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Savulaik trimdā peltajā un sla
vētajā Jāņa Turbada „Ķēves 
dēlā Kurbadā” pasakas va
ronis sarunājas ar Dieviņu, 
kurš savukārt citē Tempu: 

"Laiks nestāv uz priekšu – viņš iet." Tas 
diemžēl attiecināms arī uz Nākotnes 
Nama projektu. Lai gan laiks nav stāvē
jis uz priekšu, Okupācijas muzeja ēkas 
pārbūves un piebūves projekts gan, un 
2012. gada rudenī esam tur, kur bijām 
pirms gada. Viss sākas no jauna. Žēl, 
bet vismaz uz priekšu.

Gada laikā valsts akciju sabiedrībai 
„Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) 
nav izdevies noslēgt līgumu par tehnis
ko plānu izstrādi uz jau 2008. gadā ap
stiprinātā skiču projekta pamata. Tika 
apstrīdēti gan konkursa noteikumi, gan 

rezultāti. Kad Iepirkumu uzraudzības 
birojs neļāva VNĪ slēgt līgumu ar izvē
lēto firmu, izšķīrās sākt jaunu konkur
su, lai neriskētu ar iespējami lielākiem 
aizkavējumiem, ja lētākā firma netiktu 
galā ar uzdevumiem. Par problēmām 
ar valsts celtniecības iepirkumiem 
rakstīts daudz. Nacionālās bibliotēkas 
un Nākotnes Nama arhitekts Gunārs 
Birkerts nesenajā Latvijas apciemo
jumā bija ļoti tiešs — kāpēc valsts ne
var gādāt, lai prioritāri projekti būtu 
gatavi, kad tiem jābūt. Arī Gaismaspils 
kavējas. Kavējas Nacionālais Mākslas 
muzejs. Jaunais Nākotnes Nama laika 
plāns paredz ēku pabeigt līdz 2014. 
gada beigām, kad Rīgas kā Eiropas kul
tūras pilsētas viesi būs jau aizbraukuši 
mājās. Varētu paspēt līdz 2015. gadam, 

kad Latvija būs Eiropas Savienības pre
zidējošā valsts. Tas ir – ja...

Tikmēr laiks nav stāvējis uz priek
šu un muzeja gatavošanās Nākotnes 
Namam arī ne. Pārcelšanās uz pagaidu 
telpām un pagaidu ekspozīcijas sagata
vošana notika pēc iepriekšējā celtniecī
bas laika plāna, kas paredzēja būvdar
bus sākt 2013. gada pavasarī. Pat vēl 
vasarā likās, ka tas varētu notikt 2013. 
gada vasarā. Vairāku iemeslu dēļ izšķī
rāmies negaidīt. Jūlija vidū bija pats 
pēdējais laiks. Pārcelšanās, bet it sevišķi 
labas pagaidu ekspozīcijas izveidošana, 
prasa plānošanu un laiku. Vēl viena zie
ma tikai par dārgu naudu nepietiekami 
apkurināmajā ēkā ļoti saspiestajos ap
stākļos nebūtu devusi iespēju gatavo
ties darbam Nākotnes Namā. 

NĀKOTNES NAMS (ne)stāv uz priekšu
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Izšķirošs bija pagaidu telpu piedāvā
jums. Pēc ilgiem meklējumiem iespēja 
lietot ASV vēstniecības veco ēku Raiņa 
bulvārī 7 par izdevīgu maksu izdevīgā 
vietā bija labākais, ieskaitot bijušo če
kas ēku. Te ir vieta nelielai, bet labai pa
gaidu ekspozīcijai, un beidzot ir iespēja 
darbiniekiem plašākās darba telpās sa
gatavot muzeja iekārtošanu Nākotnes 
Namā. Iespēja dabūt vēl labākas telpas 
pēc gada ir niecīga. To zinām no laika 
ap 2000. gadu, kad mums rādīja „pie
mērotas” telpas, lai pārceltu muzeju un 
nojauktu tagadējo ēku. 

Vairāki atbalstītāji, atceroties tālaika 
situāciju, izteikuši bažas, ka arī šoreiz 
Rīgas dome vai kāda cita institūcija 
grib mūs dabūt ārā no muzeja ēkas, lai 
sagrābtu to savām vajadzībām. Varam 
mierināt, ka tāda iespēja patlaban ir 
minimāla. Muzeja ēka un tai piegulo
šā zeme pieder Latvijas valstij. Latvijas 
Okupācijas muzeja likums regulē valsts 
un Okupācijas muzeja biedrības attie
cības un paredz, ka lietošanas tiesības 
ierakstāmas zemesgrāmatā uz OMB 

vārda. Tas ir izdarīts. Saeimā ir nodibi
nāta Okupācijas muzeja atbalsta grupa, 
kura sadarbībā ar muzeju uzraudzīs 
likumā paredzēto valsts pienākumu 
izpildīšanu, ieskaitot jautājumus par 
piemērotu valsts dotāciju muzejam.

Valdības 2011. gada rīkojums re
konstruēt muzeja ēku ir spēkā. VNĪ ga
tavo jaunu konkursu tehniskā projekta 
izstrādei. Stāv, bet – uz priekšu. 

Minimālā vecās ēkas apsaimnieko
šana un apsardze paliks mūsu atbildībā 
līdz dienai, kad to pārņems celtnieki. 
Vecā ekspozīcija saglabāsies un nākam
gad no 1. maija līdz 30. septembrim 
būs atvērta apmeklētājiem. Ceram, ka 
2014. gada vasarā tas vairs nebūs iespē
jams, lai gan ļoti žēl neizmantot iespēju 
ekspozīciju rādīt Rīgas kā Eiropas kul
tūras galvaspilsētas viesiem. 

Pasaules Brīvo latviešu apvienība 
2013. gadu izsludinājusi par Okupā
cijas muzeja gadu. „Daugavas vanagu” 
organizācijas centrālā valde pievienoju
sies šim aicinājumam. Valsts prezidents 
Andris Bērziņš ir uzņēmies gada goda 

patrona pienākumus. Muzejs svinēs 
20 gadu jubileju. Ceram, ka raiti ritēs 
tehnisko plānu izstrāde. Tiks pabeigti 
tehniskie plāni jaunajai ekspozīcijai, lai 
to varētu izvietot Nākotnes Nama pa
plašinātajā zālē, kolīdz tā būs pabeigta. 

Nākotnes Nama atbalstītāji, kuri 
ziedojuši vai solījuši ziedot jaunās eks
pozīcijas un muzeja telpu iekārtošanai, 
var būt droši, ka ziedojumi tiks izlietoti 
paredzētajiem mērķiem un pienācī
gi atzīmēti pie ziedotajiem stendiem, 
modernajām interaktīvajām instalā
cijām un telpu iekārtām. Līdz šim no
drošināta aptuveni puse vajadzīgā. Ce
ram, ka ar ziedotāju atbalstu līdz gada 
beigām varēsim ziņot – mūsdienīga 
muzeja iekārtošana Nākotnes Namā 
ir nodrošināta pilnībā. Vēl ir iespējas 
ziedot specifiskiem mērķiem. Ceram, 
ka 2013. gada beigās varēsim sagatavot 
ziedotāju goda rulli, ko guldīt Nākot
nes Nama pamatakmenī. Mēs nestāvē
sim uz priekšu. Mēs iesim. 

Valters Nollendorfs

NĀKOTNES NAMS (ne)stāv uz priekšu

Pateicība Okupācijas muzeja atbalstītājiem

Rudenī daudzās pasaules ma
lās svin Pateicības dienu un 
ražas svētkus. Okupācijas 
muzejs oktobra beigās rīko 
gadskārtējo pateicības vaka

ru, lai publiski, bet sirsnīgi izteiktu pa
teicību muzeja darba atbalstītājiem. Arī 
šajā apkārtrakstā ievērojami plašu vietu 
aizņem iepriekšējā pusgadā saņemto 
ziedojumu saraksti, bet, tos skatot, jāat
ceras pateikties arī muzeja brīvprātīga
jiem palīgiem un visiem darbiniekiem, 
kas savus darba pienākumus nav tikai 
minimāli veikuši, bet pildījuši ar uzviju, 
entuziasmu un izpalīdzību. 

Pēc iepriekšējā apkārtrakstā minētās 
Valsts akreditācijas komisijas pārbau
des aprīlī muzejs ir saņēmis atkārtotās 
akreditācijas apliecību, kurā rakstīts, ka 
tā ir „kā apliecinājums valsts atzīta mu
zeja darbībai no 2012. gada 27. jūnija 
līdz 2017. gada 26. jūnijam”. Paldies 
visiem muzeja darbiniekiem!

Šogad esam vēl vairāk sadarbojušies 
ar Latvijas kaimiņiem – 25. marta de
portāciju pieminējām muzejā kopā ar 
Igaunijas un Lietuvas vēstnieku uzru
nām, visu trīs Baltijas valstu karogiem 
un valsts himnām. 14. jūnijā muzeja 
vestibilā atklājām fotogrāfiju izstādi par 
Lietuvas jauniešu vasaras ekspedīciju 
uz Sibīriju, kurp jaunieši brauc jau sep
tīto gadu un apkopj deportēto tautiešu 
kapus un pieminekļus. Paldies kaimiņu 
valstu vēstniecībām par sadarbību!

Jau trešo gadu saņemam finansiālu 
atbalstu no Rīgas domes. Šogad tie ir 
13 525 LVL. Par tiem esam sagatavoju
ši jaunu mājaslapu, iegādājušies jaudī
gu datoru, vairākas vitrīnas, stendus un 
energoefektīvas LED spuldzes jaunajai 
ekspozīcijai pagaidu telpās Raiņa bul
vārī. Paldies Rīgas domei!

