Kopsavilkums par deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma izpildi
Valsts pārvaldes
uzdevums

Par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma – daudzpusīgas kultūras
atspoguļošana iknedēļas interneta kultūras medijā – veikšanu

Valsts pārvaldes
uzdevuma veicējs

A/s „Latvijas Mediji”

Valsts pārvaldes
uzdevuma deleģēšanas
periods

2018. gada 23. janvāris – 2020. gada 31. decembris

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. nodrošināt daudzpusīgu Latvijas (galvaspilsēta un reģioni) un
ārvalstu kultūras aktualitāšu, norišu un procesu analītiski
daudzveidīgu
vērtējumu
un
starpnozaru
diskusiju
atspoguļošanu kultūras medijā latviešu valodā;
2. nodrošināt profesionālu kultūras medijā veidotās informācijas
radīšanu un regulāru periodisku publicēšanu.
Valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros tika sasniegti šādi rezultatīvie
rādītāji:
nodrošināta daudzveidīga un regulāri aktualizēta kultūras
atspoguļošana un kultūras materiālu publicēšana iknedēļas drukas
kultūras medijā “Kultūrzīmes” un ar to saistītājā interneta vietnes
sadaļā www.la.lv
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

ikgadēji nodrošinātas 145-166 recenzijas par nozīmīgākajām
norisēm Latvijā kultūras apakšnozarēs – mūzika, teātris, deja,
literatūra un grāmatniecība, vizuālā māksla, arhitektūra,
dizains, kino u.c.;
ikgadēji nodrošinātas vidēji 16 publikācijas gadā par
nozīmīgām Latvijas vai ārvalstu kultūras norisēm pasaulē
un/vai starptautiska mēroga norisēm Latvijā;
ikgadēji nodrošinātas vidēji 49 intervijas ar Latvijas vai
ārvalstu kultūras personībām;
ikgadēji nodrošināti vidēji 33 problēmraksti, kas skar
starpdisciplināras tēmas – kultūra un ekonomika, kultūra un
radošās industrijas, kultūra un izglītība, kultūra un zinātne,
kultūra un integrācija, kultūra un reģioni, kultūra un dzīves
kvalitāte, kultūras mantojums, kultūras atmiņu institūcijas,
kultūras digitalizācija u.c.;
ikgadēji nodrošināta vidēji 27 autoru jaundarbu (literatūra,
vizuālā māksla, fotogrāfija u.c.) publicēšana;
ikgadēji nodrošinātas 12 profesionāļu diskusijas par Latvijas
kultūrā aktuālām problēmām;
nodrošināta 5 podkāstu izveide un publicēšana par kultūrā
aktuālām tēmām;
ikgadēji nodrošināta profesionālu kultūras žurnālistu iesaiste
un vismaz 4 ārštata autoru iesaiste kultūras atspoguļošanai
mēnesī;
ikgadēji nodrošināti drukas izdevuma 49-52 numuri gadā ar
tirāžu vidēji 13 000 eksemplāri, vidējais abonentu skaits 9500

Plānotais un faktiski
izlietotais valsts budžeta
finansējums sadalījumā pa
gadiem

gadā; www.la.lv kultūras sadaļas apmeklējums sasniedzis 80
000 unikālo apmeklētāju mēnesī;
10.
nodrošināta kultūras medija abonēšanas iespēja, kā arī veidotās
informācijas saglabāšana, arhivēšana un pieejamība lietotājiem
tīmekļvietnes www.la.lv sadaļā;
11.
2018.un 2019. gadā nodrošināta Latvijas 100-gadei veltītu
tematisko avīzes pielikumu sagatavošana, druka un papildu
tirāžas nodrošināšana:
Secinājumi: Valsts pārvaldes uzdevuma veicējam noteiktie
rezultatīvie rādītāji ir sasniegti un atsevišķos rādītājos
pārsniegti. 2018. un 2019. gadā ar papildus valsts atbalstu
īstenota ar Latvijas valsts 100-gadi saistīta sabiedrības
informēšana par norisēm un aktualitātēm.
2018.
Plānotais -28 458 euro;
Faktiskais – 32 223 euro;
(papildus finansējums 3 775 euro apmērā ar
Latvijas 100-gadi saistītu pielikumu sagatavošanai
un izdošanai)
2019.

Plānotais -28 458 euro;
Faktiskais - 32 433 euro;
(papildus finansējums 3 975 euro apmērā ar
Latvijas 100-gadi saistītu pielikumu sagatavošanai
un izdošanai)

2020.

Plānotais -28 458 euro;
Faktiskais – 47 597 euro.
(papildus 14 229 euro
pārvarēšanai kultūrā)
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