
Daugavpils Universitātes
Mūžizglītības, kultūras un 

zinātnes komunikācijas biedrība

“Intelekta parks”



Misija

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;

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;



Misija

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.



Uzdevumi

Izglītojošu, kultūras un zinātnes komunikācijas projektu
realizēšana mūžizglītības jomā aktīvas zināšanu
sabiedrības veidošanai Latvijā un diasporā;

Bērnu, jauniešu, pieaugušo un senioru iniciatīvu
iniciēšana, sadarbības un zināšanu apmaiņas
veicināšana, atbalsts to norisei;

Uz dažādu nacionālo un etnisko kopienu toleranci,
sadarbību un mazākumtautību integrāciju fokusētu
jautājumu diagnosticēšana un to risinājumi projektu
ietvaros;



Uzdevumi

Latvijas, Baltijas un Eiropas reģionu sadarbības
veicināšanas pasākumu un projektu attīstīšana
izglītības, zinātnes un kultūras komunikācijas jomā
Latvijā un diasporā;

Projekti un pasākumi demokrātijas darbināšanai,
tiesiskuma stiprināšanai, Latvijas kā Eiropas Savienības
daļas, kas iekļaujas demokrātisko un brīvo valstu
kopienā uztverei;

Aktivitāšu organizēšana sabiedrības indivīdu
savstarpējās tolerances stiprināšanai neatkarīgi no
dzimuma, vecuma, tautības un seksuālās orientācijas;



Uzdevumi

Zināšanu aprites uzturēšana zinātnes komunikācijas
metodoloģijas izmantošana sabiedrības sociokultūras
kompetences līmeņa paaugstināšanai;

Biedrības „Intelekta parks” programmu, programmu
moduļu, kursu, lekciju ciklu izstrāde un nodrošināšana;

Valodu, mākslu, teorētisko un praktisko zināšanu un
prasmju kursu, darbnīcu, semināru, lekciju
organizēšana.



Īstenotie projekti
Latviešu valodas un Latvijas kultūras kanona integrēta 
apguve mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiem

„Būsim pazīstami: Latvijas Kultūras kanons”
Realizēšanas laiks: 2014-2015

Finansējums: EUR 17993,34

Mērķauditorija: 80 nepilsoņi

Projekta rezultāti: sniegts atbalsts 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



Īstenotie projekti

Realizēšanas laiks: 2014-2015

Finansējums: EUR 132802,12

Mērķauditorija: 120 trešo valstu valstspiederīgie

Projekta rezultāti: 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

Trešo valstu valstspiederīgo
sociokultūras adaptācijas pasākumi 

integrācijai Latvijas sabiedrībā –
„DRAUGOS AR LATVIJU”



Īstenotie projekti

Vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem 
„STĀSTI PAR LATVIJU”

Realizēšanas laiks: 2016

Finansējums: EUR 12955,66

Mērķauditorija: 16 Latvijas un 16 diasporas bērni

Projekta rezultāti: īstenota neformālās izglītības aktivitāšu kopa

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.



Īstenotie projekti
Diskusiju cikls par pilsoniskas sabiedrības jautājumiem              

“Latviešu valodas runātāju klubiņā” Daugavpilī
Realizēšanas laiks: 2015-2016

Finansējums: EUR 1500,00

Mērķauditorija: 60 mazākumtautību pārstāvji

Projekta rezultāti: 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 mazākumtautību pārstāvju integrācija un

pilnveidotas diskusiju apmeklētāju latviešu valodas prasmes.



Īstenotie projekti
Jauniešu interešu izglītības skola 

„Humanitārā akadēmija jauniešiem” (HAJ) 

Realizēšanas laiks: 2010-2017

Mērķauditorija: ap 700 jauniešu vecumā no 16 līdz 19 gadiem

Projekta rezultāti: 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.



Īstenotie projekti

Austrumlatvijas literārā akadēmija (ALA)

Realizēšanas laiks: 2012-2017

Mērķauditorija: ap 30 talantīgu un radošu Austrumlatvijas topošo literātu

Projekta rezultāti: 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).



Īstenotie projekti

Esi sveicināta, simtgades Latvija!

Realizēšanas laiks: 2017-2018

Finansējums: EUR 50161,76

Mērķauditorija: 240 trešo valstu valstspiederīgie, tai skaitā mazaizsargātas

personas (sievietes, bērni, veci cilvēki)

Projekta rezultāti: 240 trešo valstu valstspiederīgajiem novadīti 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.



Īstenotie projekti

„Pilsoniskuma skola: 
nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas 

pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē”

Realizēšanas laiks: 2017

Finansējums: EUR 6998.40

Mērķauditorija: jaunieši, pensionāri, brīvprātīgā darba veicēji,

NVO darbā iesaistītie

Projekta rezultāti: uzlabot sabiedrības iesaistīšanos NVO aktivitātēs,

meklēt jaunas NVO darba formas. Izveidota „Intelekta parks”

darbības stratēģija nākamajiem 3 gadiem.

Biedrības tīmekļvietnes www.intelektaparks.lv izveide.

http://www.intelektaparks.lv/


Kontaktinformācija

Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un 
zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks”

Reģistrēta: 2011. gada 13. decembrī

Vien. reģ. Nr. 40008187126

Adrese: Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401,313. kab.
E-pasts: intelekta.parks@inbox.lv

Tālr. Nr. 28822986
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