ SAVU ATBALSTĪTĀJU ATSAU-
CĪBU UN AICINĀM JAUNUS AT-

BALSTĪTĀJUS, LAI MUMS 2014. 
GADĀ BŪTU MŪSDIENĪGS MU-
ZEJS NĀKOTNES NAMĀ. 

Skeptiķi saka – viss var atgadīties. 
Kā pieredze rāda – var.  Bet pieredze 
rāda arī, ka varam izturēt. Patlaban vis-
maz Latvijas politiskā nākotne liekas 
muzejam labvēlīga, un, kā nesenās po-
litiskās debates liecina – muzejam vēl 
ilgs un nopietns darbs priekšā.  Mu-
zejs ar jūsu atbalstu ir gatavs to veikt, 
cik vien ilgi vajag. Neļausim atmiņai 
izgaist! Neļausim piemiņai izzust! 

Valters Nollendorfs,
Latvijas Okupācijas muzeja 

biedrības priekšsēdis

Zaļā gaisma Nākotnes Namam

Labās ziņas no muzeja
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Vasarā, 15. jūlijā, notika dis-
kusija par Latvijas Okupā-
cijas muzeja biedrības at-
tīstības perspektīvām. Tās 
mērķis bija atskatīties uz 

Okupācijas muzeja biedrības (OMB) 
un tās priekšteča Okupācijas muzeja 
fonda (1993-2005) paveikto un dis-
kutēt par tālākās darbības iespējām. 

Diskusijā piedalījās OMB biedri, 
atbalstītāji un Okupācijas muzeja dar-
binieki. Galvenais diskusijas temats 
bija, kā nodrošināt dinamisku OMB 
pēctecību, dzīvotspēju un atjaunot 
biedru sastāvu, kā organizēt Biedrības 
struktūru, lai tā spētu realizēt statūtos 
noteikto mērķi „pārvaldīt un gādāt 
par Latvijas Okupācijas muzeju”. 

OMB apvieno 33 biedrus un vai-
rākus biedrus veicinātājus, bet Bied-
rība saskaras ar biedru sastāva atjau-
nošanas, aktivizēšanas un kvoruma 

nodrošināšanas problēmām. Līdz šī 
gada sākumam Okupācijas muze-
ja darbinieki bija izslēgti no dalības 
OMB interešu konflikta novēršanas 
dēļ, bet tagad daži muzeja darbinieki 
uzaicināti iestāties Biedrībā. OMB 
pārvaldītais muzejs ir darbojies un 
guvis atzinību, bet joprojām sabied-
rībā pastāv viedoklis, ka Okupācijas 
muzejs ir valsts muzejs. Tā kā gandrīz 
90% no nepieciešamajiem līdzekļiem 
Muzeja darbam nodrošina latviešu 
trimdas sabiedrība, nepieciešams 
rast veidu kā piesaistīt līdzekļus no 
atbalstītājiem Latvijā un šī uzdevu-
ma veikšanā efektīvāk jāiesaistās arī 
Biedrībai.

Kopumā diskusija izvērsās plaša 
un skāra arī Okupācijas muzeja jau-
tājumus. Diskusijas dalībnieki iero-
sināja paplašināt OMB un tieši tās 
darbu Latvijā, palielinot biedru loku 

vai veidojot „muzeja draugu” institū-
ciju, kā arī iesaistot līdzdalībā Okupā-
cijas muzeja darbiniekus. Biedrības 
biedru aktivizēšanai ieteica ieviest 
biedru naudu, iesaistīties ar brīvprā-
tīgu darbu Muzejā, kā arī piedalīties 
tā sabiedriskās atpazīstamības veido-
šanā. Izskanēja apsvērumi finansiālo 
līdzekļu apsaimniekošanai pie OMB 
dibināt nodibinājumu Okupācijas 
muzeja fonds, bet OMB Padomi 
pārveidot par pārvaldes starpposmu 
starp OMB biedru sapulci un valdi. 

16. jūlijā notikušajā OMB biedru 
sapulcē izveidoja OMB nākotnes 
koncepcijas izstrādāšanas darba gru-
pu. Tā sagatavos konceptuālus priekš-
likumus apspriešanai OMB biedru 
sapulcē 2012. gada 21. janvārī. 

Aija Ventaskraste
OMB sekretāre

Latvijas Okupācijas muzeja 
direktore Gundega Michele 
8. septembrī saņēma Latvijas 
Republikas Ministru kabineta 
Atzinības rakstu par pašaizlie-

dzību un panākumiem, strādājot Lat-
vijas valsts un tautas labā. Atzinības 

rakstu 6. septembrī parakstījis Minis-
tru prezidents Valdis Dombrovskis.

Augusta nogalē Gundega Michele 
saņēma arī kultūras ministres Sarmī-
tes Ēlertes pateicību par ieguldījumu 
okupācijas laika vēsturiskās atmiņas 
saglabāšanā un profesionālu, pašaiz-

liedzīgu un atbildīgu darbu Latvijas 
Okupācijas muzeja direktores amatā.

Kultūras ministre pasniedza arī 
muzejam atzinības rakstu par oku-
pācijas laika vēsturiskās atmiņas sa-
glabāšanu un vēstījumu pasaulei par 
latviešu tautas likteņgaitām. 

Pastāvēs, kas mainīsies

MK atzinība direktorei Gundegai Michelei

Latvijas Okupācijas muzeja biedrība 2011. gada 16. jūlijā
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Okupācijas muzejam 2. sep-
tembris bija īpaša diena. 
Pēc vairāk nekā gadu ilga 
saspringta darba plašāku 
publiku iepazīstinājām ar 

virtuālo muzeju „Latvijas okupācija”.  
Tā ir interneta vietne, kur var iepazīties 
ar Latvijas okupācijas vēsturi jebkurā 
pasaules vietā, atrodoties pie datora. 
Okupācijas muzejs ir viens no pirma-
jiem Latvijā, kas izveidojis tik vērienī-
gu digitālu ekspozīciju. 

Dokumenti, fotogrāfijas, kartes, at-
miņu stāstu fragmenti un daudzie citi 
virtuālā muzeja materiāli stāsta par 
staļinisko un nacistisko režīmu Latvi-
jā no 1940. līdz 1953. gadam. Mēneša 
laikā, kopš virtuālais muzejs ir pieej-
ams apmeklētajiem, to apskatījuši ap-
mēram pieci tūkstoši interesentu. Lai 
noskaidrotu apmeklētāju ieteikumus 
un viedokli par virtuālā muzeja saturu 
un noformējumu, bija izveidota ap-
tauja. Pateicoties tai, varējām izdarīt 
vairākus uzlabojumus, saņēmām arī 
pateicības. Piemēram, kāda apmeklē-
tāja raksta: „Daudzas lietas patika, it 
īpaši, ka vispār ir tāda iespēja ieskatī-
ties okupācijas muzejā virtuāli, pēdējo 
reiz biju pirms, šķiet, 15 gadiem, kad 
neko daudz neizpratu...”.

Virtuālais muzejs tapa pateicoties 
finansējumam, ko sniedza Eiropas 

Savienības programmas “Eiropa pil-
soņiem” projektu konkurss (55 tūk-
stoši eiro), Latvijas Kultūras ministri-
ja (5008 lati) un Okupācijas muzeja 
ziedotāji (apmēram 33000 lati) lati). 
Virtuālā muzeja satura un dizaina 
koncepciju veidoja un īstenoja ko-
manda, kurā bija gan muzeja darbi-
nieki, gan ārpus muzeja speciālisti un 
brīvprātīgie darbinieki. Tomēr vislie-
lāko darbu veica un milzīgu enerģiju 
šajā darbā ieguldīja projekta vadītāja 

Ieva Gundare. Muzeja vārdā – PAL-
DIES IEVAI!

Aicinām arī Jūs, Apkārtraksta la-
sītāji, iepazīties ar virtuālo muzeju 
„Latvijas okupācija” interneta adresēs 
www.e-okupacijasmuzejs.lv (latvis-
ki) un www.occupation.lv(angliski). 
Stāstiet par virtuālo muzeju arī sa-
viem draugiem! 

Inese Krieviņa,
OM sabiedrisko lietu vadītāja

Virtuālā muzeja atklāšanas dienā muzeja zālē bija uzstādīti 20 portatīvie 
datori, lai atklāšanas sarīkojuma viesi varētu izmēģināt, kā darbojas 
virtuālā muzeja lapa. Foto: A. E. Feldmanis

Projekta vadītāja Ieva Gundare 
virtuālā muzeja atklāšanas 
sarīkojumā. Foto: A. E. Feldmanis

Latvijas Okupācijas muzejs internetā

Viena no virtuālā muzeja istabām stāsta par izsūtīto 
bērnu dzīvi nometinājumā
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Aizvadītā vasara aizritēja 
70 gadu Litenes traģē-
dijas atcerei. Latvijas 
Okupācijas muzeja dar-
binieki nāca ar ieceri šo 

vēsturisko notikumu atspoguļot vel-
tījuma zīmogā Latvijas pasta filatē-
lijas ietvaros. Ar muzeja pieteikumu 
Latvijas pastam, mums izdevās ārpus 
kārtas iekļauties šā gada veltījuma zī-
mogu sarakstā. Piemiņas aploksnei 
un piemiņas zīmogam maketu izvei-
doja mākslinieks Rolands Vēgners, 
kurš bija darbojies pie jaunās muzeja 
ekspozīcijas maketa izveides. 

