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Ievads 

2017. gadā tika apstiprināts Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un 

zinātnes komunikācijas biedrības sagatavotais projekta pieteikums „Pilsoniskuma 

skola: nevalstisko organizāciju  un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības 

stiprināšanai Latgalē”, ID Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, Latvijas valsts 

budžeta finansētās Sabiedrības integrācijas fonda programmā „NVO fonds”. Tas 

ļāva uzsākt darbu pie biedrības stratēģijas izstrādes, lai nodrošinātu biedrības 

mērķtiecīgu un progresīvu attīstību. Biedrības stratēģija 2017.-2020. gadam 

ietver biedrības un tās biedru līdzšinējās darbības izvērtējumu un nosaka mērķus, 

uzdevumus un sasniedzamos rezultātus biedrības turpmākai darbībai.  
 

Biedrības stratēģija:  

 apskata biedrības un tās biedru līdz šim īstenotos projektus un pasākumus, kā 

arī izveidotos kontaktu un sadarbības tīklus;  

 sniedz biedrības stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīzi;  

 nosaka biedrības vīziju, ilgtermiņa un vidējā termiņa mērķus un sasniedzamos 

rezultātus;  

 definē biedrības vidējā termiņa uzdevumus un aktivitātes; 

 nosaka biedrības stratēģijas uzraudzības kārtību.  
 

Stratēģiju izstrādāja:  

Maija Burima, biedrības valdes priekšsēdētāja, Dr. filol., Daugavpils Universitātes 

profesore,  

Inese Valtere, biedrības valdes locekle, Dr. filol., Daugavpils Universitātes Latvijas 

studiju centra projektu vadītāja, piedaloties Lienei Leikumai-Rimicānei.  

 

Stratēģija apstiprināta 2017. gada 5. septembrī. 
 

Stratēģija sagatavota programmas „NVO fonds” projekta „Pilsoniskuma skola: 

nevalstisko organizāciju  un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības 

stiprināšanai Latgalē”, ID Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, ietvaros.  

Par stratēģijas saturu atbild Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un 

zinātnes komunikācijas biedrība. 
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Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes 

komunikācijas biedrības  “Intelekta parks” līdzšinējās darbības 

izvērtējums 

 
 

Par biedrību  

Daugavpils Universitātes 

Mūžizglītības, kultūras un 

zinātnes komunikācijas 

biedrība ir dibināta 2011. 

gada 13.  decembrī, 

Daugavpilī. Biedrībā ir 

apvienojušies 22 biedri, kas 

pārstāv tādas jomas kā 

izglītība, zinātne, 

mūžizglītība, kultūras komunikācija, integrācija, projektu ieviešana, integrācija, 

sociālais darbs, veselīgs dzīvesveids u.c.. Biedrības biedri ir izglītības, zinātnes, 

kultūras, sociālās un finanšu sfēras darbinieki: pedagogi, zinātnieki, pētnieki, 

finanšu menedžeri, studenti, tai skaitā cilvēki ar īpašām vajadzībām. 

Biedrības dibināšanas misija orientēta uz vairākiem virzieniem: 

1. Sekmēt ilgtspējīgu Latvijas sabiedrības attīstību un Latvijas diasporas 

pašorganizēšanās procesus saistībā ar globālām sociālajām un kultūras 

norisēm, kuru pamatā ir kvalitatīvas, indivīda pašrealizācijai un pilnveidei 

atbilstošas izglītības pieejamība mūža garumā, neatkarīgi no dzimuma, 

rases, reliģiskās piederības, sociālā vai ekonomiskā stāvokļa. 

2. Iesaistīties valsts politikā, lai uzturētu Latvijas sabiedrības saikni ar 

diasporu, stiprinātu piederības sajūtu Latvijai, nodrošinātu nacionālās 

identitātes saglabāšanu, pilsonisko, sabiedrisko kultūras līdzdalību un 

motivētu atgriešanos Latvijā. 

3. Veicināt zināšanu un pieredzes apmaiņu starp dažādiem sabiedrības 

segmentiem vecumposmu aspektā (junioriem, senioriem, bērniem u.c.), 

sniegt prasmes, kas nodrošina integrēšanos dinamisko globālo procesu 

noteiktajās inovācijās dažādās sociālās un kultūras dzīves jomās. 
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4. Izstrādāt stratēģijas un mūsdienīgus risinājumus izglītības kvalitātes 

uzlabošanai, atvērtas un iekļaujošas vides veidošanai, jaunu tehnoloģiju un 

mācību metožu mērķtiecīgai izmantošanai mūžizglītībā. 

Biedrības uzdevumi ir daudzveidīgi. Nozīmīgākie no tiem ir:  

1. Izglītojošu, kultūras un zinātnes komunikācijas projektu realizēšana 

mūžizglītības jomā aktīvas zināšanu sabiedrības veidošanai Latvijā un 

diasporā. 

2. Bērnu, jauniešu, pieaugušo un senioru iniciatīvu iniciēšana, sadarbības un 

zināšanu apmaiņas veicināšana, atbalsts to norisei. 

3. Uz dažādu nacionālo un etnisko kopienu toleranci, sadarbību un 

mazākumtautību integrāciju fokusētu jautājumu diagnosticēšana un to 

risinājumi projektu ietvaros. 

