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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 2016.gadā un attīstības perspektīvas: 

Biedrība „Sadarbības platforma” īstenoja projektu "Sadarbība kopējai attīstībai" 

(2016.LV/NVOF/DAP/MAC/007). Projekta galvenais mērķis bija Veicināt stabilu 

biedrības „Sadarbības platforma” un tās dalīborganizāciju  ilgtspējīgu sekmīgu 

darbību  veicinot sabiedrības iesaisti pilsoniski nozīmīgās aktivitātēs, līdzdalības un 

demokrātijas procesu veicināšanā Latvijā. 

Kopīgi sadarbojoties ar Latvijas nacionālo kultūras centru 2016.gadā no 01.novembra 

līdz 15.decembrim īstenoja projektu " Latvijas kultūras vēstnieku ekspedīcija". 

Projekta rezultātā ir veicināta starpkultūru dialoga veidošanās un mazākumtautību 

integrācija, stiprinātas nacionālās identitātes, demokrātisko vērtību un pilsonības 

nozīmīguma izpratne, kā arī veicināta demokrātiskās līdzdalības un savstarpējas 

iecietības izaugsme, tā veidojot vienotu sabiedrību. Notika ekspedīcija pie 10 Latvijas 

kultūras vēstniekiem, iepazīstot viņu darbību, vietu Latvijā un izcilu personību, kas 

devusi nozīmīgu ieguldījuma katras kopienas attīstībā. 

No 01.09.2016.līdz 19.12.2016.īstenots projekts "Dažādais vieno", kurā ir sasniegti 

šādi rezultāti: 

- stiprinātas latviešu valodas zināšanas un pielietojuma prasmes mazākumtautību 

cilvēkiem, kuri piedalījušies aktivitātēs,   

- veicināta etniskā saskaņa un starpkultūru dialogs ar folkloras, mākslas un 

izglītības līdzekļiem, rosināt iecietību un novēršot diskrimināciju; 

- izveidotas prasmes izjust kopības sajūtu pozitīvā veikumā, veicinot nacionālo 

un lokālo identitāti; 

- iesaistīti visu paaudžu cilvēki kopīgās neformālās izglītības aktivitātēs un 

sekmēta tādu prasmju, zināšanu un pieredžu ieguve, ko nevar iegūt formālās izglītības 

ceļā, iedvesmojot uz radošu izpausmju meklēšanu un realizēšanu dzīvē. 

No 01.09.2016.līdz 20.11.2016. Mazsalacā tika īstenots projekts “Tolerances diena 

Mazsalacā”, kurā notika: 

1) Meistarklases dažādu tautu kultūru iepazīšanai  



a) Burjatu rituāli  

c) Hennas zīmējumi austrumu kultūrās  

b) Poļu dziedāšanas meistarklase  

d) Latviešu tautas raksti aužot  

2) Rokdarbu, amatnieku darbu izstāde – tika eksponēta visu novembra mēnesi 

Mazsalacas kultūras centrā 

3) Koncerts „Dziesmu un deju kaleidoskops” 

Projekta īstenošanas rezultātā: 

• Ir iepazīta poļu, burjatu, latviešu, lībiešu, indiešu, slovāku tautu kultūra, 

tradīcijas, nacionālās vērtības, veidojusies izpratne mazinoties stereotipiem. 

• Īstenota sabiedrības integrācija kopīgās starpkultūru aktivitātēs visu paaudžu 

cilvēkiem no dažādu tautību kopienām, veicinot to kultūras mantojuma saglabāšanu, 

īpaši iesaistot jauniešus, tā vairojot piederības sajūtu Latvijai 

• Īstenotas inovatīvas starpkultūru komunikācijas risinājumu formas, attīstot un 

stiprinot cittautiešu un latviešu sadarbību un mijiedarbību  

• Celts vispārējais sabiedrības izpratnes līmenis par starpkultūru dialoga 

jautājumiem  

• Veicinātas un attīstītas zināšanas, gūtas iemaņas starpkultūru komunikācijā, 

izpratne par līdzīgo un atšķirīgo dažādu tautu tradīcijās, ieražās un kultūras izpratnē, 

mazinot neiecietību pret dažādu tautu pārstāvjiem 

• Mazsalacā organizācijām un kolektīviem izveidojusies ilgtermiņa 

starpreģionāla sadarbība ar Rīgas un Latgales reģionu organizācijām, kolektīviem. 

  

Tālāk plānots attīstīt biedrības darbību, paplašinot dalīborganizāciju skaitu, piesaistot 

jaunus biedrus, sagatavojot, iesniedzot un īstenojot statūtos noteiktajiem mērķiem 

atbilstošus projektus dažādās projektu finansēšanas programmās. 
 

 

 

 

 

 


