
Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40008225964
Nosaukums SADARBĪBAS PLATFORMA BIEDRĪBA
Adrese Loka maģistrāle 7–6, Jelgava, LV-3004
Taksācijas periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008225964 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Darbinieku skaits 10
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma
bilance

Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008225964 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

2. Pārējie pamatlīdzekļi 50 1057 1057
2. Ilgtermiņa aizdevumi 75 688 688
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 60 688 688
II. Pamatlīdzekļi 30 1057 1057
Ilgtermiņa ieguldījumi 10 1745 1745
II. Debitori 120 0 3
IV. Nauda 140 14240 36521
Apgrozāmie līdzekļi 80 14240 36524
Kopā aktīvi 150 15985 38269

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 43 37096 1464
3.2. Pārskata gada rezerves fonds 45 -28133 35632
3. Rezerves fonds 40 8963 37096
I. Fondi 10 8963 37096
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 100 1966 0
3. Pārējie kreditori 110 5056 1173
III. Īstermiņa kreditori 80 7022 1173
Kopā pasīvi 120 15985 38269
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008225964 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

IV. Saņemtās dotācijas. 40 82868 98868
VII. Citi ieņēmumi. 60 200 1300
3. Algas. 110 25115 15432
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 6123 3662
6. Citi izdevumi. 140 79963 45442
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 83068 100168
IX. Izdevumi. 80 111201 64536
XI. Izdevumi kopā. 160 111201 64536
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 -28133 35632
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008225964 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās
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Informācija par revidentu Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008225964 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Revidenta ziņojuma datums
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs
Licences numurs
Sertifikāta numurs
Komentārs
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Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem (DIIZD)
Reģistrācijas numurs 40008225964 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma apraksts Ziedojumu un dāvinājumu
izlietojums (euro)

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa (euro)
vispārējie ziedojumi (neierobežotai

lietošanai), t.sk. anonīmi
mērķziedojumi (noteiktiem

mērķiem), t.sk. anonīmi
no tiem kopā anonīmi ziedojumi un

dāvinājumi
1 2 3 4

Kopā 0,00 0,00 0,00 0,00
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Citi dokumenti Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008225964 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums 2018 GP zinojums SP.pdf
2 Administratīvo izdevumu pārskats
3 Zvērināta revidenta atzinums
4

Sagatavoja LAUMA CELMA
E-pasts celma.lauma@gmail.com
Tālrunis 29822258

Dokumenta numurs EDS: 59317272 Dokumenta sagatavotājs: LAUMA CELMA
Parakstītāja vārds, uzvārds: LAUMA CELMA Parakstīšanas datums: 03.03.2019
Parakstītāja personas kods: 10126611632 Parakstīšanas laiks: 14:07:18

6/6





Ziņojums 2018.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 


Ilāna Lisagora 170751 – 13116 no 2016.gada 15.augusta 


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 2018.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. 


2018.gadā īstenoja projektus: 


 “Latvian Culture Ambassadors- Festival and Summer Camp” pulcināja dažādu 


Latvijā dzīvojošu minoritāšu nevalstisko organizāciju pārstāvjus. Projektā Jelgavā 


notika Latvijas kultūras vēstnieku festivāls un ar British Council pārstāvniecības 


Latvijā atbalstītu notika vasaras nometne, kuras ietvaros LKV ir iespēja padziļināt 


zināšanas par Latvijas kultūras mantojumu un veicināt dažādu kultūru pārstāvju 


sadarbību Latvijā. 


2017.gadā uzsākts un 2018.gada 31.decembrī pabeigts 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.  







Lai iepazīstinātu Vidzemes iedzīvotājus, īpaši bērnus un jauniešus, ar dažādu tautu 


kultūrām un tradīcijām, līdzīgo un atšķirīgo tajās, biedrība "Sadarbības platforma" 


līdz 2018. gada decembrim īstenos projektu "Maskošanās tradīcija dažādās tautās". 


No 2018. gada aprīļa līdz oktobra beigām biedrība "Sadarbības platforma" ar Latvijas 


vides aizsardzības fonda atbalstu īstenoja projektu "Sakop Latviju - savas mājas", kas 


veltīts jauniešu vides apziņas veicināšanai. 