4. Latvijas, Baltijas un Eiropas reģionu sadarbības veicināšanas pasākumu un 

projektu attīstīšana izglītības, zinātnes un kultūras komunikācijas jomā 

Latvijā un diasporā. 

5. Projekti un pasākumi demokrātijas darbināšanai, tiesiskuma stiprināšanai, 

Latvijas kā Eiropas Savienības daļas, kas iekļaujas demokrātisko un brīvo 

valstu kopienā uztverei. 

6. Aktivitāšu organizēšana sabiedrības indivīdu savstarpējās tolerances 

stiprināšanai neatkarīgi no dzimuma, vecuma, tautības un seksuālās 

orientācijas. 

7. Zināšanu aprites uzturēšana zinātnes komunikācijas metodoloģijas 

izmantošana sabiedrības sociokultūras kompetences līmeņa 

paaugstināšanai. 

8. Biedrības „Intelekta parks” programmu, programmu moduļu, kursu, 

lekciju ciklu izstrāde un nodrošināšana. 

9. Valodu, mākslu, teorētisko un praktisko zināšanu un prasmju kursu, 

darbnīcu, semināru, lekciju organizēšana. 
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Biedrības un tās biedru 

līdzšinējā pieredze 

Daugavpils Universitātes 

Mūžizglītības, kultūras un 

zinātnes komunikācijas 

biedrības “Intelekta parks” 

biedriem ir ilggadēja 

pieredze vietējā, reģionāla 

un nacionāla līmeņa ES un 

citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto projektu izstrādē, īstenošanā un 

pārraudzībā. Biedrības biedri ir organizējuši vietēja, reģionāla, nacionāla un 

starptautiska mēroga pasākumus, t.sk. kursus, apmācības, seminārus, diskusijas, 

integrācijas un mācību nometnes, veikuši pētījumus, izstrādājuši attīstības 

plānošanas dokumentus, organizējuši mobilitātes, sagatavojuši un izdevuši 

grāmatas, metodiskos ieteikumus, mācību materiālus u.tml.  

Biedru izglītība un ilggadējā pieredze nodrošina mērķu profesionālu realizāciju un 

kvalitatīvu projektu administrēšanu un īstenošanu.  

 

Biedrības valdes priekšsēdētāja Maija Burima ir filoloģijas zinātņu doktore, 

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes profesore, Latvijas Universitātes 

Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece. Ieguvusi augstāko filoloģisko 

izglītību ar specializāciju latviešu valodas, literatūras un Latvijas kultūras vēstures 

mācīšanā vidusskolās, kas pielīdzināma maģistra grādam pedagoģijā. Ir vadījusi 

sociokompetences kursus Daugavpilī, kā arī gatavojusi skolotājus latviešu valodas 

apmācībai cittautiešiem un vadījusi metodiskos kursus Daugavpilī, Rīgā, Līvānos, 

Preiļos, Liepājā, Rēzeknē, Ludzā, Kurzemes un Vidzemes novados (Bauskā, 

Limbažos, Valkā, Cēsīs, Valmierā, Liepājā, Ventspilī, Saldū, Jūrmalā u.c.). ir plaša 

starptautiska pieredze projektu vērtēšanā un īstenošanā – 2013. gadā Maija 

Burima ir vērtējusi Eiropas Savienības fondu 1.1.1.2. aktivitātēs “Cilvēkresursu 

piesaiste zinātnei” un „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” iesniegtos projektus, no 

2010–2012 ir bijusi Valsts Kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares eksperte. 

Vadīti LZP sadarbības projekti, LZP tematiskie pētījumu projekti, Valsts pētījumu 

programmu apakšprojekti, Valsts Kultūrkapitāla fonda projekti, Ziemeļvalstu 
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kultūras kontaktpunkta programmas projekti, Amerikas Latviešu apvienības 

Kultūras fonda projekti, Ziemeļu Ministru Padomes programmas NordPlus 

Neighbors projekts, Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības 

programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-

2013 projekts; Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas 

finanšu instrumenta programmas „Pētniecība un stipendijas”  projekts, Izglītības 

un Zinātnes ministrijas finansētais projekts, Latvijas valsts mežu atbalstītās 

Latgales kultūras programmas projekti, Sabiedrības integrācijas fonda projekti,  

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda u.c. projekti. Maija Burima ir 10 

metodisko un mācību līdzekļu autore, daudzu darba lapu komplektu autore 

dažādām mērķauditorijām. No 2016. gada vada DU “Latvijas studiju centru”, kura 

būtisks stratēģiskais mērķis ir latviešu valodas un Latvijas valstsmācības 

uzturēšana un popularizācija.  

