Mūzeja gariņš stāsta
28. Plakātu un skaitļu rinda pie Mūzeja sētas
Bijušās ASV vēstniecības ēka, kur nu jau gandrīz sešus gadus „pagaidām” uzturas Latvijas
Okupācijas Mūzejs, ir labi nocietināta. No ietves to šķir pamatīga dzelzs sēta. Mūzeja ļaudis
izgudrojuši, ka tā var kalpot, lai tur piestiprinātu plakātus, kas liecina par Mūzeja dzīvi ēkā
aiz sētas. Ziemsvētkos tur bija izstādīti Sibīrijā tapuši apsveikumi, katrs ar savu stāstu. Bet
nupat parādījusies jauna plakātu rinda, kas stāsta par Mūzeju skaitļos. Iespaidīgi. Pats pirmais
plakāts, no Brīvības pieminekļa puses nākot, vēsta, ka Mūzeja veikalā varot iegādāties 200
dažādu preču, galvenokārt grāmatas. Kad stāstīju par veikalu, nezināju, tagad zinu. Visā
plakātu rindā lielākais skaitlis ir 2 000 000, mazākais – 52. Gribat minēt?
Nu? Labi, pateikšu: mazākais skaitlis 52 apzīmē Mūzeja saimi. Tie ir visi darbinieki, sākot ar
visusvarīgo direktoru un beidzot ar ne mazāk svarīgo naktssargu. Ja padomā, samērā maz, lai
visu pārvaldītu un padarītu. Visādi vadītāji un darītāji: vēsturnieki, skolotāji, gidi, archivāri,
filmētāji, mākslinieki, rakstu speciālisti, tulkotāji, lietvedības dokumentu glabātāji, finanču
lietu kārtotāji, sabiedrisko attiecību speciālisti, grāmatnieki, veikalnieki, apsaimniekotāji un
apkopēji, jā, jā – naktssargi arī. Mūzejs ir daudzveidīgs, un to izdara nieka 52 cilvēki! Plakāts
arī vēsta, ka Mūzejā esot labvēlīga dzimumu proporcija: 40% : 60%, ko nu tas nozīmē. Varu
vienīgi liecināt, ka darba gaisotne Mūzeja saimē tiešām liekas labvēlīga. Arī es tur jūtos labi.
Man un jums nav nekas jauns, ka Mūzejs dibināts 1993. gadā un tam 25 gadi, bet interesanti
arī uzzināt, ka šai laikā Mūzeja krājumā nonākuši jau 60 000 dažādu dokumentu, fotogrāfiju,
piemiņas lietu. Pavisam sevišķa ir video krātuve, kurā atrodas jau 2300 video liecību par
okupācijas laiku. Tā ir atzīta par vienu no ievērojamākajām šādām krātuvēm Eiropā. Svarīgi
pieminēt, ka lielākā tiesa materiālu Mūzeja krājumā ir ziedoti. Mūzejnieki saka, ka krājums
esot Mūzeja pamats, un laikam jau tā ir. Kur vien nav redzams, lasāms vai dzirdams kaut kas
no krājuma! Ekspozīcijā, mainīgajās izstādēs, filmās, grāmatās, pat uz dzelzs sētas!
Interesants ir skaitlis 600. Tas apzīmē Latvijas skolas, ar kuŗu vēstures skolotājiem
sadarbojies Mūzejs. Tajās nonākušas Mūzeja ceļojošās izstādes un tur notikušas nodarbības.
No tām nākuši 3300 skolēnu, kuŗi atbraukuši uz nodarbībām Mūzejā. Liekas, šis skaitlis
samērā mazs, bet droši vien krietni pieaugs, kad Nākotnes Namā būs speciāli ierīkotas telpas
nodarbībām.
Jā, bet kā palika ar 2 000 000? Nē, tā nav Mūzejam 25 gados ziedotā naudas summa. Tas ir
apmeklētāju skaits. Tiešām, šogad ar nepacietību, bet arī ar lielu paļāvību gaida to
apmeklētāju, kuŗš pārkāps ne tikai Mūzeja, bet arī otrā miljona slieksni. Pirmo miljonu
pārkāpa kāds Maskavas puisis, nejauši piestājis atceļā no Izraēlas. Kuŗš būs šogad? Viens no
jums? Varbūt viens no 6000 reģistrētajiem ziedotājiem, kuŗi ziedojuši plakātos neminētos
10 000 000 eiro 25 gados. Un vēl arvien ziedo.

CELTNIECĪBAS DARBI SĀK UZŅEMT TEMPU. Tāpēc pamatakmens kapsulā
varēsim ievietot tikai to ziedotāju vārdus, kas būs ziedojuši Nākotnes Namam LĪDZ 1.
(un ne 15.) SEPTEMBRIM. Ar 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
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

