
Ziņojums 2015.gada pārskatam 

Biedrība „Sadarbības platforma” 

 

Juridiskā adrese: Loka maģistrāle 7-6, Jelgava, LV-3004 

Reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā 2014.ga 8.jūlijā 

Valdes locekļi: 

Lauma Celma 101266-11632 no 2014.gada 8.jūlija 

Zane Prūse 280371-11658 no 2014.gada 8.jūlija 

Biedrības mērķi: 

Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un labvēlīgas vides veidošana biedrību 

un nodibinājumu sadarbībai un darbībai. Veidot kopīgu izpratni par Latviju attīstot 

kultūru daudzveidības potenciālu. Veicināt nacionālās piederības un valstiskās 

apziņas nostiprināšanos. Aktīvi iesaistīties Latvijas kultūras dzīves pasākumos, 

iesaistīties Latvijas vides koncepcijas veidošanā, tautas izglītošanā un radošu projektu 

organizēšanā. Veikt neformālās izglītības programmu īstenošanu, interešu izglītību, 

mūžizglītību, tālākizglītību kursu un projektu darbību. Apzināt latviešus visā pasaulē, 

sadarboties ar viņiem, izzināt un sekmēt viņu sasniegumus saimniecībā, zinātnē un 

kultūrā un rūpēties par šo sasniegumu saglabāšanu un izmantošanu Latvijā. 

Svarīgākie sasniegumi 2015.gadā un attīstības perspektīvas: 

Biedrība „Sadarbības platforma” īstenoja projektu "Integrācijas ABC - 2" 

(Nr.IF/2013/1.a./11). Projekta galvenais mērķis bija tuvināt un iesaistīt latviskajā un 

Latvijas kultūrtelpā tos citu valstu pilsoņus, kuriem Latvija kļuvusi par mājvietu. 

Projekta gaitā trešo valstu valstspiederīgie un nepilsoņi tika aicināti apmeklēt 

apmācības, nodarbības un pasākumus, lai apgūtu latviešu valodu, Latvijas kultūru un 

vēsturi un kopīgi veidotu draudzīgu saimi tajā. 

Kopīgi sadarbojoties ar biedrību "Jauniešu brīvo interešu biedrība" 2015.gadā no 

10.jūnija līdz 01.septembrim sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru, biedrības 

"Sadarbības platforma" dalīborganizācijām un Rīgas domes Labklājības departamenta 

atbalstu īstenos projektu "Kopā varam tālāk!". Projekta rezultātā ir veidota sociāla 

vienotība, mazinot sociāli ekonomiskās aktivitātes ierobežojosās problēmas, palīdzot 

atgriezties sabiedrībā tām personām, kuras no sabiedrības izstumtas vai attālinājušās, 

t.sk. sociāli mazaizsargātām personām. 

No 04.08.2015.līdz 31.12.2015. īstenots projekts "Ukrainas centra jauniešiem un 

bērniem Latvijā darbības attīstība" sadarbībā ar biedrību "Ukrainas centrs jauniešiem 

un bērniem Latvijā", kas ir biedrības „Sadarbības platforma” biedrs. 

Projekta mērķis bija attīstīt Ukrainas centra jauniešiem un bērniem Latvijā darbību, 

veicinot identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu, ukraiņu tradīciju un folkloras 

attīstību, kā arī sekmējot biedrības kapacitātes celšanu, tā nodrošinot pilsonisko 

līdzdalību. Projektā notika: 

1. Interaktīva diskusija "Mazākumtautību organizācijas Latvijā - problēmas, 

iespējas..." 



2. Ukraiņu dienas Latvijā, kurā notika: 

jauniešu daiļrades starptautiskais festivāls "Baltijas un Ukrainas rītausmas" 

Starptautiska diskusija 

Izstāde - amatnieku tirdziņš. 

Sadarbībā ar biedrību "Radošā apvienība "Sapnīca"", reģionālo sabiedrisko 

organizāciju "Latviešu biedrība Sanktpēterburgā "Daugava"" un Mazsalacas novada 

pašvaldību īstenoja projektu "Mājas elpa Mazsalacā - 2015". Projekta gaitā notika 

konkurss "Labākais skolā", ekskursija "Iepazīsti Rīgu!" un radošā vasaras nometne 

"Latvijas elpa Mazsalacā 2015". Nometnē no 27. jūlija līdz 31. jūlijam tiksies bērni no 

dažādām valstīm, lai vienoti piedalītos kultūras un sporta pasākumos, kā arī iepazītu 

latviešu kultūras bagātīgo vēsturi un neformālā vidē uzlabotu valodas zināšanas. 

Latvijas un diasporas bērniem būs iespēja vienas nedēļas garumā tikties un, ar dažādu 

pasākumu, un aktivitāšu palīdzību, saglabāt saikni ar Latviju, kā arī stiprināt savu 

nacionālo identitāti.  