 

Biedrības valdes locekle Inese Valtere ir filoloģijas zinātņu doktore, DU HF 

Latvijas studiju centra projektu vadītāja. Inesei Valterei ir vairāk nekā 24 gadu 

pieredze dažādu sabiedrības integrācijas un valodas apguves projektu 

administrēšanā un latviešu valodas mācīšanā cittautiešiem, tai skaitā arī trešo 

valstu valstspiederīgajiem un reemigrantiem, vairāku gadu pieredze dažādu 

metodisku valsts valodas mācību līdzekļu izstrādē. Inesei Valterei ir vairāk nekā 

15 gadu pieredze dažādu neformālu valodas apguves projektu vadīšanā (vismaz 

10 projektu vadītāja, 7 projektu administrēšana), piemēram, Latviešu valodas 

valsts apguves programmas piedāvātās komunikatīvās vasaras nometnes, kurās 

dažādu tautību bērni un viņu vecāki piedalījās aktivitātēs, lai neformālā veidā 

radītu labvēlīgu latviešu valodas apguves vidi mazākumtautību skolēniem un viņu 

vecākiem. Šobrīd iesaistās projekta “Kompetenču pieeja mācību satura izveidē” 

realizācijā.  

 

Biedrības valdes locekles Elīna Vasiļjeva un Rudīte Rinkeviča ir filoloģijas 

zinātņu doktores, Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes docētājas, 

literatūrzinātnieces. Iesaistījušās vairāku nacionāla un starptautiska mēroga 

projektu izstrādē un ieviešanā.  
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Biedrības valdes locekle Eva Kasparenoka ir filoloģijas zinātņu maģistre ar 

pieredzi nacionāla un starptautiska mēroga projektu darbā, zinātnes pārneses 

pasākumu īstenošanā. „Humanitārās akadēmijas jauniešiem” un „Austrumlatvijas 

literārās akadēmijas” koordinatore.  
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Biedrības īstenotie projekti 
 

Projekti, kuros biedrība 
“Intelekta parks” ir 

vadošais vai sadarbības 
partneris 

 

Programma/finansētājs Realizācijas 
laiks 

Projektā 
iesaistītie 
biedrības 

biedri 
 

Latviešu valodas un Latvijas 

kultūras kanona integrēta 

apguve mazākumtautību 

pārstāvjiem un nepilsoņiem 

„Būsim pazīstami: Latvijas 

Kultūras kanons” 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta 2009.–2014. gada perioda 

programmas „NVO fonds” 

apakšprogrammas „Nevalstisko 

organizāciju projektu programmas”  

2014-2015 Maija Burima 
Inese Valtere 
Elīna Vasiļjeva 
Eva Kasparenoka 

Trešo valstu valstspiederīgo 

sociokultūras adaptācijas 

pasākumi integrācijai Latvijas 

sabiedrībā – „DRAUGOS AR 

LATVIJU” 

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo 

integrācijas fonda 2013. gada programma 

2014-2015 Maija Burima 
Inese Valtere 
Ingrīda Kupšāne 
Eva Kasparenoka 

Diskusiju cikls par pilsoniskas 

sabiedrības jautājumiem              

“Latviešu valodas runātāju 

klubiņā” Daugavpilī 

ASV Vēstniecības Rīgā Mazo grantu 

programma 

2015 Maija Burima 
Inese Valtere 
Eva Kasparenoka 

„Citādais mums līdzās” Zviedru institūts Zviedrijā un Zviedrijas 

vēstniecība Latvijā 

2015 Maija Burima 
Ilona Ļaha 
Eva Kasparenoka  

 „Daugavpilieši – Daugavpilij!” Daugavpils pilsētas domes programma  

„Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”  

2016 Maija Burima 
Inese Valtere 
Eva Kasparenoka 

Vasaras nometne Latvijas un 

diasporas bērniem  

„STĀSTI PAR LATVIJU” 

Sabiedrības integrācijas fonda un Latvijas 

valsts budžeta finansējums 

2016 Maija Burima 
Inese Valtere 
Ingrīda Kupšāne 
Andris Kupšāns 
Eva Kasparenoka 
Oļģerts Rihlickis 
Janīna Leitāne 

Vasaras nometne Latvijas un 

diasporas bērniem „Ar saknēm 

Latvijā” 

Sabiedrības integrācijas fonda un Latvijas 

valsts budžeta finansējums 

2017 Maija Burima 
Inese Valtere 
Ingrīda Kupšāne 
Andris Kupšāns 
Eva Kasparenoka 
Diāna Skuķe 
Oļģerts Rihlickis 
Janīna Leitāne 
Kirils Anosovs 
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Latviešu valodas un kultūras 

vasaras skola: “Izzini un izjūti 

Latviju” 

Valsts izglītības attīstības aģentūra 2017 Maija Burima 
Eva Kasparenoka 
Diāna Skuķe 

Jauniešu interešu izglītības skola  

„Humanitārā akadēmija 

jauniešiem”  (HAJ)  

Amerikas latviešu apvienības Kultūras 

fonds 

2010-šobrīd Maija Burima 
Eva Kasparenoka 

Austrumlatvijas literārā 

akadēmija (ALA) 

Latvijas Republikas Kultūras ministrija, 

Latvijas Rakstnieku savienība 

2012-šobrīd Maija Burima 
Eva Kasparenoka 

“Esi sveicināta, simtgades 

Latvija!” 

