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Ķekavas novada NVO
❖ aktīvi cilvēki ar spožām idejām un degsmi

❖ slēptās uzņēmējdarbības organizācijas, t.sk. 
sporta org., interešu izgl.

❖ “plāksteri” - risina pašvaldības neizdarības

❖ organizācijas, kas dibinātas, lai iegūtu 
saviedriskā labuma statusu un bez atlīdzības 
izmantotu pašvald. resursu 
 
 
Avots: Dina Bite, Uldis Dūmiņš, pētījums 
“Nevalstisko organizāciju darbības nodrošinājums 
Mārupes, Olaines un Ķekavas novados”



NVO intensitāte novadā
❖ 289 biedrības, 11 nodibinājumi un 3 arodbiedrības

❖ Ķekavas novada trešā pozīcija Latvijā pēc NVO skaita ir fiksēta jau SIF pētījumā 
2013.gadā

❖ pēc darbības mērķa: vairums reģistrēto NVO strādā plašākas sabiedrības 
interesēs, vai apvieno viena tipa mērķgrupas, bet strādā plašākas sabiedrības labā

❖ pēc intensitātes: NVO darbība nav regulāra, intensificējas pirms vēlēšanām. 
 
Avots: Dina Bite, Uldis Dūmiņš, pētījums “Nevalstisko organizāciju darbības 
nodrošinājums Mārupes, Olaines un Ķekavas novados”



Fokusa grupu rezultāti
❖ Atpazīstami cilvēki, bet ne viņu organizācijas, vai idejas

❖ Katra NVO par sevi

❖ Biedru naudas un ziedojumi ir tikai dažām NVO, izņemot kult.un sporta organizācijas

❖ Ja beidzas projekts, beidzas konkrētais NVO, caur kuru to virzījuši

❖ Nav līdzdalības finansējuma pašvaldībā

❖ Konkursu noteikumi pašvaldībā neskaidri un NVO netiek iesaistīti to sagatavošanā

❖ Liela daļa - snaudošie NVO

❖ Vajadzīga jauna līdzdalības sistēma

❖ NVO vēlas būt par pilnvērtīgiem, uzticamiem pašvaldības partneriem



NVO iesaiste - mērķa grupas
❖ pilsoniskās sabiedrības biedrības, kas strādā plašākas sabiedrības labā

❖ sporta organizācijas

❖ kultūras organizācijas 

❖ kopienu līderi

❖ aktīvo iedzīvotāju kopas

❖ jauniešu kopas

❖ senioru kopas





Jauno biedru iesaiste un deleģējums
Vietrade vieno visdažādāko iesaistes līmeņu novadniekus - jauno biedru 
uzrunāšanas un sasniegšanas atslēga.

❖ Vietražu (potenciālo “Daugavkrasta” biedru) vienojošās pazīmes 

•  dzīves, pārvietošanās un uzturēšanās vietas.

•  vecums, tautība, dzimums, ģimenes lielums utt.

•  paaudze, ekonomiskā labklājība, ģimenes dzīves cikls utt.

•  dzīves stils, attieksmes, vērtības.

•  iesaiste pārvaldībā, apmeklējums, patēriņš, lietošanas ieradumi utt.



Stratēģiskie mērķi

❖ Mērķis - NVO iekļaušana novada rīcībpolitikās.

❖ stratēģiskā sadarbība ar Ķekavas novada pašvaldību (ne tikai LEADER 
programmas ietvaros), lai nodrošinātu sistēmiskus risinājumus pilsoniskas 
sabiedrības iesaistei, un 

❖ dialogs ar lēmumu pieņēmējiem un viedokļu līderiem, skaidrojot 
nevalstisko organizāciju nozīmīgumu un to veiksmīgai darbībai 
nepieciešamos priekšnoteikumus.



Jauno biedru iesaiste - taktika
❖ Ātri, atpazīstami un precīzi sasniegt ekonomiski aktīvos novada iedzīvotājus, kuri ir iepriekš izrādījuši interesi 

par sadarbību ar “Daugavkrastu” sadarbības projektu ietvaros, NVO tīklos un citur aktīvā līdzdalības procesā. 

❖ Konsekventi, atpazīstami un iekļaujoši sasniegt sporta, kultūras organizācijas un aktīvo iedzīvotāju kopas, kuras 
līdz šim nav iekļāvušās līdzdalības procesā kopā ar “Daugavkrastu”. 

