
 

 

Rīgā, 2016. gada 18. augustā 

Vēstījums nākamajām paaudzēm,  
liekot pamatakmeni Muzeju krātuvju kompleksam Rīgā, Pulka ielā 8 
 

Pirms simts gadiem, kad tika likti pamati Latvijas valstij, mūsu spēks un pārliecība sakņojās tautas kultūras vērtību apziņā 

un apliecinātajā spējā saglabāt latvietību dažādu varu un ideoloģiju radītos vēsturiskos apstākļos. Šodien, liekot pamatus 

Latvijā lielākajai muzeju krātuvei, mūs joprojām vada pārliecība par šajā ēkā glabāto kultūras un vēstures vērtību 

nepieciešamību un noderīgumu nākamajām paaudzēm. 

Muzeju krātuvju komplekss kļūs par līdz šim Latvijā lielāko, drošāko, modernāko un profesionāli piemērotāko vietu muzeju 

krājumu glabāšanai, restaurācijai un izpētei. Tā sienas un aprīkojums ļaus muzeju speciālistiem nodrošināt vislabākos 

saglabāšanas apstākļus Latvijas kultūrvēstures mantojumam, bet tā durvis un lasītavas vienmēr būs atvērtas esošajiem un 

topošajiem pētniekiem, radošo profesiju pārstāvjiem, visiem, kuri vēlēsies iepazīt šeit glabātās bagātības un ar savu 

pētniecisko vai radošo darbu padarīt tās Latvijas un pasaules sabiedrībai tuvas un saprotamas. 

Šī kompleksa būvniecība, kuru īsteno Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi” un pilnsabiedrība „RERE 

GRUPA”, ir liels notikums ne tikai Latvijas muzejiem, bet visai pagātnes, šodienas un nākotnes Latvijas sabiedrībai. Mums 

visiem ir ko šeit ienest, glabāt un nodot nākamajām paaudzēm. Tāpēc vēstījuma kapsulā, kas tiek iemūrēta 

pamatakmenī, nākamām paaudzēm tiek ievietoti visu četru muzeju vēstījumi: 

Rakstniecības un mūzikas muzejs kapsulā ievieto atmiņas karti, kurā iekopēta aktuālā informācija par muzeja kolekcijām 

un īpaši zīmīgas krājuma multimediju datnes. Tā simbolizē mūsdienu tehnoloģiju gadsimtu, kurā muzejam jāsastopas ar 

dažādiem izaicinājumiem, lai nākamajām paaudzēm saglabātu liecības par šo laikmetu. 

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs par simbolisko priekšmetu ievietošanai kapsulā izvēlējies Latvijas Republikas 1 lata 

sudraba monētu, kas ir kalta 1924. gadā. Šis gads bija būtisks pagrieziena punkts 1869. gadā dibinātā muzeja vēsturē, jo 

Latvijas Republikas Saeima pieņēma Likumu par Valsts Vēsturisko muzeju. Ar šo likumu muzejs ieguva valsts muzeja 

statusu. 

Latvijas Kultūras akadēmijas Rīgas Kino muzejs pamatakmens kapsulā ieliek gabaliņu 35mm kino lentes – dažus kadrus 

no latviešu kinorežisora Jāņa Streiča filmas “Limuzīns Jāņu nakts krāsā” (1981). Šī ir viena no skatītāju iemīļotākajām 

latviešu filmām, un 2016.gads, kad tiek uzsākta Muzeju krātuvju būvniecība, ir Jāņa Streiča 80. jubilejas gads. Kā arī ar 

35mm kino lenti šis mākslas veids sākās, un šobrīd, digitālajā laikmetā, formāts kļūst par arvien lielāku retumu. 

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs kapsulā ievietoja lapiņu zelta grāmatiņu, ko muzejs bija saņēmis krājumā līdz ar 

mākslinieka Borisa Bērziņa (1930–2002) radošo mantojumu. Muzejs izvēlējies zeltu kā simbolu tām nacionālajām Latvijas 

kultūras vērtībām, kuru mājvieta turpmāk būs Pulka ielas krātuvju kompleksā, un kā līdzekli mākslas darba radīšanai, par ko 

Boriss Bērziņš ir teicis: “Zelts var sacūkot krāsu, pataisīt prastāku, nevērtīgāku. Un tas pats zelts var pacelt uz pjedestāla ne 

tikai krāsu, zīmējumu – visu gleznu.” 

 

Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Tols 

RERE GRUPA valdes priekšsēdētājs Guntis Āboltiņš-Āboliņš 

Rakstniecības un mūzikas muzeja direktore Iveta Ruskule 

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce 

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktors Arnis Radiņš 

Latvijas Kultūras akadēmijas Rīgas Kino muzeja vadītāja Zane Balčus 


