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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 2014.gadā un attīstības perspektīvas: 

Biedrība „Sadarbības platforma” atbalstīja starptautiska pasākuma Somugru tautu 

kultūras svētki organizēšanu. Svētki tika rīkoti Igaunijas Radu tautu mēneša ietvaros 

04.10.2014., tos veidot rosināja Igaunijas tautību apvienība un B/O Fenno-Ugria 

Tallinā. 

2014.gadā biedrība starptautiskas sadarbības veidošanas ietvaros viesojās Pleskavā 

tiekoties gan ar vietējās pašvaldības pārstāvjiem, gan dažādas tautības pārstāvošu 

Pleskavas NVO pārstāvjiem, gan Pleskavas latviešu biedrību „Sakta”. 

2014.gada novembrī biedrība bija viens no aktīviem Latvijas starptautiskajā 

Brīvprātīgo dienā rīkoto pasākumu organizatoriem. 2014.gada 5. decembrī  Rīgā tika 

organizētas republikāniskas brīvprātīgo svinības – kopīga Zemes mākslas instalācijas 

„Cinīši” izveide, reģionālā brīvprātīgo sumināšana un Latvijas labāko brīvprātīgo 

godināšana „Gada brīvprātīgais 2014”. Tajā piedalīsies arī sabiedrībā zināmi cilvēki, 

kuri šajā dienā paši kļūs par brīvprātīgajiem. Plānots, ka Rīgā vienuviet pulcējot ap 

3000 brīvprātīgo no visas Latvijas. Godināšana tika rīkota ar nolūku veicināt Latvijas 

iedzīvotāju interesi par brīvprātīgo kustību un sekmētu dažāda vecuma cilvēku un 

organizāciju iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā. 

2014.gada 16.decembrī uzsākts īstenot Eiropas trešo valstu valstspiederīgo 

integrācijas fonda projektu „Integrācijas ABC-2” Nr.IF/2013/1.a./11, kura mērķis ir 

Ieviest trešo valstu valstspiederīgajiem paredzētas kvalitatīvas adaptāciju programmas 

latviešu valodas prasmju, integrācijas un starpkultūru dialoga un komunikāciju 

prasmju attīstībai, sagatavojot naturalizācijas procesam, nodrošinot informatīvos 

materiālus, izveidojot atbalsta mehānismu, kas vērsts uz informācijas un pakalpojumu 

pieejamības uzlabošanu mazaizsargātām trešo valstu valstspiederīgo grupām – 

sievietēm, gados veciem cilvēkiem, personām ar zemu izglītības līmeni, noorganizējot 

interaktīvus, izglītojošus un iniciatīvu veicinošus pasākumus trešo valstu 

valstspiederīgo bērniem, jauniešiem un viņu ģimenēm, kā arī nevalstisko organizāciju, 



pašvaldību, izglītības iestāžu iesaistei integrācijas procesu uzlabošanā, veicot efektīvu 

sabiedrības saliedēšanu.  

Plānots attīstīt biedrības darbību, paplašinot dalīborganizāciju skaitu, piesaistot jaunus 

biedrus, sagatavojot, iesniedzot un īstenojot statūtos noteiktajiem mērķiem atbilstošus 

projektus dažādās projektu finansēšanas programmās. 
 

 

 

 

 