Latvijas Okupācijas muzejs izvei-
doja arī piemiņas kartiņu ar Litenes 
vasaras nometnes celtniecības attēlu 
un šī traģēdijas īsu vēsturisku tekstu. 
Zīmogota veltījuma aploksne ar šo 
kartiņu tika nosūtīta muzeja atbalstī-
tājiem un ziedotājiem.

Litenes zīmoga kārtas numurs 
ir 356. Pirmais veltījuma zīmogs ar 
kārtas numuru 1, zīmogots 1991. 
gada 14. jūnijā un veltīts deportāci-
jai. Starp pirmo un Litenes veltījuma 
zīmogiem 20 gadu laika posmā nav 
īstenots neviens piemiņas zīmogs 
Latvijas okupācijai. Arī šajā laika 
posmā Latvijas pasts nav izdevis ne-
vienu pastmarku veltītu šai tēmai. 
Pēc Latvijas pasta īstenotajiem fi-

Piemiņas zīme Litenes traģēdijai

latēlijas noteikumiem, pastmarku 
izdod vēsturisku notikumu atcerei, 
kura gada skaitlis dalās ar 25. Tātad 
Latvijas okupācijai veltītu pastmarku 
vajadzētu izdot 2015. gadā. Cerēsim, 

Pēc skaistās, saulainās va-
saras ir atnācis ne mazāk 
skaists rudens ar savām 
krāsām. Vasaras tūristi un 
muzeja apmeklētāji katrs 

aizveda sev līdz kādu grāmatu, brošū-
ru, DVD vai fotoalbūmu. Teicām un 
dzirdējām daudz labu vārdu par grā-
matu saturu un tematiku.

Septembrī pāris nedēļas Grāmatu 
galdā notika kārtējā grāmatu izpār-
došanas akcija. Bija prieks dot iespēju 
par samazinātu cenu pārdot grāma-
tas cilvēkiem ar mazāku pirktspēju. 
Vienlaicīgi arī dāvinājām atsevišķus 

Jaunumi Grāmatu galdā
eksemplārus skolām un vēstures stu-
dentiem. Izpārdošanā guvām arī pār-
steidzoši labus rezultātus.

Grāmatu galda „jaunpienācēji” ir: 
Dzintras Gekas „Sibīrijas bērni”  angļu 
valodā, pagaidām vēl tikai 1. sējums; 
Māras Zirnītes „Oral History: migra-
tion and local identities”; Pētera Keiša 
sirsnīgais pētījums par savu dzimto 
Baltinavu Latgalē „...Here the birds of 
my illusions scream”. Jau zināmajam 
autoram Robertam Gabrim iznākusi 
otrā grāmata „Latvju puika”. Viņa pir-
mā grāmata bija „Latvju virsnieks Nr. 
35473”, kura 1990. gadā ātri pazuda 

no veikalu plauktiem. Joprojām pircē-
ju pieprasītas ir E. Andersa grāmatas 
„Latviešu vidū holokausta laikā” gan 
angļu, gan krievu valodās. Arī Andas 
Līces jubilejas grāmata „Pateikt un pa-
teikties’ nevienu neatstās vienaldzīgu.

Gaidām pircējus, turpinām strā-
dāt, bet jau cerību pilni par tuvojošos 
muzeja pārbūvi, kad arī grāmatām 
tiks radīta tām cienīga vieta – gaiša, 
silta un ērta. 

Edīte Uztica,
Grāmatu galda vadītāja

eu@omf.lv

Latvijas Pasts Litenes piemiņas aploksnes zīmogošanu ar vetījuma 
zīmogu veica Okupācijas muzejā

ka sadarbībā ar Latvijas pastu, tas 
realizēsies. 

Andrejs Edvīns Feldmanis.
Video un kinofonofoto krātuves vad.

356. veltījuma 
zīmogs

1. veltījuma 
zīmogs
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Šāgada 13. jūnijā piedzīvojām 
protokolā reti sastopamu 
retu brīdi. Vienā pasākumā 
Latvijas Okupācijas muzejā 
uzstājās Valsts prezidents, 

Saeimas priekšsēdētāja, Ministru 
prezidents, kultūras un ārlietu mi-
nistri. Parasti, ja runā augstākā valsts 
amatpersona, tik daudziem nedaudz 
zemāka līmeņa valsts pārstāvjiem 
vārds netiek dots.

Taču šis bija īpašs brīdis. 70. pie-
miņas gadskārta apritēja diviem tra-
ģiskiem notikumiem mūsu vēsturē - 
1941. gada 14. jūnija civiliedzīvotāju 
deportācijai un holokausta sākumam 
Latvijā.

1941. gads Latvijai kļuva par vis-
traģiskāko gadu. 1940. gadā Latvijas 
Republiku okupēja Padomju Savie-
nība. 1941. gadā PSRS komunistisko 
režīmu nomainīja Vācijas nacistiskais 
režīms. Abas okupācijas varas sabied-
rībai stāstīja, ka Latvijas iedzīvotājiem 
devušas brīvību. Patiesībā tās masvei-
dā un sistemātiski iznīcināja dažādu 
tautību Latvijas Republikas pilsoņus. 

Komunistiskais režīms 1941. gadā 
iedzīvotājus deportēja ārpus Latvijas, 
ieslodzīja GULAG nometnēs un ap-
šāva pat bez tiesas sprieduma. Tika 
iznīcināta Latvijas Republikas poli-
tiskā, kultūras, ekonomiskā un mili-
tārā elite. 

Nacistiskais režīms represijas pret 
Latvijas Republikas pilsoņiem turpi-
nāja vēl apjomīgāk. Cilvēkus nošāva 
pat par šķietamu sadarbību ar 1940.–
1941. gada komunistisko okupācijas 
režīmu. Visiznīcinošākā bija vēršanās 
pret ebrejiem. Nacistu režīms uzsāka 
holokaustu. 1941. gadā notika vismas-
veidīgākās ebreju nošaušanas Latvijā. 

Traģiskais gads aiznesa sev līdzi ap 
100 000 Latvijas iedzīvotāju dzīvību, 
sašķēla ģimenes un izputināja cilvēku 
dzīves.

Par visiem šiem notikumiem stāsta 
13. jūnijā Latvijas Okupācijas muzeja 
un muzeja „Ebreji Latvijā” kopējās 
darbības rezultātā atklātā izstāde „Lat-
vijas traģēdija.1941”. Izstādes autori: 
Latvijas Okupācijas muzeja vēstur-
nieki Ritvars Jansons, Ojārs Stepens, 
muzeja „Ebreji Latvijā” vēsturnieki 
Iļja Ļenskis, Marģers Vestermanis. 
Māksliniece – Ieva Nagliņa.

Izstādes autori – Latvijas Okupā-
cijas muzeja vēsturnieki gaidīja asu 

kritiku gan no nacionālo, gan impē-
risko spēku puses, jo skartās tēmas 
vēl arvien ir sāpīgās lielā daļā Latvijas 
sabiedrības. Taču izstādi Latvijas sa-
biedrība uztvērusi saprotoši. Atliek 
secināt, ka vēstījums: traģēdija skāra 
Latvijas Republikas pilsoņus neatka-
rīgi no tautības - rod izpratni.

Jau novembra beigās durvis ver vēl 
viena – LOM vēsturnieka Ulda Nei-
burga veidota izstāde par traģiskajiem 
holokausta notikumiem Latvijā – eb-
reju slepkavošanu Rumbulā. 

Ritvars Jansons
OM ekspozīcijas kurators

Traģēdija  
Latvijas  
Republikas 
pilsoņiem ir 
kopīga

Izstādes „Latvijas traģēdija 1941” paklāts. Māksliniece Ieva Nagliņa
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Konferencē 
„Traģiskā 
vēsture. Litene 
un Katiņa – 
kopīgais un 
atšķirīgais” 
uzstājās Latvijas 
Ministru 
prezidents 
Valdis 
Dombrovskis. 
Pie galda no 
kreisās — 
Boriss Sokolovs 
(Krievija), 
Ritvars Jansosns 
(Latvija), Valters 
Nollendorfs 
(Latvija), 
Mareks Kornats 
(Polija)

Demokrātiskā šizofrēnija 
veļas virsū – tā Latvijas 
Okupācijas muzejā š.g. 
23.augustā notikušo dis-
kusiju „Traģiskā vēsture. 

Litene un Katiņa - kopīgais un atšķi-
rīgais” krievu avīzē „Vesti” raksturoja 
„Saskaņas centra” Saeimas deputāts 
Nikolajs Kabanovs. Minētais rakstu-
rojums vien norāda cik tāls ceļš Lat-
vijas sabiedrībai līdz kopīgai vēsturis-
kajai atmiņai. Tas arī liecina, ka šādi 
disputi jārīko vēl biežāk

Latvijas Okupācijas muzeja, Lat-
vijas Republikas Kultūras ministrijas 
un Latvijas Republikas Nacionālie 
bruņoto spēku diskusija bija veltīta 
traģisko vēstures notikumu izpratnei 
Latvijā, Polijā un Krievijā un vēstu-
res jautājumu lomas novērtējumam 
starpvalstu attiecībās. Vēsture ir mūsu 
pagātne, taču tā par sevi atgādina un 
uzdod problemātiskus jautājumus 
ne tikai atsevišķam indivīdam, atse-
višķām sabiedrībām, bet bieži arī tad, 
kad saskaras vairāku valstu intereses. 
Tādēļ uz diskusiju LOM aicināja arī 
ārvalstu vēsturniekus. No Krievijas 
- vēstures zinātņu kandidātu Borisu 
Sokolovu, bet no Polijas - Kardināla 

Stefana Višiņska universitātes profe-
soru Dr.hab.hist. Mareku Kornatu, 
lai paraudzītos uz vēstures jautājumu 
aktualitāti citās valstīs un šo valstu sa-
skarsmē. 