Vasarā muzejā strādāja stipendiāti 
– praktikanti: Anda Simmone, Pēteris 
Celms un Baņuta KalnsTimane no 

ASV, Vaira Ziedare no Austrālijas un 
Ron Hellfritzsch no Vācijas. Paldies 
Amerikas Latviešu apvienībai par sti
pendijām! 

Sevišķa pateicība pienākas visiem, 
kas papildinājuši muzeja bagātību 
– muzeja krājumu ar dāvinātiem do
kumentiem, fotogrāfijām, piemiņas 
lietām un dzīves stāstījumiem videoie
rakstos. Katrā apkārtrakstā ir ievietoti 
vairāku jaunieguvumu apraksti, bet tie 
ir tikai daži no nesenajiem krājuma pa
pildinājumiem. Vēl citi būs apskatāmi 
pagaidu telpās Raiņa bulvārī 7 un vēl 
daudz vairāk jaunajā pamatekspozīcijā 
pārbūvētajā un paplašinātajā muzeja 
Nākotnes Namā. Paldies par visiem 
muzeja krājuma papildinājumiem!

Sirsnīgs paldies visiem, kas atbalsta 
muzeja pastāvēšanu un attīstību! 

Gundega Michele,
Okupācijas muzeja direktore
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Birkerts dāvina muzejam vīziju  
par Nākotnes Nama Kluso telpu

Nākotnes Namā ir jābūt 
vietai, kur ieiet, aprimt 
un nodoties pārdomām 
par cilvēka dzīves laikā 
pieredzamo, – ar tādu 

ideju septembra vidū uz muzeju at
nāca Nākotnes Nama arhitekts Gu
nārs Birkerts. Pārvarot neveselību 
un fiziskās grūtības, ko 87 gadu ve
cumā sagādā pārlidojums no ASV uz 
Latviju, un atrodot laiku dienās, kas 
noslogotas ar Nacionālās bibliotēkas 
projekta jautājumiem, arhitekts vē
lējās tikties ar muzeja cilvēkiem, lai 
pastāstītu un parādītu savu ideju par 
Kluso telpu. 

Tās iekārtojums simbolizēs pār
eju no pelēkuma, tumsas uz gaismu. 
Apdarei paredzēti dabiskie materiāli 
– koks un akmens, apgaismojumam 
– dienas gaisma. Simboliska nozīme 
tiks piešķirta arī ūdenim un ugunij 
– sveces liesmai. Birkerts aicināja 
nelietot elektriskus sūkņus ūdens 
kustībai vai automātisku mūzikas at
skaņošanu, lai saglabātu pēc iespējas 
vairāk dabiskuma un vienkāršības. 
Viņš uzskata, ka Klusā telpa nav tieši 

2013. — Latvijas Okupācijas muzeja gads

Pasaules Brīvo latviešu ap
vienības rīkotajā pieņem
šanā 24. oktobra vakarā 
Rīgas Latviešu biedrības 
namā PBLA valdes priekš

sēdis Jānis Kukainis aicināja Rīgas bi
roja vadītāju Jāni Andersonu nolasīt 
PBLA valdes rezolūciju:

„Ievērojot, ka Latvijas Okupācijas 
muzejs 2013. gadā svin 20 gadu pa
stāvēšanu;

ievērojot, ka Latvijas Okupācijas 
muzejs veic nozīmīgu darbu, skaid
rojot Latvijas un ārvalstu apmek
lētājiem Padomju Savienības un 
nacistiskās Vācijas okupācijas varu 
noziegumus un nodarījumus pret 
Latvijas valsti, tautu un zemi;

ievērojot, ka ar Latvijas Okupācijas 

muzeju gadā iepazīstas vairāk nekā 
100 000 apmeklētāju, to vidū liels 
skaits augstu Latvijas valsts viesu; 

ievērojot, ka Latvijas Okupācijas 
muzejs ir ieguvis Latvijas valsts, sa
biedrības un daudzu ārzemju orga
nizāciju atzinību un atbalstu kā galve
nais Latvijas okupācijas laika atmiņas 
un piemiņas glabātājs;

ievērojot, ka ir sākušies darbi, lai 
īstenotu valsts finansēto Latvijas Oku
pācijas muzeja ēkas pārbūves un pa
plašināšanas projektu, arhitekta Gunā
ra Birkerta veidoto Nākotnes Namu;

ievērojot, ka Latvijas Okupācijas 
muzejs ir sagatavojis plānus jaunai, 
mūsdienīgai ekspozīcijai un ievēro
jamai darbības paplašināšanai Nākot
nes Namā, 

un ievērojot, ka Latvijas Oku
pācijas muzeja darbu kopš tā dibi
nāšanas ar saviem ziedojumiem ir 
galvenokārt nodrošinājušas latviešu 
organizācijas un latvieši visās pasau
les malās,

Pasaules Brīvo latviešu apvienības 
valde izsludina 2013. gadu par 

LATVIJAS OKUPĀCIJAS MU
ZEJA GADU 

un aicina pasaules latviešu orga
nizācijas un latviešus dāsni atbalstīt 
Latvijas Okupācijas muzeja iekārto
šanu Nākotnes Namā, lai tas vēl ilgi 
stāstītu un atgādinātu patiesību par 
Latvijas valsts un tautas likteni oku
pācijas laikā un par okupācijas atstā
tajām sekām mūsdienu Latvijā un tās 
sabiedrībā.” 

jāiekļauj muzeja ekspozīcijā, tur nav 
jāved tūristu grupas, bet tā ir jāatstāj 
muzeja apmeklētāju vajadzībām klu
sumā, īpašā gaisotnē ļauties pārdo
mām. Tajā netiks izmantoti reliģiskie 
simboli, tomēr tā varēs būt vieta, kur 
pārdomāt mūžību. 

Birkerts nodeva muzejam Klusās 
telpas maketu un apliecināja, ka pil
nībā uzticas muzejam tās izveidoša
nā. 

Līga Strazda,
sabiedrisko lietu speciāliste

Attēlā no kreisās: OMB valdes priekšsēdis Valters Nollendorfs  
un arhitekts Gunārs Birkerts
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Pārceļamies, lai atgrieztos

Vasarā, 15. augustā, Okupācijas muzeja biedrības 
valdes priekšsēdis Valters Nollendorfs paraksta 
līgumu ar valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie 
īpašumi" par pagaidu telpu nomu. Muzeja vadība 
izšķīrusies par pārvākšanos jau šajā rudenī, lai 
muzeja viesiem un darbiniekiem nenāktos salt un 
maksāt milzu elektrības rēķinus. Varam sākt!

Pie darba stājas pārcelšanās galvenais organizators 
muzeja tehniskais vadītājs Artūrs Mekšs

Nav viegli cauri muzeja telpu šaurībai iznest galdus 
un citu mantību

Sanāksmju zāle kā lielākā brīvā muzeja telpa ir 
pārvērsta par mantu pakošanas vietu aizvešanai

25. oktobrī esam gatavi paziņot sabiedrībai – muzejs 
pārceļas uz pagaidu telpām, lai atgrieztos Nākotnes 
Namā. Simboliskajā pārcelšanās gājienā līdzi nesam 
senāko izstāžu planšetes, kas raksturo muzeja darbu 
un dažus īpašus priekšmetus. Lai noskaņojums 
būtu svinīgāks, gājiena aiziešanu pavada Rīgas 
6. vidusskolas pūtēju orķestris

Gājienā pa Rīgas ielām līdzi ņēmām muzeja 
eksponātu – Otrā pasaules kara bēgļu ratus. Arī mēs 
nedaudz jūtamies kā bēgļi, tomēr esam pārliecināti 
par atgriešanos. Muzeja gājiens izpelnījās arī 
televīzijas žurnālistu uzmanību
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Gājienā jūtamies pacilāti

Esam sasnieguši savu pagaidu mājvietu Raiņa 
bulvārī 7, bijušajā ASV vēstniecībā. Dodamies iekšā!

Ekspozīcijai atvēlētas četras lielākās zāles 2. stāvā. 
Tās bija pamatīgi jāpielāgo, jāaizsedz logi, durvju 
ailas, lai telpa iegūtu vienotu un neitrālu izskatu. 
Tagad darbs māksliniekiem, izstāžu ierīkotājiem!

Pagaidu ekspozīcijā būs arī viens stends no jaunās 
ekspozīcijas. Viens no tā galvenajiem elementiem – 
interaktīvais ekrāns. To uzstāda jaunās ekspozīcijas 
kurators vēsturnieks Ritvars Jansons un tehnoloģiju 
speciālists Jānis Saulītis

Arī jaunajā vietā muzejam būs iespēja organizēt 
nelielus sarīkojumus un rādīt filmas. Sanāksmju zālē 
tiek uzstādīta videoaparatūra

Darbinieki jau 
sākuši strādāt, 
bet pie durvīm 
plāksnītes no 
vēstniecības 
laikiem. NN 
līdzekļu piesaistes 
koordinatoram 
Ivaram Švānfeldam 
ticis protokola 
darbinieku kabinets

Pāris dienas pirms izstādes atklāšanas, un tad aiziet!