2018. gada pavasarī “Sadarbības platforma” Latvijas valsts budžeta finansētajā 


programmā “NVO fonds” uzsāk projektu, kam dots nosaukums “Kopā varam vairāk” 


(Nr.2018.LV/NVOF/DAP/MAC/011/21). Projekta īstenošana notika līdz 2018. gada 


oktobra beigām. Projekta galvenais mērķis ir veicināt biedrības "Sadarbības 


platforma" un tās dalīborganizāciju ilgtspējīgu, sekmīgu darbību, attīstot brīvprātīgā 


darba un labdarības akciju īstenošanu, sabiedrības iesaisti pilsoniski nozīmīgās 


aktivitātēs, līdzdalības un demokrātijas procesu veicināšanā 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. 
 


Skaidrojums bilances posteņiem: 


AKTĪVS: 


- Naudas līdzekļu atlikums Swedbanka bankas kontā uz 2018.gada 


31.decembri EUR 1464.58 


- Naudas līdzekļu atlikums Valsts kases kontā uz 2018.gada 31.decembri 


EUR 12775.09 (Projekts Integrācijas ABC-2017) 


- Pamatlīdzekļi EUR 1057.25 


- Izsniegti aizdevumi EUR 688 


Kopā aktīvs: EUR 15984.92 


PASĪVS: 


- Rezerves fonda atlikums uz 2018.gada 31.decembri EUR 8962.61; 


- Rezerves fonda samazinājums par 2018.gadu  EUR -28133.63, kas izveidojies 


no ieņēmumu un izdevumu negatīvās starpības (2018.gadā apgūti līdzekļi no 


iepriekšējos periodos saņemtajiem projektu finansējumiem); 


- Kreditori EUR 7022.31, t.sk.: 


- EUR 14,23 (privātie ieguldījumi) 


- EUR 68.72 (norēķini ar norēķinu personām) 


- EUR 2563.77 (norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem) 


- EUR 2409.75 (norēķini par aprēķināto, bet neizmaksāto darba algu) 


- EUR 734.79 (norēķini par aprēķināto, bet nesamaksāto iedzīvotāju ienākuma 


nodokli) 


- EUR 1227.45 (norēķini par aprēķināto, bet nesamaksātām valsts sociālās 


apdrošināšanas obligātajām iemaksām) 







- EUR 3.60 (norēķini par aprēķināto, bet nesamaksāto uzņēmējdarbības valsts riska 


nodevu) 


Kopā pasīvs: EUR 15984.92 


 


Skaidrojums ieņēmumu un izdevumu pārskatam: 


Biedrības „Sadarbības platforma” ieņēmumi 2018.gadā izveidojušies no: 


- Pakalpojumu sniegšana saskaņā ar noslēgtiem līgumiem EUR 200 apmērā; 


- Saņemtais finansējums projektā “Sakop Latviju savas mājas” EUR 11202 


apmērā; 


- Saņemtais finansējums projektā „Kopā varam vairāk” EUR 14113.18 apmērā; 


- Saņemtais finansējums projektā „Latvijas Kultūras vēstnieku akadēmija” EUR 


10000  apmērā; 


- Saņemtais finansējums projektā „Integrācijas ABC-2017” EUR 30212.66 


apmērā; 


- Saņemtais finansējums projektā „Culture Ambassadors of Latvia Camp” EUR 


11000 apmērā; 


- Saņemtais finansējums projektā „Zemgales kultūras programma 2018” EUR 


3000 apmērā; 


- Saņemtais finansējums projektā „Maskošanās tradīcijas dažādās tautās” EUR 


2340 apmērā; 


- Saņemtais finansējums projektā „Iepazīstamies!” EUR 1000 apmērā 


Kopā ienākumi EUR 83067.84 


Biedrības „Sadarbības platforma” izdevumi 2018.gadā izveidojušies no: 


- Darba alga EUR 251114.92; 


- VSAOI EUR 6123.09; 


- Pārējie izdevumi EUR 79963.46 


Kopā izdevumi EUR 111201.47 


Ieņēmumu un izdevumu negatīvais rezultāts EUR 28133.63 samazina 


biedrības rezerves fondu. 


2018.gadā vidēji kopumā uz projektu īstenošanas laiku tika nodarbināti desmit 


darbinieki ar noslēgtiem darba līgumiem. 


Visi aprēķinātie nodokļi ir nomaksāti un nodokļu parādu nav. 


 







Valdes locekle       L.Celma 


2019.gada 25.februārī 


 