B.Sokolovs savā referātā uzsvēra, 
ka Krievijas oficiālās varas iestādes 
vairs nenoliedz, ka Katiņa bija pa-
domju pastrādāts noziegums, taču 
nekas arī netiekot darīts, lai atsevišķas 
politiskās aprindas un mediji pār-
trauktu dezinformēt sabiedrību un 
atražot padomju laika melus, ka poļu 
virsniekus it kā šāvuši vācieši. Diskusi-
jas recenzenta N.Kabanova nepatiku 
pret Sokolovu atklāja pats Kabanovs: 
krievu vēsturnieks bija parakstījis ai-
cinājumu Krievijas premjeram Vla-
dimiram Putinam atkāpties no amata. 
Savukārt Putina vadītā partija „Vieno-
tā Krievija” ir līgumpartneris Latvijas 
„Saskaņas centram”. Tā nu vēsture at-
kal sastapās ar mūsdienu politiku.   

M. Kornats pastāstīja par Polijas 
– Krievijas grūto jautājumu grupu, 
kuras darba kārtībā ir arī Polijas - 
Krievijas vēstures jautājumu izpēte. 
M. Kornats norādīja, ka gan par Kati-
ņas traģēdiju, gan par citiem grūtiem 
vēstures jautājumiem kopīgu Polijas 

- Krievijas viedokli panākt nemaz 
netika mēģināts, jo būtu nesekmīgi 
mēģināt mākslīgi organizēt divām 
valstīm kopīgu vēstures skatījumu. 
Vēsturnieks atzina, ka atšķirības no-
tikumu skaidrojumos ir pieļaujamas, 
taču ne falsifikācijas. 

Latvijas Okupācijas muzeja pēt-
nieks, Dr. hist. Ritvars Jansons savā 
referātā pievērsās dažādajām vēstures 
atmiņu kultūrām Latvijā uzsverot, 
ka tās apgrūtina vienotas vēstures 
apziņas veidošanos Latvijā. Vieno-
tu vēstures apziņu traucē veidot arī 
Krievijas informatīvā telpa Latvijā, 
kura Latvijas iedzīvotāju atmiņu kul-
tūrai mēģina uzspiest tādus vēstures 
konceptus, kuri kalpoja PSRS laika 
ideoloģijai.

Latvijas Okupācijas muzeja ārlietu 
direktors Ph. D. vācu literatūrā Val-
ters Nollendorfs norādīja, ka Sta-
ļina noziegumi Latvijā, t.sk. Litenē, 
salīdzinot ar Hitlera noziegumiem ir 
līdzvērtīgi krimināli noziegumi. Bū-
tiski par to pārliecināt ne tik daudz 
Krieviju, kā Rietumu sabiedrību. 

Ritvars Jansons
OM ekspozīcijas kurators

Starptautiska vēsturnieku diskusija muzejā
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Jaun iegu v umi

Vairāku simtu priekšmetu liela 
kolekcija - materiāli no rot-

kaļa Aleksandra Alunāna (1913 
- 2001 Garezers, ASV) personī-
gā arhīva, radošā darba materiāli, 
darba rīki  un dzintara kolekcija. 
Dāvinājumu muzejs saņēma no 
Aleksandra Alunāna dēla Pētera 
Alunāna (ASV) ar Gunta Švītiņa 
laipnu starpniecību. Attēlā – slīpē-
jamā ierīce. 

Ceroņa (1921) un Mildas 
(1914-1995) Bīlmaņu ģime-

nes  arhīvs –  dokumenti, fotogrā-
fijas,  vēstules no 20. gadsimta 40. 
gadu vidus līdz mūsdienām.  Attēlā 
– fotoalbums par  Baltijas universi-
tāti Hamburgā un Pinebergā 1946. 
gadā.

Gitas Zariņas dāvinātie āmuri, 
ko izgatavojis viņas dzīives-

biedrs  Gunārs Zariņš (1928-
2011) nometinājuma vietā  No-
vosibirskas apgabala Parabeļas 
rajona Ustjčuzik sādžā. G.Zariņš 
kopā ar tēvu Latvijas armijas kap-
teini, lidotāju Aleksandru Zariņu 
(1894-1942) un māti Almu Zari-
ņu (1895-1983) deportēts 1941. 
gada 14. jūnijā no Rīgas. Tēvs miris 
ieslodzījumā Usoļlagā 1942. gada 
26. maijā. Gunārs un Alma Zariņi 
nometināti  Ustjčuzik sādžā.

Sagatavojusi Taiga Kokneviča,
Okupācijas muzeja galvenā krājuma glabātāja
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Maijas Andas Meldrājas dāvi-
nātā alumīnija kastīte, izga-

tavota filtrācijas nometnē Karēlijā 
no pārkausēta ēdiena katliņa. Pie-
derējusi tēvam Jānim Meldrājam. 
Uz vāka iegravēts sievas Birutas 
Meldrājas portrets (pēc fotogrā-
fjias) un iniciāļi „MJ”, apakšpusē 
iegravēta dabas ainava - Oņegas 
ezers Karēlijā. Kastīti izgatavojis 
nezināms J. Meldrāja ieslodzījuma 
biedrs.

Renuāra Hausmaņa dāvinātais 
šaha spēles komplekts. Piede-

rējis tēva māsas vīram Georgam 
Tenisonam (1928-2010), izgata-
vots ieslodzījumā Spaskā, izgatavo-
tāja vārds nav zināms. G.Tenisons 
kopā ar māsu Karīnu Tenisoni 
(1927) apcietināts 1945. gadā par 
piedalīšanos pretestības kustībā. 

Gitas Zariņas (Vieglā 1923) dā-
vinātie apkakles stūrīši, ko iz-

gatavojusi Milda Rībena ieslodzī-
jumā Segežā (Karēlijā) 1949. gadā 
no auduma, kurā bija no Latvijas 
atsūtīta iešūta paciņa. Rokdarbs 
dāvināts draudzenei Gitai Viegla-
jai. G.Vieglā apcietināta 1946. gada 
6. augustā par vienas pretpadomju 
skrejlapas izplatīšanu, līdz 1955. 
gadam atradās ieslodzījumā Karē-
lijā un  Arhangeļskas apgabalā.
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Pēc atgriešanās no Vasaras 
skolas 23. augustā noslēdzās 
projekts vidus sko lēniem 
„Atceries bari kā des!” Pro-
jekts sniedza Latvijas skolu 

audzēkņiem iespēju padziļināti izzi-
nāt valsts vēsturi, pētot vēstures avo-
tus tieši un sniedzot savu ieguldījumu 
vēsturiskās atmiņas saglabāšanā. Pro-
jekts sākās 2010. gada decembrī ar 
konkursu „Atceries barikādes!” Kon-
kursa dalībnieku uzdevums bija inter-
vēt vienu vai vairākus Barikāžu laika-
biedrus. Pēc tam intervijas materiālus 
iespējams iekļaut 1991. gada Barikāžu 
muzeja krājumā un no intervijas iz-
veidot īsu (līdz 10 min) dokumentālu 
filmu vai pētniecisku rakstu. 

Janvārī notika divas projekta ak-
tivitātes. Mācību seminārā „Atceries 
barikādes!” piedalījās 43 skolēni no 
dažādām Latvijas vietām. Lai pieda-
lītos seminārā, kandidātiem bija jā-
atsūta pieteikuma veidlapa, t. i., jāaiz-
pilda krustvārdu mīkla un jāuzraksta 
motivācijas vēstule – jāapraksta sava 
pētnieciskā darba ideja. Semināra “At-
ceries barikādes!” trijās dienās jaunieši 
ar lekciju, ekskursiju un filmas palīdzī-
bu iepazinās par barikāžu norisi, tikās 
ar barikāžu aizstāvjiem, mācījās inter-
vēt vēsturisku notikumu dalībniekus, 
veidot filmas un gatavoja savu radošo 
darbu koncepcijas. Pirmās semināra 
dienas beigās (20. janvārī) jaunieši ap-
meklēja barikāžu norises un piemiņas 
vietas, lai ar svecītēm un dziesmām 
pieminētu barikāžu laika upurus. 

Konference „Barikādes barikāžu 
aizstāvju acīm” notika 2011. gada 
19. janvārī Latvijas Zinātņu akadē-
mijā. Konferencē piedalījās 139 da-
lībnieki un uzstājās 20 referenti un 
diskusiju dalībnieki. Konferences 
norise fiksēta video; diskusiju rezul-
tāti tiks apkopoti rakstu krājumā un 
sagatavoti izdošanai. Rakstu krājuma 
svinīgā atvēršana notiks 2011. gada 
18. novembrī. Konference izpelnījās 
lielu uzmanību gan speciālistu aprin-
dās, gan plašsaziņas līdzekļos. LTV 
ziņu raidījumā „Panorāma” sižets par 
konferenci tika pārraidīts 2011. gada 

19. janvārī un ir skatāms šeit: http://
youtu.be/5bjmwEEJqKQ 

Projektu noslēdza Jauniešu vasaras 
skola „Atceries barikādes!” Konkursa 
labāko darbu autoriem bija iespēja 
piedalīties Vasaras skolā 2011. gada 
19.-23. augustā Mazsalacas novada 
Ģendertos. Tajā piedalījās 17 jaunie-
ši no dažādiem Latvijas novadiem. 
Vasaras skolas laikā jaunieši mācījās, 
prezentēja savus darbus, dalījās pie-

redzē un darba gaitā gūtajās atziņās, 
diskutēja par vērtībām, kas bija At-
modas notikumu pamatā un savas 
domas atspoguļoja pašu veidotos 
plakātos. Plakāti ir nodoti glabāšanai 
1991. gada barikāžu muzeja krājumā. 
Vasaras skolas izdevumus sedza orga-
nizācija Daugavas Vanagi. 

