
 
Reģ.Nr. 40008225964; Loka maģistrāle 7-6, Jelgava, LV-3004, kontakttālrunis 29822258, e-pasts celma.lauma@gmail.com 

_______________________________________________________________________ 

 

Ziņojums 2020.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 2020.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. 

2019.gadā uzsākts un 2020.gada 31.decembrī ir pabeigts īstenot projektu 

“Integrācijas ABC – 3”, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros, 

līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01). 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, 

2020. gadā biedrība "Sadarbības platforma" īstenoja projektus "Camp “Latvian Breath 

in Preili”", “Live stories” un “Roku rokā Hand in hand 2” 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. 
 

Skaidrojums bilances posteņiem: 

AKTĪVS: EUR 28 397 

N
.p

.k
. 

Posteņa nosaukums 
Summa, 

EUR 

1 Izsniegti aizdevumi  688,00 

2 Naudas līdzekļu atlikums Swedbanka bankas kontā uz 31.12.2020.  4 198,53 

3 
Naudas līdzekļu atlikums Valsts kases kontā uz 31.12.2020. PMIF projekts 

„Integrācijas ABC-3” Nr. PMIF/8/2019/2/01 
23 510,37 

KOPĀ 28 396,90 

 

PASĪVS: EUR 28 397 

Rezerves fonda atlikums uz 2020.gada 31.decembri EUR 20 949; Rezerves 

fonda palielinājums par 2020. gadu  EUR + 3660,12  kas izveidojies no ieņēmumu un 

izdevumu pozitīvās starpības (2020.gadā saņemts projektu avansa finasējums, kas 

jāapgūst 2021.gadā); 

N
.p

.k
. 

Posteņa nosaukums 
Summa, 

EUR 

1 Iepriekšējo gadu rezerves fonds 17288,87 

2 Pārskata gada rezerves fonds 3660,12 

3 Norēķini par iedzīvotāju ienākuma nodokli 960,11 

4 Norēķini par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām 1614,08 

5 Norēķini par uzņēmuma valsts riska nodevu 3,24 

6 Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem 1308,05 

7 Norēķini ar pašnodarbinātu personu 0,00 

8 Norēķini par darba algu 3148,20 

9 Īstermiņa aizņēmumi projekta aktivitāšu realizēšanai 414,23 

KOPĀ 28396,90 

 

Skaidrojums ieņēmumu un izdevumu pārskatam: 

IEŅĒMUMI 2020. gadā: EUR 199 194 

N
.p

.k
. 

Posteņa nosaukums 
Summa, 

EUR 

1 PMIF finansējums - projekts „Integrācijas ABC-3” Nr. PMIF/8/2019/2/01 16 2213,63 

2 THE BRITISH COUNSIL finansējums - projekts "Hand in Hand!" 1 286,61 

3  THE BRITISH COUNSIL finansējums - projekts "Hand in Hand 2!" 10 000,00 

4  THE BRITISH COUNSIL finansējums - projekts "Nometne "Latvijas elpa 

Preiļos"" 
6 665,60 

 5 THE BRITISH COUNSIL finansējums - projekts "Live Stories" 9 999,00 

6 LNKC finansējums - „Latvijas kultūras vēstnieki” vasaras nometne, līg. Nr. 1.5-

5.4/17 
8 000,00 

7 LVAF finansējums - projekts „Atbildīgi par rītdienu” , Nr.1-08/49/2019 1029,12 

KOPĀ 199 193,96 

 

 



IZDEVUMI 2020. gadā: EUR 195 544 

N
.p

.k
. 

Posteņa nosaukums 
Summa, 

EUR 

1 Projektu darbinieku algas 44 166,75 

2 Projektu darbinieku VSAOI 10 671,21 

3 
PMIF projekta "Integrācijas ABC-3", Nr. PMIF/8/2019/2/01  organizēšanas 

izmaksas 
55 349,76 

4 
Partnerības līgums Patvērums "Droša māja", biedrība - projekts „Integrācijas 

ABC-3” Nr. PMIF/8/2019/2/01 
48 715,56 

5 
LVAF projekta „Atbildīgi par rītdienu” Nr.1-08/49/2019 organizēšanas 

izmaksas 
1 846,36 

6 
LNKC projekta "„Latvijas kultūras vēstnieki” vasaras nometne" organizēšanas 

izmaksas 
8 000 

7 
THE BRITISH COUNSIL projekta "Latvijas elpa Preiļos" organizēšanas 

izmaksas 
6 665,6 

8 THE BRITISH COUNSIL projekta "Live stories" organizēšanas izmaksas 6 076,16 

9 THE BRITISH COUNSIL projekta "Hand in Hand" organizēšanas izmaksas 10 945,82 

10 
THE BRITISH COUNSIL projekta "Latvian Culture Ambassadors Academy 

2" organizēšanas izmaksas 
3 022,87 

 11 Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi 73,75 

KOPĀ 195 533,84 

 

Biedrības rezerves fondu līdzekļu palielinājums ir atkarīgs no ieņēmumu un 

izdevumu pārskatā aprēķinātās ieņēmumu un izdevumu starpības, respektīvi, 

2020.gadā tā ir peļņa + 3 660,12 EUR.  

2020.gadā vidēji kopumā uz projektu īstenošanas laiku tika nodarbināti 25 

darbinieki ar noslēgtiem darba līgumiem. 

 

Valdes locekle  Lauma Celma 

2021.gada 04.februārī 

 


