
Mūzeja gariņš stāsta 
 
29. Briesmu skati Latviešu strēlnieku laukumā 
 
Aizlidoju apskatīties, kas notiek vecajā ēkā. Labi, ka jau agrāk biju tur mazliet plivinājies. 
Būvdarbi sākušies, par ko oficiāli liecina liels plakāts ar visu atbildīgo vārdiem. Pats sākums 
liekas gana briesmīgs. Viss bruģis izcelts. Kad pielidoju, jauca nost kāpnes. Viss, kā jau 
pienākas latviešu sarkanajiem strēlniekiem par godu – sarkanā granītā. Pievienojos 
apmeklētājam, kuŗš ziņkārīgi skatās caur žogu. Pienāk dūšīgs vīrs. Brigadieris, tā viņš 
noskalda ar mazu krievisku akcentu. Brigadieris! – sasitu savus garīgos papēžus. Kas notiekot 
ar sarkano bruģi? Protams, viss tiekot rūpīgi izcelts, aizvests glabāties noliktavā,  Jā, jā, 
vēsture jāciena, tā viņš. Nez, kāda viņam tā vēsture, bet darbs jādara pat ja vēstures nesakrīt. 
 
Tas nav vienīgais briesmīgais paskats. Melnās vaŗa plāksnes Grēcinieku ielas galā un malās 
gandrīz jau novāktas. Apakšā palicis izčākstējis koka režģis un šādi, tādi sabāzti melni 
nosūbējuši siltumizolācijas vates gabali. Vīrs uz sastatnēm Melngalvju nama pusē velk ārā 
naglas, ar kuŗām plāksnes pienaglotas. Nav viegli. Tās uz jaunās sienas, ko uzbūvēja 1997. 
gadā, kad nojauca veco sienu, lai būtu vieta Melngalvju namam. Reiz Artūrs Mekšs teica, ka 
naglas pašas krītot ārā, bet tas bija vecajā daļā. Šeit krietni jāpapūlas. Kas notiek ar plāksnēm? 
Ietinam papīra un vedam uz noliktavu, tā brigadieris. Un parāda aiz vestibila stikliem lielu 
kaudzi. Gunārs Birkerts gribēja vecās plāksnes rūpīgi saglabāt un liekas, tā notiek. 
 
Es jūtos apmierināts, ka tas, kas no malas izskatās kā briesmīga vecās ēkas nojaukšana 
īstenībā ir tikai gatavošanās celtniecībai, lai no agrākās Sarkano strēlnieku muzeja ēkas 
veidotos Latvijas okupācijas muzeja Nākotnes Namu. Būvdarbi – tie ilgšot vienu gadu, tā 
brigadieris. Bet tad nu vēl; jāiekārto Mūzejs un it sevišķi jaunā, modernā ekspozīcija. Pusgads? 
Ironija būtu, ja Mūzeju atklātu tieši 50 gadus pēc Ļeņina 100. dzimšanas dienas 1970. gada 
22. aprīlī. Viņa rēgs Maskavas mauzolejā apgrieztos. Tas tik tiešām varētu notikt ap to laiku.  
Man pašam simpātiskākas būtu 2020. gada marta beigas, kas Latvija beidzot būs bijusi vairāk 
brīva nekā nebrīva.  
 
Un kad beigsies nojaukšana, sāksies celšana? Nu, it kā 13. septembrī, kad pamatakmenī 
guldīs laika kapsulu, norūc brigadieris, vienlaikus netaupot pāris kritisku piezīmju par Valsts 
nekustamo īpašumu lēno lēmumu pieņemšanas gaitu. Nekustoties. Bet skatos, ka kustas gan, 
un arī brigadieris liekas spējīgs komandēt. Kad krietni sakarsis – neticiet tiem, kas saka, ka 
gariem vasaras karstumā nav karsti! – atgriezos Raiņa bulvārī, kur vēl darbojas amerikāņu 
atstātā gaisa vēsināšana, un mazliet apskatījos dokumentos, atradu, ka tik tiešām kapsulu 
guldīs 13. septembrī. Ilgi gaidīta, priecīga ziņa. Un vēl priecīgāka – ka ienāk atkal ziedojumi 
Nākotnes Namam, jo vēl ir iespēja savu vārdu guldīt pamatakmenī. Līdz 1. septembrim. Bet 
tikai. Ja jūs klausāties manus stāstus, ceru, ka arī man pie tā savs nopelns. Bet, kā jau reiz 
minēju, es pats tur iekšā nelīdīšu, jo man ļoti gribas redzēt, ko Ļenina rēgs darīs 150. 
dzimšanas dienā. Esmu drošs gan par vienu – Nākotnes Namā es viņam rēgoties neļaušu.  



Laika kapsulā varēsim ievietot tikai to ziedotāju vārdus, kas būs ziedojuši Nākotnes 
Namam LĪDZ 1. SEPTEMBRIM. Atzīmējiet uz ziedojuma, ka gribas savu vārdu guldīt 
pamatakmenī. Ar līdzšinējo ziedotāju sarakstu, uzklikšķinot attiecīgo kategoriju, var 
iepazīties šeit: http://okupacijasmuzejs.lv/lv/ziedot/nakotnes-nama-ziedotaji/.  
 
Latvijā. "Latvijas Okupācijas muzeja biedrība", Reģ. nr. 40008018848, AS "SEB banka", 
SWIFT: UNLALV2X , Konta Nr.: LV67UNLA0002400700517 
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