Patvēruma, migrācijas un integrācijas 

fonds (2014-2020) 

2017-šobrīd Maija Burima 
Inese Valtere 
Eva Kasparenoka 
Dainis Sondors 
Elīna Vasiļjeva 
Ingrīda Kupšāne 
Andris Kupšāns 

„Pilsoniskuma skola:  

nevalstisko organizāciju un 

iedzīvotāju iniciatīvas  

pilsoniskas sabiedrības 

stiprināšanai Latgalē” 

Sabiedrības integrācijas fonds, Latvijas 

valsts budžeta līdzekļi 

2017-šobrīd Maija Burima 
Inese Valtere 
Eva Kasparenoka 
Dainis Sondors 
Ingrīda Kupšāne 
Andris Kupšāns 
Vineta 
Dubrovska 
Zaiga Lāce 
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Kopš biedrības dibināšanas 2011. gada nogalē 

 ir īstenoti  12 projekti 

 

Projekta “Latviešu valodas un Latvijas 

kultūras kanona integrēta apguve 

mazākumtautību pārstāvjiem un 

nepilsoņiem Būsim pazīstami: Latvijas 

Kultūras kanons” ietvaros tika sniegts 

atbalsts 80 Daugavpils pilsētas un novada 

mazākumtautību pārstāvjiem un 

nepilsoņiem valsts valodas un kultūras 

daudzveidīgai apguvei un vienotas 

vēstures izpratnes veidošanai, tādējādi stiprināta piederības izjūtu Latvijai, 

veicināta tolerance un mazināta nacionālā spriedze. Projekta dalībniekiem bija 

iespēja piedalīties arī neformālās izglītojošās valodas aktivitātēs. Tika ieviests 

valsts valodas apguves instruments – „Valodas runātāju klubiņš”, ko vadīja 8 

brīvprātīgie studenti. Diskusijās piedalījās arī pamatnācijas pārstāvji – topošie 

rakstnieki no DU “Austrumlatvijas literārās akadēmijas”.   

Projekta finansējums – EUR 17993,34.  

 

Projektā “Trešo valstu valstspiederīgo 

sociokultūras adaptācijas pasākumi 

integrācijai Latvijas sabiedrībā – 

„DRAUGOS AR LATVIJU”” biedrība 

“Intelekta parks” piedalījās kā partneris. 

Projekta ietvaros 120 trešo valstu 

valstspiederīgajiem, to skaitā 

mazaizsargātām trešo valstu 

valstspiederīgo grupām sniegta latviešu valodas un Latvijas valsts mācības apguve 

un pamatzināšanas par Latvijas sabiedrību un kultūru, veicināta viņu 

pielāgošanās un integrācija Latvijas ekonomiskajā, sociālajā un kultūras vidē.  

Projekta finansējums (biedrības daļa projektā) – EUR 3367,38. 
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Projekta “Diskusiju cikls par 

pilsoniskas sabiedrības 

jautājumiem “Latviešu valodas 

runātāju klubiņā” Daugavpilī” 

ietvaros tika realizētas diskusijas 

latviešu valodā “Latviešu valodas 

runātāju klubiņā” par dažādiem 

pilsoniskas sabiedrības jautājumiem: 

dažādu tautību, reliģiju pārstāvju toleranta koeksistenci, stereotipiem, “citādo”, 

minoritātēm, ekoloģisko domāšanu, dzimumu līdztiesību, cilvēkiem ar speciālām 

vajadzībām, Latvijas ģeopolitisko situāciju, vienotas vēstures izpratnes veidošanu, 

mākslu, kultūru, kā rezultātā ir veicināta 60 mazākumtautību pārstāvju integrācija 

un pilnveidotas diskusiju apmeklētāju latviešu valodas prasmes. 

Projekta finansējums – EUR 1500,00. 

 

 

Projekta “Citādais mums līdzās” 

ietvaros īstenotie pasākumi bija veltīti 

zviedru rakstnieces Astridas 

Lindgrēnes darba „Grāmata par 

Pepiju Garzeķi” 70. jubilejas atcerei, 

zviedru kultūras iepazīšanai, latviešu 

un zviedru dzīvesveida 

salīdzinājumam. Pasākumu mērķis – 

radīt izpratni par kultūras 

komunikācijas procesiem un sniegt priekšstatu par zviedru un latviešu kultūras 

kontaktiem plašai mērķauditorijai: studentiem, pedagogiem, skolēniem, bērniem 

un citiem interesentiem. 

Projekta finansējums – EUR 1000,00. 
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Projekta “Daugavpilieši – Daugavpilij!” 

ietvaros tika savāktas, apkopotas un nākamajām 

paaudzēm pārņemamā veidā saglabātas 

Daugavpils attīstības vēsturisko gaitu ilustrējošu 

audiovizuālo liecību un segmentētu mutvārdu 

vēstures liecību kopa par Daugavpils attīstību. 

Projekta laikā tika veikta pierakstīto interviju 10 

audiovizuālo vienību apstrāde, segmentēšana un 

sagatavošana digitalizācijai e-muzejā 

„Vitamemoriae”. Ar e-muzeja starpniecību 

projekta rezultāti būs pieejami Daugavpils 

pilsētas iedzīvotājiem, interesentiem, vēstures un sociālantropoloģijas 

speciālistiem visur pasaulē. 

Projekta finansējums – EUR 550,00. 

