NVO un iedzīvotāju forums
27.10.2016.
Rīgas NVO nama zālē (Rīga, Laimdotas ielā 42)

Programma
13.30-14.00 Dalībnieku reģistrācija
14:00-14:05 Foruma atklāšana.
14:05- 14:25 Informācija par projekta “Sadarbība kopējai attīstībai” saturu un realizāciju.
Projekta vadītāja Lauma Celma. Biedrības “Sadarbības platforma”
valdes priekšsēdētāja.
14:25-14:45 Informācija par projekta diskusiju “Jaunatnes iesaistes iespējas un
paņēmieni NVO darbība”. Secinājumi un ieteikumi. Jeļena Matjakubova,
Latvijas Krievu Kultūras biedrības valdes priekšsēdētāja.
14:45:15:05

Informācija par projekta diskusiju “Nemateriālais kultūras mantojumsvalsts vērtība un garīgā bagātība. Mazākumtautību organizāciju loma un
iespējas nemateriālā mantojuma saglabāšanā”. Secinājumi un ieteikumi.
Jeļena Lazareva. Latvijas Baltkrievu Savienība valdes locekle.

15:05-15:25

Informācija par projekta diskusiju “Sociālā uzņēmējdarbība – iespējas,
izaicinājumi, inovācijas”. Secinājumi un ieteikumi.
Agita Hauka. Biedrības ”Latvijas Zemnieku federācijas” valdes
priekšsēdētāja, biedrības ”Iecavas sieviešu kluba ”Liepas”” dibinātāja

15.25 – 17.25 Diskusijas darba grupās
Jaunatnes iesaistes iespējas un paņēmieni NVO darbība
Mazākumtautību organizāciju loma un iespējas nemateriālā mantojuma
saglabāšanā
Sociālā uzņēmējdarbība – iespējas, izaicinājumi, inovācijas
NVO - sieviešu tiesību pārstāvības iespējas
Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO fonds”
Projekts "Sadarbība kopējai attīstībai"
Līg.Nr. 2016.LV/NVOF/DAP/MAC/007

Pilsoniskā līdzdalība – iesaiste NVO, to apvienību veidošana, iespējas,
attīstība.
17:25 - 18:45 Dažādu tautu kultūras biedrību prezentācijas
1. Burjatu biedrība "Badarhāns". Vadītāja Marina Pasečnaja
2 .Biedrība "Natali Berg Dance". Vadītāja Natalija Siberga.
3. Baltijas starptautiskais centrs “Salavat Julajev”. Valdes locekle Rina Hamitova.
4. Latvijas tatāru-baškīru kultūras biedrība “Čišma” – Ansamblis “Čišma”, vadītāji
Fauzija Buluševa un Ramils Kadirovs
5. Ebreju kultūras biedrība. Pārstāve Anna Judelsone
6. Rīgas vācu kultūras biedrības dziesmu ansamblis “Morgenrot”. Vadītājs Anatolijs
Livča
18.45 – 19.15 Darba grupu rezumējumi
19.15 – 20.00 Koncerts
1.Armēņu biedrības Svētdienas skolas priekšnesums.
Dziesma "Gisher e" (“Ņakts”). Izp. Anais Ishakova.
2. Latviešu dziesma “Es mācēju danci vest “
Izp. Rīgas 34. vidusskolas vokālais trio.
3. Ukraiņu kultūras biedrība.
Dziesma “Divčina Vesna” Izp. ansamblis “Vesnjanka”.
4. Poļu kultūras biedrība “Polonēze”.
Dziesma .“Lowicki walczyk”. Izp. ansambļa “Poloneze” solisti.
5. Latvijas krievu kultūras biedrība.
Dziesma “ Да трава моя травушка.” Izp. Ansamblis “Berendejka
6. Ķīniešu tautas dziesma. “Ge sheng yu wei xiag”/”Dzīvo ar smaidu”
Izp. Rīgas 34. vidusskolas vokālais ansamblis “Din-Don”
7. Rīgas vācu kultūras biedrība.
Dziesma “Es ist so schoen ein muzikant su sein/ Ir tik labi muzikantam
būt”. Izp. ansamblis “Morgenrot”
20.00 – 20.30

Sarunas pie kafijas tases
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