Kopsavilkums par deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma izpildi
Valsts pārvaldes
Valsts pārvaldes uzdevuma - laikmetīgās mākslas pieejamības
uzdevums
nodrošināšana - veikšana
Valsts pārvaldes
Biedrība “Kim?”
uzdevuma veicējs
Valsts pārvaldes
2018. gada 28.marts– 2020. gada 31. decembris
uzdevuma deleģēšanas
periods
Apraksts un vērtējums
Piešķirtā finansējuma mērķi :
par valsts pārvaldes
• veicināt inovatīvas, starptautiski aktuālas laikmetīgās
uzdevuma izpildes
mākslas attīstību, organizējot profesionālas laikmetīgās
ietvaros sasniegtajiem
mākslas izstādes
rezultatīvajiem rādītājiem
• iesaistīties Latvijas valsts simtgades starptautiskās
un izlietotā valsts budžeta
programmas īstenošanā, tostarp: nodrošināt 1 (vienas)
finansējuma atbilstību
laikmetīgās mākslas izstādes norisi Francijā 2018.gadā;
līgumā paredzētajiem
nodrošināt Latvijas autoru pārstāvniecību, laikmetīgās
mērķiem
mākslas darbu prezentāciju un diskusijas par laikmetīgo
mākslu moderēšanu Latvijas valsts simtgades starptautiskās
programmas ietvaros Londonā, Lielbritānijā 2018.gadā;
• veicināt sabiedrības izpratni un rosināt tās interesi par
Latvijas un pasaules laikmetīgo mākslu, organizējot
lekcijas, seminārus, meistarklases un citus pasākumus par
laikmetīgo mākslu, filmu seansus par laikmetīgās mākslas
parādībām, pēc iespējas aptverot dažādu sociālo grupu un
dažāda vecuma iedzīvotājus; nodrošinot gidu pakalpojumus
un izglītojošas programmas organizēto izstāžu padziļinātai
iepazīšanai; sagatavojot un publiskojot informatīvus
materiālus par organizētajām izstādēm; nodrošināt
pasākumu publicitāti, pēc iespējas aptverot dažādu sociālo
grupu un dažāda vecuma iedzīvotājus.
Valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros tika sasniegti šādi
rezultatīvie rādītāji:
• Ikgadēji īstenotas 20-22 profesionālas laikmetīgās mākslas
izstādes;
• Ikgadēji organizētas 25-30 lekcijas, semināri, meistarklases
un citi pasākumi par laikmetīgo mākslu;
• Ikgadēji nodrošinātas 100 ekskursijas gidu pavadībā un 35
izglītojoši pasākumi organizēto izstāžu padziļinātai
iepazīšanai.
• Ikgadēji sagatavoti un publiskoti 20 informatīvi materiāli
par organizētajām izstādēm;
• nodrošināta pasākumu publicitāte, pēc iespējas aptverot
dažādu sociālo grupu un dažāda vecuma iedzīvotājus – 40
informatīvas publikācijas gadā.
• Simtgades starptautiskās programmas ietvaros 2018.gadā
īstenota 1 izstāde Francijā un Latvijas autoru pārstāvniecība,
laikmetīgās mākslas darbu prezentācija un diskusijas par
laikmetīgo mākslu moderēšana Lielbritānijā.
Secinājumi: Valsts pārvaldes uzdevuma veicējam noteiktie
rezultatīvie rādītāji ir sasniegti.

Plānotais un faktiski
2018.gads
izlietotais valsts budžeta
finansējums sadalījumā pa 2019.gads
gadiem

2020.gads
Neatbilstoši veiktie
izdevumi
Neatgūto līdzekļu apmērs
no neatbilstoši veiktajiem
izdevumiem
Cita informācija

Plānotais: 56 000 euro
Faktiskais: 56 000 euro
Plānotais 25 000 euro
Faktiskais: 38 000 (papildus: 13000 euro papildu
rezultatīvo rādītāju - 2 laikmetīgās mākslas izstāžu
īstenošanas un to pavadošās programmas
sasniegšanai)
Plānotais: 25 0000 euro
Faktiskais: 25 0000 euro
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