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I. Vispārīgā daļa
1. Organizācijas darbības mērķis
1. Sekmēt ilgtspējīgu 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
un 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;
4. Izstrādāt stratēģijas un mūsdienīgus risinājumus izglītības kvalitātes uzlabošanai, atvērtas un
iekļaujošas vides veidošanai, jaunu tehnoloģiju un mācību metožu mērķtiecīgai izmantošanai
mūžizglītībā.
2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību
3 - Pilsoniskas sabiedrības attīstība
4 - Izglītības veicināšana
6 - Kultūras veicināšana
3. Sabiedrības daļa (mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība
4 - Personas, kuras pārsniegušas darbspējas vecumu
5 - 15-25 gadus veci jaunieši
15 - Bērni
4. Informācijas saņemšanai
juridiskā adrese
Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401
kontaktadrese
Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401
tālruņa numurs
28275471
faksa numurs
e-pasta adrese
mburima@inbox.lv
mājaslapa
www.intelektaparks.lv

II. Darbības pārskats
5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra
gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot
norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1.Turpinās Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Latvijas Rakstnieku savienības atbalsts
„Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu Latvijas profesionālās literārās rakstniecības
tradīcijas apguves nodrošināšanai un attīstībai” Latgales reģionā: “Austrumlatvijas literārā
akadēmija” (2017. gada 13. novembra līg. Nr. 2.5-8-21) realizācija.
2.Turpinās Amerikas latviešu apvienības Kultūras fonda atbalstītā jauniešu interešu izglītības
skolas „Humanitārā akadēmija jauniešiem” darbība.
3.Pabeigta projekta “Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas
pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”, ID Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/028, realizācija.
4.Pabeigta projekta “Vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem “Ar saknēm Latvijā”, ID Nr.
2017.LV/SP/19, realizācija.
5.Uzsāktas projekta „Esi sveicināta, simtgades Latvija!”, granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/08,
aktivitātes.
6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu
un attiecīgajā jomā
Biedrība iniciēja un realizēja aktivitātes, kas paredzētas pilsoniskās sabiedrības attīstībai,
izglītības veicināšanai, zinātnes atziņu pārnesei uz sabiedrību, kultūrizglītības un metodikas
veicināšanai un kuru tiešā mērķauditorija bija vismaz 500 cilvēku: pirmsskolas un skolas vecuma
bērni, 15-25 gadus veci jaunieši, personas, kas pārsniegušas darbspējas vecumu, diasporas
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7.

8.

9.

10.

pārstāvji, mazākumtautību pārstāvji, nepilsoņi, trešo valstu valstspiederīgie, brīvprātīgā darba
veicēji.
Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
7.1 dibinātāju/biedru skaits
22
7.2 iesaistīto personu skaits
0
7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits
500
Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
8.1 kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma
40 euro
8.2 kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma
40 euro, tai skaitā:
8.2.1 sabiedriskā labuma darbībai
0 euro
8.2.2 kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra
0 euro
gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas
Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)
Sadarbība ar Daugavpils Universitāti - iespēja piesaistīt lielu kompetentu pedagogu klāstu,
izmantot ar kvalitatīvu tehnisko iekārojumu nodrošinātas telpas.
Sadarbība ar Daugavpils pilsētas domi, ASV vēstniecību Latvijā – realizēti projekti ar mērķi
veidot pilsonisku sabiedrību, veicināt zinātnes pārnesi uz sabiedrību.
Organizācijas darbību kavējošie faktori
Biedrībai nav pietiekamas pieredzes Horizon 2020 projektu īstenošanā un atbilstošas partnerības.

III. Turpmākās darbības plāns
11. Organizācijas darbības mērķis
Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu
gadu):
iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Turpināt Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Latvijas rakstnieku savienības (2016.
gada 29. novembra līg. Nr. 5.1-11-249) atbalsts „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu
veikšanu Latvijas profesionālās literārās rakstniecības tradīcijas apguves nodrošināšanai un
attīstībai” Latgales reģionā: “Austrumlatvijas literārā akadēmija” realizāciju,
Turpināt Amerikas latviešu apvienības Kultūras fonda atbalstītā jauniešu interešu izglītības
skolas „Humanitārā akadēmija jauniešiem” darbību.
Turpināt Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda programmas projekta „Esi sveicināta,
simtgades Latvija!”, granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/08, īstenošanu.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam):
iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Iesniegt pieteikumu Sabiedrības integrācijas fonda finansētajā programmā “Vasaras
nometnes Latvijas un diasporas bērniem” un atbalsta gadījumā realizēt projektu “Latvijas
ceļvedis”.

Vadītājs
M.Burima
30.05.2018
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