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Biedrība „Latvijas Grāmatizdevēju asociācija”
2016.gada 27.janvāris – 2018.gada 28.decembris
Piešķirtā finansējuma mērķi:
1. sagatavot, koordinēt un nodrošināt Latvijas pārstāvniecību
starptautiskos grāmatniecības pasākumos;
2. nodrošināt ar Latvijas kultūru un vēsturi saistītu izdevumu
tapšanas atbalstu angļu valodā, gatavojoties Latvijas
pārstāvniecībai Londonas grāmatu tirgū Baltijas valstu viesu
valsts statusā 2018.gadā;
3. nodrošināt Latvijā izdoto grāmatu
mākslinieciski
poligrāfiskās kvalitātes profesionālo izvērtējumu kalendārā
gada ietvaros.
Valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros tika sasniegti šādi rezultatīvie
rādītāji:
Ikgadēji nodrošināta Latvijas pārstāvniecība trīs starptautiskos
grāmatu tirgos – Leipcigā, Boloņā un Frankfurtē, veicinot Latvijas
literatūras darbu pazīstamību un darbu tulkojumu tiesību
pārdošanu ārvalstīs:
1. nodrošināti Latvijas stendi (stenda tehniskā izveide, stenda
īres maksa, ekspluatācija, tehniskie izdevumi, 3-5 darbinieki)
3 nozīmīgākajās starptautiskās grāmatu mesēs un 39-57
autoru, izdevēju, tulkotāju un nozaru profesionāļu
pārstāvniecība (plānoti 12 pārstāvji) profesionālos
pasākumos – 7-8 lasījumos un grāmatu prezentācijās, t.sk. 3
literāro aģentu dalība grāmatu tirgos Latvijas literatūras
tiesību pārdošanai;
2. Leipcigas grāmatu tirgū nodrošināti 4-6 lasījumi ar 4-6
moderatoru iesaisti 2016. un 2017.gadā, savukārt
2018.gadā, izvērtējot profesionāļu auditorijas piesaisti,
nodrošināta bērnu grāmatu ilustrāciju izstāde Boloņas
grāmatu tirgū 2018.gadā un 26 ilustratoru darbu
prezentācija Frankfurtes grāmatu tirgū 2018.gadā;
3. ikgadēji nodrošinātas un koordinētas 3 literatūras un
grāmatniecības organizāciju ekspertu darba grupas (plānota
1 darba grupa) ar vismaz 4-5 pārstāvjiem , kas izstrādāja
katra tirgus specifikai atbilstošu koncepciju, stenda saturu,
grāmatu kolekcijas atlasi un kritērijus dalībnieku atlasei
dalībai katrā no grāmatu tirgiem;
4. ikgadēji izveidoti, izdoti un izplatīti vismaz 3 informatīvi
materiāli par Latvijas literatūru svešvalodās (plānoti 2
izdevumi);
5. nodrošināta ārvalstu izdevēju datu bāzes izveide,
aktualizēšana un papildināšana, ikgadēji papildinot datu bāzi
ar 105-150 izdevēju datiem un kopumā ietverot 887 ārvalstu
izdevēju datus (plānoti 220) – nosaukums, vadītāja vārds,
uzvārds, kontaktpersona, valsts, izdošanas valodas,
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izdevējdarbības profils.
Nodrošināta ar Latvijas kultūru un vēsturi saistītu izdevumu
tapšana angļu valodā, gatavojoties Latvijas pārstāvniecībai
Londonas grāmatu tirgū Baltijas valstu viesu valsts statusā
2018.gadā:
1. konkursa kārtībā nodrošināts atbalsts 7 ar Latvijas kultūru un
vēsturi saistītu darbu izveidei un izdošanai angļu valodā
(plānoti 4 izdevumi): 2016.gadā – 4 izdevumi, 2017.gadā – 3
izdevumi;
2. nodrošināta Latvijas un ārvalstu izdevēju informēšana par
konkursa norisi un tā sniegtajām iespējām.
Nodrošināts Latvijā izdoto grāmatu mākslinieciski poligrāfiskās
kvalitātes profesionālais izvērtējums kalendārā gada ietvaros,
ikgadēji organizējot grāmatu mākslas konkursu „Zelta ābele”:
1. izstrādāts grāmatu novērtējuma nolikums, lai efektīvi un
pilnvērtīgi izvērtētu grāmatu mākslinieciski poligrāfisko
kvalitāti, atklājot un ilustrējot grāmatu saturu;
2. izveidota ekspertu komisija 7 pārstāvju sastāvā grāmatu
izvērtēšanai un nodrošināts ekspertu komisijas darbs
saskaņā ar grāmatu novērtējuma nolikumu;
3. nodrošināta mākslinieciski un poligrāfiski kvalitatīvāko
grāmatu nominēšana 7-9 nominācijās un 1 sasniegumu
apbalvošanas pasākums, kā arī vairākas publiskas nominēto
grāmatu izstādes Latvijā un ārvalstīs (Tallina, Leipciga,
Frankfurte), 1 izdevums par nominētajām grāmatām un
publicitātes nodrošināšana Latvijas medijos.
Secinājumi: Valsts pārvaldes uzdevuma veicējam noteiktie
rezultatīvie rādītāji ir sasniegti un atsevišķos rādītājos pārsniegti,
sniedzot iespēju Latvijas grāmatniecības kvalitātes kāpināšanai
Latvijā un veicinot Latvijas literatūras, ilustrācijas un
grāmatniecības pazīstamību ārvalstīs un eksportu.
2016.gads
Plānotais - 90 000 EUR
Faktiskais - 90 000 EUR
2017.gads
Plānotais - 90 000 EUR
Faktiskais -80 378 EUR
2018.gads
Plānotais - 50 000 EUR
Faktiskais - 50 000 EUR
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