
Mūzeja gariņš stāsta 

23. Burvju žogs ap veco Mūzeja ēku! 

Viņudien devos uz Mūzeja 25 gadu svinībām. Mūzeju gan svinīgi atvēra 1993. gada 1. jūlijā, 
bet šogad tai dienā Dziesmu svētku gājiens. Tādēļ svinēja 27. jūnijā, Melngalvju namā. Kā 
direktors teica – iespējami tuvu vecajam namam.  

Domāju, pirms svinībām ieiešu sasveicināties ar kolēģiem, bet – netiku iekšā. Ap veco namu 
apvilkts būvžogs! Domāju, man kā gariņam žogs bijis, nebijis. Bet nekā. Žogs kā maģiskais 
aplis Jāņu naktī, uz papardes ziedēšanu gaidot. Mūzejam jau tiešām Nākotnes Nama 
celtniecības ir tāds kā papardes zieds. Un žogs – burvju žogs, kas ziedu sargā. Nākotnes 
Nams celsies! Celtnieki domā, ka tas notiks jau pēc gada, 2019. gada vasaras saulgriežu laikā.  

Svinības bija gana svinīgas.  Arī runas. Prezidents gan bija aizņemts ar savu Polijas kolēģi, 
bet bija atsūtījis apsveikumu. Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece nosauca Mūzeju par 
vienu no Latvijas simboliem. Tas mani ļoti aizkustināja, jo es, kā jau gariņš, arī tā domāju. 
Man liekas, svarīga bija ministru prezidenta Māra Kučinska atziņa, ka Mūzejam ir svarīga 
loma Latvijas vēsturiskās atmiņas glabāšanā. Tāpēc jau valdība ceļ Nākotnes Namu.  

Runāja politologs Ivars Ījabs par skolu, pavārdu un kapakmeni. Laikam gribēja mazliet 
izaicināt. Skola, skaidrs, ir Mūzeja visaptverošā izglītošanas misija.  Ar pavārdu viņš 
apzīmēja Latvijas muzejiem neraksturīgo: mūsu Mūzejs nav valsts muzejs, bet veidojies un 
darbojas kā saime, kas pulcējas ap pavārdu.  Un ar kapakmeni neko briesmīgu, bet, ja vien 
sapratu pareizi – Mūzeja misiju pieminēt un atgādināt, kas notika totalitāru varu okupācijā.   

Runāja profesors Paulis Lazda, Mūzeja idejas tēvs un pirmais OMF (atcerieties, ko reiz 
stāstīju!) padomes vadītājs. Viņš atgādināja, cik svarīgi dzīvu paturēt Mūzeja misiju atgādināt 
par okupāciju. Arī Latvijas un Mūzeja sens draugs un Austrumeiropas speciālists ASV Pauls 
Goubls bija atsūtījis vēstījumu, ka nākošie 25 gadi svarīgāki par pirmajiem, un ka Mūzeja 
svarīgākais uzdevums ir neļaut aizmirst pagātni, gan apsiešanu, gan pretošanos, lai latvieši 
neaizmirstu pagātnes ceļa zīmes nākotnei. Valdes priekšsēdis Valters Nollendorfs savukārt 
saistīja gadadienu ar vasaras saulgriežiem, dziesmu svētkiem un architekta Gunāra Birkerta 
Birkerta metaforu no tumšā uz gaišo, uz apskaidroto. No tā izrietot jaunās ekspozīcijas stāsts, 
kas esot Latvijas valsts likteņstāsts cauri tumšajai okupācijai uz gaismu. 

Uz visu to bija vērsta arī Latvijas Okupācijas mūzeja biedrības biedru sapulce divas dienas 
vēlāk. Lai būtu skaidrs, LOMB ir juridiskā Mūzeja īpašniece, un tās mērķis ir pārvaldīt un 
gādāt par Mūzeju. Tātad astoņas stundas ziņoja, runāja un lēma, cik svarīgi tagad visus 
spēkus pielikt, lai pēc gada varētu sākt Nākotnes Namā iekārtot jauno ekspozīciju, darba un 
krātuvju telpas. Man drusku gaŗlaicīgi, bet laikam taču vajadzīgi. Tā nu pirmie 25 gadi 
noslēgušies ar lielu pacēlumu un pārliecību, ka Mūzeja saime ir gatava strādāt un atbalstītāju 
saime gatava palīdzēt. Gariņa sirds gavilē kā Dziesmu svētkos, kas nupat atskan visā Rīgā. 
Beidzot ir un būs! 



Žogs ap veco ēku nozīmē, ka Nākotnes Nama celtniecības darbi sāksies jau šovasar. Vēl 
iespējams nodrošināt vietu sarakstā, ko vēlākais rudenī guldīsim pamatakmenī, ziedojot 
ekspozīcijas un Mūzeja iekārtošanai Nākotnes Namā: 
 
Latvijā. "Latvijas Okupācijas muzeja biedrība", Reģ. nr. 40008018848, AS "SEB banka", 
SWIFT: UNLALV2X , Konta Nr.: LV67UNLA0002400700517 
ASV. Čeki rakstāmi OMFA (ja vajag, ar ziedojuma mērķa norādi) un sūtāmi Ilze Resnis, 
10930 Nollwood Drive, Chardon, OH 44024. Ziedotāji saņem kvītis nodokļu atlaidēm.  
Kanādā. Čeki rakstāmi LRDF (Latvian Relief and Development Fund) ar atzīmi "Okupācijas 
mūsejam" (ja vajag, arī ar mērķa norādi) un sūtāmi: Dagnija Staško, 16 Elterwater Ave, 
Nepean, ON K2H5J2. Ziedotāji saņem kvītis nodokļu atlaidēm. 
Australijā. Čeki rakstāmi (pievienojot mērķa norādi) un sūtāmi mūseja pārstāvei: Ināra 
Graudiņa, 141 Darley Road, Randwick, NSW 2031. 
Lielbritānijā. Čeki rakstāmi (ja vajag, ar mērķa norādi) un sūtāmi mūseja pārstāvei: Inese A. 
Smith, 36 Fairmount Drive, Loughborough, LE11 3JR vai (ar mērķa norādi) "Latvian 
Educational Foundation", Catthorpe Manor, Catthorpe, Leicestershire LE17 6DF. 
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Par Latvijas Okupācijas mūzeja darba laikiem var uzzināt Mūzeja mājas lapā: 
http://okupacijasmuzejs.lv/lv/. Turpat var arī uzzināt par Mūzeja ekspozīciju Čekas 
galvenajā mītnē “Stūra mājā” un iespēju gida pavadībā apmeklēt cietumu, ko tur Čeka 
iekārtoja 1940. gadā.  Gan pagaidu ekspozīcija Raiņa bulvārī 7, gan “Stūra mājas” 
ekspozīcija un cietums Brīvības ielas 61 atvērti 7 dienas nedēļā.  
Latvijas Okupācijas mūzeja 25 gadu svinības notiks 27. jūnijā.   
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