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 2018. gadā
Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs
(ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums)

Slavas aleja "Ārstu zvaigžņu taka",
2018.gada septembris
(pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks)

I.
1. Pasākuma mērķis

2. Īstenoto aktivitāšu
apraksts un laika grafiks

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)
5. Pasākumu rezultātu
ilgtspēja/paliekošā vērtība

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.
Video ieraksts un montāža; jūnijs-jūlijs
Projekta saskaņošana būvvaldē, Latvenergo un citās
kompetentās iestādēs – augusts - septembris
Slavas takas montāža – septembris;
Slavas takas oficiālā atklāšana 29.11.2018
Tiešā mērķauditorija – muzeja apmeklētāji, Rīgas Stradiņa
Universitāte un Latvijas Universitātes Medicīnas Fakultātes
studenti
Netiešā mērķauditorija – Rīgas iedzīvotāji un viesi

Latvijas Ārstu Biedrība

Projekts paredzēts ilgtspējīgā izmantošanā, nākamajos gados
attīstot to un ik gadu pievienojot nākamo ārstu “slavas vietu”,
piesaistot šo atklāšanu nozīmīgiem notikumiem. Kopumā uz
takas nākotnē (25 gadu laikā līdz 2043. gadam) varētu būt 33
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izcilu ārstu elementu, kas veidos nobeigtu vides sabiedriski
nozīmīgu patstāvīgu objektu.
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.

Sagatavots informatīvs buklets par Slavas takā iekļautajiem
mediķiem.
http://www.mvm.lv/lv/zinas/lekcija-20gs-latviesu-izcilibasmedicina

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
7310

7350

5000; 9000
utt.
* Starpības
pamatojums

Izdevumu klasifikācijas kodu
nosaukums atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām

Plāns

Izpilde

Starpība*

2
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

3
1000
1000

4
1763
1763

5=3–4
763
763

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

1000

1763

763

1000

1763

763

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

Ministrijas vai citas centrālās
valsts iestādes vadītājs

Direktore Edīte Bērziņa

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Sagatavotājs

Galvenais speciālists, Juris Salaks

(amats, vārds, uzvārds)

Tālrunis

67222914

E-pasts

Juris.salaks@gmail.com

