Kopsavilkums par deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma izpildi
Valsts pārvaldes
uzdevums

Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu Latvijas
profesionālās literārās rakstniecības tradīcijas apguves nodrošināšanai
un attīstībai

Valsts pārvaldes
uzdevuma veicējs

biedrība „Latvijas Rakstnieku savienība”

Valsts pārvaldes
uzdevuma deleģēšanas
periods

2017. gada 13. novembris – 2020. gada 12. novembris

Apraksts un vērtējums
par valsts pārvaldes
uzdevuma izpildes
ietvaros sasniegtajiem
rezultatīvajiem rādītājiem
un izlietotā valsts budžeta
finansējuma atbilstību
līgumā paredzētajiem
mērķiem

Piešķirtā finansējuma mērķi:
1.Veicināt Latvijas profesionālās literārās rakstniecības tradīcijas
nodrošināšanu un attīstību vairākos literatūras žanros, nodrošinot
literārās rakstniecības apguves programmu Rīgā un programmas sadaļas
vismaz divos Latvijas reģionos;
2.Veicināt jauno literātu profesionālo izaugsmi un iesaisti Latvijas un
starptautiskajā literārajā telpā.
Valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros tika sasniegti šādi rezultatīvie
rādītāji:
1.ikgadēji nodrošinātas literārās rakstniecības apguves programma
vairākos literatūras žanros Rīgā un programmas sadaļas vismaz 2
Latvijas reģionos, vidēji gadā nodrošinot 363 programmas dalībnieku
kvalitatīvu, regulāru apmācību, profesionālo prasmju izvērtējumu un
rosinot to motivāciju rakstniecībai.
2. vidēji gadā nodrošināta 36 jauno literātu iesaiste Latvijas literatūras
darbu tulkošanā un interpretāciju veidošanā, kā arī literatūrkritikā.
3. vidēji gadā nodrošināta 62 jauno literātu publicēšanās periodikas
izdevumos, un portālos, tai skaitā nodrošināta platforma
mazākumtautību autoru publicēsanās iespējai.
4. vidēji gadā nodrošināta 51 jauno literātu iesaiste nozīmīgos Latvijas
literatūras pasākumos, lasījumos un citās literatūras nozares aktivitātēs
5. nodrošinātas regulāras radošās meistardarbnīcas literārās
rakstniecības prasmju attīstīšanai un pilnveidošanai dzejā, prozā un
dramaturģijā u.c. žanros, Latvijas un ārvalstu literatūras vēstures un
teorijas semināru programma, individuālas ik nedēļu pieejamas
konsultācijas literārās tradīcijas un literārās rakstniecības prakses
apgūšanai katrā no literatūras žanriem
6. vidēji gadā nodrošināta 73 profesionālu pašmāju un 10 ārvalstu
lektoru iesaiste daudzpusīgas programmas nodrošināšanā.
7. nodrošināts Baltijas literatūras forums par literāro izglītību 2019. gada
decembrī Rīgā.
8. nodrošināts izglītojošs 14 semināru cikls profesionālās kapacitātes
celšanai literātiem un 12 meistardarbnīcas, kā arī 36 radošās literārās

rezidences Dubultu rakstnieku namā 2020. gadā (COVID-19 krīzes
pārvarēšanas kultūrā finansējums).
9. nodrošināta Baltijas Asamblejas balvas laureātu 3 literāro darbu
tulkošana un sagatavošana izdošanai 2020. gadā (COVID-19 krīzes
pārvarēšanas kultūrā finansējums).

Plānotais un faktiski
izlietotais valsts budžeta
finansējums sadalījumā pa
gadiem

Secinājumi: Valsts pārvaldes uzdevuma veicējam noteiktie rezultatīvie
rādītāji ir sasniegti un atsevišķos rādītājos pārsniegti. 2019. gadā un
2020. gadā sekmīgi īstenotas papildus aktivitātes valsts pārvaldes
uzdevumu ietvaros, t.sk., apgūstot COVID-19 krīzes pārvarēšanas
kultūrā finansējumu.
2017./2018.
Plānotais – 43 473 euro
Faktiskais – 43 473 euro
2018./2019.

Plānotais – 43 473 euro
Faktiskais – 43 473 euro

2019./2020.

Plānotais – 48 203 euro
Faktiskais – 123 203 euro (t.sk. COVID-19 krīzes
pārvarēšanas kultūrā finansējums 75 000 euro).
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