2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 13. decembra
rīkojumam Nr. 769
Pārskats par
Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021. gadam
īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma
izlietojumu 2017. gadā
Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs
(ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums)

Slavas aleja "Ārstu zvaigžņu taka",
2017. gads
(pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks)

I.
1. Pasākuma mērķis

2. Īstenoto aktivitāšu
apraksts un laika grafiks

Pasākuma saturiskais pārskats
Atzīmējot Latvijas Republikas 100. gadadienu, Paula Stradiņa
Medicīnas vēstures muzeju ir uzsācis projektu, kas varētu
iezīmēt mūsu laikabiedru ārstu kā sabiedriski aktīvu cilvēku
nozīmību ne tikai veselības nodrošināšanā un pētniecībā, bet
kopējās sabiedrības celšanā, kāda tā bija vērojama jau no
senākiem laikiem līdz mūsdienām.
Tāpat šāda ārstu slavas taka kalpos kā laba iespēja izteikt
zināmu pateicību un morālu gandarījumu mūsdienu ārstiem,
kas ir palīdzējuši pašreizējiem cilvēkiem.
Pasākums atbilst šādam Latvijas valsts svinību virsmērķim:
Latvijas iedzīvotāju attieksme pret valsti un to izpausmes
programmas mērķa grupu segmentos.
Pasākums atbilst šādam Latvijas valsts svinību mērķim:
-stiprināt valstiskuma apziņu, aktualizēt Latvijas valstiskuma
vēsturi, godinot valsts dibinātājus un pieminot notikumus, kas
ietekmējuši Latvijas valsts izveidi, tādējādi nostiprinot izpratni
par Latvijas valstiskumu kā likumsakarīgu ilgstošas attīstības
rezultātu;
-daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un
sasniegumus;
-apliecināt Latvijas kā nacionālas un eiropeiskas 21. gadsimta
valsts vērtības.
Projektu konkurss; marts – augusts
Projekta mākslinieciskā nodevuma izstrāde; augusts –
novembris.
Pasākums atbilst šādam Latvijas valsts svinību kritērijam:
-norise stāsta Latvijas stāstu, dod ieguldījumu Latvijas tēla
veidošanā.
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3. Pasākuma
mērķauditorija (t. sk.
plānotās iedzīvotāju grupas,
sasniegto iedzīvotāju skaits
(tiešā un netiešā
mērķauditorija), iespēja
līdzdarboties un (vai) sniegt
atgriezenisko saiti,
daudzveidīgu pieejamības
aspektu nodrošināšana utt.)
4. Sadarbības partneri
(t. sk. reģionu, pilsoniskās
sabiedrības u. c. pārstāvji)

Tiešā mērķauditorija – muzeja apmeklētāji, Rīgas Stradiņa
Universitāte un Latvijas Universitātes Medicīnas Fakultātes
studenti
Netiešā mērķauditorija – Rīgas iedzīvotāji un viesi.

5. Pasākumu rezultātu
ilgtspēja/paliekošā vērtība

Projekts ļaus pārveidot teritoriju par vizuāli pievilcīgu un
atpazīstamu Rīgas vietu un jaunu mūsdienīgu zīmolu Paula
Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam un Latvijas medicīnas
sasniegumiem kopumā.
Pasākuma paliekošo vērtību veids:
- attīstīta piederības sajūta Latvijas valstij un dzīves vietai;
- radīta jauna kultūras pieredze un emocijas;
- radītas jaunas idejas un koprades formas.
Pasākuma publicitātes aktivitātes plānotas nākamajā pārskata
periodā.

6. Pasākuma publicitāte
(t. sk. iespieddarbu,
reklāmu, publisko
paziņojumu izvietošana,
piemēram, tīmekļvietnes
adrese, laikraksta, mediju,
raidījuma nosaukums utt.)
7. Cita informācija,
kas bija būtiska pasākuma
īstenošanā

II.

Latvijas Āŗstu Biedrība

Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji
euro

Izdevumu
klasifikācijas
kodi atbilstoši
ekonomiskajām
kategorijām
1
1000–9000
1000–4000;
6000–7000
1000–2000
1000
2000
3000
7100–7500

Izdevumu klasifikācijas kodu
nosaukums atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām

Plāns

Izpilde

Starpība*

2
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

3
8000
5500

4
7237
5500

5=3–4
763

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
Uzturēšanas izdevumu
transferti

5500

5500

5500

5500

3

7310

7350

5000; 9000
utt.
* Starpības
pamatojums

Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti
pašvaldībām noteiktam mērķim
Valsts budžeta transferti valsts
budžeta daļēji finansētām
atvasinātām publiskām
personām un budžeta
nefinansētām iestādēm
noteiktam mērķim
Kapitālie izdevumi

2500

1737

*EUR 763 pārcelts uz pasākumu Virtuālā enciklopēdija “100 nozīmīgas
personas Latvijas medicīnas vēsturē, summa tiks atgriezta pasākumam
2018.gadā. Lai nodrošinātu raitu iepriekšminēto pasākumu norisi bija
nepieciešams jau 2017.gadā iegādāties pasākumu realizācijai nepieciešamo
aprīkojumu, līdzekļi tika pārcelti jo šī pasākuma realizācija salīdzinot ar
plānoto kavējās, līdz ar to šāds risinājums bija lietderīgāks.

**EUR 58 samaksāts no muzeja budžeta, 2000 kodā

Ministrijas vai citas centrālās Direktors Kaspars Vanags
valsts iestādes vadītājs
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)
Krājuma publiskās pieejamības programmu vadītāja Diāna Klešnika
(amats, vārds, uzvārds)
Tālrunis 67334943

Sagatavotājs

E-pasts
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diana.klesnika@mvm.gov.lv