Reportāžu sagatavoja Līga Strazda,
muzeja sabiedrisko lietu speciāliste 



6

Latvijas Okupācijas muzeja apkārtraksts nr. 34

Muzeja pagaidu ekspo
zīciju, kas darbosies 
līdz jaunās ekspozīcijas 
atklāšanai muzeja Nā
kotnes Namā, plānots 

atklāt 2012. gada 11. novembrī. Tajā 
apmeklētāji varēs iepazīties ar Latvijas 
vēstures norisēm padomju un nacistu 
okupācijas periodā. Pagaidu ekspo
zīcija tiks izvietota četrās savienotās 
telpās apmēram 160 m2 kopplatībā. 
Tā ir aptuveni četras reizes mazāka pla
tība nekā Latvijas Okupācijas muzeja 
pastāvīgajā ēkā Rīgā, Strēlnieku lauku
mā 1. Tur ekspozīcija aizņem apmēram 
700 m2 platību. Pagaidu ekspozīcijā, lai 
arī koncentrēti tiks aplūkota visa Latvi
jas okupācijas laika vēsture, galvenā uz

Ko rādīs pagaidu ekspozīcija Raiņa bulvārī

Pēc pārvākšanās uz pagai
du telpām mūsu Grāmatu 
galds turpina darboties kā 
līdz šim, vienīgās izmaiņas 
– Grāmatu galda vadītājai 

jauns telefona numurs: 66116758. Kā 

Informācija no Grāmatu galda

manība tiks pievērsta okupācijas varas 
noziegumu atklāšanai. 

Ievada daļa sniegs ieskatu neat
karīgās Latvijas valsts vēsturē pirms 
okupācijas. Tālāk paredzēta sadaļa, 
kas vēstīs par Padomju Savienības un 
nacistiskās Vācijas agresīvo politiku 
1939.–1940. gadā, Ribentropa–Mo
lotova paktā paredzēto Austrum
eiropas zemju sadalīšanu vācu un 
padomju ietekmes sfērās, padomju 
iebrukumu Latvijā 1940. gada jūnijā 
un padomju okupācijas varas nozie
gumiem pret Latvijas iedzīvotājiem. 
Nākamajā tēmā apmeklētāji varēs 
iepazīties ar nacistu okupācijas laika 
(1941.–1945. gads) norisēm. Ap
meklētāju uzmanība tiks pievērsta 

šīs okupācijas varas noziegumiem 
pret Latvijas iedzīvotājiem. Tālāk 
tiks vēstīts par otro padomju okupā
ciju Latvijā (1944./45.–1991. gads). 
Ekspozīcijas noslēgumā apmeklētāji 
varēs uzzināt par Atmodas laika noti
kumiem (1987.–1991. gads) un Lat
vijas neatkarības atjaunošanu. Būs 
arī ieskats Latvijas valsts attīstībā pēc 
neatkarības atgūšanas. Ekspozīcijā 
apmeklētājiem būs pieejami doku
menti un fotomateriāli par Latvijas 
okupācijas vēstures posmu, kā arī 
priekšmeti no muzeja krājumiem. 

Ojārs Stepens,
Latvijas Okupācijas muzeja 

ekspozīcijas kuratora vietnieks

arvien, piedāvājam grāmatas, DVD, 
brošūras un bukletus, fotoalbumus, 
tūrisma literatūru, kartes, pastkartes, 
pastmarkas u.c. Pieejami arī visi līdz
šinējie piedāvājumi grāmatu izsūtīša
nā, e–veikals un citi veidi. Esiet mīļi 

gaidīti siltās un gaišās telpās tepat Rī
gas centrā, Raiņa bulvārī 7! 

Edīte Uztica,
OM Grāmatu galda vadītāja, 

66116758, eu@omf.lv

Pagaidu ekspozīcijas atklāšana 11. novembrī. Muzicē vīru kopa „Vilki”
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Latvijas Saeimā tagad darbojas 
deputātu grupa, kuras mērķis 
ir atbalstīt Okupācijas muzeja 
darbu. Grupu vada Inese Laizā
ne („Visu Latvijai!”–„Tēvzemei 

un brīvībai/LNNK”), viņas vietnieks 
ir Ojārs Ēriks Kalniņš („Vienotība”). 
Deputātu grupas mērķis ir veicināt 
valsts līdzfinansējuma nodrošināšanu 
Okupācijas muzejam, kas pēdējos ga
dos ir bijis absolūti minimāls. Grupā ir 
deputāti no „Visu Latvijai!”–„Tēvzemei 
un brīvībai/LNNK”, „Vienotības”, Re
formu partijas, Zaļo un Zemnieku sa
vienības frakcijām.

Muzejs visus pēdējos gadus ir ak
tīvi darbojies, lai iepazīstinātu Latvijā 
vadošos politiskos spēkus ar Okupā
cijas muzeja darbu un argumentētu 
valsts līdzfinansējuma nepiecieša
mību. Lai panāktu, ka valsts ne tikai 
finansē muzeja ēkas rekonstrukciju, 
bet arī uzņemas daļu finansiālās at
bildības par muzeja ikdienas darbu, 
muzeja vadība darbojas divos virzie
nos – pastāvīgi uztur kontaktus ar 
ministriem (kultūras, izglītības un zi
nātnes un finanšu) un ministriju pār
stāvjiem, kā arī veido tiešus kontaktus 
ar Saeimas deputātiem. Muzejs pa
stāvīgi informē Saeimas locekļus par 

Saeimas deputāti izveido atbalsta grupu

Muzejam piešķir UNESCO  
atpazīstamības zīmi Okupācijas muzejs 29. au

gustā saņēma UNESCO 
atpazīstamības zīmi pro
grammas „Pasaules atmi
ņa” Latvijas nacionālajā 

reģistrā iekļautajai nominācijai „Sibīrijā 
rakstītās vēstules uz bērza tāss”. Oku
pācijas muzejs ir viens no septiņiem 
Latvijas muzejiem, kuri glabā vēstules 
uz bērza tāss, kas rakstītas Sibīrijā – ie
slodzījuma vai spaidu darbu nometnēs 
un nometinājuma vietās. Okupācijas 
muzeja krājumā ir 13 šādas vēstules. 

Attēlā no kreisās: muzeja krājumu 
glabātāja Taiga Kokneviča, 
direktore Gundega Michele un 
UNESCO Latvijas Nacionālās 
komisijas ģenerālsekretāres 
vietniece Sarmīte Pulste

savām aktualitātēm ar evēstulēm. 11. 
Saeimā strādā arī deputāti, kas ir at
balstījuši Okupācijas muzeju ar per
sonīgiem ziedojumiem. Ziedotāju 
datubāzē ir Lolita Čigāne („Vienotī
ba”), Valdis Liepiņš (Reformu parti

ja), Ojārs Kalniņš, Rasma Kārkliņa 
(„Vienotība”) un Romāns Naudiņš 
(„Visu Latvijai!”–„Tēvzemei un brīvī
bai/LNNK”). 

Līga Strazda
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Latvijas Okupācijas muzeja dar
binieki – vēsturniece Lelde 
Neimane un videooperators 
Aivars Reinholds – šovasar 
devās divus mēnešus ilgā eks

pedīcijā uz ASV vidieni, lai videolentē 
ierakstītu latviešu dzīvesstāstus. Tā bija 
jau trešā ekspedīcija, kuru muzeja dar
binieki varēja veikt, pateicoties Latvie
šu fonda finansiālajam atbalstam. 

Galvenās pieturas vietas bija Minea
pole un St. Paula Minesotā, Milvoki 
Viskonsīnā, Čikāga un tās apkārtne 
Ilinojā un Grand Rapidi, Kalama
zū un Garezers Mičiganas pavalstī. 
Divu mēnešu laikā izdevās ierakstīt 
91 videoliecību 179 stundu garumā. 
Cilvēki dalījās atmiņās par piedzīvoto 
Otrā pasaules kara laikā, par došanos 
bēgļu gaitās, ieceļošanu Amerikā un 

2012. gada 8. maijs. Mineapoles un St. Paulas ev. lut. draudzes baznīcā. No kreisās: OM videooperators  
Aivars Reinholds, vēsturniece Lelde Neimane, videoliecības sniedzējs, nacistu laikā Rīgā apcietinātais  
bijušais leģionārs Vilis Rutks

Latvijas Okupācijas muzeja filmēšanas  
grupas ekspedīcija uz Ameriku

tur pavadītajiem gadiem. Dāvināja arī 
priekšmetus, oriģinālus dokumentus 
un fotogrāfijas. Piemēram, Grand Ra
pidos dzīvojošais Elmārs Kalnaraups 
muzejam uzdāvināja ģimenes relikviju 
– Latvijas karogu, ko ģimene paņēma 
līdzi no mājām, dodoties bēgļu gaitās. 

Lelde un Aivars piedalījās vairā
kos sarīkojumos un piemiņas pasā
kumos, apmeklēja latviešu centrus, 
latviešu draudžu baznīcas un dievkal
pojumus. Tā tapa 14 videoreportāžas 
20 stundu garumā. 

Ekspedīcijas laikā neaizstājams 
bija Amerikas latviešu sabiedrības 
atbalsts. Leldi un Aivaru savās mājās 
viesmīlīgi uzņēma  un darbā palīdzēja 
vairākas  ģimenes. Vissirsnīgākais pal
dies Ritai Dronei, Gundai un Gerol
dam LussLūšiem, Ģirtam Jātniekam, 

Paulim un Irēnai Lazdām, Maijai un 
Vilnim Strēlniekiem, Ainai Ventai, Vi
tai Kākulei, Sanitai un Deividam Ho
feriem, Vijai Reinfeldei, Rutai Jostso
nei, Oskaram Cukanovam, Dainai 
Albertiņai, Dr. Zigfrīdam un Paulīnei 
Zadvinskiem, Vilmai Bolšteinai, Bi
rutai un Dzintaram Abuliem, Ilzei 
un Richardam Shwartz, Astrīdai un 
Uģim Sprūdžiem, Armandam Birke
nam un Mārai Vārpai, un, protams, 
Latviešu fondam par dāsno atbalstu!

Visi ekspedīcijas materiāli ieguls 
Okupācijas muzeja krātuvēs, glabās 
dzīvu tautas atmiņu un skaidros mūsu 
vēsturi nākamajām paaudzēm. 