Danute Dūra,
Projekta koordinatore

Praktiskajās nodarbībās jaunieši apguva, kā interesanti rakstīt par vēsturi

Jauniešu tikšanās ar filmu režisoru Zigurdu Vidiņu

Noslēdzies projekts „Atceries barikādes!”



11

Latvijas Okupācijas muzeja apkārtraksts

Septembra beigās jau otro 
gadu pēc kārtas muzejs or-
ganizēja pateicības vakaru 
ziedotājiem un cilvēkiem, 
kas dāvinājuši priekšmetus 

vai atbalstījuši muzeju ar savu darbu. 
Muzeja direktore Gundega Michele 

sirsnīgi pateicās visiem atbalstītājiem, 
kuru ieguldījums muzejam ļauj pastā-
vēt un attīstīties. Valdes priekšsēdis V. 
Nollendorfs prezentēja muzeja tuvāko 
gadu nākotnes plānus – ēkas pārbūvi 
un jaunās ekspozīcijas veidošanu. Viņš 
pastāstīja, ka muzeja pastāvēšanas ga-
dos ziedotāji muzejam jau ir ziedojuši 
3,5 miljonus latu un aicināja nākt tal-
kā, lai līdz 2014. gadam piesaistītu vēl 
„tikai” 700 000 latu, kas nepieciešami 
atjaunotā muzeja iekārtošanai. 

Sarīkojumā piedalījās Pasaules Brī-
vo latviešu apvienības valdes locekļi. 
PBLA ir viena no lielākajām muzeja 
atbalstītājām, tādēļ Intam Rupne-
ram, PBLA valdes priekšsēdim, tika 
uzticēts gods svinīgi atklāt plāksni ar 
Okupācijas muzeja lielāko ziedotāju 

Pateicības vakars muzeja ziedotājiem

zikas akadēmijas studentes Guntra 
Kuzmina (vokāls), Eva Jevstigņeje-
va (flauta) un Natālija Meļņikoviča 
(akordeons). Viesi priekšnesumu no-
vērtēja ļoti atzinīgi un vairāki klāteso-
šie personīgi izteica komplimentus 
jaunajām mūziķēm. 

Pateicības vakaru plānojam turpi-
nāt kā tradīciju un ceram, ka turpmā-
kajos gados Latvijas ziedotāju un at-
balstītāju loks kļūs arvien plašāks. 

Inese Krieviņa,
OM sabiedrisko lietu vadītāja

PBLA valdes priekšsēdis Ints Rupners atklāj muzeja lielāko ziedotāju goda plāksni, kas novietota ekspozīcijas 
sākumā - labi pamanāmā vietā

Muzeja 
darbinieces 
sagaida 
un reģistrē 
Pateicības 
vakara viesus 
Sarmīti un Uldi 
Gravas

vārdiem. Saraksts novietots muzeja 
ekspozīcijas sākumā, lai apmeklētā-
jiem būtu labi pamanāms. Tajā minēti 
lielāko ziedojumu devēji — organi-
zācijas, privātpersonas, testamenti, kā 
arī atzīmēti lielāko anonīmo ziedo-
jumu saņemšanas datumi. Ziedotāji, 
kas minēti sarakstā ir devuši vairāk par 
5000 latu (skaitot kopā visus ziedoju-
mus no muzeja dibināšanas brīža). 

Pateicībā par atbalstu Okupāci-
jas muzejs sarīkojuma dalībniekiem 
dāvāja muzikālu priekšnesumu, ko 
sniedza Latvijas jaunie talanti – Mū-
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Māra Sinka

Brīvprātīgie 
muzejā

Aizvadītajā vasarā muzejā 
strādāja brīvprātīgie Ron 
Hellfritzsch un Markus 
Tenhagen no Vācijas, 
Māra Sinka no Lielbritā-

nijas un ALJAs stipendiāte Ināra Klai-
še no Kanādas.

Ināra muzejā strādāja sešas nedē-
ļas, tulkojot un rediģējot jaunā virtuā-
lā muzeja un izstādes Latvijas traģē-
dija. 1941. tekstus, kā arī palīdzēja 
izstādes atklāšanā. 

Ron Hellfritzsch pagājušo studiju 
gadu studēja Erasmus programmā 
Latvijas Universitātes Vēstures un 
filozofijas fakultātē. Viņš muzejā strā-
dāja vienu mēnesi, vadot ekskursijas 
vācu un angļu valodā un palīdzot 
izstādes „Latvijas traģēdija. 1941” at-
klāšanā.

Māra Sinka muzejā pavadīja trīs 
nedēļas. Viņa aktīvi palīdzēja muzeja 
apmeklētāju anketēšanā, kā arī vadīja 
ekskursijas angļu valodā.

Markus Tenhagen muzejā pavadī-
ja četras nedēļas, šajā laikā vadot eks-
kursijas vācu valodā un palīdzot veikt 
muzeja apmeklētāju anketēšanu.

Muzejs augstu vērtē brīvprātīgo 
ieguldījumu muzeja labā un cer nāka-
majā vasarā uzņemt jaunus brīvprātī-
gos. 

Elīna Zandersone,
Izglītības programmas darbiniece

2011. gada 23. maijā Latvijas Okupācijas muzejs sagaidīja savu 
miljono apmeklētāju kopš muzeja dibināšanas brīža. Tas bija 25 gadus 
vecais jurisprudences doktorants Vladimirs Mihailovs no Krievijas 
galvaspilsētas Maskavas

Okupācijas muzeja biedri pagājušā gada sēdē nolēma, ka muzeja gidiem 
nepieciešami vienoti tērpi. Fotogrāfijā no kreisās: Dāvis Pumpuriņš, 
Agnese Skara, Kārlis Krēķis, Laura Aksika un Juris Lukstiņš  
jaunajās žaketēs

Miljonais apmeklētājs

Muzeja gidiem jauni tērpi
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Cik ātri apritējuši seši mēneši, 
kopš 31. Apkārtraksta! Šie ir 
bijuši raženi mēneši, jo zie-
dotājos atmodās cerība, ka 
Nākotnes Nams tomēr taps.

Austrālijā dzīvo daudz patriotisku 
tautiešu, kuriem rūp Latvijas valsts nā-
kotne un līdz ar to Latvijas Okupācijas 
muzeja nākotne. Kaut gan skaitā ne-
varam sacensties ar tautiešiem dažās 
citās pasaules valstīs, mūsu sniegtais 
atbalsts muzejam nav bijis peļams. 

Lielākie ziedojumi atkal saņemti 
no Daugavas Vanagu nodaļām, Lat-
viešu biedrībām, draudzēm, piemi-
not 14. jūnijā aizvestos. Draugi pie-
minējuši aizsaulē aizgājušos, bērēs 
ziedu vietā ziedojot muzejam par 
labu, tāpat dāvanu vietā viesi godinot 

Ziņojums no Austrālijas

Zigmārs Turčinskis savas grāmatas „Ziemeļvidzemes mežabrāļi 1944.-
1953. gads” atvēršanas svētkos Okupācijas muzejā

K opā ar latviešiem no rie-
tumu zemēm, kas vien-
mēr dāsni atbalstījuši mu-
zeju, atbildību par muzeja 
finansiālo stabilitāti ir uz-

ņēmies arī Zemgales lauksaimnieks 
un vēsturnieks Zigmārs Turčinskis. 
Viņš šopavasar iesaistījās Valtera 
Nollendorfa Draudzīgajā izaicinā-
jumā, ziedoja muzejam 100 latu un 
apņēmās tā darīt vēl četrus gadus. 
Tas ir īpašs notikums, jo pagaidām 
ekonomiski aktīvi ļaudis no Latvijas 
nav plaši pārstāvēti muzeja ziedotāju 
vidū. 

Zigmārs Turčinskis veiksmīgi 
apvieno divus arodus, kuri abi nes 
svētību Latvijai. Zemgalē viņš au-
dzē labību un atrod laiku arī Lat-
vijas vēstures pētīšanai. Zigmārs 
Turčinskis ir Latvijas Vēstures 
institūta zinātniskais asistents. 
2011. gada martā klajā nāca viņa 
pētījums par Ziemeļvidzemes 
Nacionālo partizānu darbību no 
1944. līdz 1953. gadam. Grāmatas 
atvēršanas svētki notika Okupāci-

Muzeja atbalstam savu artavu liek jauns 
ziedotājs no Zemgales

jubilāru lielākā jubilejā. Nav jāpie-
mirst individuālie tautieši, kuri gadu 
no gada, parasti atsaucoties uz saņem-
to Apkārtrakstu, nav aizmirsuši nodot 
savu dāvanu muzejam.