Īstenots projekts"Kultūras vēstnieki Vidzemē" sadarbībā ar biedrību „Goraļ”, kurā 

mērķis bija attīstīt dažādu tautību pārstāvošo organizāciju sadarbību, tā sekmējot 

pilsonisko līdzdalību un piederību Latvijai, kā arī veicinot identitātes un kultūras 

mantojuma saglabāšanu. 

Sadarbībā ar Latvijas ukraiņu biedrību apvienību tika īstenots projekts "Svētā 

Mikolaja svētki Cēsīs", kurā uzdevums bija parādīt ukraiņu tautas etniskās tradīcijas - 

piemēram Ziemassvētkos, iepazīstināt ar ukraiņu dziesmām un dramaturģiju, kas 

veltīta Sv. Mikolaja svētku svinēšanai, cilvēka garīguma, mīlestības un ģimenisko 

vērtību cildināšanu dažādu ukraiņu kolektīvu izpildījumā; 

veicināt kultūras saglabāšanu un attīstību un labvēlīgu apstākļu radīšanu sapratnei 

starp ukraiņiem un citām tautībām; 

atraisīt gaišas jūtas un mīlestību pret savu tuvāko cilvēku, īpaši bērnu dvēselēs. 

Visos gadījumos biedrība „Sadarbības platforma” īstenoja projektus kopā ar 

organizācijām, kuras ir „Sadarbības platformas” biedri. 

Tālāk plānots attīstīt biedrības darbību, paplašinot dalīborganizāciju skaitu, piesaistot 

jaunus biedrus, sagatavojot, iesniedzot un īstenojot statūtos noteiktajiem mērķiem 

atbilstošus projektus dažādās projektu finansēšanas programmās. 
 

 

Skaidrojums bilances posteņiem: 

AKTĪVS: 

- Naudas līdzekļu atlikums Swedbanka bankas kontā uz 2015.gada 

31.decembri EUR 847.70 

- Naudas līdzekļu atlikums Valsts kases kontā uz 2015.gada 31.decembri 

EUR 13017.91 

Kopā aktīvs: EUR 14978.99 

PASĪVS: 

- Rezerves fonda atlikums uz 2014.gada 31.decembri - EUR 1879,50; 

- Rezerves fonda palielinājums  par 2015.gadu  EUR 16844.62, kas izveidojies 

no ieņēmumu un izdevumu pozitīvās starpības; 

- Kreditori EUR 14,23, t.sk.: 



- EUR 14,23 (privātie ieguldījumi) 

Kopā pasīvs: EUR 14978.99 

Skaidrojums ieņēmumu un izdevumu pārskatam: 

Biedrības „Sadarbības platforma” ieņēmumi 2015.gadā izveidojušies no: 

- Pakalpojumu sniegšana saskaņā ar noslēgtiem līgumiem EUR 1800 apmērā; 

- Saņemtais finansējums no Kultūras ministrijas projektā “Integrācijas ABC-2” 

Nr.IF/2013/1.a./11 EUR 152898.52 

Kopā ienākumi EUR 154698.52 

Biedrības „Sadarbības platforma” izdevumi 2015.gadā izveidojušies no: 

- Darba alga projektā “Integrācijas ABC-2” Nr.IF/2013/1.a./11 iesaistītajiem 

darbiniekiem EUR 36702.76; 

- VSAOI projektā “Integrācijas ABC-2” Nr.IF/2013/1.a./11 iesaistītajiem 

darbiniekiem EUR 8431.14 

- Pārējie biedrības izdevumi (bankas komisijas maksas, mājaslapas domēna 

abonēšana) EUR 74.40 

- Izdevumi, kas saistīti ar Kultūras ministrījas projektā “Integrācijas ABC-2” 

Nr.IF/2013/1.a./11EUR 92645.96 

Kopā izdevumi EUR 137854.26 

Ieņēmumu un izdevumu pozitīvais rezultāts EUR 16844.62 palielina biedrības 

rezerves fondu. 

2015.gadā vidējais nodarbināto darbinieku ar noslēgtiem darba līgumiem 

skaits ir 10, aprēķinātā brutto darba alga EUR 36702.76 un Valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas EUR 8431.14. Visi aprēķinātie nodokļi ir 

nomaksāti un nodokļu parādu nav. 

Pēc stāvokļa uz 2015.gada 31.decembri biedrībā nav nodarbināti darbinieki ar 

noslēgtiem darba līgumiem, sakarā ar to, ka Kultūras ministrījas projekts 

“Integrācijas ABC-2” Nr.IF/2013/1.a./11 ir īstenots. 

 

Valdes locekle       L.Celma 

2016.gada 11.martā 

 

 



 

 