Inese Krieviņa,
Okupācijas muzeja sabiedrisko 

attiecību vadītāja
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Latvijas Okupācijas muzeja 
biedrības valdes priekšsēdim 
PBLA balva piešķirta par ne
nogurstošu, pašaizliedzīgu 
darbu Latvijas Okupācijas mu

zejā, tā Nākotnes Nama izveidē, Latvi
jas vēsturiskās atmiņas saglabāšanā un 
skaidrošanā Latvijā un ārzemēs.

Balvas pasniegšana saņēmējam iz
vērtās pavisam negaidīta. Īsi pirms tās 
ieguvēja vārda nosaukšanas PBLA 
Rīgas biroja vadītājs Jānis Andersons 
nolasīja paziņojumu par 2013. gada 
pasludināšanu par Okupācijas mu
zeja gadu. Valters Nollendorfs iznā
ca sarīkojuma dalībnieku priekšā, lai 
pateiktos, kad PBLA valdes priekšsē
dis Jānis Kukainis nosauca viņu par 
PBLA balvas ieguvēju 2012. gadā.

Valters Nollendorfs sacīja, ka bal
vas piešķiršanu uztver kā atbalstu ne 
tikai paša darbam, bet arī visa Latvi
jas Okupācijas muzeja darbam. „Šis 
muzejs lielā mērā ir Rietumu latviešu 
sabiedrības dāvana Latvijas tautai, ze

Valteram Nollendorfam piešķirta PBLA balva

mei un visvairāk Latvijas valstij. Tas 
nebūtu radies un nevarētu strādāt 
bez visas pasaules latviešu atbalsta. 
Un muzejam arī turpmāk šis atbalsts 
būs vajadzīgs,” viņš teica.

Valters Nollendorfs kā šīs balvas 
ieguvējs nu ir stājies līdzās tādām iz
cilām personībām kā Mārtiņš Zīverts, 
Gunārs Astra, Anšlavs Eglītis, Edgars 

Dunsdorfs un daudzi citi izcili cilvēki, 
kas veiksmīgi strādājuši latviešu tau
tas labā. Valters Nollendorfs nolēmis 
balvas vērtību dubultot un ieguldīt to 
Nākotnes Nama izveidē. 

Līga Strazda,
muzeja sabiedrisko lietu 

speciāliste

Šovasar 28. jūnijā pie ASV vēstnie
cības Rīgā notika Samnera Velsa ielas 
atklāšana. Iniciatīva nodēvēt kādu 
Rīgas ielu bijušā ASV valsts sekretāra 
vietnieka Samnera Velsa vārdā nāca 
no Latvijas Okupācijas muzeja bied
rības vēstures un zinātnes komisijas. 
Samners Velss 1940. gada 23. jūlijā 
nosodīja PSRS vardarbīgo iebruku
mu Baltijas valstīs un deklarēja Ame
rikas ārpolitikas nostāju, kas neatzina 
okupācijas leģitimitāti ne de iure, ne 
de facto. Šī politika turpinājās piec
desmit vienu gadu, un tai pievienojās 
daudzas demokrātiskas valstis. 

Samnera Velsa ielas atklāšanas 
ceremonijā piedalījās arī ASV 
valsts sekretāre Hilerija Klintone. 
Ar viņu sarokojas ASV Viskonsīnas 
Universitātes vēstures profesors, 
Okupācijas muzeja biedrības 
vēstures un zinātnes komisijas 
priekšsēdis Paulis Lazda

Rīgā izveidota Samnera Velsa iela

Priekšplānā no kreisās: PBLA valdes priekšsēdis Jānis Kukainis un balvas 
saņēmējs Valters Nollendorfs
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Latvijas Okupācijas muzejs saņem lielu 
testamentāru novēlējumu

Latviete no Anglijas Spodra Za
riņa savā testamentā Latvijas 
Okupācijas muzejam novēlē
jusi 72 200 sterliņu mārciņu 
jeb 61 977 latus. 

Spodra Zariņa (meitas uzvārdā 
Tomsone) dzimusi 1923. gadā Kul
dīgā. Absolvējusi Viļa Plūdoņa ģim
nāziju. Otrā pasaules kara laikā kopā 
ar vīru Jāni Skulti devās bēgļu gaitās 
un nonāca Vācijā, bet 1947. gadā – 
Anglijā. Tur Spodra strādāja par zīda 
audēju. Diemžēl sākto dzīvi svešumā 
pārtrauca Jāņa pāragrā nāve.

1964. gadā Spodra salaulājās ar 
Bradfordas ev. lut. draudzes priekš
nieku Jāni Zariņu. Brīvajā laikā Spod
ra dziedāja Bradfordas jauktajā korī 
„Līgo” un kvartetā „Pērse”. Piedalījās 
vairākos Dziesmusvētkos Anglijā, 
Vācijā, Gotlandē un Latvijā. Lai arī 
mūža nogalē veselība neatļāva at
griezties Latvijā, viņa dzīvoja ar sapni 
par Latviju. 

Spodra Zariņa mira Bradfordā 
2011. gada nogalē. Viņas testamen
tāro novēlējumu saņēmusi arī Viļa 
Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija. 

Okupācijas muzejs ir pateicīgs par 
dāsno novēlējumu. To iecerēts izlie
tot muzeja pārbūvētās ēkas – Nākot
nes Nama – iekārtošanai. 

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Š āgada 12. oktobrī Ul-
dis Neiburgs Latvijas 
Universitātes Vēstures 
un filozofijas fakultātē 
aizstāvēja promocijas 

Vēsturnieks Uldis Neiburgs 
ieguvis doktora grādu

darbu „Latviešu nacionālā pre-
tošanās kustība un Rietumu 
sabiedrotie (1941–1945)” un 
ieguva vēstures doktora zinātnis-
ko grādu. 
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Izglītības nodaļas vasara un mācību gads

Muzeja izglītības noda
ļas (IN) darbinieki un 
gidi arī skolēnu vasaras 
brīvlaikā turpināja savu 
darbu. Tā kā vasarā lie

lākā apmeklētāju daļa ir Rīgas viesi un 
tūristi, gidi bija ļoti priecīgi par brīvprā
tīgo un stipendiātu atbalstu. Brīvprātī
gās darbinieces – 8. klases skolnieces 
Ilze Elizabete Strazda un Laura Buhol
te – palīdzēja gan muzeja apmeklē
tāju sagaidīšanā, gan anketēšanā, lai 
noskaidrotu apmeklētāju viedokli par 
muzeja darbu. Muzeja darbinieki cer, 
ka brīvprātīgā darba prakse muzejā arī 
nākamvasar kādam jaunietim būs in
teresants brīvā laika pavadīšanas veids.
Kā gidi un citu darbu darītāji muzejā 
vasarā bija jaunieši ar ALA stipendi
jām: Pēteris no Vašingtonas, Vaira no 
Melburnas, Anda no Ņujorkas. Mu
zejam bija ļoti noderīga viņu pieredze, 
valodas zināšanas un darbs. Ceram, ka 
arī viņi šeit guva citu pieredzi un jaunus 
iespaidus!

Muzeja gidu saimi vasarā papildi
nāja divi gidi. Jūnijā darbu sāka Krists 
Šukevics. Krists studē vācu filoloģiju 
LU un interesējas par vēsturi un po

litiku. Jau otro vasaru pie mums par 
gidu strādā Ron Hellfritzsch no Vā
cijas, kurš ir lieliski apguvis latviešu 
valodu. Rudenī Ron turpina studijas 
jaunāko laiku vēsturē Jēnas Universi
tātes maģistrantūrā.

Dāvis Pumpuriņš, kurš no pavasara 
strādā IN un arī pie jaunās ekspozīcijas 
izveides, šovasar ieguva maģistra grā
du vēsturē. Tas ir nozīmīgs ieguvums 
muzeja darba kvalitātes saglabāšanā. 
27. un 28. septembrī viņš referēja par 
Okupācijas muzeja pieredzi, mācot 
komunisma un nacisma vēsturi starp
tautiskā konferencē par komunisma 
vēsturi Austrumeiropā. Konference 
notika Rumānijas galvaspilsētā Buka
restē. Tās uzmanības centrā bija izglītī
bas situācija Austrumeiropā. Galvenā 
doma – mācoties totalitārisma vēsturi 
ir iespējams aktualizēt cilvēktiesību 
nozīmi mūsdienās.

IN vadītāja Inguna Role šovasar 
piedalījās Vēstures skolotāju biedrī
bas rīkotajās ikgadējās Vasaras dienās 
Alūksnē, kur iepazīstināja vēstures 
skolotājus no visas Latvijas ar muzeja 
jaunumiem un ieguva atziņas par ak
tualitātēm vēstures mācīšanā skolās.

Mūsu ceļojošās izstādes vasarā tur
pināja savu ceļojumu. Īpaša nodarbī
ba, izmantojot izstādi „Latvija 1939–
1991: no okupācijas līdz brīvībai”, 
notika Dagdā – Latvijas mazpulku 
nometnē. Gandrīz 30 mazpulku va
dītāji ar interesi iesaistījās gida Kārļa 
Krēķa vadītajā nodarbībā. 

Šajā mācību gadā muzeja IN atsā
kusi savas aktivitātes ārpus muzeja. No 
oktobra savus ceļojumus pa skolām 
un novadu muzejiem sāk abas ceļojo
šās izstādes: „Latvija 1939–1991: no 
okupācijas līdz brīvībai” un „Pretējās 
pusēs: Latvijas karavīri Otrajā pasau
les karā”. Līdz 2012. gada beigām izstā
des viesosies vismaz 20 Latvijas vietās. 
Turpinās arī veiksmīgi sāktā sadarbība 
ar 4. maija deklarācijas klubu. Novem
brī izbraukuma nodarbības notiks 12 
skolās, kurās piedalīsies bijušās Aug
stākās Padomes deputāti, kuri savulaik 
balsoja par Neatkarības deklarāciju: 
Voldemārs Strīķis, Aleksandrs Lange, 
Agris Jaunkļaviņš, Ivars Briedis, Andris 
Teikmanis un Aleksandrs Kiršteins. 

