Kopsavilkums par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu sabiedrības izglītošanai un izpratnes veicināšanai
par Latvijas vēsturi izpildi
Valsts pārvaldes uzdevums

Atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšana sabiedrības izglītošanai un
izpratnes veicināšanai par Latvijas vēsturi
Latvijas Okupācijas muzeja biedrība

Valsts pārvaldes uzdevuma
veicējs
Valsts pārvaldes uzdevuma
19.02.2020. – 31.12.2020.
deleģēšanas periods
Apraksts un vērtējums par
Lai veicinātu sabiedrības izglītošanu un izpratnes veicināšanu par Latvijas
valsts pārvaldes uzdevuma
vēsturi, tika noteikti šādi valsts pārvaldes uzdevumi:
izpildes ietvaros
1. Nodrošināt Latvijas izglītības iestāžu (tai skaitā izglītības iestāžu, kas
sasniegtajiem rezultatīvajiem
īsteno mazākumtautības izglītības programmas) 6. – 12. klašu skolēnu
rādītājiem un izlietotā valsts
zināšanu un izpratnes par Latviju Otrā pasaules karā, Latvijas
budžeta finansējuma
okupāciju un pretrunīgām Latvijas vēstures tēmām pilnveidošanu;
atbilstību līgumā
2. Nodrošināt Latvijas izglītības iestāžu (tai skaitā izglītības iestāžu, kas
paredzētajiem mērķiem
īsteno mazākumtautības izglītības programmas) 6. – 12. klašu
vēstures skolotāju profesionālās kompetences pilnveidošanu par
Latviju Otrajā pasaules karā, Latvijas okupāciju un pretrunīgi
vērtētām vēstures tēmām.
Valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros tika sasniegti šādi rezultatīvie
rādītāji:
1)
Īstenotas 15 tematiskās nodarbības Okupācijas muzeja telpās, taču
laikā, kad skolēni nevarēja apmeklēt muzeju klātienē, nodarbības
"Padomju deportācijas" un "Ebreju vēsture Latvijā un holokausts"
papildinātas ar materiāliem un uzdevumiem un pieejamas virtuāli;
2)
Īstenota Skolu atbalsta programma;
3)
Organizētas izbraukuma nodarbības Latvijas reģionu izglītības
iestādēs;
4)
Izvietotas ceļojošās izstādes izglītības iestādēs un kultūras centros;
5)
Tika veikta Okupācijas muzeja pagaidu ekspozīcijas papildināšana
un jaunu tēmu izstrāde pamatekspozīcijai (ir izstrādātas 11 tēmas);
6)
Tika veikta Okupācijas muzeja programmu uzlabošana un izglītības
materiālu izveide par ģimenēm ekspozīcijā integrētām Okupācijas
muzeja nodarbībām, tulkojumi angļu un krievu valodās. Sagatavoti
materiāli par 6 ģimenēm - papildus ekspozīcijas materiāliem
apkopoti visi muzeja krājumā esošie materiāli - video liecības,
fotogrāfijas un citi;
7)
Īstenoti4 Okupācijas muzeja gidu apmācības semināri;
8)
Īstenoti 3 semināri par tālākizglītības kursu programmām;
9)
Veikti 2 publiski pasākumi - ukraiņu režisores dokumentālā filma
"Nesalauztās sievietes" un tikšanās ar filmas autoriem, kā arī divi
seansi monoizrādei "Mana Magadana"';
10) Sagatavoti 11 video sižeti ekspozīcijas virtuālai apskatei, tajos
muzeja gidi izstāsta muzeja stāstu;
11) Veikta Okupācijas muzeja tīmekļvietnes papildināšana ar jaunām
publikācijām - sagatavota video stāstu sērija "Bērnība. Pieci stāsti
par", kā arī vietne papildināta ar mācību metodisko materiālu
"Latvijas valsts pamati" - 5filmas un 5 grāmatas.
Plānotais un faktiski
izlietotais valsts budžeta
14 000,00 euro
2020.gads
finansējums sadalījumā pa
gadiem

Neatbilstoši veiktie izdevumi
Neatgūto līdzekļu apmērs no
neatbilstoši veiktajiem
izdevumiem
Cita informācija
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