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biedrības darbības

STRATĒĢIJA
2020-2025
Organizācijas stratēģiskie MĒRĶI :
1. Veicināt kultūras, īpaši mūzikas, literatūras, kino un folkloras tradīciju attīstību Latgales
reģionā;
2. Rosināt jauniešu iesaisti reģiona kultūras un sabiedriskajos procesos, popularizēt neformālās
izglītības nozīmi un metodes;
3. Sekmēt latgaliešu valodas popularizēšanu un sabiedrības izpratni, interesi par Latgales reģiona
vēsturi, kultūru un tās īpatnībām;
4. Stiprināt lokālpatriotismu dažādu tautību iedzīvotāju vidū, veicinot izpratni par sabiedriski
pilsoniskām iespējām Latgalē un ārpus tās robežām.
Stratēģisko mērķu UZDEVUMI:
1.1. Mūzikas, literatūras, folkloras un citu, ar kultūras procesiem saistītu, audio-video materiālu
veidošana, producēšana, izdošana un publicēšana;
1.2. Izglītojoša, kultūras, izklaides, veselīga dzīvesveida un lietderīga brīvā laika pavadīšanas
tipa pasākumu un aktivitāšu organizēšana un popularizēšana;
1.3. Resursu piesaiste projektu ideju realizēšanai;
2.1. Jauniešu ideju un radošo iniciatīvu veicināšana un atbalstīšana;
2.2. Jauniešu izglītošanas un pieredzes veidošanās aktivitāšu organizēšana;
2.3. Jauniešu iesaiste kultūras attīstībā un vietējās sabiedrības lēmumu pieņemšanas procesos un
dienaskārtībā;
3.1. Latgaliešu valodas popularizēšanas aktivitātes un akcijas;
3.2. Latgaliskās identitātes, tradīciju kopšana un attīstīšana, izmantojot mūsdienās aktuālas
saziņas formas un tehnoloģiju iespējas;
3.3. Dokumentālo filmu, raidījumu un citu video materiālu veidošana, kas veicina izpratni par
reģiona identitātes īpatnībām un attīstības potenciāla iespējām;
4.1. Dažādu tautību saliedējošu, savstarpēju izpratni, toleranci un sadarbību veicinošu pasākumu
un aktivitāšu organizēšana;
4.2. Savstarpēja dialoga un sadarbības veidošanas starp dažādām reģiona NVO, uzņēmējiem,
pašvaldībām un citām iestādēm, institūcijām un organizācijām;
4.3. Sabiedrības informēšana, izglītošana un iesaiste sabiedriski pilsoniskās un demokrātiju
veicinošās aktivitātēs;
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Vidēja termiņa darbības prioritātes:
darbs pie prioritāšu, virzienu un potenciālo aktivitāšu termiņu definēšanas.
darbs pie cilvēkresursu piesaistes, kapacitātes audzēšanas un izmantošanas reģionā.
darbs pie resursu piesaistes un sadarbības ar potenciālajiem partneriem.
darbs pie stratēģisko objektu un infrastruktūras attīstīšanas reģionā (atbilstošas telpas un
tehniskais nodrošinājums ideju realizēšanai – skaņas un video studijas, atbilstoši aprīkotas
dažādu interešu telpas u.tml.)
Ilgtermiņa darbības prioritātes:
cilvēkresursu izglītošanas, kapacitātes un kvalifikācijas audzēšana Latgales reģionā.
sabiedrības informētības, izglītības, kultūras līmeņa un kritiskās domāšanas veicināšana.
izveidoti un attīstīti jaunatnei labvēlīgi apstākļi un priekšnosacījumi jaunu ideju formu
radīšanai un attīstībai reģionā.
attīstīti stratēģiskie objekti un infrastruktūra reģionā.
Sadarbības partneri:
-

Biedrība “Latgolys Studentu centrs”
Biedrība “Kukuži”
Biedrība “Latgolys Saeima”
Biedrība “Latgaliešu mūzikas grupa Bez PVN”
Biedrība “Latgaliešu kultūras biedrība”
Latgales reģiona pašvaldības
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