Inguna Role, Dāvis Pumpuriņš,
IN komanda 

Gidu birojā — brīvprātīgie (no kreisās) Anda Simmone, Pēteris Celms, Laura Buholte un Ilze Elizabete Strazda
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Jaun iegu v umi

Mirdzas Priedkalnes dāvinātais 
sienas dekors – sega „Darbs ar at
pūtu lai mainās”, ko kara laikā izga
tavojusi Mirdzas Priedkalnes māte 
Ludviga Priedkalne (30.03.1908.–
13.02.1976.). Dekors lietots pa
domju laikā, bijis piestiprināts 
pie sienas Priedkalnu ģimenes 
dzīvoklī Rīgā. Padomju laikā sar
kanbaltsarkano lenšu baltie vidus 
fragmenti nomaskēti, aizšujot ar 
sarkanu diegu (daļu Mirdza Pried
kalne atkal noārdījusi).

Paulīnas Zadvinskas (dzim. Dze
nis) Vācijā, Valkas DP nometnē 
1947.–1950. gadā darinātie izšu
vumu  darbu paraudziņi.

Māra Loca dāvinātā Stopiņu 1. 
astoņgadīgās skolas 5. klases pul
ciņa hronika 1973./1974. mācību 
gadam.

Sagatavojusi Taiga Kokneviča,
Okupācijas muzeja galvenā krājuma glabātāja



13

Latvijas Okupācijas muzeja apkārtraksts nr. 34

Tālivalda Keiva dāvinātais PSRS 
viltotu banknošu un cariskās 
Krievijas banknošu depozīts, kas 
atrasts, 2012. gada 18. maijā ap
sekojot telpas bijušajā Valsts dro
šības komitejas ēkā Rīgā, Brīvības 
ielā. Depozīts sastāv no 261 vilto
tas 100 rubļu banknotes (PSRS, 
1947.g.), 177 viltotām 50 rubļu 
banknotēm (PSRS, 1947.g.), 318 
viltotām 25 rubļu banknotēm 
(PSRS, 1947.g.), 132 viltotām 10 
rubļu banknotēm (PSRS, 1947.g.), 
10 Krievijas bankas 25 rubļu bank
notēm (1909.g.).

Elmāra Kalnaraupa dāvinātais 
Latvijas Republikas karogs. Ka
rogu Kalnaraupu ģimene paņēma 
līdzi no mājām Biržu pagasta Po
riņiem 1944. gada 29. jūlijā, kad 
devās bēgļu gaitās. Kalnaraupu 
ģimene – tēvs Pēteris, māte Otī
lija kopā ar bērniem Dzintru un 
Elmāru – 1944. gada novembrī 
izbrauca ar kuģi uz Vāciju no Lie
pājas. Pēc kara nonāca Ansbergas 
DP nometnē Vācijā. 1949. gadā ar 
kuģi devās uz ASV Misisipi štatu, 
Senatobiju, vēlāk ģimene nonāca 
Grand Rapidos, Mičiganā.

Harija Astras dāvinātie materiāli 
par brāli Gunāru Astru (1931–
1988): Gunāra Astras vēstules no 
ieslodzījuma vietas Mordāvijā un 
no dienesta vietas Padomju armijā 
Kaļiņingradas apgabala Sovetskā, 
fotogrāfijas, zvaigznes no Gunāra 
Astras piemiņas plāksnes, kas tika 
piestiprināta pie Augstākās tiesas 
ēkas Rīgā 90. gadu sākumā.
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Pāris gadus neesmu jūs, 
mūsu muzeja atbalstītājus, 
apkārtrakstā uzrunājusi. 
Arī manu statusu muzejā 
bija skārušas OM finanšu 

problēmas un mazais valsts atbalsts. 
Taču darbs ar ziedotāju datubāzi man 
bija kļuvis ļoti tuvs, tāpēc to turpinā
ju. Gribēju, lai mans ieguldītais darbs 
vairāku gadu garumā ziedotāju da
tubāzes sakārtošanā saglabātos un 
turpinātos. No ziedotāju datubāzes 
turpināju veidot optimāli pārskatā
mus sarakstus apkārtrakstiem jūsu 
informēšanai un vērtējumam.

Aizritējis atkal pusgads, kad pie 
jums – mūsu dāsnajiem atbalstītā
jiem – nonāk muzeja kārtējais ap
kārtraksts. Kā līdz šim, cenšamies to 
izsūtīt ikvienam, kurš kaut reizi finan
siāli atbalstījis Okupācijas muzeju un 
kura pasta adrese mums ir zināma. 
Tāpēc ikreiz atgādinām, ka gaidām 
informāciju par adreses izmaiņām, lai 
apkārtraksts jūs sasniegtu. Atgādinu, 
ka publicētajos sarakstos ziedotāji 
ir minēti saskaņā ar pēdējo ziedoju
mu, par kuru informāciju saņemu no 
attiecīgās valsts Okupācijas muzeja 
pārstāvju sarakstiem vai OM biroja 
datiem.

Ar sveicieniem no ziedotāju  
datu bāzes administratores!

Muzeja izglītības noda
ļas darbinieks Dāvis 
Pumpuriņš 27. un 28. 
septembrī Rumānijas 
galvaspilsētā Bukares

tē piedalījās starptautiskā konferencē 
par komunisma vēsturi Austrumeiro
pā un referēja par Okupācijas muzeja 
pieredzi, mācot komunisma un na
cisma vēsturi.

Konferences uzmanības centrā 
bija izglītības situācija Austrumeiro
pā, to sasaistot ar cilvēktiesību prob
lemātiku – mācoties totalitārisma 
vēsturi, iespējams aktualizēt cilvēktie
sību nozīmi mūsdienās. Konferences 

Jaunais vēsturnieks referē Bukarestē

Izglītības nodaļas darbinieks, 
vēsturnieks Dāvis Pumpuriņš

Pateicamies mūsu atbalstītājiem par 
atsaucību un dāsnumu laikā, kad valsts 
finansējums muzejam vēl arvien ir 
„grūto laiku” līmenī. Īpaši pateicamies 
mūsu regulārajiem atbalstītājiem, kā 
arī tiem ziedotājiem, kuri muzeju at
balsta atkal pēc ilgāka pārtraukuma. 
Priecājamies, ka ziedotāju pulkam ar
vien pievienojas jauni vārdi. Diemžēl 
ik gadu mēs arī zaudējam ilggadējus 
atbalstītājus, kuri aiziet mūžībā. Taču 
arī viņu vārdi un atbalsts tiek saglabāts 
muzeja atmiņā, ne tikai ziedotāju datu
bāzē. Informācija no ziedotāju datubā
zes tiek izmantota arī mērķziedojumu 
uzskaitei. Regulāri veidotos ziedoju
mu pārskatus Nākotnes Namam un 
Draudzīgajam Izaicinajumam OM 
darbinieks Ivars Švānfelds sagatavo 
pēc ziedotāju datubāzes informācijas. 
Tāpēc datubāzes precizitāte ir ļoti no
zīmīga.

Ceru, ka dati ziedojumu sarakstos 
atbilst jūsu sniegtajai informācijai. Par 
to mums vispirms jāpateicas attiecīgo 
zemju Okupācijas muzeja pārstāv
jiem, ar kuriem man ir izveidojusies 
laba sadarbība vairāku gadu garumā, 
kopš vadu ziedotāju datubāzi. Ļoti 
pārskatāmus ASV ziedotāju sarakstus 
saņemu no Ilzes Resnis, kura pirms 

gada nomainīja ilggadējo darbinieci 
Dainu Albertiņu. Esmu pateicīga arī 
Dagnijai Staško. No viņas saņemtie 
Kanādas ziedotāju saraksti ir precīzi 
sagatavoti ievadīšanai datubāzē. Mu
zeja pārstāve Austrālijā Ināra Grau
diņa arvien pati ievada saņemtos 
ziedojumus kopējā OM datubāzē, 
par ko viņai sirsnīga pateicība. Tātad 
ziedojumu saraksti top kopēja darba 
un jūsu atsaucības rezultātā. 

Ceru, ka jūs apmierina pēdējos 
apkārtrakstos ievietoto ziedotāju sa
rakstu noformējums, kurā saraksti 
ir pārskatāmi, izceļot pieminētās un 
godināmās personas. Diemžēl, ma
ketējot apkārtrakstu, izkārtojumā 
jārēķinās ar tehniskajām iespējām. 
Gaidīsim jūsu priekšlikumus un at
sauksmes! 

Pēdējie apkārtraksti ar pilnu tekstu 
un ziedojumu sarakstiem  ir apskatā
mi arī muzeja mājaslapā internetā.
Gaidīšu ierosinājumus ziedotāju 
sarakstu pilnveidošanai, kā arī infor
māciju par pamanītajām kļūdām, ne
precizitātēm, vēlamiem labojumiem: 
dzintra.nollendorfa@omf.lv

Pateicamies visiem atbalstītājiem! 

Dzintra Nollendorfa 

dalībnieku referāti iezīmēja kopējo 
un atšķirīgo dažādu Austrumeiropas 
valstu vēstures politikā un situācijā iz

glītības nozarē. Vairāki referenti pau
da nepieciešamību valstiskā līmenī 
kritiski pārvērtēt komunisma vēsturi, 
rezultātus integrējot skolu mācību 
programmā. 