❖ Pieejami, atpazīstami un iedrošinoši uzrunāt kopienu līderus, jauniešu kopas un senioru organizācijas, kuras līdz 
šim nav iekļāvušās līdzdalības procesā kopā ar “Daugavkrastu”. 

❖ Iekļaut aktīvo organizāciju lokā snaudošās NVO, rosināt jaunu NVO izveidi, lai varētu precīzāk sadarboties ar 
visu vecumu aktīvo iedzīvotāju kopām;

❖ Izglītot par NVO priekšrocībām un ieguvumiem no biedra statusa Partnerībā “Daugavkrasts”, uzņemt jaunos 
biedrus, deleģēt viņiem pārstāvību un  atbildību.

❖ Rosināt līdzdalīgu un iekļaujošu NVO dienaskārtību Ķekavas novadā, paralēli attīstot līdzdalības mehānismus 
sadarbībā ar pašvaldību.



Pirmais iekļaušanās rīks - digitālā līdzdalība

❖ Daugavkrasta dienas kārtības veidošana

❖ Lēmumu pieņemšana

❖ Biedru darba izvērtēšana un novērtēšana

❖ Vērtībietvars: konsekvence, caurspīdīgums, līdzdalība, deleģēšana 
 
Piemērota Dr.oec. Eduarda Lielpētera līdzdalības mērīšanas metodoloģija



Otrais iekļaušanās rīks - vietradē sakņotie Stropi
❖ Stropi - kopienu infocentrs

❖ Koprades telpas, sastapšanās telpas (iekštelpas un ārtelpas)

❖ Kopprojekti

❖ Kopdarbi (t.sk. talkas)

❖ Vietu vēsture (vietrade)

❖ Dzīves telpa, vai vietu stāsti 
 
Piemērota Dr.oec. Eduarda Lielpētera līdzdalības mērīšanas metodoloģija





Rīcības: izglītot - iesaistīt - iekļaut
❖ Kopienas sadarbība un tīklošanās. Identificēt katras novada apdzīvotās vietas (vismaz 32) “kopienas 

kristalizācijas centru” – NVO vai aktīvistu, tīklot tos savā starpā, atspoguļot interaktīvajā kartē 
jaunizveidojamajā “Vienas pieturas NVO aģentā”; 

❖ Talantu un kompetenču attīstība. Izveidot kopienas Stropu, lokālu informācijas punktu, ko saturiski piepilda 
uzticamais “centrs”, piesaistīt tam kompetences un labumus ar “Daugavkrasta projektiem”, popularizēt 
uzziņu un sadarbības iespējas ar Stropiem “Daugavkrasta” tīklos;

❖ Vietrades virzīts saturs. Apzināt darba un dzīvošanas vietas, to pieejamību katrā no kopienām. Apzināt to, ar 
ko katrā kopienā lepojas un to, ar ko nelepojas, ko tur vajag uzlabot. Apzināt vietu vēsturi, nozīmīgos 
cilvēkus, unikālos resursus. Izvietot šo informāciju jaunizveidojamajā “Vienas pieturas NVO aģentā”;

❖ Izveidot Stropu tīklu, piesaistīt tam īpašu gadskārtu pasākumu ar pašvaldības atbalstu;

❖ Stropi kļūst par jaunajiem Partnerības ”Daugavkrasts” biedriem, caur tiem rosinām jaunu biedru 
pievienošanos, izzinot un kategorizējot tos saskaņā ar identificētajiem potenciālo biedru segmentiem;



Zemes sāls - resurss

❖ Pirmie virzītāji ir esošie Biedrības “Partnerība Daugavkrasts” biedri. 

❖ Otrie: Ķekavas novada iedzīvotāju mazās interešu un iniciatīvu grupas, to 
viedokļu līderi, jaunieši, seniori.

❖ Trešā virzītāju grupa ir esošie NVO spēlētāji Ķekavas un tuvējās apkaimēs 
(aktīvie/ pasīvie, interešu mērķi un darbības virzieni).

❖ Kā partneris: piešķirot uzticamību informācijai - Ķekavas novada pašvaldība.





Labvēlībā, Sandra

“Lai top redzams!” 