No 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. 
gada oktobrim  kopā saņemti ap 

AUD 315,120. Šajā summā ietilpst 
nelaiķa Jura Graudiņa testamentā 
muzejam novēlētie AUD 250,000  
un Latviešu Apvienības Austrālijā un 
Jaunzēlandē Ziedojumu vākšanas ak-
cijas devums  AUD 10,285.

Izsaku pateicību visiem ziedotā-
jiem par atsaucību un novēlu visu to 
labāko! 

Ināra Graudiņa,
OM pārstāve Austrālijā

ja muzejā un pulcēja gandrīz 100 
viesu. Z. Turčinskis dzimis 1974. 
gadā Jelgavā. 

„Ja šādu ziedotāju būtu vairāk, mu-
zejam nebūtu jājūt finansiālā nestabi-
litāte nākotnē, kad paredzama bijušās 

trimdas sabiedrības dotā finansiālā 
atbalsta samazināšanās”, vērtē muzeja 
direktore Gundega Michele. 

Līga Strazda,
OM sabiedrisko lietu speciāliste

Pie nelaiķa Jura Graudiņa urnas 
novietnes Rukvudas kapsētas 
Latviešu nodaījumā.  No kreisās 
Ināra Graudiņa, Viktorija Stevensa 
un advokāts Juris Liepiņš



14

Latvijas Okupācijas muzeja apkārtraksts

Latviešu centrā Garezerā 3. 
septembrī notika gadskārtējā 
Okupācijas muzeja fonda at-
balsta grupas sēde, kurā pie-
dalījās Daina Albertiņa, Juris 

Kīns, Ilze Resnis, Silvija Rūtenberga, 
Vilis Vārsbergs, Ilze Schwartz un vie-
si Olita Kīns, Jānis Resnis un Biruta 
Vārsberga.

OMFAs sēde iesākās ar klusuma 
brīdi, pieminot Alvi Freimani, kas 
nelaikā šķīrās no mums pagājušā pa-
vasarī. Alvis bija rūpīgs, nenogurstošs 
kasiera pienākumu pildītājs, kopā ar 
Dainu Albertiņu. OMFA ir pateicī-
ga Dainai par viņas atbildīgo darbu, 
pildot kasieres pienākumus kopš 
OMFAs dibināšanas. Kasieres pienā-

kumus sākot ar 1. jūliju ir pārņēmusi 
Ilze Resnis.

Pateicoties OM darba taupības re-
žīmam, Finanšuu Komitejas priekš-
sēža Pētera Bolšaita vadībā, budžeta 
izpildes grūtības šogad nebija galve-
nais pārrunu temats. Priecājamies par 
gaidāmo NN celtniecību.

Mēs esam pateicīgi Grandrapidu 
latviešu kopienai, kas turpina apsvei-
camu tradīciju atcerēties 14. jūnijā 
aizvestos ar sarīkojumu, kura ienāku-
mi ik gadu, vairāk kā $5000, tiek zie-
doti OM Izglītības pragrammai.

Klīvlandes Latviešu Biedrības 
gadskārtējā budžetā ir iekļauts ziedo-
jums OM. Šogad tas ir $20,000 no 
nelaiķu māsu Steinbergu testamen-

tāra novēlējuma Klīvlandes Latviešu 
Biedrībai. OMFAs rietumu krasta 
pārstāves Vairas Pelēķes Christop-
her ierosmē OM ir saņēmis gandrīz 
$3000 no grāmatu kluba, pensionāru 
sarīkojuma, 14. junijā aizvesto piemi-
ņas dievkalpojuma, bēru un dzimša-
nas dienas svinībām.

Pieminētie ir tikai daži no simtiem 
ziedojumu, kas ar OMFAs starpnie-
cību ir devuši OM Rīgā vairāk kā mil-
jonu dolāru tekošam darbam un gad-
rīz miljonu pamatfondam. Mēs esam 
ļoti pateicīgi visiem ziedotājiem, kas 
ir atbalstījuši muzeja darbu! 

Ilze Schwartz
OMFA priekšsēde

OMFAs sēde Garezerā

Pirmā rinda no kreisās: Ilze Schwartz, Ilze Resnis, Biruta Vārsberga, Olita Kīns, Vilis Vārsbergs 
Otrā rinda : Jānis Resnis, Silvija Rūtenberga, Juris Kīns, Daina Albertiņa

2011.gada 11.oktobrī valdība ap-
stiprināja šī gada Ministru kabineta 
balvas laureātus. Tie ir pieci izcili sa-
vas jomas profesionāļi - Okupācijas 

Valteram Nollendorfam MK apbalvojums
muzeja biedrības valdes priekšsēdis 
Valters Nollendorfs, selekcionārs 
Jānis Rukšāns, kinorežisors Jānis 
Streičs, Latvijas Organiskās sintēzes 

institūta Fizikālorganiskās ķīmijas la-
boratorijas vadītājs Edvards Liepiņš 
un Rundāles pils muzeja direktors 
Imants Lancmanis. 
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Alvja Freimaņa piemiņai

Alvis Freimanis dzīves gaitu sāka 1932.g. 1. jūnijā, Grobiņas 
pagastā, netālu no Liepājas un mūžības ceļā aizgāja 2011.g. 
24. martā, Napervile, Illinois.

1944.g. oktobrī Freimaņu ģimene atstāja mājas un devās 
bēgļu gaitās uz Vāciju. Pirmo posmu Vācijā pavadīja Tiringe-

nas pilsētiņā Possnecka, dzīvojot mēbeļu fabrikas bēniņos, kur nodzīvoja 
gandrīz līdz kara beigām. Bēgļu laiks tika pavadīts Fishbachā, netālu no 
Ninbergas, mācoties Kārļa Skalbes ģimnāzijā un darbojoties skautu no-
darbībās.

1949.g. novembrī ģimene ieradās uz laukiem Amerikā, Polo, Illinois, 
vēlāk pārcēlās uz dzīvi Čikāgā . Pēc vidusskolas Alvis tika iesaukts armijā 
un dienēja Vācijā. Atgriezies no armijas, Alvis sāka studijas Illinois Institu-
te of Technology (IIT) un ieguva mehānisko inženiera grādu. Viņš strā-
dāja pie projektiem, kas saistījās ar rūpniecības pārbūvēm, konveijeriem 
un smago mašinēriju vairākās vietās Amerikā, kā arī citas pasaules malās 
– Holandē, Japānā, Korejā.

1960.g. gadā Alvis apprecējās ar Māru Asari. Viņiem piedzima meita, 
Elisa. Ģimene bija ļoti aktīva Čikāgas latviešu sabiedrībā. Viņi kopīgi palī-
dzēja rīkot un saimniekot Jersikas nometnēs, kā arī rīkot Lielo skautu un 
gaidu nometni. Viņi bija ļoti viesmīlīgi un viņu mājās notika visādi pasā-
kumi — guntiņu piparkūku cepšanas, skautu gaidu sarīkojumi viesības 
ar dziedāšanu un jautrību. Elisa ar vīru Kalvi turpina vecāku paražas, strā-
dājot latviešu skolā un skautu nodarbībās.

Māras aiziešana mūžības ceļā Alvi ļoti sāpināja un satrieca. Alvis visu 
savu sirdi atdeva mazbērniem — Daigai un Imantam. Viņš tos mīlēja un 
lutināja.

Alvis daudz palīdzēja OMFA darbā. Viņš rūpējas par mēnešu un gada 
pārskatiem — kā arī par IRS sakārtojumiem. Viņš aktīvi piedalījās OMFA 
sēdēs un viņam bija labi ieteikumi, lai darbi iet sekmīgi uz priekšu. Viņš 
veltīja laiku, pārņemot atbildību par manu kasieres darbu, kad mans vīrs, 
Rūsiņš, bija ļoti slims.

Paldies Alvi par tavu čaklo un rūpīgo darbu, ko Tu OMFAi un Okupā-
cijas Muzejam esi gadiem ziedojis.

Viņš bija optimists, kas labprāt pievērsās dzīves gaitai ar humoru un 
bez skarbuma ne vārdos, ne darbos.  

Pārtrūka stīga, apklusa dziesma
Nodzisa zvaigzne, saira sapņi
Viss tas notika pēkšņi un strauji.

Daina Albertiņš

Pateicība  
Dainai  
Albertiņš

Latvijas Okupācijas muzeja 
biedrība vasaras sēdē saņē-
ma ziņu, ka Latvijas 50 gadu 
Okupācijas Muzeja Fonda 
Atbalsta Grupas ASV kasiere 

Daina Albertiņa ir nolēmusi beigt ka-
sieres pienākumu veikšanu. Akceptē-
jot Dainas Albertiņas lēmumu, bied-
rība nolēma izteikt viņai pateicību: 
„Latvijas Okupācijas muzeja bied-
rība un Latvijas Okupācijas muzejs 
izsaka pateicību un atzinību Dainai 
Albertiņai par ilggadīgu brīvprātīgu 
darbu Latvijas Okupācijas muze-
ja labā! Caur Okupācijas muzeja 
atbalsta grupas Amerikā (OMFA) 
kasieres Dainas Albertiņas rokām 
plūda ziedojumi, kas nodrošināja 
Latvijas Okupācijas muzeja darbu 
un nākotni.”

Daina par savu darbu OMFĀ: 
„Latvijas 50 gadu Okupācijas Muzeja 
Fonda Atbalsta Grupa ASV (OMFA) 
tika nodibināta mūsu mājā 15 gadus 
atpakaļ. Rūsiņš, mans vīrs, būdams 
viens no OM dibinātajiem, uzņēmās 
kasiera pienākums. Lēnām es „ieslī-
dēju” kasieres amatā, kamēr Rūsiņš 
pavadīja daudz laika Latvijā. Viņš 
palīdzēja OM, kā arī nodibināja un 
vadīja pirmo demokrātijas un tirgus 
ekonomijas centru Latvijā.