Atšķirīgas ir dažādu organizāciju 
piedāvātās iespējas skolēniem iepa
zīties ar komunisma vēsturi. Arvien 
lielāka uzmanība tiek pievērsta jau
najām tehnoloģijām. Virtuāla versija 
dzīvoklim komunistiskajā Rumānijā, 
interneta datubāze ar totalitāro režī
mu upuru videointervijām ir tikai 
daži no piemēriem, kas raksturo 
jaunas iespējas, kā skolēniem mācīt 
vēsturi. 
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Ar ziedojumu GODINĀTI
no 2012. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam
* ziedojumi Nākotnes Namam

Daina ALBERTIŅA, sveicot 
dzimšanas dienā – CAD 75, 
Baiba Liepiņš;
Daina ALBERTIŅA, sveicot 
dzimšanas dienā – USD 200, 
Velta un Jānis Lazda; 150, Ruta 
un Ivars Freimanis; 100, Gunta 
un Tālivaldis Cepurītis; Rasma 
un Jānis Priede; Gunta un Jā
nis Vilciņš; 75, P. un Inta Duks; 
Māra un Valdis Krūmiņš; 25,- 

Inta Zariņš;
Zinta AMOLIŅA, godinot 
dzimšanas dienā – USD 150,- 
Dace Venters; 
Biruta ANCĀNS, viesu dā-
vana dzimšanas dienā – AUD 
150,- Biruta un Guntis Ancāns*; 
Irene BALKS, svētku dāvana 
– USD 20, Zane RussellBalks;
Ivars BĒRZIŅŠ, sveicot 
dzimšanas dienā – USD 150,- 
Astrīda Stalis; 
Rita un Gunārs INDĀRS, 

sveicot 50 gadu laulības ju-
bilejā – USD 100,- S. Dulevskis; 
Vita Rasmanis; 
Kārlis LEGZDIŅŠ, sveicot 
105. dzimšanas dienā – USD 
250,- Ida Rautenšilds; 
Astrida un Frank RAM-
RATH, sveicot 25 gadu kāzu 
jubilejā – USD 25, Helga 
Coss; 
Aina RODRIGUEZ-MATA, 
sveicot  dzimšanas dienā – 
USD 250,- Ida Rautenšilds.

Pateicības vakars muzeja ziedotājiem  
un atbalstītājiem 2012

Uz muzeja rīkoto pateicības vakaru ziedotājiem un atbalstītājiem 2012. gada 26. oktobrī sabrauca tuvi un tāli 
viesi. Centrā: Okupācijas muzeja izglītības nodaļas vadītāja Inguna Role sasveicinās ar Latviešu apvienības 
Austrālijā un Jaunzēlandē prezidija priekšsēdi Pēteri Strazdu
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*   ziedojumi Nākotnes namam
** ziedojumi Draudzīgajam Izaici
nājumam
14. jūnijs – USD 923, St.Pe ters
burgas latv. ev. lut. draudze; 440, 
Latviešu ev. lut. apvienotā draudze 
Kalamazū (14. jūnija un 18. no
vembra dievkalpojumu kolektes); 
90,- Ročesteras latv. ev. lut. Krusta 
draudze; 
AIZVESTIE – USD 1140, 
Grand Rapidu Aizvesto piemiņas 
2012. g. sarīkojuma kopziedojums; 
1000, Pauline un Zigfrīds Zadvin
skis; 500, Grand Rapidu Katoļu 
draudzes Dāmu komiteja; Grand 
Rapidu Latv. katoļu draudze; 300, 
Grand Rapidu Latv. kredītsabiedrī
ba; 125, Grand Rapidu Latv. ev. lut. 
draudze; 100, Grand Rapidu Latv. 
biedrības Dāmu komiteja; Grand 
Rapidu Latv. pensionāru biedrība; 
Vija Bowles; Vija un Arvīds Dāvid
sons; Jānis un Astride Melgalvis; 
Bronislavs un Marija Visockis; 71, 
Des Moines un apkārtnes tautieši; 
58, Aijovas Latviešu biedrība; 50, 
Inese un Udell Blanchard; Anna un 
Uldis Kalējs; Valija Polis; Rūta Pu
riņš; Dr. Arnolds un Līga Ruperts; 
Jānis Zadvinskis; 45, Antonija Sin
kevičs; 40, Andris un Ilze Runka; 
Maija un Ronald Russell; 30, Olga 
Jansons; Vilmārs Melbārdis; Ed
munds Zadvinskis; 20, Ivars Pet
rovskis; Vitālijs Tarbunas; Brigita 
Valts; Elizabete Vittands; 
Zelma ĀBELE – USD 50, Jānis 
un Toni Praudiņš; 
Arturs ANTONIJS – USD 300,- 
Māris, Erik Antons un Mirdza E. 
Malinzak; 
Voldemārs APINIS – USD 100, 
Daina un Andris Ūdris; 50, Vita un 
Uldis Borgs; Kārlis un Ilze Čečeris; 
Dzintra un Vilmārs Kukainis; Kathy 
un Michael Marzano; Haralds un 
Anna Mazzariņš; Brigita un Viktors 

Millers; Gunārs un Astrīda Ranķis; 
Artūrs un Ilga Rubenis; Lauma un 
Ivars Zusevičs; 30, Nora Balodis; 
Uldis Brošs; Maureen un Mark 
Oaklief; Ilze un Jānis Resnis; 25, 
Baiba un Egils Apelis; Aristīds Cers; 
Valentīna Logins; Nancy Stern; Vel
ta Šulcs; Astra Zemzars; 20, Astrīda 
un Zigurds Rīders;
Gaida ĀPŠE – CAD 200, Jānis 
un Anna Langins; 100, Edīte Āpše; 
Oļģerts un Zinta Enzelins; Kārlis 
un Milda Millers; Inta Šulcs; Uldis 
un Austra Vagners; Maija Vītols; 
75, Inta Briedis; S. Vilks; 50, Māris 
un Penelope Āpše; Valdis Briedis; 
Jānis Briedis; Māra Kūlnieks; Venta 
Lucs; 30, Māra Miezītis;
Jānis BALKS – USD 50, Zane 
RussellBalks, Edīte, Irene Balks;
Georgs BOGDANOVIČS – 
LVL 200, Osvalds Aizstrauts*;
Leo un Astra BOGDANOVS – 
GBP 130,- Ruta Parris;
Marija BRAŽS – USD 100,- 
Otto Rēķis;
Minna un Herberts BRIEDIS, 
vecāki – USD 25, Aija Day;
Ludvigs BUNE, kapteinis – 
USD 100, Lilija Gabliks Bune;
Bernis EPERMANIS – USD 
100,- Korp. Beveronijas Berņa 
Epermaņa fonds;
Dagnija ERNIŅŠ – USD 50, 
Aina un Jānis Baumanis;
Jānis EZERGAILIS – CAD 50,- 
Ženija Vītols;
Lūcija GAGAINIS – USD 150, 
Vilnis un Pārsla Gagainis; 75, Ruta 
un Ivars Freimanis; 50, Jānis un 
Ināra Ievāns; Ruta Jostsons; Ilmārs 
Riekstiņš; Vera Riekstiņš; Māra un 
Arnis Skulte; Māra Vārpa; 35, Vēs
ma un Andris Baltmanis; Anita un 
Elmārs Bilsēns; 25, Uldis un Ruta 
Pulins; Biruta un Vilis Vārsbergs;
Anita un Rudolfs GROTE – 
USD 25,- Jānis J. Grote;

Vilis GULBIS – USD 100,- Elga 
M. Čače;
Rudolfs JANKAVS – USD 50,- 
Ruta Moruss Brencis;
Viktors JERMALOVICS, le-
ģionārs, pazudis 1945. gadā 
Pomerānijā – USD 100, Regīna 
Rēķe;
Aleksandrs KALNIŅŠ – CAD 
100, Andrejs un Silvija Zeltkalns;
Viktors KALNIŅŠ – USD 20, 
Inese Lasmanis;
KALPAKA piemiņas dievkal-
pojums – USD 796, Latv. ev. lut. 
Sv. Pētera draudze Čikāgā; 104, Či
kāgas korporāciju kopa;
Ingrida KRASTIŅŠ – USD 50, 
Jānis un Toni Praudiņš;
Miķelis KUPŠE, papiņš – CAD 
100, Rute Pakalne;
Aleksandrs LAMBERTS – 
USD 100,- Dr. Manfreds un Mar
tha Munters;
Melita LAPIŅŠ – CAD 50, Že
nija Vītols;
Ilmārs LEIMANIS, brālēns, 
apcietināts 1940. gadā un aiz-
vests uz Sibīriju – AUD 100,- In
grida Garofali;
Elizabete un Karlis LIEPIŅŠ 
– USD 50,- Myrna un Indulis Lie
piņš;
Janina LUDEKS, māsa – USD 
50,- Daina Baumanis;
Visvaldis MANGULIS, 5 gadu 
nāves dienas atcere – USD 100, 
Vija Mangule;
Aina MEDENE (mirusi 
27.02.2011.) – AUD 500, 
(250,*) vīrs Artis Medenis;
Zigurds MIEZĪTIS – CAD 
250, Juris un Ligita Miezītis; 50,- 
Ženija Vītols;
Zigurds MIEZĪTIS – USD 50, 
XIII Latvian Song, Dance Festival;
Inta NOLLENDORFA – CAD 
1000, brālis Ivars Gaide ar ģime
ni*; 50,- Ženija Vītols*;

Ar ziedojumu PIEMINĒTI
no 2012. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam
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Ziedojumi DAŽĀDIEM MĒRĶIEM
no 2012. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam

Inta NOLLENDORFA – LVL 
20, Sigma Ankrava*; 10,- Eduards 
un Selga Silkalns*;
Inta NOLLENDORFA – USD 
1000, dēls Erik Stahl*; 100, Gun
dega Michele*; Ilga Strazdiņš*; 50, 
Ilze B. Ibrahim*; Māra Zeps*; 25, 
State Bank & Trust – Officers and 
staff, Fargo*;
Aija OZOLIŅA – AUD 10 000,- 
Aijas Ozoliņas TESTAMENTA 
NOVĒLĒJUMS;
Rikards PASTIS – USD 100,- 
Austra Miezis;
Mirdza PAUDRUPE – USD 
100,- Astrīda Greco; Gundega 
Mic hele;
Rita PETRIČEKA – USD 200, 
Maruta Raterman;
Verners PETRĪTIS, kapteinis 
– CAD 50, Sarma Mitrevics;
Zaiga PETROVSKIS, dzimusi 
Stārķis – USD 100,- Regina Zvej
nieks;
Ausma PIRKTIŅŠ – USD 50, 
Ilze un Jānis Resnis;
Alma PODREČIKS MAČS – 
USD 100,- Andris Mačs;
Plkv. Jēkabs PONE – USD 50,- 
Daila un Jānis Pone;
Zina PRIKULIS – CAD 20, 
Sharon Murphy;
Anna RAGAUSS – USD 100,- 
Regina Zvejnieks;
Fil! Alberts RAIDONIS, Lac! 
– USD 100,- Čikāgas korporāciju 
kopa;
Erika Irēna REINFELDS – 
CAD 100,- Irēne Ezergailis;
Ausma RĒĶE, nogalināta kara 
darbībā 1941. gadā 19 gadu 
vecumā – USD 100,- Otto Rēķis;
Erna ROZE – USD 100,- Gerda 

Roze;
Dr. Bertrams ROZENBERGS 
– LVL 50, Patrīcija Burns*; 25, 
Māra un Ojārs Celle*; 10, Ojārs 
Uldis Aleksis*; Ilmārs Knaģis*; 
Daina Rozenberga*;
Dr. Bertrams ROZENBERGS 
– USD 100, Zinta Kūlītis*; 50, 
Vija Mangulis*;
Valija, Artūrs, Arnolds, Valda 
SIKSNA un Kārlis PAEGLE – 
AUD 200 000,- anonīms TESTA
MENTA NOVĒLĒJUMS;
Edmunds SPRŪDE – USD 50, 
Jānis Baumanis;
Vēra un Ludmīla ŠTEINBER-
GA, māsas – USD 20 000,- man
tojuma summa no māsām Šteinber
gām Klīvlandes Latviešu biedrībai;
Kaspars SVENNE, miris 2012. 
g. 13. martā – AUD 100, Ric
hards Puisēns;
Melita TUPURĪTIS, dzim. 
Bungs – LVL 50,- Dzintra Bungs;
Prāvests Vilis VĀRSBERGS 
– CAD 100, Jānis un Ērika Grīn
bergs;
Prāvests Vilis VĀRSBERGS – 
LVL 25, Ojārs un Irma Kalniņš;
Prāvests Vilis VĀRSBERGS – 
USD 1000, Ināra un Jānis Apinis; 
500, kopziedojums prāvesta Viļa 
Vārsberga piemiņai; 300, Dzidra 
Ozoliņš*; 200, Ausma un Visva
ris Ģiga; 140, D. un A. Hazners; 
100, Čikāgas korporāciju kopa; 
Velta Auzāns; Ināra un Gunārs 
Blumbergs; Herberts Everss; Vel
ta un Jānis Lazda; Aija Pelše; Inta 
un Andre Rave; Ilmārs Riekstiņš; 
Silvija Rutenbergs; Astrīda Siliņš; 
Lucija Sprenne; Gunta Vilciņš; 
75, Audra Eddy; 50, Aivars un Li

dija Aistars; Daina Albertiņš; Ieva 
un Uldis Briedis; Helmuts un Ruta 
Eichenfelds; Mirdza un Artūrs 
Gaiķis; Austra un Ivars Kēlers; Ju
ris Meisters; Biruta Puike; Uldis un 
Ruta Pūliņš; Vita Ramanis; Maija 
un Vilnis Strēlnieks; Māra Zeps; 
25, Ilze un Jānis Resnis; 20,- Ilga 
un Ilmars Dukats;
Fil! Mārtiņš VĒVERIS, Gers! 
– USD 100,- Čikāgas korporāciju 
kopa;
Olga VINOVSKA DEREV-
COVA, dzimusi Stāmurs – 
USD 100,- Benno Stāmurs;
Aleksandrs VINOVSKIS – 
USD 100,- Benno Stāmurs;
Alberts VĪTOLS – CAD 250, 
Ženija Vītols**; 50,- Hermine Tur
kevics;
Verners VOITKUS, mācītājs – 
AUD 100,- Brigita Voitkus;
Rūdolfs ZARIŅŠ – USD 100,- 
Raymond Zarins;
Tālivaldis ZARIŅŠ – USD 100,- 
Sarmīte un Alfreds Grava;
Aleksandrs ZASTERS – USD 
50,- Aina Zasters;
Vilis un Ilze ZAUERS, vecve-
cāki, 1945. gadā izsūtīti uz Si-
bīriju no Vārmes pagasta. Abi 
palika Sibīrijas sniegos – LVL 
200,- Ināra un Valdis Graudiņš;
Aina ZEMDEGA, māsīca – 
CAD 100,- Vija Ruņģis;
Aina ZEMDEGA – USD 300, 
Rasma Upmanis.
Pateicamies Grand Rapidu 
Aizvesto piemiņas 2012. gada 
sarīkojuma dalībniekiem 
(mēķziedojumu kopsumma USD 
4650,). Ziedotāji minēti sarakstā 
pēc summas un alfabēta.

* ziedojumi Nākotnes Namam
** ziedojumi Draudzīgajam Izaici
nājumam

AUD 2000,- DV Melburnas 
nodaļa; 1000,- DV Vanadžu 
Melburnas kopa; 561,1 Ināra un 

Valdis Graudiņš; 500,- Aldis J. Bir
zulis; Juris un Benita Treimanis*; 
400,- Ausma Rozīte (100,*);  
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250,- Kārlis Žubeckis*; 200,- 
Fomaida un Alfrēds Siļķēns**; 
150,- Astride Lodēns; 100,- Sid
nejas Latviešu ev. lut. draudze; 
Tālivaldis Ābele*; Andris un Dace 
Dārziņš; Vita Kristovska; Ivars 
Mirovics; Gints un L. Stīpnieks; 
70,- Aleksandris Gārša; 50,- Bi
ruta Freija; Jānis Kārkliņš; 35,- 
Davids Dārziņš; 20,- J. V. Lūks;

CAD 10 000,- Jānis Brežinskis*; 
2000,- Montreālas Latviešu sa
biedriskais centrs; 1000,- Ligita 
Galdiņš; 750,- Toronto Katoļu 
draudze*; 500,- Hamiltonas Lat
viešu biedrība (1x8 mm un Super 8 
mm OM materiālu digitalizēšanas 
iekārtas iegādei); Marģers un Vija 
Groskaufmanis; Alma Poškus*; 
400,- Gunārs un Vija Ilziņš; Vilis 
Spunde (300,**); 300,- Biruta 
Ādamsons; Ilze Plaudis (200,*); 
200,- Regina Dīriņš; Richards 
Grigors; Biruta Legzdiņš*; Valdis 
un Vita Mačiņš; Biruta Platups**; 
150,- Andrejs Apinis; 100,- Vla
dislavs Bernans*; Alberts un Astra 
Bērziņš; Jānis Dindzāns; Alfreds un 
Antonina Grīnbergs; Aleksandrs 
un Erika Kalniņš*; Lilita Kelle; Jānis 
un Anna Langins (50,*); Aija On
drich*; Mirdza Rutulis; Ilga Skulte; 
Olga Sopielnikow (audiovizuālai 
kolekcijai); Velta Tomsons; Kaspars 
Tūters; Pāvils Vasariņš; 75,- Verners 
Cinis; 50,- Jānis Bunkis*; Alberts 
Caune; Velga Feizaks; Juris un Ras
ma Jēkabsons; Jānis Jente; Viktors 
Kupers; Jānis un Ligita Lukstiņš; 
Edīte Mogensen*; Gunars Rein
felds; Gundars Roze; Aina Zibens; 
30,- Leontīne Lonija Zvaigznīte;

EUR 130,- Dr. Maksims Strun
skis;

LVL 820,- Sidnejas vēlēšanu ie
cirknis (vēlēšanu komisijas locekļu 
Edītes Birzules, Ināras Graudiņas, 
Imanta Līča, Andras Rones, Ivetas 
Rones un Ritas Vīksniņas algas); 

569,- DV Hamiltonas nodaļa Ka
nādā; 300,- Dr. Maksims Strun
skis (100,*); 100,- Korporācijas 
„Ventonia” filistru biedrība; Rasma 
Kariņa; Lilija Treimane; 50,- Rīgas 
Baltijas Rotari klubs; Lalita Rūta 
Muižniece; Līga Strazda*; 40,- Vik
tors Kancans; 30,- Sarma Gunde
ga Liepiņa; 20,- Kārlis Bandenieks; 
10,- Elga Kampiņa; Katrīna Pakšā
ne; Juris Petričeks; Ilmārs Šalts; 5,- 
Satversmes aizsardzības birojs;

