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Latvijas Okupācijas muzeja likuma 3.panta pirmajā daļā un 4.panta
pirmajā daļā deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu veikšana kultūras
jomā
Latvijas Okupācijas muzeja biedrība
28.02.2020. – 31.12.2020.
Lai nodrošinātu deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu kultūras
jomā, ir veikti prioritārie uzdevumi:
1. nodrošināta muzeja pamatfunkciju īstenošanu muzeja
apsaimniekotajās telpās un izstādes „Stūra māja. Lieta
Nr.1914/2014” satura uzturēšana ēkā Rīgā, Brīvības ielā 61;
2. nodrošināta Okupācijas muzeja pamatdarbību un darbības
attīstība valsts kultūrpolitikas ietvaros atbilstoši Latvijas
Okupācijas muzeja likumā un Muzeju likumā noteiktajiem
Okupācijas muzeja darbības mērķiem un uzdevumiem.
Valsts pārvaldes uzdevumu kultūras jomā ietvaros tika sasniegti šādi
rezultatīvie rādītāji:
1) Nodrošināta bezmaksas izstādes „Stūra māja. Lieta
Nr.1914/2014” satura uzturēšana, ekskursijās piedalījušies 669
skolēni; izstādē “Stūra māja. Lieta Nr.1914/2014” 12 532
apmeklētāju
2) 2020.g. kopumā Muzejs uzņēmis 27 677 apmeklētāju;
3) Notikušas 16 protokola vizītes ārvalstu amatpersonām;
4) Muzeja pētnieki nodrošinājuši 10 tēmu izpēti, nolasītas 3 lekcijas
konferencēs, sniegtas 8 ekspertīzes un intervijas;
5) Turpināts pētījums par civiliedzīvotāju beztiesas nošaušanu Rīgas
Centrālcietumā 1941.g.27.-29.jūnijā (2 autorloksnes);
6) Nodrošināta Muzeju krājuma 53 898 vienību saglabāšana;
7) Muzeja pamatkrājums papildināts ar 2 127 vienībām;
8) Muzeja krājums izmantots 30 projektos;
9) Sagatavotas 2 muzeja izstādes; 2 ceļojošās izstādes, 5
ekspresizstādes un 4 virtuālās izstādes;
10) Sistematizēts un papildināts Muzeja materiālu klāsts internetā,
izstrādātas 5 attālinātas programmas skolēniem;
11) Notikuši skolotāju profesionālās pilnveides kursi ar 75 skolotāju
piedalīšanos;
12) Muzejā notikušas 18 skolēnu nodarbības, piedalījušies 355
skolēni; gidi vadījuši 156 ekskursijas 800 apmeklētājiem.
Muzeju darbību ietekmējuši Covid-19 pandēmijas noteiktie
epidemioloģiskie ierobežojumi
2020.gads
209 143,00 euro, tai skaitā 78 000,00 euro izstādes
„Stūra māja. Lieta Nr.1914/2014” darbības turpināšanai
un attīstībai
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