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2016. gada 13. decembra
rīkojumam Nr. 769

Pārskats par
Latvijas valsts simtgades pasākumu plānam 2017.–2021.gadam
īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma
izlietojumu 2019. gadā

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums

Izstāde „Latvijas Sarkanais Krusts 100”, 2019.
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks

I.

Pasākuma saturiskais pārskats

Atspoguļot „Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts”” darbību un
lomu Latvijas Republikas attīstības kontekstā no 1918. gada līdz
2018. gadam.
Stacionārās izstādes pielāgošana ceļojošai izstādei:
2. Īstenoto
aktivitāšu
 veikta materiālu digitalizēšana, fotografēšana; janvāris
apraksts un laika grafiks
 sagatavota un pielāgota tekstuālā informācija; janvāris;
 veikta ceļojošās izstādes informatīvā materiāla
maketēšana, sagatavoti 10 informatīvi baneri; februāris
 ceļojošās izstādes priekšmetu iepakošana, aizvešana un
uzstādīšana; 26. - 28. februāris
1.Pasākuma mērķis

Izstādes atklāšana „Profesora Aleksandra Bieziņa muzejā” 1.
martā
3. Pasākuma
Izstāde mērķauditorija: skolēnu grupas, studenti, pensionāri,
mērķauditorija
(t. sk. tūristi, biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” darbinieki,
plānotās iedzīvotāju grupas, brīvprātīgie un to sadarbības partneri un citi interesenti.
sasniegto iedzīvotāju skaits
(tiešā
un
netiešā
mērķauditorija),
iespēja
līdzdarboties un/vai sniegt
atgriezenisko
saiti,
daudzveidīgu
pieejamības
aspektu nodrošināšana utt.)
4. Sadarbības partneri (t.sk. Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”
reģionu,
pilsoniskās
sabiedrības u.c. pārstāvji)
5. Pasākumu
rezultātu Apmeklētājiem un citiem interesentiem ir iespēja izprast
ilgtspēja /paliekošā vērtība starptautiskās organizācijas biedrības „Latvijas Sarkanais

Krusts” nozīmīgo lomu Latvijas Republikā no tās izveides
1918. gada 20. novembra līdz tās funkcijām un darbībai
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šodienas sabiedrībā.

Izstādi „ Pāvilostas novadpētniecības muzejā” no 18. septembra

6. Pasākuma
publicitāte(t.sk.iespieddarbu, līdz 29. novembrim apskatījuši 573 apmeklētāji
reklāmu,
publisko Sagatavota ceļojošā izstāde “Latvijas Sarkanais Krusts - 100” paziņojumu izvietošana
“Profesora Aleksandra Bieziņa muzejs”, Madonas novads,
(piemēram, tīmekļa vietnes adrese,
laikraksta,
mediju,
raidījuma
nosaukums utt.)

Sarkaņu pagasts “Jaundilmaņi”, no 1. marta līdz 31. augustam
907 apmeklētāji

7. Cita informācija
(kas bija
īstenošanā )

būtiska

pasākuma

II.

Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji
euro

Izdevumu
klasifikāciju
kodi atbilstoši
ekonomiskajām
kategorijām

Izdevumu klasifikāciju kodu
atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām nosaukums

Plāns

Izpilde

Starpība*

1

2

3

4

5=3-4

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

2473
2473

2473
2473

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas un 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

2473

2473

2473

2473

1000-9000
1000-4000;
6000-7000
1000-2000
1000
2000
3000
7100-7500
7310

7350

5000; 9000
utt.
*50 eur samaksāts no muzeja līdzekļiem
*Starpības
pamatojums

Ministrijas vai citas centrālās
valsts iestādes vadītājs:

Direktore Edīte Bērziņa
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Sagatavotājs:

Medicīnas vēstures izpētes un ekspozīciju darba nodaļas
vadītājs, Mārtiņš Vesperis
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(amats, vārds, uzvārds)
Tālrunis: 67222913
E-pasts:

info@mvm.lv