Darbs ir bijis interesants, kārtojot 
OMFA pienākumus: ziedojumu ie-
rakstus, bankas kontus, naudas pār-
sūtīšanas, sarakstoties un atbildot uz 
jautājumiem ziedotājiem. Esmu ļoti 
pateicīga datora tehnoloģijai, jo sāku-
mā bija jāpavada laiks arī ierakstot če-
kus kladēs ar roku. Vēlu labas sekmes 
jaunai kasierei, Ilzei Resnis.  

Daina Albertiņš
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Ar ziedojumu PIEMINĒTI
no 2011. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam

LAZDIŅA ar ģimeni – USD 
150,- Edīte Āboliņš; 
Ilsa BAGBY – USD 200,– Ingrid 
Bagby; 
Vija BARANOVA – CAD 100,- 
Vija un Kristīne Ruņģis; 
Irēne BAUMANE – USD 100,- 
Toledo Literārā kopa; 
Jūlija Irene BAUMANIS – CAD 
200,- Velta Baumanis; 100,- Barbara 
Janelle; 50,- John Bilinskis; Peter un 
Marga Pipasts; Magda Riets; 25,- 
Aina DeViet; 
Nora BIRĢELIS –VĪTOLS, 
mammiņa un omamma – CAD 
1500,- Richards un Zane Grigors ar 
ģimeni; 
Ludvigs BUNE, kapteinis, tēvs 
– USD 100,- Lilija Bune Gablika; 
Elvira DANNBERGS – USD 
50,- Pauline un Zigfrīds Zadvins-
kis; 
Anita DREIMANIS – CAD 
100,- Velta Baumanis; Vallija 
Grauds; Ārija Mileiko; Arnolds 
Skujiņš; 50,- Elaine Fisher; Evalds 
Lasis; Peter un Marga Pipasts; Anna 
Upītis; Grace Wolter; 40,- Peter un 
Anna Barnett; 30,- Arvids un Erika 
Beitāns; Sylvia Osborn; 25,- Gerry 
un Doris Casaubon; Magda Riets; 
Galina Rudzītis; 20,- Velta Krūmiņš; 
Laura Reid; 
Austra EICHMANE – LVL 80,- 
Ināra Graudiņa; 
Bernhards EPERMANIS – 
USD 100,- Korp. Beveronijas Ber-
ņa Epermņa Fonds; 
Vija ERNSTSONS 
(†23.01.2011.) – USD 100,- Re-
gina Zvejnieks; 
Harijs FRIŠS – USD 100,- Lucija 
Sprenne; 
Aleksandrs ĢĪMIS, Irma 
MUCENIEKS, Roberts RO-
MANOVSKIS, Voldemārs 
RAKSTIŅŠ – USD 200,- DV Zie-
meļkalifornijas apvienība ; 

Juris GRAUDIŅŠ (miris 2010. 
g. 7. aprīlī) Testamenta novēlē-
jums – AUD 250 000,- Jura Grau-
diņa TESTAMENTS; 
Irēna GROTIŅA – USD 100,- 
Selga un Māris Stūrāns; 
Jānis GULBĪTIS – LVL 75,- Vija 
un Valdis Pāvulāns ar Pāvulānu 
dzimtu Zviedrijā; 20,- Latviešu pen-
sionāru biedrība Aprūpe Zviedrijā; 
10,- Astrīde Kreibom; 
Brian IVES – CAD 100,- Daina 
Ives; 
Arnolds un Anna KALNĀJS, 
brīvmākslinieki, vecāki – USD 
500,- Daira Skriblis; 
Imants KALNIŅŠ, mācītājs 
– USD 100,- Biruta un Dzintars 
Abuls; 
KALPAKA piemiņas dievkal-
pojums – USD 540,- Latv. ev. lut. 
Sv. Pētera draudze Čikāgā; 160,- Či-
kāgas korporāciju kopa; 
KERLINS ģimene – USD 100,- 
Victor Kerlins; 
Raimunds KRASTINS – USD 
25,- Tracy Jordan; 
Teodors LĒMANIS – CAD 
100,- Jānis Roze; 
Zigurds Juris LĒVENŠTEINS, 
10 gadu nāves dienas atcere – 
USD 100,- Valda Lēvenšteina; 
Biruta McDONALD, māsa – 
USD 25,- Aija Day; 
Elma Lidija MINIATS – CAD 
100,- Fraternitas Cursica Ziemeļa-
merikas kopa; Kičeneras - Vaterlū 
Latviešu biedrība; Tēvzemei un 
Brīvībai - Kanādas grupa; Trevor 
Bechmanis un Lucy Stellato-Be-
chmanis; Maija Dale; Ernests Re-
inbergs; William un Helen Sande; 
Paul un Karina Tomass; Uldis un 
Austra Vagners, Māra Senkevičs; 
50,- Irina Brunavs; Vilis un Elga 
Dāboliņš; Maiga Pētersons; Magda 
Riets; William un Carmen Salmon; 
Ingeborga Veinbergs; 30,- Rasma 

*ziedojumi Nākotnes Namam
14. jūnijs – AUD 320,- Kanberas 
Latv. ev. lut. draudze; 
14. jūnijs – USD 1536,- St.Pēter-
bur gas Latv. ev. lut. draudze (diev-
kalp. kolekte); 1105,- Grand Rapidas 
organizāciju Padomes 14. jūnija Pie-
miņas sarīk. kopzied.; 1000,- Grand 
Rapidas Latv. katoļu draudze; Pau-
line un Zigfrīds Zadvinskis; 400,- 
Čikāgas Latviešu draudžu sadarb. 
kopa; 300,- Grand Rapidas Latv. 
Kredītsabiedrība; 212,- Grand Ra-
pidas Latv. ev. lut. draudze; 197,- 
Anonimi,- igauņi, latvieši, lietuvieši; 
100,- Grand Rapidas Latv. biedrības 
Dāmu pulciņš; Grand Rapidas Latv. 
pensionāru biedr.; Grand Rapidas 
Latv. skola; Jānis un Austra Bērziņš; 
Vija Bowles; Jānis un Astride Mel-
galvis; Ināra un Andris Rogainis; 
Gunta Vilciņš; Brons un Marija 
Visockis; Inga un Davids Zadvins-
kis; 90,- Aina Valdmanis; 80,- Aus-
ma un Ēriks Ziediņš; 50,- Inese un 
Udell Blanchard; Anna un Uldis 
Kalējs; Vaira Pelēķis Christopher; 
Zaiga un Ivars Petrovskis; Jānis Po-
nemeckis; Rūta un Pēteris Puriņš; 
Vija un Vigo Rauda; Dr. Arnolds un 
Līga Ruperts; 40,- Maija un Ronald 
Russell; 30,- Zenta Bergmanis; Laila 
un Pēteris Galiņš; 26,- Paulis un Ilze 
Kalniņš; 25,- Evelyn R. Edwards; 
Olga Jansons; Valija Polis; Antoni-
ja Sinkevics; Dzidra Upans; Brigita 
Valts; Edmunds Zadvinskis; 20,- 
Ilma un Džems Apsītis; Māra John-
son; Lori un Bryant Krisis; Elizabe-
te Vittands; Inta un Richard Wiest; 
10,- Ligita Andersons; 
Agnija AIZSTRAUTS – LVL 
300,- Osvalds Aizstrauts; 
AIZVESTIE – AUD 10 285,67  
Latviešu apvienība Austrālijā un 
Jaunzēlandē; 200,- Latviešu ev.lut. 
draudze Adelaidē; 
AAKārlis ALDERS, Maija 
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Ziedojumi DAŽĀDIEM MĒRĶIEM
no 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 30. jūnijam

Ar ziedojumu GODINĀTI
no 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 30. jūnijam
Inta un Paulis DUKS, sveicot 
50 gadu kāzu jubilejā – USD 
100,- Elmārs Ēvele un Astrīda 
Meņģele; Ruta un Ivars Freimanis; 
Mirdza un Artūrs Gaiķis; Astrīda 
Siliņš MD; Māra un Arnis Skulte; 
Māris ĶIRSONS, mācītājs, 
godinot jubilejā – CAD 50,- 
Otavas Korporāciju kopa; 

KORP! SPĪDOLA, atzīmējot 
Gada svētkus – AUD 100,- Lo-
nija Graudiņa;
Jānis MEŽAKS, godinot 
dzimšanas dienā – CAD 100,- 
Jānis un Irēne Ezergailis; 
Dzidra NORIŅŠ un Lucia 
GROUDS, godinot māsas – 
USD 50,- Patrick Burns; 

Irma un Dainis RUDZĪTIS, 
godinot 90 gadu jubilejā – 
USD 100,- Andrejs un Aina Bro-
že; 60,- Ilgvars un Aija Spilners; 
Dr. Ilga ŠVECHS, godinot 
75 gadu dzimšanas dienā – 
USD 500,- Drs. Ilze un Richard 
Schwartz; 100,- Dzintra un Vil-
mārs Kukainis.

