Mūzeja gariņš stāsta
27. Vēl nav par vēlu bet jau gandrīz!
Laiku pa laikam aizlaižos līdz vecajai Mūzeja ēkai. Tur jau gatavojas celtniecībai. Par to
drusku vairāk nākamreiz. Mūzejā pa to laiku notiek mīklu minēšana. Kad pamatakmenī
guldīs laika kapsulu ar to ziedotāju vārdiem, kas ziedojuši Mūzeja iekārtošanai Nākotnes
Namā? Vajadzību daudz: jaunajai ekspozīcijai, darba un mācību telpām, krātuvju telpu
iekārtošanai un daudz kam citam, lai Nākotnes Namā varētu efektīvi strādāt.
Paskatos pār plecu sarakstos, ko veido Ivars Švānfelds. Viņš rūpīgi atzīmē visus ziedojumus
Nākotnes Nama iekārtošanai un rūpējas, lai ziedotāju un ar ziedojumiem pieminēto vai
godināto cilvēku vārdi būtu atzīmēti plāksnītēs, ko piestiprinās pie ekspozīcijas stenda, telpas
vai ziedotā priekšmeta. Viņam ir arī otrs saraksts, kuŗā ziedotāji sarindoti vairākās kategorijās
pēc ziedotajām summām. Apskatījos Mūzeja mājas lapā. Tur gandrīz 1000 ziedotāju.
Augstākajā, Platīna kategorijā vien veseli pieci, ziedojuši vairāk nekā 71 000 eiro. Zelta
kategorijā starp 35 500 un70 999 jau deviņi, sudraba – 13. Šūnakmens kategorijā līdz 139
eiro – ļoti daudzi. Cipari esot tādi savādi, jo sākumā kategorijas bijušas apaļas – Latvijas latos.
Un cik saziedots? 1 832 920 līdz šī gada sākumam. Un tas viss taupīts, lai būtu nauda, kad to
varēs izdot minētajiem mērķiem.
Arī plāksnīšu saraksts ir iespaidīgs, un tajā daudz pazīstamu un arī ne visai pazīstamu vārdu.
Arī ziedotāji, kuŗi atstājuši mantojumu Mūzejam. Cilvēki, kuri kopš 2005. gada ticējuši, ka
Nākotnes Nams būs un gādājuši, lai tajā būtu laikmetīgs muzejs. Esmu jau par vairākiem
stāstījis. Varētu stāstīt vēl vairāk, bet šoreiz par tiem, kas vēl varētu paspēt ziedot un
pievienoties tiem, kuŗu vārdus guldīs pamatakmenī. Sarakstā ir vēl daudz vietu, kur
piestiprināt plāksnītes. Kopā vēl esot vajadzīgi ap 350 000eiro, lai viss būtu segts.
Atrodu, ka ļoti maz ziedojuši Čekas "lietu" sienai gar kāpnēm uz izstāžu zālēm. Siena ir
iespaidīga, bet padārga. Lai to samaksātu, nolemts sadalīt daļās par 700 eiro katru, kas tai
pašā laikā nozīmē iekļūšanu Dzintara kategorijā. Visai sienai vēl esot vajadzīgi 37 ziedotāji.
Mani pārsteidz arī, ka no Latvijas neatkarības stendiem samaksāts tikai viens. Vēl dabūjama
Valsts dibināšana par 15 000, Latvijas tauta par 10 000 un Latvija 30. gadu beigās par 13 000
eiro. Arī trimda, kuŗa sadalīta sīkākās vienībās pa 1400 eiro, vēl gaidot ziedotājus. Un vienam
Latvijas atjaunošanas stendam vēl vajagot tikpat. Un tad tdarba vietas telpās, kas katra maksā
7000 eiro. Vēl iespējams plāksnīti izvietot pie 14 darba vietām gan divvietīgās, gan
trīsvietīgās, gan vienā četrvietīgā telpā. Un arī pie divām krātuvēm par to pašu.
Tas viss Ivara sarakstos, un ja es nebūtu nemateriāls, es droši vien steigtos vēl kādu telpu vai
stendu financēt, lai gan pats varu iztikt bez. Kādu brīdi ienāca prātā, ka varbūt vajadzētu
pašam paslēpties kapsulā. Bet nolēmu, ka man jārosās Mūzejā, nevis jāguļ zem zemes.

Ar ziedotāju sarakstu, uzklikšķinot attiecīgo kategoriju var iepazīties šeit:
http://okupacijasmuzejs.lv/lv/ziedot/nakotnes-nama-ziedotaji/. Tikai līdz 15.
septembrim saņemtos ziedojumus varēsim ievietot kapsulā. Ziedojumā norādīt mērķi.
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 Ilzeēl l'[idz
septembrim var 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.
Ar ziedojumu nodrošināts publicitātes projekts

