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Pārskats par  

Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021. gadam 

 īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma  

izlietojumu 2018. gadā 
 

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs 
(ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums) 

Publisko lekciju cikls “Dodot gaismu, sadegu!” 2018. gada 

septembris, oktobris, novembris, decembris 
(pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks) 

 

I. Pasākuma saturiskais pārskats 
 

1. Pasākuma mērķis Publisko lekciju mērķis ir sabiedrības informēšana par 

medicīnas attīstību, plašajām iespējām, problēmām un 

personālijām ne tikai valsts veidošanās pirmsākumos, bet 

izsekot šiem procesiem caur dažādiem laikmetiem, meklējot 

likumsakarības un izdarot secinājumus par šodienas veselības 

aprūpi un kā to ir ietekmējusi vēsturiskā blakne 

2. Īstenoto aktivitāšu 

apraksts un laika grafiks 

Lekciju norises organizēšana;   

 1. lekcija 20.septembris - 37 interesenti;  

 2. lekcija  - 25. oktobrī  42 interesenti;            

 3.lekcija - 29. novembrī – 49 interesenti;   

4. lekcija 13. decembrī – 27 interesenti;  

Lekciju materiāla publicēšana virtuālajā enciklopēdijā www. 

ieverojamemediki.lv  

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.) 

Lekciju tiešā mērķauditorija ir medicīnas nozarē studējošie un 

strādājošie, medicīnas un vēstures nozares speciālisti. Netiešā 

mērķauditorija - vēstures izpētes entuziasti, skolēni, studenti.   

4. Sadarbības partneri 
(t. sk. reģionu, pilsoniskās 

sabiedrības u. c. pārstāvji) 

Latvijas Ārstu biedrība; Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas 

vēstures institūts   

5. Pasākumu rezultātu 

ilgtspēja/paliekošā vērtība 
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6. Pasākuma publicitāte 

(t. sk. iespieddarbu, 

reklāmu, publisko 

paziņojumu izvietošana, 

piemēram, tīmekļvietnes 

adrese, laikraksta, mediju, 

raidījuma nosaukums utt.) 

 

Interesentiem muzejā ir pieejams informatīvs buklets 

„Medicīnas darbinieki Latvijas Republikas augstākās varas 

pārstāvji 1920-1934” 

 

Pirms lekcijas preses relīze izsūtīta medicīnas nozari 

pārstāvošām mācību iestādēm, ziņu aģentūrai LETA, Latvijas 

Radio un Latvijas Ārstu biedrībai. 

 

7. Cita informācija, 

kas bija būtiska pasākuma 

īstenošanā 

 

 

II. Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji 
euro 

Izdevumu 

klasifikācijas 

kodi atbilstoši 

ekonomiskajām 

kategorijām 

Izdevumu klasifikācijas kodu 

nosaukums atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām  

Plāns Izpilde Starpība* 

1 2 3 4 5 = 3 – 4 

1000–9000 Izdevumi - kopā 500 500  

1000–4000; 

6000–7000 

Uzturēšanas izdevumi 500 500  

1000–2000 Kārtējie izdevumi 500 500  

1000 Atlīdzība 500 500  

2000 Preces un pakalpojumi    

3000 Subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti 

   

7100–7500 Uzturēšanas izdevumu 

transferti 

   

7310 Valsts budžeta uzturēšanas 

izdevumu transferti 

pašvaldībām noteiktam mērķim  

   

7350 Valsts budžeta transferti valsts 

budžeta daļēji finansētām 

atvasinātām publiskām 

personām un budžeta 

nefinansētām iestādēm 

noteiktam mērķim  

   

5000; 9000 Kapitālie izdevumi    

utt.     
 

* Starpības 

pamatojums 

 

 

*EUR 16 samaksāts no muzeja budžeta, 1000 kodā 
 

Ministrijas vai citas centrālās Direktore Edīte Bērziņa 
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valsts iestādes vadītājs 
 (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Sagatavotājs Komunikāciju un izdevumu nodaļas vadītāja , Lienīte Šarkūna 

 (amats, vārds, uzvārds) 

Tālrunis 67222916 

E-pasts  lienite@mvm.lv; info@mvm.lv  
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