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Atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšana pētījumos balstītai Latvijas
vēstures notikumu skaidrošanai
Biedrība „Sociālās atmiņas pētniecības centrs”
21.08.2017. – 31.12.2018.
Lai nodrošinātu pētījumos balstītu Latvijas vēstures notikumu
skaidrošanu tika noteikti šādi valsts pārvaldes uzdevumi:
1. Veicināt sabiedrības, jo īpaši jauniešu, izglītošanu un informēšanu par
publiskās vēstures teorētiskajiem jautājumiem un Latvijas vēstures
tēmām, tai skaitā pretrunīgi skaidrotajiem Latvijas okupācijas
vēstures jautājumiem;
2. Sekmēt sociālās atmiņas izpēti, attīstīt un īstenot publiskās vēstures
iniciatīvas Latvijas reģionos;
3. Nodrošināt informācijas apriti un publicitāti par Pārvaldes uzdevumu
īstenošanas gaitā veiktajiem pētījumiem un citām aktivitātēm.
Valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros divu gadu laikā tika sasniegti šādi
rezultatīvie rādītāji:
1) Ir izstrādāts viens pētījums par Latvijas sociālās atmiņas dinamiku un
aktuālajām problēmām „Latvijas sociālās atmiņas monitorings”;
2) Izstrādāti 20 analītiski ziņojumi (plānotais rādītājs – 16 analītiski
ziņojumi) par dezinformācijas gadījumiem saistībā ar Latvijas vēsturi,
kas publicēti medijos, sociālajos tīklos un Latvijas Okupācijas muzeja
tīmekļvietnē;
3) Katru gadu izstrādāts viens speciāls (ad hoc) ziņojums, kas analizē
maldinošus naratīvus par Latvijai nozīmīgiem notikumiem. 2017.gadā
izstrādāts speciāls ziņojums „Seši izplatītākie mīti par Latvijas valsts
dibināšanu”, savukārt 2018.gadā – „Kā PSRS izturējās pret
leģionāriem pēc kara?”;
4) 2017.gadā noorganizēti trīs un 2018.gadā viens seminārs Latvijas
reģionos vēstures skolotāju, reģionālo mediju un muzeju darbinieku
auditorijai par dezinformācijas gadījumiem, kas saistīti ar Latvijas
vēsturi;
5) 2018.gadā noorganizēti 10 semināri dažādās Latvijas reģionu
izglītības iestādēs jauniešiem par Latvijas valsts dibināšanas un
valstiskuma demontāžas dubultās okupācijas rezultātā jautājumiem.
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2017.gads

15 000 euro
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