USD 3000,- Dzintra un John Ja
navs*; Biruta un Vilis Vārsbergs**; 
2500, Arturs Grava (J. Jankoviča 
grāmatas izdošanai); 2000,- Ar
nolda Lāča ģimenes fonds; Elizabe
tesŅuarkas Latv. ev. lut. draudze*; 
1500,- Andrejs Eglīte (1000,*); 
Paulis Lazda (izstādei); 1295,- 
Vigo Rauda; 1000,- Ģenerāļa 
Kārļa Goppera fonds; Rita Dro
ne**; Daina un Jānis Lucs**; Valters 
Nollendorfs; Anna Rollins Čakste; 
Edwards Strazdiņš; 510,- Vaira 
Pelēķis Christopher; 500,- DV 
apv. Bostonā; Rasma Aistrauts*; 
Edgar Berzins; Rasma Dinbergs; 
Vincents Dindzāns; Dzintra un 
Vilmārs Kukainis*; Betty un Andris 
Ramāns; 400,- Linkolnas apv. latv. 
ev. lut. draudzes Dāmu komiteja; 
200,- Ņujorkas Latviešu biedrība; 
Velta Bensons; Sarma Davidson; 
Gunars Jakobsons; Aivars Kuplis; 
Andrejs Olte; Laimdota Sausais; 
Daira Skriblis; Dr. Victors Straubs; 
175,- Ara Pumpurs; 150,- Ināra 
un Andris Rogainis; Baiba Rosen
kranz; 140,- Zinta un Ojārs Sovers; 
125,- Egons un Irina Krūmiņš; 
100,- Ziemeļkalifornijas Latviešu 
ev. lut. draudze; Edīte Āboliņš; Irene 
Balks; Anna un John Casey; Erita un 
Ilmārs Dzilna*; Sigurds Fromholds; 
Gunta un Jānis Ģiga; Kristīne Ģiga; 
Gunars Grube; Juris un Olita Kīns; 
Ērika Ķirsis; Ilona un Andrejs Ķīsis; 
Rūta Kupce; Ausma Nonacs; Māris 
Nora; Erika un Jack Orchard; Māra 
un Andris Padegs; Agris Pavlovskis; 

Gunārs Potapous; Gunārs un Ināra 
Reinis; Vera Riekstiņš; Ligija Roze; 
Skaidrīte Sobolev*; Elmar Strazd s; 
Arnis Tubelis; Ģirts un Maija Zei
denbergs; Valda Ziemelis; 80,- 
Edvīns Upītis; 75,- Milda Dauka; 
Edvards Mackus; Aija un Andrejs 
Pelše; 55,- Austris Raņķis; 50,- 
Korporācija „Lettonia” Čikāgas filis
tru biedrības kopa; Oregonas latv. ev. 
lut. draudze; Anda Allen; Ilma Apsī
tis; Maija un Vilnis Baumanis; Dai
na M. Bīriņš; Daira un Juris Cilnis; 
Ēriks Dambergs; Arturs Dinbergs; 
John Galejs; Sarmite Greenwood; 
Gunta un Andrejs Grīslis; Skaidrīte 
Hāgelis; Vija Hosp; Māra Johnson; 
Andrew Kalnin; Elza Kozlovskis; 
Kārlis Ķuzulis; Asja V. Liders; Velta 
A. Melnbrencis; Miervaldis Mie
riņš; Anita un Andris Pētersons; 
Leonija Petraska; Vija Rauda; Jānis 
M. Riekstiņš; Ināra Rogainis; Mā
ris Roze; Pēteris Simsons; Gundars 
un Astrīda Strautnieks; Harijs Tau
be; Māra un Juris Ubans; Mārtiņš 
Vasmanis; Dzintra L. Zariņš; John 
Zarins; Indulis Zariņš; Vija Zeltiņš; 
40,- Daumants Hāzners; Erna un 
Jānis Zālītis*; 35,- Māra Brikovskis; 
30,- Anda un William Cook; Dzid
ra Elias; Gunars Kochmanis; Gunārs 
Meneks; Jana Varlejs; 25,- Astrida 
Allred; Maija Atvars; Valdis Baidiņš; 
Zenta Bergmanis; Māra Bērziņš; Jā
nis un Anita Blija; Līvija Circenis; 
Brigita Gabliks; Laila Galiņa; Ruta 
un Kārlis Grants; Līga Jefferds; Vija 
Johnson; Bertrāms V. Keire; Val
dis Keris; Anita Molander; Valdis 
Nodievs; Irēna Paškovskis; Salvins 
Strods; Dzidra Williams; Ausma un 
Harijs Zikmanis; Memmena Egona 
TESTAMENTA novēlējums; 20,- 
Jānis Adamovičs; Jānis Bicevskis; 
Olita Grigors; Leons Laurinovics; 
Juris Stūris; Eleonora Šturms; 15,- 
John C. Anderson; Lilija Sankalis; 
10,- Zigurds Kauls; Pauls Kupšis; 
Laimons un Vicki Osis; Guntis Pu
riņš; Andrejs Ruments; Anna un Vi
talis Varpsalietis; 5,- Ojārs Brūveris.
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In this issue

There are good news and not 
so good news about the 
Museum’s reconstruction 
project. Valters Nollendorfs, 
the Chairman of the Board 

of the Museum Association reports 
that objections about the tender 
process have delayed construction 
by about a year and predicts that the 
earliest that reconstruction could be 
finished is the end of 2014. But the 
process has not stopped and by the 
end of October 2012 the Museum 
had moved to temporary quarters 
in the former USA embassy. The lo
cation is excellent, work space for 
the staff is adequate but the area for 
the temporary exhibition is only one 
quarter of the old hall. Nevertheless, 
on 11 November 2012 the tempo
rary exhibition was opened and it is 
expected that its many contemporary 
features will attract both young and 
old visitors. 

The director of the Museum Gun
dega Michele thanks the many sup
porters of the Museum and the Mu
seum staff members who have had 
to cope with many unusual tasks as a 
result of moving to unfamiliar quar
ters.

Architect Gunnar Birkerts, aut
hor of the reconstruction project, 
on page 3 introduces his ideas about 
the contemplation area in the recons
tructed building. He has named it 
„The Silent Room”. The following an
nouncement reports that the World 
Association of Free Latvians (PBLA) 
has declared 2013 The Year of the 
Occupation Museum. The Museum 
will celebrate its 20th anniversary on 
1 July 2013.

Pages 4 and 5 show scenes of the 
moving process, outside and inside 
the temporary quarters. A scene from 
the opening of the temporary exhibi

tion on 11 November 2012 is seen 
on page 6. Edīte Uztica, the head of 
the Museum’s shop, notes that books, 
videos and CDs will again be availab
le for purchase. She has a new phone 
number: (+371) 66 116 578.

In order to increase financial sup
port from the Latvian government, 
the parliamentary deputy Inese Lai
zāne has formed and agreed to lead 
a parliamentary support group that 
will lobby for support of the Mu
seum. The group is described on 
page 7, followed by a picture from 
the presentation of the UNESCO 
sign of appreciation of the Museum’s 
participation in the preparation of a 
travelling exhibition and book about 
letters from Siberia written on birch 
bark. 13 of these letters are in the 
Museum’s collection. 

Thanks to support provided by 
the Latvian Foundation the Museum 
photographer Aivars Reinholds and 
video recording interviewer historian 
Lelde Neimane spent two months in 
the USA midwest filming 91 eye wit
ness accounts and 14 documentaries 
of Latvian social events. Their trip is 
described on page 8.

Page 9 reports about the annual 
prize awarded by the World Asso
ciation of Free Latvians (PBLA) to 
Valters Nollendorfs for outstanding 
work for the Occupation Museum, 
its renovation project and clarifica
tion and preservation of historic me
mories related to Latvia. The other 
report tells about naming the street 
next to the US embassy – Samnera 
Velsa iela – in honour of the US Un
dersecretary of State Benjamin Sum
ner Welles who in 1940 declared that 
the USA does not recognise the legi
timacy of the occupation of the Baltic 
States. The founder of the Occupa
tion Museum professor Paulis Lazda 

is shown in the photo together with 
the present US Secretary of State Hil
lary Clinton in the US Embassy in 
Rīga.

The Museum was most fortunate 
to receive a major testamentary en
dowment from Spodra Zariņa who 
lived most of her life in England. Her 
picture and very short biography is 
on page 10. On the same page is also 
a note about the Museum’s historian 
Uldis Neiburgs who successfully de
fended his doctoral dissertation in 
the University of Latvia.

The Education Department of the 
Museum had the good fortune this 
summer to receive help from several 
young volunteers from Latvia, the 
USA and Australia. Four of them are 
pictured on page 11.

Head of Collections, Taiga Kok
neviča, on pages 12 and 13 describes 
briefly a few of the new items of the 
Museum’s collection. Of these the 
most unusual is recently discovered 
collection of counterfeit bank notes 
from prerevolution Russia and the 
Soviet Union.

Page 14 describes participation of 
Dāvis Pumpuriņš of the Museum’s 
Education Department in a confe
rence in Bucharest, Romania, dealing 
with instruction about communism 
and Nazism as presented in East
European museums and other edu
cational institutions. On the same 
page Dzintra Nollendorfa writes 
about the listing of all donations re
ceived by the Museum. She prepares 
the lists of donors for each newsletter 
and on pages 15 to 18 are lists of do
nation received from 1 January 2012 
to 30 June 2012. All support is most 
gratefully appreciated. 

Gundega Michele, 
Director
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Latvijā: Latvijas Okupācijas 
muzejā, Raiņa bulvārī 7, Rīgā,  
LV1050,
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.
ASV: čeki rakstāmi OMFA, c/o 
Ilze Resnis, 10930 Nollwood 
Drive, Chardon, OH 44024, USA. 
Ziedojumi atskaitāmi, aprēķinot 
ienākumu nodokļus.
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Muzejs būs pateicīgs par jūsu ziedojumu, jo no tā ir atkarīga muzeja nākotne
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