
 

Rīgas un Vidzemes reģiona NVO un pašvaldību pieredzes apmaiņas un 

tīklošanās konference 

Tiešsaistē, ZOOM platformā 

Ceturtdien, 2021.gada 25.novembrī no plkst.15.00 līdz 18.00 

PROGRAMMA – tehniskie laiki 

 

14.40 – 15.00 Pieslēgšanās 

 

Plānotais 

Laika periods 

Runas, Prezentācijas 

ilgums MINŪTĒS 

Tēma, runātājs, amats 

15.00 – 15.10 5 “NVO nams - Rīgas nevalstisko organizāciju atbalstam” 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvaldes 

Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas Nevalstisko organizāciju atbalsta 

sektora vadītājs Dzintars Koks 

15.10-15.25 10 “Ieskats par Vidzemes reģiona NVO” 

Patrīcija Siliņa, Valmieras novada fonda vadītāja 

15.25 – 15.40 10 "Kopienu iniciētas pārmaiņas" 

Kristīne Melece, Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko 

attiecību nodaļas vadītāja 

15.40 – 15.50 7 „Valmieras sociālās jomas NVO sadarbība ar pašvaldību” 

Zita Gustavsona, Fonds „Iespēju tilts” valdes priekšsēdētāja 

15.50 – 16.00 7 “Pašvaldības un NVO sadarbība Alūksnes novadā “ 

Līga Langrate, Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece 

16.00 – 16.30 20 „NVO un pašvaldība – ilgtspējīga sadarbība” 

Dzintra Zvejniece, biedrības “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” un 

nodibinājuma “Alūksnes un Apes novada fonds” valdes priekšsēdē 

tāja 

16.30 – 16.40 7 "Gulbenes novads un NVO" 

Zane Pūcīte, Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja 

16.40 – 16.50 7 "Kopā veidota nākotne - tā ir mūsu iespēja!" 

Daiga Gargune, biedrības „Sateka”  valdes priekšsēdētāja 

16.50 – 17.00 7 ”Cēsu 3 Kformula” 

Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis 

17.00 – 17.10 7 "NVO un pašvaldības sadarbības fokuss - kopīgas rūpes par klientu" 

Liena Graudule, sabiedriskā labuma organizācijas "Brīnummāja" vadītāja 

17.10 – 17.50 35 -Pašvaldība un NVO -  sadarbības iespējas un nozīme  

Moderatore Gunta Kelle 

-Ziedojumu piesaiste – iespējas un pieredze 

Moderators Ansis Bērziņš 

-Apkaimes vakar, šodien, rīt 

Moderators Viesturs Silenieks 

17.50-18.00 5 Balvu izloze, Turpinājuma soļi, Noslēgums 

 

Kontakttirgus NVO sadarbībai  - pirms pasākuma un pasākuma laikā dalībnieki tiek aicināti padlet 

rīkā veidot savas NVO  vizītkartes, lai veicinātu savstarpēju iepazīšanos un jaunu sadarabību 

veidošanu. Dalībnieki, kuri savās vizītkartēs būs norādījuši kontaktinformāciju, piedalīsies balvu 

izlozē! 

 

 

 

 