 

 

Projekta “Vasaras nometne Latvijas un 

diasporas bērniem “STĀSTI PAR 

LATVIJU”” ietvaros īstenota neformālās 

izglītības aktivitāšu kopa 16 latviešu un 16 

Latvijas diasporas ārvalstīs piederīgajiem 

bērniem un jauniešiem, veicinot latviešu 

valodas apguvi, Latvijas kultūras, 

tradīciju, ekonomisko un biznesa iespēju 

iepazīšanu, integrējot mērķauditoriju 

Latvijas sabiedriskajā dzīvē, nacionālās 

identitātes stiprināšanā. 

Projekta finansējums – EUR 12955,66 
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Projekta “Vasaras nometne Latvijas un 

diasporas bērniem „Ar saknēm 

Latvijā” laikā tika radīti priekšnoteikumi 

16 Latvijas diasporas 12 -16 gadus 

veciem skolēniem un jauniešiem 

integrēšanai latviešu valodas un kultūras 

vidē vasaras nometnē kopā ar 16 

atbilstošā vecuma jauniešiem no Latvijas, 

iesaistot mērķauditoriju interaktīvās un 

kreatīvās nodarbībās, iepazīstot gan 

klātienē, gan neklātienē visus Latvijas 

novadus, latviešu daiļliteratūru, folkloru, 

tautas dejas, augstākās izglītības iespējas 

Latvijā, kultūras, dabas un vēstures 

objektus, veiksmīgus Latvijas mazā un 

privātā biznesa uzņēmējus Latvijā, 

veicinot patriotisma un piederības sajūtu 

Latvijas valstij, veidojot lojalitāti un toleranci pret Latvijas diasporai 

piederošajiem un ārzemēs dzīvojošajiem tautiešiem, un ar šo pasākumu kopumu 

sekmējot reemigrācijas procesu. 

Projekta finansējums EUR –12999,00.  

 

 

Projektā “Izzini un izjūti Latviju” 

biedrība “Intelekta parks” piedalījās kā 

partneris. Projekta ietvaros 15 profesori 

un studenti no Bulgārijas, 

Dienvidkorejas, Gruzijas, Japānas, 

Kanādas, Moldovas, Peru un 

Uzbekistānas 10 dienas apguva latviešu 

valodu un izzināja Latvijas kultūru un 

tradīcijas.  

Projekta finansējums (biedrības daļa projektā) – EUR 3400,00 
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Jauniešu interešu izglītības skolas „Humanitārā akadēmija jauniešiem”  

(HAJ) ietvaros jaunieši reizi mēnesī 

apmeklē DU docētāju  un vieslektoru – 

Latvijā atpazīstamu kultūras un 

sabiedrisko darbinieku lekcijas un 

praktiskās nodarbības; par katru HAJ 

apmācību gadu un vairāk nekā 50 

procentiem apmeklētu nodarbību jaunieši 

saņem sertifikātu, kas sniedz priekšrocību 

– 10 papildu punktus, stājoties DU 

Humanitārās fakultātes studiju 

programmās.                                                                                                                                                                                  

Projekta finansējums – USD 800,00 gadā.  

 

 

Austrumlatvijas literārās akadēmijas 

(ALA) ietvaros radošās meistarklases, 

lekcijas un diskusijas topošajiem 

autoriem vadījuši ievērojami Latvijas 

dzejnieki, prozaiķi un atdzejotāji (Anna 

Rancāne, Jānis Streičs, Pauls Bankovskis, 

Maira Asare, Sergejs Moreino, Aivars 

Eipurs, Kārlis Vērdiņš, Inga Žolude, Dace 

Rukšāne, Gundars Ignats, Māris Salējs, 

Iveta Ratinīka, Otto Ozols, Guntis Berelis, Ronalds Briedis), kā arī DU docētāji – Dr. 

philol., prof. Maija Burima, Dr. philol., doc. Valentīns Lukaševičs, Dr. philol., doc. 

Ingrīda Kupšāne. Izdoti 2 ALAs kopkrājumi – „Sarunas” (2013), „Rainis un Aspazija 

21. gs. Austrumlatvijas literātu balsīs” (2015). 

Projekta finansējums – EUR 2455,00 gadā.  
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Projekta “Esi sveicināta, simtgades 

Latvija!” ietvaros 240 trešo valstu 

valstspiederīgajiem tiek organizēti 

integrācijas kursi un socializācijas 

lekcijas par trešo valstu 

valstspiederīgo integrācijai aktuālu 

tematiku. Iegūtās zināšanas ļaus 

trešvalstniekiem veiksmīgāk 

adaptēties un justies komforti 

publiskajā telpā un ikdienas saziņā, 

mērķauditorija gūs priekšstatu par Latvijas sabiedrību, komunikāciju, toleranci, 

latviešu kultūru, kas stimulēs viņu integrāciju Latvijas sabiedrībā un veidos 

piederības sajūtu Latvijas valstij.               

Projekta finansējums – EUR 50161,76.  

 

Projektā „Pilsoniskuma skola: 

nevalstisko organizāciju un 

iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas 

sabiedrības stiprināšanai Latgalē” 

ieviesti aktīvas pilsoniskās sabiedrības 

veidošanas instrumenti un organizētas 

darbību veicinošas un kapacitāti 

uzlabojošas aktivitātes, dibinot 

kontaktus ar citām Latgales NVO un 

izveidojot tīklojumu „Latgales 

biedrību sadarbība pilsoniskas sabiedrības aktivitāšu īstenošanā”. Projekta laikā 

sagatavota biedrības “Intelekta parks” darbības stratēģija un tīmekļvietne 

www.intelektaparks.lv.  

