
Biedrības “Partnerība “Daugavkrasts”” 
līdzšinējās darbības izvērtējums



Audita tvērums

• Biedrības statūti

• Darbības virzieni

• Finanšu un administratīvā kapacitāte

• Biedri

• Informācija un publicitāte

• Ārējo plānošanas dokumentu un normatīvo aktu ietvars



Secinājumi un ieteikumi (I)

Biedrības statūti

Konstatējumi

• Mērķi definēti plaši

• Nosacījumi līdzdalībai biedrības pārvaldībā ir diskriminējoši pret daļu 
no biedriem

Priekšlikumi

• Pārskatīt mērķus, tos definējot precīzāk un ietverot jaunu funkciju

• Dokumentāli nostiprināt biedru līdzdalības iespēju daudzveidību

• Attīstīt iekļaujošu biedrības vadības modeli



Secinājumi un ieteikumi (II)
Darbības virzieni

Konstatējumi

• Līdzšinējie projekti veicinājuši NVO savstarpējo sadarbību, mācīšanos un 
sektora kopējo kapacitāti

• Uzsākta NVO sektora situācijas analīze

Priekšlikumi

• Turpināt izmantot 360 grādu pieeju, īpašu uzmanību veltot izglītošanai par 
pilsonisko līdzdalību un iekļaušanu, tādējādi veidojot vienotu sadarbības 
vidi un sekmējot iedzīvotāju iesaisti problēmu risināšanā

• Attīstīt NVO konsultatīvā atbalsta virzienu



Secinājumi un ieteikumi (III)

Finanšu un administratīvā kapacitāte

Konstatējumi

• Paļaušanās uz projektu finansējumu

• Ierobežoti personāla resursi

Priekšlikumi

• Nepieciešams jauns, ilgtspējīgs finansēšanas modelis

• Nepieciešama lielāka biedru iesaiste organizācijas ikdienas darbā (t.sk. 
piesaistot jaunus biedrus) 



Secinājumi un ieteikumi (IV)

Informācija un publicitāte

Konstatējumi

• Biedrības vietnē pamatā formāla informācija

• Trūkst “cilvēcīgas” komunikācijas

Priekšlikumi

• Komunikācijā vairāk lietot audiovizuālo saturu un “personiskus” 
vēstījumus

• Vairāk stāstu, tādējādi uzlabojot izpratni par NVO sektoru kopumā



Secinājumi un ieteikumi (V)

Ārējie plānošanas dokumenti un normatīvie akti

Konstatējumi

• Gan nacionālā līmeņa plānošanas dokumentos, gan jaunā perioda
Ķekavas attīstības programmā uzsverta NVO un līdzdalības loma, taču
vietējā līmenī trūkst konkrētu, pārskatāmu atbalsta formu

Priekšlikumi

• Ciešāk jāsadarbojas ar Ķekavas novada pašvaldību, nostiprinot NVO 
atbalsta aktivitātes jaunajā attīstības programmā

• Strādāt pie funkcijas deleģējuma līguma noslēgšanas ar pašvaldību



Biedrības “Partnerība “Daugavkrasts”” 
lomu un funkciju plānošanas matrica



Esošas un iespējamas lomas un funkcijas

• Valdes priekšsēdētājs un valdes locekļi

• Projektu vadītāji

• Projektu vērtētāji

• Jurists / konsultants juridiskajos jautājumos

• Grāmatvedis / konsultants grāmatvedības jautājumos

• Komunikācijas specialists

• Biroja administrators / asistents



Lomu un funkciju izvērtējuma dimensijas

• Galvenie pienākumi

• Laika ietvars

• Piemērotākā juridiskā forma

• Nepieciešamā pieredze / kompetences

• Nepieciešamais atbalsts no organizācijas

• Resursi, kas nepieciešami “vakances” aizpildīšanai

• Nepieciešamo resursu (iespējamais) avots



Paldies par uzmanību!


