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Godātais tautas pārstāvi Latvijas Republikas Saeimā!
Amerikas latviešu apvienības valde jau vairākus gadus ar bažām seko līdzi Latvijas Okupācijas mūzeja Nākotnes
nama un rekonstrukcijas plāniem, kas, mūsuprāt, tiek apzināti bremzēti Rīgas pašvaldībā.
ALAs augstākās pārvaldes orgāna – gadskārtējā kongresa ‐ delegāti šo jautājumu pārrunāja jau 63. kongresā
Filadelfijā 2014. gadā, viesojoties Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai. Panācām valdības atbalstu LOM
rekonstrukcijas un Nākotnes nama projektam.
Aizvadītājā 2015. gadā, reaģējot uz Latvijas architektu grupas opozīciju un saprotot, ka, neskatoties uz valdības
atbalstu, projekts ir “iestrēdzis” birokrātijā, ALAs kongresa delegāti pieņēma rezolūciju Latvijas Okupācijas
mūzeja Nākotnes nama atbalstam.
Nule kā aizvadītājā ALAs 65. kongresā Losandželosā, delegāti atkal pārrunāja mūzeja statusu ar LOM direktoru
Gunāru Nāgeli. Rezultātā, ALAs kongresa delegāti pieņēma šādu rezolūciju: ALAs 65. kongresa delegāti, tiekoties
Losandželosā 2016. gada 29. aprīlī – 1. maijā, atkārtoti pauž atbalstu Latvijas Okupācijas mūzeja Nākotnes nama
projektam un aicina Saeimu grozīt Latvijas Okupācijas mūzeja likumu, piešķiŗot projektam nacionālo interešu
objekta statusu ... Kongress aicina Saeimas deputātus atbalstīt Okupācijas mūzeja rekonstrukciju un
paplašināšanu pēc G. Birkerta projekta Latviešu strēlnieku laukumā 1.
Ceturtdien, 19. maijā, Saeima otrajā lasījumā izskatīs jautājumu par Latvijas Okupācijas mūzeja statusa maiņu.
Vēršamies pie Jums kā pie tautas ievēlēta pārstāvja Saeimā izņemt atbildību par šo projektu no Rīgas domes
rokām un nodot to Latvijas valdībai, piešķirot LOM nacionālo interešu objekta statusu.
Mūzejam ir pierādīta kultūrvēsturiska nozīme ‐ tas ceļ Latvijas Valsts atpazīstamību un stāsta pasaulei par
latviešu tautas nesalaužamajiem un brīvības centieniem. Tas uzņem ap 100 000 apmeklētāju un vairāk nekā
7000 skolēnu gadā. Lūdzam Jūs personīgi un Saeimu kopumā atbalstīt likumprojektu par LOM statusa maiņu –
atjaunot un paplašināt mūzeju līdz Latvijas simtgadei 2018. gadā, un nepieļaut situāciju, ka Latvijā izaug jaunu
cilvēku paaudze, kam Latvijas okupācijas termins ir svešvārds.
Ar cieņu,
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