Projekta finansējums – EUR 6998,40.  

  

http://www.intelektaparks.lv/
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Sadarbība ar citām biedrībām un organizācijām 

Daugavpils Universitātes 

Mūžizglītības, kultūras un 

zinātnes komunikācijas biedrībai 

„Intelekta parks” ir izveidojusies 

cieša sadarbība ar dažādām 

partnerorganizācijām Latvijā un 

ārpus tās. Galvenās no tām – 

Daugavpils Universitāte, Latvijas 

Republikas Kultūras ministrija, 

ASV vēstniecība Latvijā, Amerikas latviešu apvienības Kultūras fonds, Latvijas 

Rakstnieku savienība, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte, 

Vītauta Dižā universitāte, Dienvidaustrumnorvēģijas universitātes koledža, 

Polockas Valsts universitāte, Jankas Kupalas Grodņas Valsts Universitāte, 

Erevānas Valsts universitāte, Daugavpils pilsētas pašvaldība, izdevniecība 

„Zinātne”, apgāds „Mansards”, biedrība „ATTĪSTĪBAI”, biedrība „Sukrums”, 

biedrība „Baltā māja”, biedrība „In lingva”, „DU Jauno zinātnieku biedrība”.  

2017. gada 30. jūnijā starp Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un 

zinātnes komunikācijas biedrību „Intelekta parks” un biedrību “Baltā māja” tika 

noslēgts sadarbības līgums, kas paredz īstenot dažādas sadarbības formas: 

- sadarbības projekti jomās, kas kopīgas abām biedrībām; 

- brīvprātīgo darbu veicinošu aktivitāšu kopīga organizēšana;  

- sadarbība jaunu pilsoniskas sabiedrības uzturēšanas instrumentu izveidei; 

- apmaiņa ar mūžizglītību veicinošiem mācību materiāliem un metodiskām 

publikācijām;  

- informācijas apmaiņa ar ziņām par abu biedrību aktuāliem produktiem, kas 

domātas dažādām sociālām grupām; 

- iespēju robežās Puses sniedz savstarpējas konsultācijas par jautājumiem, kuros 

ir pieredze; 

- biedrības atļauj viena otrai izmantot savu infrastruktūru kopīgu sadarbības 

projektu un aktivitāšu realizācijai. 

2017. gada 1. jūlijā tika noslēgta vienošanās starp Daugavpils Universitātes 

Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrību „Intelekta parks”, 
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biedrību „ATTĪSTĪBAI”, biedrību „Sukrums”, biedrību „In Lingva”, „DU Jauno 

zinātnieku biedrību” par tīklojuma „Latgales biedrību sadarbība pilsoniskas 

sabiedrības aktivitāšu īstenošanā” izveidi, kas paredz sadarbību NVO un 

sabiedrības sadarbību veicinošos virzienos: 

- sadarbības projekti NVO darbības jomās, kas kopīgas biedrībām 

- brīvprātīgo darbu veicinošu aktivitāšu kopīga organizēšana;  

- sadarbība jaunu pilsoniskas sabiedrības uzturēšanas instrumentu 

izveidei; 

- apmaiņa ar mūžizglītību veicinošiem mācību materiāliem un 

metodiskām publikācijām;  

- informācijas apmaiņa ar ziņām par biedrību aktuālajiem 

produktiem, kas domāti dažādām sociālām grupām.  

 

Tīklojuma „Latgales biedrību sadarbība pilsoniskas sabiedrības aktivitāšu 

īstenošanā” ieviešanas mērķis ir biedrību sistemātiska apmaiņa ar informāciju par 

aktivitātēm, projektiem, biedrības biedru tālākizglītības iespējām, biedrību 

kapacitātes stiprināšana plašāka mēroga projektu ieviešanai.  
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Biedrības biedru anketēšanas rezultāti 

Projekta „Pilsoniskuma skola: 

nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju 

iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības 

stiprināšanai Latgalē” ietvaros tika 

izstrādāta anketa par NVO darbu, 

kuras forma pieejama gan 

elektroniskā, gan papīra formāta. 

Aizpildīto anketu skaits – 100. Ar 

anketēšanas starpniecību tika 

noskaidrota reālā situācija mūžizglītības sektorā, noteiktas svarīgākas jomas, 

kurās nepieciešams veikt pārmaiņas.  
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Kādas NVO aktivitātes Jūs varētu interesēt 

Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, 

kultūras un zinātnes komunikācijas 

biedrības “Intelekta parks” īstenotajās 

darbības jomās: mūžizglītība un kultūra? 

 

 

Kā NVO aktivitātes spēj saliedēt dažādu 

tautību, valodu, konfesiju un paaudžu 

cilvēkus un veicināt mūžizglītību? 

