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Atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšana sabiedrības izglītošanai un
izpratnes veicināšanai par Latvijas vēsturi
Latvijas Okupācijas muzeja biedrība
22.11.2018. – 02.12.2019.
Lai nodrošinātu pētījumos balstītu Latvijas vēstures notikumu
skaidrošanu tika noteikti šādi valsts pārvaldes uzdevumi:
1. nodrošināt Latvijas izglītības iestāžu (tai skaitā izglītības iestāžu, kas
īsteno mazākumtautību izglītības programmas) 6.-12.klašu skolēnu
zināšanu un izpratnes par Latviju Otrajā pasaules karā, Latvijas
okupāciju un pretrunīgām Latvijas vēstures tēmām pilnveidošanu;
2. nodrošināt Latvijas izglītības iestāžu (tai skaitā izglītības iestāžu, kas
īsteno mazākumtautību izglītības programmas) 6.-12.klašu vēstures
skolotāju profesionālo kompetenču celšanu par Latviju Otrajā
pasaules karā, Latvijas okupāciju un pretrunīgi vērtētām vēstures
tēmām.
Valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros divu gadu laikā tika sasniegti šādi
rezultatīvie rādītāji:
1) Okupācijas muzeja telpās noorganizētas 104 tematiskās
nodarbības Latvijas izglītības iestāžu (tai skaitā mazākumtautību)
6. – 12. klašu skolēniem un skolotājiem par Latviju Otrajā
pasaules karā;
2) nodrošināts Okupācijas muzeja apmeklējums 489 skolēniem no
18 izglītības iestādēm;
3) noorganizētas 34 izbraukuma nodarbības Latvijas reģionu
izglītības iestādēs (tai skaitā mazākumtautību);
4) nodrošināta ceļojošo izstāžu izvietošana 12 izglītības iestādēs un
kultūras centros, iesaistot 35 850 apmeklētājus;
5) veikta ekspozīcijas pilnveidošana, izstādot ekspozīcijas mēneša
priekšmetus, kā arī veicot jaunus ekspozīcijas tekstu tulkojumus
krievu, vācu un franču valodās;
6) uzlabotas esošās muzeja nodarbību programmas;
7) īstenoti 6 muzeja gidu apmācību semināri par vēstures
problēmjautājumiem un metodiku gidu darbam ar jauniešiem un
skolēniem;
8) īstenota 1 tālākizglītības kursa programma, nodrošinot 3
tematisko semināru norisi 101 dalībniekam, kā arī nodrošināta
tālākizglītības
kursu
programmas
pieejamība
muzeja
tīmekļvietnē;
9) muzeja telpās noorganizēti 4 publiski pasākumi:
- tematisks pasākums „Rīga 1941.-1944.gadā vācu virsnieka
kinokamerā”;
- Antona Naumļuka fotoizstādes „Pieaugusī Krimas bērnība”
atklāšana;
- Timotija Snaidera grāmatas „Melnā zeme” atvēršana;
- Ineses Dreimanes romāna „Vēstule ar pielikumu” atvēršana;
10)
nodrošināta muzeja pasākumu publicitāte;
11)
veikta muzeja tīmekļvietnes Izglītības sadaļas papildināšana.
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