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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 2017.gadā un attīstības perspektīvas: 

Biedrība „Sadarbības platforma”  savu darbību īsteno piesaistot finansējumu projektos 

līdz ar to arī visi darbinieki tiek iesaistīti tikai uz katra attiecīgā projekta laiku ar 

nepilnu darba likmi – atbilstoši katra finansētāja nosacījumiem. Pastāvīgu algotu 

darbinieku biedrībā nav. 

2017.gadā īstenoja projektus: 

 "Latvijas elpa Iecavā 2017" (2017.LV/SP/07). Projekta galvenais mērķis bija 

piederības sajūtas Latvijai spēcināšana, latviešu valodas prasmju stiprināšana un 

tradīciju apgūšana neformālā gaisotnē, kopīgi darbojoties un izveidojot draudzīgus 

kontaktus Latvijas un ārzemju latviešu bērniem. 

“Latvija 100 dienās Latvijas kultūras vēstnieku acīm” norisinājās Latvijas valsts 

simtgades programmas ietvaros, lai iemūžinātu 21. gadsimta Latvijas ļaužu stāstus, 

vērtības, simbolus un jaunrades darbus un daudzinātu Latvijas cilvēku talantu, 

izcilību, uzņēmīgumu, sasniegumus un kultūras daudzveidību. 

„Latvijas kultūras vēstnieku vasaras nometne 2017” pulcināja dažādu Latvijā 

dzīvojošu minoritāšu nevalstisko organizāciju pārstāvjus. Vācijas Ārlietu ministrijas 

atbalstītās vasaras nometnes ietvaros viņiem ir iespēja padziļināt zināšanas par 

Latvijas kultūras mantojumu un veicināt dažādu kultūru pārstāvju sadarbību Latvijā. 

2017.gadā uzsākts īstenot projektu "Integrācijas ABC - 2017" Patvēruma, migrācijas 

un integrācijas fonda ietvaros, līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. 

PMIF/8/2017/1/02). Projekta mērķis paredz ieviest imigrantiem paredzētu kvalitatīvu 

integrācijas kursa programmu, organizēt interaktīvus, izglītojošus un savstarpēju 

izpratni veicinošus pasākumus imigrantu un uzņemošās sabiedrības pārstāvjiem 

integrācijas procesu un starpkultūru dialoga uzlabošanā, veicinot efektīvu imigrantu 

iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. 

Lai aktivizētu Latvijas kultūras vēstniekus sadarbībai ar Latvijas dažādu tautību 

kopienām, veicinātu starpkultūru dialogu un mazākumtautību integrāciju, no 2017. 

gada 8. decembra līdz 2018. gada marta beigām biedrība "Sadarbības platforma" 



īsteno projektu "Latvijas kultūras vēstnieku akadēmija" sadarbībā ar British Council 

pārstāvniecību Latvijā.  

Ir īstenoti vairāki projekti, kuros biedrība iesaistījās kā sadarbības partneris. 

 

Tālāk plānots attīstīt biedrības darbību, paplašinot dalīborganizāciju skaitu, piesaistot 

jaunus biedrus, sagatavojot, iesniedzot un īstenojot statūtos noteiktajiem mērķiem 

atbilstošus projektus dažādās projektu finansēšanas programmās. 
 

 

 