 
 

 

Kā NVO varētu uzlabot Daugavpils, 

Austrumlatvijas un visas valsts cilvēku 

dzīves kvalitāti? 
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Biedrības stipro un vājo pušu, iespēju un draudu (SVID) analīze 

 

STIPRĀS PUSES  

Biedrībā uzsākta trīs, t.sk. viena starptautiska, projektu īstenošana. Biedrība 

nodrošina starptautiska sadarbības projekta vadību. Biedrības biedriem ir 

ilgstoša pieredze biedrības pārstāvētajās jomās, jo sevišķi mūžizglītības, kultūras 

un mākslas projektos. Biedrības biedriem ir ilgstoša pieredze projektu, t.sk. 

starptautisku, administrēšanā. Izveidoti kontakti ar ārvalstu biedrībām un 

organizācijām. Biedrības biedriem ir konkrēts redzējums par biedrības attīstības 

virzieniem,  pieaug biedru skaits.  

 

VĀJĀS PUSES  

Nepietiekoša kapacitāte projektu administrēšanā un īstenošanā, jo projektu 

ietvaros piesaistītais finansējums ir periodisks. Atbalsta programmās piedāvātais 

atbalsts nereti neatbilst biedrības vajadzībām. Augsta birokrātija projektu 

īstenošanā, kā rezultātā vairāk laika tiek patērēts projekta administrēšanai nekā 

aktivitāšu īstenošanai. Projektu ieviešanas nosacījumi un prasības projektu 

īstenotājiem dažādu avotu finansētās atbalsta programmās atšķiras, kas rada 

papildu administratīvo slogu. 

 

IESPĒJAS 

Biedrības iesaiste jaunos projektos, t.sk., starptautiskos; jaunu biedru skaits. Tiek 

celta biedrības administratīvā kapacitāte, piesaistot brīvprātīgos studentus. 

Stiprinātas biedrības aktivitātes tās darbības „tradicionālajās” jomās – 

mūžizglītība, kultūra un māksla. Attīstīt biedrības darbību „jaunās” jomās, kur tās 

biedri redz potenciālu – etnotūrisma, kultūrtūrisma produktu izveide, “latviešu 

valodas siltumnīcas” uzturēšana un citas pilsoniskas sabiedrības un integrācijas 

nodrošināšana aktivitātes. Veidot „jumta” organizāciju novada nevalstiskajām 

organizācijām, kas darbojas mūžizglītības jomā ar mērķi sekmēt to kapacitāti un 

sadarbību. Veidot sadarbības tīklus ar ārvalstu organizācijām, sekmējot novada 

biedrību iesaistīšanos starpnovadu un starpvalstu projektos. Aktīvi piedalīties 
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lēmumu pieņemšanas procesos biedrības jomās, kā arī pārstāvēt nevalstiskā 

sektora intereses. 

  

DRAUDI 

Atbalsta programmu mazināšanās dēļ biedrībai trūkst finansējuma sabiedriskā 

labuma projektu īstenošanai. Nav iespējams maksāt konkurētspējīgu atalgojumu 

projektu administrētājiem un pakalpojumu sniedzējiem, tāpēc mazinās projektu 

īstenošanas kvalitāte. Palielinās administratīvās prasības projektu īstenošanā, 

apgrūtinot projektu īstenošanu. Neizdodas pārliecināt citas biedrības un 

organizācijas par ciešākas sadarbības pozitīvajām pusēm, tādējādi kavējas kopīgu 

projektu un aktivitāšu īstenošana. Publiskais sektors neizrāda patiesu vēlēšanos 

sadarboties ar nevalstisko sektoru kopīgu izaicinājumu pārvarēšanā. 
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Biedrības vīzija, mērķi un sasniedzamie rezultāti 

 

BIEDRĪBAS VĪZIJA 

Biedrība apvieno, motivē un atbalsta nevalstiskā sektora dalībniekus 

Austrumlatvijas reģionā kopīgu mērķu sasniegšanai mūžizglītības, kultūras, 

mākslas, izglītības un sociālajā jomā. Biedrība darbojas kā tilts NVO sadarbībai 

starptautiskā līmenī, kā arī veicina sadarbību starp nevalstisko sektoru no vienas 

puses un publisko, privāto un akadēmisko sektoru no otras puses. 

 

BIEDRĪBAS MĒRĶI 

Biedrības „Intelekta parks” mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu Latvijas sabiedrības 

attīstību saistībā ar globālām sociālajām un kultūras norisēm, kuru pamatā ir 

kvalitatīvas, indivīda pašrealizācijai un pilnveidei atbilstošas izglītības pieejamība 

mūža garumā, neatkarīgi no dzimuma, rases, reliģiskās piederības, sociālā vai 

ekonomiskā stāvokļa; iesaistīties valsts politikā, lai uzturētu Latvijas sabiedrības 

saikni ar diasporu, stiprinātu piederības sajūtu Latvijai, nodrošinātu nacionālās 

identitātes saglabāšanu, pilsonisko, sabiedrisko un kultūras līdzdalību; veicināt 

zināšanu un pieredzes apmaiņu starp dažādiem sabiedrības segmentiem 

vecumposmu aspektā (junioriem, senioriem, bērniem u.c.), sniegt prasmes, kas 

nodrošina integrēšanos dinamisko globālo procesu noteiktajās inovācijās dažādās 

sociālās un kultūras dzīves jomās; izstrādāt stratēģijas un mūsdienīgus 

risinājumus izglītības kvalitātes uzlabošanai, atvērtas un iekļaujošas vides 

veidošanai, jaunu tehnoloģiju un mācību metožu mērķtiecīgai izmantošanai 

mūžizglītībā. 

