Kopsavilkums par deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma izpildi
Valsts pārvaldes uzdevums

valsts pārvaldes uzdevumu veikšana literatūras jomā

Valsts pārvaldes uzdevuma
veicējs

biedrība „Latvijas Rakstnieku savienība”

Valsts pārvaldes uzdevuma
deleģēšanas periods

2016.gada 27.janvāris – 2018.gada 31.decembris

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

(ar gala termiņa pagarinājumu līdz 2019.gada 3.jūnijam)
Piešķirtā finansējuma mērķi:
1.Koordinēt un nodrošināt Latvijas literatūras darbu tulkošanu un
izdošanu ārvalstīs;
2.Veicināt Latvijas literātu un literatūras nozares menedžmenta pārstāvju
iekļaušanos starptautiskajā apritē
3.Veidot informāciju par Latvijas literātiem, tulkotājiem un Latvijas
literatūras darbu tulkojumiem latviešu un angļu valodā ar mērķi
popularizēt Latvijas literatūru Latvijā un ārvalstīs, nodrošinot publiski
pieejamu informācijas resursu tiešsaistē.
Valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros tika sasniegti šādi rezultatīvie
rādītāji:
1.1.Ikgadēji nodrošināta ekspertu darba grupa ar 5 dalībniekiem, kas
izvērtēja ārvalstu izdevēju iesniegtos pieteikumus Latvijas literatūras
darbu tulkojumu izdošanai, kā arī profesionāļu grupa ar 7 dalībniekiem,
kas izvērtēja un akceptēja pilno darbu tulkojumu un paraugfragmentu
tulkojumu veikšanu;
1.2.Kopumā trīs gadu periodā nodrošināts atbalsts 78 Latvijas literatūras
darbu izdošanai ārvalstīs t.sk. 36 Latvijas literatūras darbu izdošanai
angļu valodā;
1.3. Nodrošināti 35 pilnu darbu tulkojumi un 255 darbu paraugfragmentu
un sinopses tulkojumi;
1.4. Nodrošināta grantu programmas kuratoru ikgadēja dalība vidēji 5
pasākumos ārvalstīs un 5 pasākumos Latvijā, lai popularizētu granta
programmas sniegtās iespējas;
1.5. Par izdošanas atbalsta iespējām un konkursiem ikgadēji regulāri
informēti vismaz 70 ārvalstu izdevēji.
2.1. Ikgadēji nodrošināta Latvijas literātu dalība vidēji 12 starptautiskos
festivālos un pasākumos, nodrošināta nozares menedžeru dalība vidēji 8
profesionālos pasākumos ārvalstīs;
2.2. Nodrošināta informācijas aprite ikgadēji vidēji ar 17 festivāliem un
sarptautisku literāru un grāmatniecības pasākumu organizatoriem ar
mērķi nozares profesionāļu iekļaušanās starptautiskā apritē;
3.1. Nodrošināta rakstnieku, tulkotāju un tulkojumu datu bāzes izveide
angļu valodā, kas pieejama www.latvianliterature.lv mājas lapā un
latviešu valodā, kas pieejama www.rakstnieciba.lv lapā.
3.2. angļu valodā izstrādāti un publicēti 84 profili par Latvijas literātiem,
43 profili par tulkotājiem uz svešvalodām un 150 profili par Latvijas
literatūras izdevumiem ārvalstīs;

3.3. latviešu valodā izstrādāti un publicēti 80 profili par Latvijas
literātiem, 43 profili par tulkotājiem uz svešvalodām un 150 profili par
Latvijas literatūras izdevumiem ārvalstīs.

Plānotais un faktiski
izlietotais valsts budžeta
finansējums sadalījumā pa
gadiem

Secinājumi: Valsts pārvaldes uzdevuma veicējam noteiktie rezultatīvie
rādītāji ir sasniegti un atsevišķos rādītājos pārsniegti. 2016. un 2017.gada
finansējums līguma rezultātu pilnīgai izpildei vairākkārtēji pārlikts uz
nākamajiem gadiem, kā arī pagarināti līguma izpildes termiņi sakarā ar
grāmatu izdošanas procesa laikietilpību un specifiku, kā arī
nosacījumiem par finansējuma piešķiršanu ārvalstu izdevējiem pēc
izdotās grāmatas un atskaites iesniegšanas Latvijas Rakstnieku savienībā.
Plānotais – 172 000 EUR
2016.gads
Faktiskais – 135 619.89 EUR
2017.gads

Plānotais – 212 000 EUR
Faktiskais – 223 902.42 EUR

2018.gads

Plānotais – 117 000 EUR
Faktiskais – 143 122.69 EUR
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