Pērkons; 25,- Verners Cinis; 
Elma Lidija MINIATS – USD 
50,- Irene un Voldemars Avens; 35,- 
Indra Avens; 25,- Gints un Valda 
Grinbergs; 
Jāzeps MOTIVĀNS, prof., 
PhD – USD 50,- Anna Motivāns; 
Rita PETRIČEKA – USD 200,- 
Vija Morton; 100,- Gundar un Val-
da King; 
Kārlis PIEGĀZE sen., valsts 
kontrolieris un Mirdza (PIE-
GĀZE) GRAŠIŅA, skolotāja 
Sibīrijā – CAD 50,- Reinis Piegā-
ze; 
Mārtiņš PLADARS – USD 50,- 
Valts Pladars; 
Žanis PRĀVS – USD 25,- Bruno 
un Daina Baumanis; 
Biruta RAVOVSKIS – USD 

*   ziedojumi Nākotnes Namam
** ziedojumi Draudzīgajam Izaici-
nājumam
AUD 10 000,- Adelaides Lat-
viešu biedrība**; 3000,- Sidnejas 
Latviešu biedrības Dāmu kopa**; 
2000,- DV Melburnas nodaļa; 
1500,- Daugavas Vanagu Adelai-
des nodaļa**; 1000,- DV Vanadžu 
Melburnas kopa; 500,- Aldis J. Bir-
zulis; 375,- Ināra Graudiņa; 200,- 
Fomaida un Alfrēds Siļķēns**; 

100,- Liliāna Pelše; 
CAD 5000,- Ēvalds Lejiņš; 
3000,- Herta Lejiņš; 1000,- Zi-
gurds Miezītis; 500,- Mirdza Pā-
rups; 350,- Biruta Ādamsons; 
200,- DV Sadberijas nodaļa; John 
un Daina Eby; Biruta Legzdiņš*; 
Biruta Platups**; Ilze Plaudis; 
150,- Andrejs Apinis; Ilga Skulte; 
100,- Korporācijas Dzintra Mon-
trealas kopa Kanādā; Vladislavs 
Bernans; Alberts un Astra Bērziņš; 

Verners Cinis; Oļģerts un Zinta 
Enzelins; Jānis Jente**; Lilita Kel-
le**; Aija Ondrich*; Jānis Ozols**; 
Kurt Radziņš; Galina Rudzītis; Vi-
lis Spunde; Kaspars Tūters**; Alfs 
Ūdris; Valda Upītis; 50,- Edwards 
un Vēra Auders; Vilma Bertulsons; 
Viktors Kupers; Aivars un Māra 
Pone**; Gunars Reinfelds; 30,- 
Sarma Mitrevics*; 25,- Velga Fei-
zaks; Voldemārs un Andra Kankis; 
Leontine Lonija Zvaigznīte; 

350,- Vaira Pelēķis ; 75,- Michael 
Christopher; 50,- Aija Christopher; 
Jānis Pelēķis; Līga I. White; 25,- 
Rūta un Georgs Beķeris; Vilis un 
Aija Vikmanis; 
Oskars RUDZĪTIS (miris 
2010. g. 18. februārī) – AUD 
100,- Studentu Korp! Patria Aus-
trālijas Kopas draugi ziedu vietā; 
Gaida SKUDRA, dzim. ĶUZE 
– CAD 100,- Jānis un Irēne Ezer-
gailis; 
Imants STEPRĀNS – CAD 
100,- Jānis Graudiņš; 
Eva STRAUTIŅŠ – USD 50,- Jā-
nis un Aina Baumanis; 
Helga TREIMANE un Jānis 
AĻĻE – USD 150,- Anna Biruma; 
VECĀKI – USD 110,- Aija un 
Olafs Cimermanis*; 

Jānis VEITMANIS – USD 500,- 
Aina un Juris Pūliņš; 
Edvīns VIDNERS – USD 100,- 
Zigrīda Vidners.

Pateicamies par ziedojumiem 
Grand Rapidas Organizāciju 
Padomes 14. jūnija piemiņas sarī-
kojuma dalībniekiem par mērķzie-
dojumiem skolēnu ceļa naudai uz 
OM un skolotāju vēstures seminā-
riem (kopsumma USD 5 032, zie-
dotāji sarakstā pēc summas un alfa-
bēta), Grand Rapidas Latviešu 
Biedrībai par brīvām telpām sarī-
kojuma norisei.

  Pateicamies Seatles Latviešu 
ev. lut. draudzes 14. jūnija atce-
res dievkalpojuma dalībniekiem 
(ziedotāji sarakstā pēc summas un 
alfabēta). 
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EUR 3000,- Jūlijs Vilde; 600,- 
Dr. Maksims Strunskis; 500,- Val-
dis un Astrīda Liepiņš*; 
GBP 1500,- Andrejs V. un Dulcie 
Ozoliņš**; 1000,- Anglijas latvie-
šu Izglītības fonds (OM Izglītības 
programmai); Latviešu Nacionā-
lā padome Lielbritānijā**; 500,- 
DVF Notinghamas nodaļa**; 
100,- Elmārs Pumpanis; 
LVL 515,- DV Hamiltonas no-
daļa Kanādā; 100,- Ilze Ozoliņa-
Bērziņa; Lilija un Ilze Treimane; 
Zigmārs Turčinskis**; 60,- Gerda 
Žābre; 50,- Rīgas Baltijas Rotari 
klubs; ZAB Reihmanis un Partne-
ri; Dailis Melnbārdis; Dr. Maksims 
Strunskis; 20,- Zane Rozenberga; 
12,- Baiba Grāta-Saliņa; 10,- Val-
dis Janovs*; 
USD 68 000,- Edward Anders 
(20 000,-**); 50 000,- Ameri-
kas Latviešu apvienība (ALA); 
10 500,- Ira un Pēteris Bolšai-
tis; 6000,- DV apv. Dienvidka-
lifornijā*; 3000,- Arnolda Lāča 
Ģimenes fonds; 2000,- Arturs 
Grava; 1750,- Latv. Organizāciju 
Apvienība Minesotā (LOAM); 
1500,- Ģenerāļa Kārļa Goppera 
fonds; Andrejs Eglīte (1000,-*); 
1000,- Ņudžersijas Latv. federā-
la kredītsabiedrība; Tēvijas fonds 
(Latvijas Korporāciju apvienība); 
Anna Čakste Rollins; Rita Dro-
ne**; Astrīda Jansone**; Daina un 
Jānis Lucs**; Dr. Sigrida Renigers; 
Silvija Rutenbergs**; Rita un An-
sis Uibo; 500,- DV apv. Ņujorkā; 
Latvian Association of the State of 
Washington; Vašingtonas Latv. ev. 
lut. draudzes Dāmu komiteja; Ras-
ma Aistrauts; Vincents Dindzāns; 
Inta un Andrejs Grots; Dzintra un 
Vilmārs Kukainis**; Erika un Jack 
Orchard**; 400,- DV apv. Klīv-
landē; Linkolnas Apv. latv. ev. lut. 
draudzes Dāmu komiteja; Rasma 
Dinbergs; 300,- Bostonas Latv. 
ev. lut. Trimdas draudzes Dāmu 
komiteja; Aina Dravnieks MD; 
261,- Lansingas Latv. ev. lut. drau-

dze; 250,- Miķelis Ģiga; Vaira 
Pelēķis Christopher; Janis Rozen-
tals; 249,- Linkolnas Latv. ev. lut. 
draudze; 215,- Ruta L. Kupcis; 
200,- Velta Benson; Margaret un 
Kārlis Ezeriņš; Dace Garuta; Gun-
ta un Jānis Ģiga; Ausma un Visva-
ris Ģiga; Vita Kākulis; Margaret un 
Karlis Kirsis; Aivars Kuplis; Ārija 
un Andrejs Olte; Selga Pētersons; 
Ansis Vilciņš; Jānis Zeltiņš; 150,- 
George Neibergs; 122,- Ročeste-
ras latv. ev. lut. Krusta draudze; 
119,- Des Moines un apkārtnes 
tautieši; 100,- Čikāgas Latviešu 
Pensionāru biedrība; Deitonas 
Korporāciju kopa; DV apv. Ņū-
džersijā; Korporācija „Lettonia“ 
Čikāgas Filistru biedrības kopa; 
Māris Andersons; Lidija un Vilnis 
Balodis; Jolanta un Visvaldis Bo-
kums; Sigurds Fromholds; Astrī-
da Greco; Skaidrīte un Michael 
Hatfield**; Roberts Inveiss; Ērika 
Ķirsis; Zinta un Arvīds Kūlītis; Ilga 
un Boriss Mangolds; Lalita Muiž-
niece**; Dr. Manfreds Munters; 
Ausma Nonacs; Māris Nora; Māra 
un Andris Padegs; Aija un Andrejs 
Pelše; Fran un Uldis Rava*; Ināra 
un Andris Rogainis; Baiba Rosen-
kranz; Laimdota Sausais; Aldis J. 
Simsons; Ingrīda Vasilkovs; Mil-
da E. Vītola; Ģirts Zeidenbergs; 
90,- Omahas Latv. ev. lut. draudze; 
80,- Edvīns Upītis; 75,- Kaija Ba-
riss; Ēriks Galiņš; Larisa Kreiš-
mane; Ingrīda un Maigonis Otto; 
Ara Pumpurs; Aleksandrs Puriņš; 
Marlēna Ramanis; Krišjānis Ule; 
50,- Aivars Aistars; Anda Allen; 
Ilma un James Apsītis; Vija Bambe; 
Velga un Imants Brolis; Daira un 
Juris Cilnis; Silvija Copeland; Sar-
ma Davidson; Gunta un Andrejs 
Grīslis; Daumants Hāzners; Edīte 
Irbe; Janina Jankevics; Zigrīda un 
Linards Jaunzemis; Inese Kaņeps; 
Volrad Koppels; Vēsma un Ivars 
Lazdiņš; Myrna un Indulis Lie-
piņš; Edward Mackus; Charles 
Maddaus (25,-*); Velta A. Meln-