 

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI 

Realizēti izglītojoši, kultūras un zinātnes komunikācijas projekti mūžizglītības 

jomā aktīvas zināšanu sabiedrības veidošanai; veicinātas dažādu vecumgrupu (jo 

īpaši bērnu, pusaudžu un jauniešu) iniciatīvas, veicināta sadarbības un zināšanu 

apmaiņa, sniegts atbalsts to norisei; projektu ietvaros diagnosticēti un risināti uz 

dažādu nacionālo un etnisko kopienu toleranci, sadarbību un integrāciju fokusēt 

jautājumi; īstenoti Latvijas, Baltijas, Eiropas, kā arī citu reģionu sadarbības 
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veicināšanas pasākumi un attīstīti projekti  izglītības, zinātnes un kultūras 

komunikācijas jomā; īstenoti projekti un pasākumi demokrātijas darbināšanai, 

veicināta trešo valstu valstspiederīgo, nepilsoņu un imigrantu integrēšana 

Latvijas sabiedrībā, īstenota Latvijas kā Eiropas Savienības daļas, kas iekļaujas 

demokrātisko un brīvo valstu kopienā uztverei tiesiskuma stiprināšana; ar dažādu 

aktivitāšu starpniecību stiprināta sabiedrības indivīdu savstarpējā tolerance 

neatkarīgi no dzimuma, vecuma, tautības un seksuālās orientācijas; sekmēta 

zināšanu aprite, ar zinātnes komunikācijas metodoloģijas starpniecību 

paaugstināts sabiedrības sociokultūras kompetences līmenis un intelektuāli un 

sociāli stiprināta Latvijas sabiedrība; izstrādātas mācību programmas, kursi, 

lekciju cikli; realizētas vasaras un ziemas nometnes, valodu, mākslu, teorētisko un 

praktisko zināšanu un prasmju kursi, darbnīcas, semināri un lekcijas, organizēti 

integrācijas un kultūras pasākumi dažādu vecumposmu pārstāvjiem. 
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Biedrības vidējā termiņa uzdevumi un aktivitātes 

 

1. Sporta un kultūras tradīciju saglabāšana, jaunu aktivitāšu radīšana; 

2. Pieaugušo, jauniešu tālākizglītības un bērnu papildizglītības iespēju 

veicināšana; 

3. Profesionālo pilnveides iespēju un programmu realizēšana tuvāk 

iedzīvotāju dzīvesvietai; 

4. Dzīves fiziskās un sociālās kvalitātes uzlabošana (piemēram, sabiedrībai 

svarīgas teritorijas labiekārtošana, kādas visiem nozīmīgas ēkas, telpas 

remontdarbi, sporta laukuma, bērnu rotaļu laukuma ierīkošana u.tml.); 

5. Pilsoniskas sabiedrības attīstība; 

6. Sabiedrībā būtisku problēmu risināšana plašākas sabiedrības interesēs 

valstisku mērķu sasniegšanai,; 

7. Sabiedrības līdzdalības veicināšana, t.sk., mazākumtautību intereses. 
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Biedrības stratēģijas uzraudzība un novērtēšana  

 

Stratēģiskā plānošana ir nepārtraukts process, kas iekļauj četrus darbības 

virzienus: 

1. Aktivitāšu plānu sagatavošana. 

2. Aktivitāšu plānu īstenošana. 

3. Aktivitāšu uzraudzība un novērtēšana. 

4. Aktivitāšu plānu koriģēšana.  

Pēc plānu apstiprināšanas jāseko līdzi to īstenošanai, noteiktos termiņos veicot 

uzraudzību un novērtēšanu. Uzraudzība ir datu definēšanas, apkopošanas un 

uzturēšanas process, kas ļauj sekot plānu darbības rezultātiem un novērtēt tos. 

Tās veikšanai ieteicams veidot projekta uzraudzības darba grupas. 

Novērtēšana ir darbības, kas tiek veiktas, lai izvērtētu plānu ietvaros sasniegto 

rezultātu ietekmi. Rezultātu uzraudzība un novērtēšana ļauj konstatēt novirzes no 

plāna, izskatīt to cēloņus un meklēt risinājumus sekmīgai plānu īstenošanai. 

Biedrības vidēja termiņa Stratēģijas uzraudzība tiks veikta reizi gadā, par tās 

rezultātiem ziņojot un diskutējot biedru kopsapulcē. Savukārt biedrības 

Stratēģijas novērtēšana tiks veikta tās īstenošanas vidusposmā un pēc Stratēģijas 

īstenošanas.  
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Biedrības procesu vadības sistēma  

 

Biedrības „Intelekta parks” darbība pakļauta biedrības valdei, kas savukārt ir 

pakļauta biedru kopsapulcei. Procesu vadības sistēmas ietvaros 2017. gadā tika 

izstrādāta biedrības lietvedības un nomenklatūras sistēma. Katru gada biedrības 

biedru sapulcē tiek ievēlēta Revīzijas komisija, kas pārbauda biedrības 

grāmatveža sastādīto un biedrības valdes priekšsēdētāja akceptēto biedrības 

darbības pārskatu un finanšu pārskatu un sniedz ziņojumu par to biedrības biedru 

sapulcē. 

 

 


