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Pirms nedēļas biju klāt Latvijas Okupācijas muzeja biedrības biedru sapulcē. Būtu 
jāsaīsina LOMB, bet parasti saka OMB. Es kā sava veida Muzeja vēsturnieks atkal 
atceros, kā šie akronīmi sākās un veidojās un kādi tie laika gaitā bijuši.  
 Oficiāli 1993. gada 6. maijā 11 dibinātāji nenodibināja vis Muzeju, bet "Latvijas 
50 gadu okupācijas muzeja fondu." Es esmu redzējis dokumentu. Melns uz balta. Un to 
īsi apzīmēja ar trim burtiem OMF.  Būtu jau savādi: L50GOMF vai, ja lietotu romiešu 
ciparu 50 vietā, LLGOMF. Toreiz saprāts vadīja muzeja tēvus un mātes.  
 Tad cilvēki sāka prasīt, kur gan esot pats muzejs, jo uz plakāta skaidri lasāms 
FONDS. Prātoja pat, ka te kāda šaubīga banka, jo tādas toreiz Rīgā bija gandrīz ik uz 
stūra. Parādījās un pazuda ar visu naudu. Labi, ka OMF nepazuda un ziedotā nauda arī 
ne. Taču diezgan drīz izlēma, ka fonds ir fonds un muzejs ir muzejs. Lai gan saistīti, tie 
nav viens un tas pats. Fonds, kā Latvijā saka, ir "juridiska persona," bet Muzejs – 
"struktūrvienība." Komplicēti, bet kaut kā strādā.  Tā nu tapa OM un LOM, ko lieto vēl 
līdz šai dienai. To gan nevar vairs teikt par pašu OMF.  Tas oficiāli paglābies tikai 
latviskajā akronīmā "Latvijas 50 gadu Okupācijas muzeja atbalsta grupai," ko 1995. gadā 
dibināja Muzeja draugi un labvēļi ASV – OMFA. Tā savu nosaukumu tā nav mainījusi, 
un ziedotāji līdz šai dienai čekus izraksta uz OMFA vārdu. Paldies ziedotājiem!  Latvijā 
toties OMF jau kopš 2006. gada ir OMB. 
 Tai laikā organizācijām bija jāpārreģistrējas. Fonds pārtapa biedrībā un līdz ar to 
akronīmā “F” vietā stājās “B,” tātad OMB vai LOMB. E-pasta adresēs gan vēl arvien 
spokojas vecais saīsinājums, bet man no tā spoka nav bail.  Piemiņas dēļ.  
 Nosaukumu sakarā ir vēl viena interesanta maiņa.  Sākumā likās, ka angliski 
Muzeju var saukt vienkārši par Occupation Museum of Latvia. Bet angļu valodas zinātāji 
norādīja, ka vārds occupation angļu valodā var nozīmēt ne tikai “okupāciju,” bet arī 
“nodarbošanos” un vēl šo to citu. Tad nu domāšot, ka Muzejā rāda, ar kādiem amatiem 
nodarbojas Latvijas ļaudis. Esot jāsaka The Museum of the Occupation of Latvia, lai būtu 
skaidrs.  Vai kas par debatēm, jo katram taču tā pareizākā angļu valoda! Nobalsoja par 
jauno nosaukumu, kaut tas tāds gaŗš un neveikls. Tomēr cilvēkiem patīk vienkāršība, un 
nekur nav pazudis arī Occupation Museum, vai vienkārši OM, un to jau pazīst arī tie, kas 
neprot angliski. 
 Taču, par “okupāciju” runājot, man likās savādi, ka 2009. gadā jaunais Rīgas mērs 
Nils Ušakovs savā pirmajā oficiālajā vizītē teica, ka "Okupācijas muzejā" neesot pirmo 
reizi.  Taču viņa mēle neraisījās teikt, ka Okupācijas muzejā rādīta "okupācija," lai gan to 
pašu aprakstīja drusku citiem vārdiem. Tad jau to daudz tiešāk sapratis kāds Krievijas 
pilsonis, kam, Rīgai cauri braucot, anketā bijis jāatbild uz anglisko jautājumu 
“occupation?” Viņš ierakstījis, “nē, es tikai braucu cauri.” Vai arī Nils tikai brauc cauri?  
  



Kur ziedot LOM, LOMB un OMFA 
LOM: Raiņa bulvāris 7, Rīga, LV-1050. (saziņai omf@latnet.lv ) 
LOMB: 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.  
OMFA. Čeki rakstāmi OMFA (ja vajag, ar ziedojuma mērķa norādi) un sūtāmi Ilze 
Resnis, 10930 Nollwood Drive, Chardon, OH 44024. Ziedotāji saņem kvītis nodokļu 
atlaidēm. (Saziņai Ilze Resnis ilze48@yahoo.com ) 
 
Ar ziedojumu nodrošināts publicitātes projekts. 
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