Kopsavilkums par deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma izpildi
Valsts pārvaldes
Valsts pārvaldes uzdevums video mākslas jomā.
uzdevums
Valsts pārvaldes
Biedrība “Mākslas centrs Noass”
uzdevuma veicējs
Valsts pārvaldes
2018. gada 13.marts– 2020. gada 31. decembris
uzdevuma deleģēšanas
periods
Apraksts un vērtējums
Piešķirtā finansējuma mērķi :
par valsts pārvaldes
• veidot, koordinēt un attīstīt starptautisko sadarbību un
uzdevuma izpildes
pārstāvēt Latvijas video mākslas nozari starptautiskās
ietvaros sasniegtajiem
sadarbības organizācijās un projektos:
rezultatīvajiem rādītājiem
• nodrošināt sadarbības dibināšanu un uzturēšanu ar video
un izlietotā valsts budžeta
mākslas centriem, institūtiem un organizācijām ārvalstīs;
finansējuma atbilstību
• organizēt ārvalstu elektroniskās mākslas speciālistu,
līgumā paredzētajiem
kuratoru vizītes Latvijā ar mērķi iepazīstināt ar Latvijas
mērķiem
video mākslas aktualitātēm;
• veicināt un koordinēt Latvijas video mākslas atsevišķu
mākslinieku līdzdalību starptautiskos projektos, izstādēs,
festivālos u.c. pasākumos ārvalstīs;
• veicināt informācijas apriti par video mākslas nozari vietējā
un starptautiskajā līmenī:
• par konkrētiem pasākumiem, sadarbības projektiem,
izglītības, finansējuma u.c. iespējām ārvalstīs informēt
Latvijas elektroniskās mākslas nozares profesionāļus;
• par Latvijas video mākslas nozares aktualitātēm un
personālijām, u.c. interesējošo informāciju sniegt ārvalstu
sadarbības partneriem;
• atlasīt un uzkrāt aktuālo informāciju par norisēm Latvijas
video mākslā un elektroniskās mākslas nozares
māksliniekiem latviešu un angļu valodā:
• atlasīt, uzkrāt aktuālo informāciju (par Latvijas video
mākslas nozares aktualitātēm, personālijām, mākslas
darbiem u.c.) un nodrošināt publisku pieejamību
informācijas resursam;
• atlasīto, uzkrāto informāciju par video mākslas nozares
māksliniekiem un viņu daiļradi ievietot Kultūras ministrijas
uzturētajā Mākslinieku reģistrā (sadaļa datu bāzē
https://is.kulturaskarte.lv) un Kultūras informācijas sistēmu
centra uzturētajā Mākslinieku reģistra kolekcijā (sadaļa datu
bāzē http://is.nmkk.lv) latviešu valodā, nodrošināt regulāru
tās aktualizēšanu;
• sagatavot video mākslas darbu aprakstus izmantošanai
Laikmetīgās mākslas kolekciju un laikmetīgās mākslas
centru datu bāzēs.
Valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros tika sasniegti šādi
rezultatīvie rādītāji:
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Ikgadēji nodrošināta sadarbības dibināšana un uzturēšana ar
21-22 elektroniskās mākslas centriem, institūtiem un
organizācijām ārvalstīs
Ikgadēji organizētas 2-3 ārvalstu elektroniskās mākslas
speciālistu, kuratoru vizītes Latvijā ar mērķi iepazīstināt ar
Latvijas vizuālās mākslas aktualitātēm;
Ikgadēji koordinēta 5-6 Latvijas elektroniskās mākslas
atsevišķu mākslinieku līdzdalība starptautiskos projektos,
izstādēs, festivālos u.c. pasākumos ārvalstīs;
Ikgadēji sniegta informācija Latvijas elektroniskās mākslas
nozares profesionāļiem par konkrētiem pasākumiem,
sadarbības projektiem, kā arī izglītības, finansējuma u.c.
iespējām ārvalstīs (240-261 vienības);
Ikgadēji sniegta informācija ārvalstu sadarbības partneriem
par Latvijas elektroniskās mākslas nozares aktualitātēm,
personālijām u.c. interesējošo informāciju (117-160
vienības);
atlasīta un uzkrāta aktuālā informācija par Latvijas
elektroniskās mākslas nozares aktualitātēm, personālijām,
mākslas darbiem u.c., (ikgadēji 64 - 66 vienības); kā arī
nodrošināta publiska pieejamība informācijas resursam.
atlasītā, uzkrātā informācija par elektroniskās mākslas
nozares māksliniekiem un viņu daiļradi (ikgadēji 18-22
mākslas darbi) ievietota Kultūras ministrijas uzturētajā
Mākslinieku
reģistrā
(sadaļa
datu
bāzē
https://is.kulturaskarte.lv) un Kultūras informācijas sistēmu
centra uzturētajā Mākslinieku reģistra kolekcijā (sadaļa datu
bāzē http://is.nmkk.lv), nodrošināta regulāra tās
aktualizēšana.

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: 14 533 euro
Faktiskais: 14 533 euro
Plānotais 14 833 euro
Faktiskais: 14 833 euro
Plānotais: 14 920 euro
Faktiskais: 14 920 euro
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