Mūzeja gariņš stāsta
13. MUZEJA LABIE GARIŅI – GIDI
Kā jau gariņi, viņi ir visur un dara gan redzamus, gan nepamanītus labus darbus. Tie ir
Mūzeja gidi. Viņi gan nāk un iet – cik gan viņu nav bijis gadu gaitā! – bet viņi vienmēr ir.
Viņi Mūzeja viesus laipni sagaida pie durvīm. Viņi vada viesu grupas ekspozīcijā. Viņi
darbojas ar skolēnu klasēm. Viņi ir tik dažādi un runā tik dažādās valodās! Kaut lielākā tiesa
viņu ir jauni, viņi ir gudri un prot labi izstāstīt vēsturi. Gribas gandrīz teikt, ka bez viņiem
Mūzejs nebūtu tas, kas tas ir. Viņi ir sava veida asinsrite.
Kuŗš katrs un tāpat vien par Mūzeja gidu nevar kļūt. Viņus izvēlas, pārbauda un apmāca
Izglītības nodaļa. Viņiem ļoti labi jāprot vismaz viena no lielajām Eiropas svešvalodām, bet
daudzi prot pat divas vai trīs. Viņiem arī vajadzīgas vēstures zināšanas. It sevišķi labi viņiem
jāpārzina Latvijas okupācijas laika vēsture, un ne tikai tas, kas redzams Mūzejā. Jaunos gidus
es laiku pa laikam redzu lasām vēstures grāmatas. Mācās! Bet ar to vēl nav gana. Viņi
iemācās arī, kā vadīt apmeklētāju grupas ekspozīcijā un – vēl svarīgāk un grūtāk – kā vadīt
skolēnu nodarbības. Gadās arī, ka dažs labs gids vēlāk kļūst par Mūzeja darbinieku.
Kā jau teicu, viņi runā dažādās valodās. Un vairāki nāk un nākuši no dažādām zemēm. Tā
tagad Muzejā strādā Violeta no Skotijas. Viņa Mūzejā jau ilgāku laiku, un jau arī tīri labi
saprot latviski. No Austrijas pie mums katru gadu ierodas kāds jauns puisis, kuŗš izvēlējies
kaŗa dienesta vietā vienu gadu kalpot, darot labus darbus. Šogad tas ir Andreas, gaŗš kā
niedra. Pusi laika pie mums, pusi mūzejā "Ebreji Latvijā." Viņš jau, ja nemaldos, ceturtais vai
piektais Austrijas alternatīvā dienesta puisis. Ar to neesmu galā. Ja gribat, lai jūs Muzejā
izvadā hindi valodā, to labprāt darīs īsta indiešu meitene Īša. Un tad vēl divas latviskas
Annas, viena Rūta, viens Dāvis un – Kārlis. Kārlis bijis Mūzejā gandrīz mūžīgi. Viņš kļuvis
tāds kā gidu gids ar lielu pieredzi visos gidu darbos. Viņš ļoti patīk skolēniem.
Izņemot Kārli, vairākums tomēr nāk un iet, un arī tas labi. Vasarā droši vien atkal ieradīsies
kāds Amerikas Latviešu Apvienības stipendiāts, droši vien students, kā daudzi. Gidu darbs
Mūzejā dod viņiem visiem lielu pieredzi. Tā viņiem vēlāk ļoti labi noder dzīvē un darbā. Daži
vispirms ir drusku kautrīgi, satiekoties ar apmeklētājiem, bet ātri vien iemācās tikt labi galā
gan ar jauniem cilvēkiem, gan vecākiem ļaudīm. Jau tūlīt, Mūzejā ienākot, viņi sveicina
nepazīstamos viesus. Labdien! Good morning! Guten Morgen! Bonjour! Buon giorno!
Buenos dias! Добрый ден!
Es drusku pārspīlēju, bet tiešām nāk apmeklētāji no visām malām. Īšai gan vēl nav gadījies
kāds, kas būtu jāuzrunā hindi valodā. Un ar japāņu vai ķīniešu valodu vēl neesam īsti
apveltīti. Bet toties ir laba pieredze mūsu austrumu kaimiņu valodās. Krieviski kādreiz nāca
un lamājās, tagad labprāt uzklausa mūsu vēsturi un mācās. Jāmācās! Lai mācās.
Gidam Antonam no Ukrainas gadījās kas pavisam neparasts. Augstos viesus pēc protokola
parasti vada kāds no Mūzeja valdes vai vadības. Bet kad ieradās Ukrainas prezidents
Porošenko, norunāja, ka viņu vadīs Antons. To viņš izdarīja godam, un pats bija lepns. Žēl,
ka Antona vairs nebija pie mums, kad ieradās Ukrainas premjers. Gidi, man liekas, var visu.

KUR ZIEDOT LATVIJAS OKUPĀCIJAS MUZEJA DARBAM
Latvijā. Latvijas Okupācijas muzeja biedrība, reģ. nr. 40008018848. AS "SEB banka" reģ. nr.
4000315174, SWIFT UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0002400700517. Obligāti norādīt ziedojuma
mērķi! LOMB ir Finanšu ministrijas atzīta sabiedriskā labuma organizācija. Latvijas ziedotāji –
juridiskas un privātpersonas – var saņemt likumā noteiktās nodokļu atlaides.
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.
Kanāda. Čeki rakstāmi LRDF (Latvian Relief and Development Fund) ar atzīmi "Okupācijas
muzejam" (ja vajag, arī ar mērķa norādi) un sūtāmi: Dagnija Staško, 16 Elterwater Ave, Nepean, ON
K2H5J2. Ziedotāji saņem kvītis nodokļu atlaidēm.
Australija. Čeki rakstāmi (ja vajag, ar mērķa norādi) un sūtāmi muzeja pārstāvei: Ināra Graudiņa, 141
Darley Road, Randwick, NSW 2031.
Lielbritānija. Čeki rakstāmi un ar mērķa norādi sūtāmi muzeja 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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