brencis; Miervaldis Mierins; Anita 
un Andris Pētersons; Vija Rauda; 
Dzidra Razevska Upans; Jānis M. 
Riekstiņš; Ināra Rogainis; Zaiga 
Schleisman; Pēteris Simsons; Zin-
ta un Ojārs Sovers; Vija un Valfrīds 
Spuntelis; Indulis Zariņš; Valda 
Ziemelis; Manfreds Zīverts; Lau-
ma Zušēvica; Andra un Jānis Zvār-
gulis; Rasma Zvirbule; 41,56 Ruta 
Radvany; 40,- Alvis Hagelis; 35,- 
Ilze un Pauls Kalniņš; 30,- Dagnija 
Bite; Inta A. Kipper-Paegle; Gu-
nārs Meneks; Ņina Zviedris; 25,- 
Zenta Bergmanis; Māra Bērziņš; 
Teodors Ermansons; Laila Galiņš; 
Lelde Gilman; Janina Janševics; 
Tālis Jaundalderis; Māra Johnson; 
Inta Moruss-Wiest; Irene Paskovs-
kis; Irēne Stapars; Arvids un Arija 
Timmermanis; Ināra Vehvilainen; 
Zigis Zakovičs; Leonīds Zīverts; 
20,- Jānis Bičevskis; Hilda un 
Osvalds Eglītis; Vija Johnson; Ri-
chards Kalunds; Inese Lasmanis; 
Regīne Neidere; Aina Pamovska; 
Aina Rozenbergs; Rita Sēja; 15,- 
Ruta un Kārlis Grants; Lilija Sanka-
lis; 10,- Jānis Adamovics; Vicki un 
Laimons Osis; Andrejs Ruments; 
Gayle un Albert J. Veinberg; 5,- 
Ojārs Brūveris; Pauls Kupšis; 2,16 
Juris Ozols.
Pateicamies par Oregonas Lat-
viešu biedrībā savāktajiem zie-
dojumiem Okupācijas muzejam! 
Ziedotāji izvietoti kopējā sarakstā 
pēc alfabēta un summas.
Pateicamies par Minneapoles 
labdarības koncertā savākta-
jiem ziedojumiem Okupācijas mu-
zejam! Ziedotāji izvietoti kopējā 
sarakstā pēc alfabēta un summas.
ALTS sveic Bostonas skolas ab-
solventus (Ēriku Galiņu, Kaiju 
Bariss, Larisu Kreišmani, Alek-
sandru Puriņu, Marlēnu Ramani 
un Krišjāni Uli) katru ar naudas 
velti (75,- USD) - viņu vārdā tos 
ziedojot OM. Ziedojumi izvietoti 
pēc absolventu uzvārdiem alfabēta 
kārtībā un summas.
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In this issue

The green light now shines 
for major changes in the 
life of the Museum – wri-
tes Valters Nollendorfs, the 
Director of External Affairs 

and Chairman of the Board of the 
Museum. The Latvian Cabinet has 
ruled that reconstruction of the buil-
ding must be completed by the end 
of 2013, making it most probable 
that the Museum will celebrate its 
20th anniversary in temporary quar-
ters – possibly in the Rīga castle. The 
Museum’s historians have resumed 
work on the new permanent exhi-
bition and the Museum’s supporters 
are again encouraged to make dona-
tions specifically for the reconstruc-
tion project.

On page 2 the Director of the Mu-
seum Gundega Michele writes about 
some of the good news from the 
Museum and thanks the many sup-
porters who have donated their me-
mentoes, provided funds, worked as 
volunteers and all the visitors of the 
Museum.

Aija Ventaskraste, the Occupation 
Museum Association’s secretary, 
describes the meeting in July 2011 
to discuss the future structure and 
activities of the Association in order 
to ensure that it is able to govern and 
support the Museum in the future. 
The semi annual meeting of the As-
sociation members in January 2012 
will rule on several proposals.

Recently the Museum and its le-
adership received official proof of 
appreciation from the Latvian Cabi-
net – a prize for Valters Nollendorfs 
(p. 14), an achievement certificate 
for Gundega Michele (p. 3) – and 
also from the Ministry of Culture – a 
certificate for the Museum and one 
for Gundega Michele. 

The newest project – Virtual Mu-
seum “Occupation of Latvia” at www.

occupation.lv is described on page 
4. It provides access to information 
in Latvian and English about the 
criminal nature of Nazi and Stalinist 
regimes and their destructive rule in 
Latvia. The Virtual Museum was de-
veloped with funds from the Europe-
an Union, the Ministry of Culture of 
Latvia and Museum supporters.

Page 5 describes the commemora-
tive imprinted stamp which was pub-
lished on June 14, 2011, by the Lat-
vian Post Office on the suggestion of 
the Museum to commemorate 70 ye-
ars since the tragedy of Litene when 
the Soviet occupation authorities 
killed, arrested and deported Latvian 
officers. A number of recently acqui-
red books for the book store are also 
listed here. 

On page 6 historian Ritvars Jan-
sons writes about the new temporary 
exhibition – “The Tragedy of Latvia. 
1941”, opened on June 13, 2011, in 
the presence of the leadership of the 
Latvian government. Jansons emp-
hasises the importance to comme-
morate the tragic events – first mass 
deportation by the Soviet regime 
and the beginning of the Holocaust 
in Nazi German occupied Latvia as a 
tragedy that afflicted Latvian people 
as a whole. This exhibition was prepa-
red in cooperation with the museum 
“Jews in Latvia”. On the next page 
Jansons describes the conference 
“Tragic History. Litene and Katyn 
– Similarities and Differences” held 
in the Museum on August 23 with 
the participation of historians from 
Russia, Poland and Latvia. It is very 
important to emphasise that in terms 
of criminality the crimes against hu-
manity committed by the Soviet and 
the Nazi regimes are identical. There 
are many people both in the East and 
West who do not wish to recognise 
this as a fact.

Head of Collections, Taiga Kokne-
viča, describes on pages 8 and 9 a few 
of the new items in the Museum’s col-
lection. The conclusion of the com-
petition “Remember the Barricades” 
for high school students is described 
on page 10. The project was started 
last December. The task was to inter-
view a participant of the barricades in 
Rīga in 1991 and prepare a short film 
or write a paper as a result of the in-
terview and other project activities.

The second annual Museum sup-
porters’ appreciation evening was 
held in September and included 
the opening of the list of 100 largest 
financial donors to the Museum. 
Young volunteers who worked in the 
Museum in the summer are descri-
bed on page 12 which also shows a 
picture of the one millionth visitor 
of the Museum since its opening in 
1993. The present day Museum gui-
des are pictured in their new jackets 
and vests. 

It is always a pleasure to ack-
nowledge all Museum supporters 
and page 13 shows a young Lat-
vian farmer and historian who 
has pledged his support for the 
Museum. Here we also find the 
report of donations received from 
Latvians living in Australia. Page 
14 describes the annual meeting 
of the Museum’s support group in 
the USA, followed by an apprecia-
tion for Daina Albertiņš who spent 
many years as the treasurer of the 
Support group and the in memo-
riam for Alvis Freimanis who wor-
ked for the Support group in fund 
raising. 

Pages 16 to 18 show lists of dona-
tions received from January 1 to June 
30, 2011. 

Director,
Gundega Michele
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Latvijā: Latvijas Okupācijas muzejā, 
Strēlnieku laukumā 1, Rīgā, LV-1050,
SEB banka, 
kods UNLALV2X, konta 
nr. LV67UNLA0002 400700517.
Muzejā var ziedot ar kredītkarti.

Pa pastu var pieteikt ziedojumu, 
uzrādot vārdu, adresi, tālruņa 
numuru, kartes nosaukumu, 
numuru un derīguma beigu termiņu. 

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 
"Okupācijas muzejam", Ināra 
Graudiņa, 141 Darley Rd., 
Randwick, NSW 2031, Australia.

Lielbritānijā: Andrejs Ozoliņš, 
5 Leys Close, Oadby, Leicester 
LE24HJ, England, vai uz “The 
Latvian National Council of Great 
Britain” vārda 72 Queensborough 
Terrace, London W2 3SH, England.
ASV: čeki rakstāmi OMFA, c/o 
Ilze Resnis, 10930 Nollwood 
Drive, Chardon, OH 44024, USA. 
Ziedojumi atskaitāmi, aprēķinot 
ienākumu nodokļus.
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Vāka foto: Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla mets 
„Vēstures taktīla”. Projekta autori Kristaps Ģelzis, Ilze Miķelsone, 
Voldemārs Johansons. Memoriāls iekļaus sevī Okupācijas 
muzeja paplašināto ēku un piemiņas sienu. Tās motīvs radies 
iedvesmojoties no Okupācijas muzeja eksponāta-kabatlakatiņa, 
ko izšuvusi Mērija Stakle, iemūžinot likteņbiedru parakstus

Muzejs būs pateicīgs par jūsu ziedojumu, jo no tā ir atkarīga muzeja nākotne
Ziedojumus muzejam un grāmatu pasūtinājumu var nodot, sūtīt un pieteikt:


