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IEVADS 



 

 

 

 

Vēlamies Jūs aicināt piedalīties mācību programmā, ko izstrādāja projekta YOUC 

partnerība. Šajā materiālā Jūs atradīsiet nodarbību plānus un ar tiem saistītos 

izglītojošus materiālus, kas ir izstrādāti saskaņā ar “ROKASGRĀMATA JAUNIEŠU 

PILSONISKĀS LĪDZDALĪBAS VEICINĀŠANAI VIETĒJĀ LĪMENĪ”.  

Rokasgrāmatu, citus noderīgus materiālus tematikā, ka arī informāciju par projektu 

un projekta partneriem, Jūs varat atrast projekta mājas lapā www.youc-project.eu.   

Nodarbību materiāli ir paredzēti jauniešiem un cilvēkiem, kas strādā ar jauniešiem un 

materiāli ir izmantojami, lai apmācītu un konsultētu jauniešus, un jo īpaši riskam 

pakļautos jauniešus, veicinot to pilsonisko līdzdalību. 

Nodarbību materiāli balstās uz mācīšanās rezultātiem un katras nodaļas beigās Jūs 

atradīsiet pašvērtējuma lapas, kas ļaus novērtēt, cik daudz no plānotās mācību 

programmas dalībnieki ir apguvuši. Visas nodarbību materiālos iekļautās aktivitātes 

var viegli pielāgot konkrētai mērķa grupai. 

Katras nodaļas beigās Jūs atradīsiet izmantoto terminu vārdnīcu un izmantotās 

literatūras sarakstu. 
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1.NODAĻA 

RISKAM PAKĻAUTO 
JAUNIEŠU 
IESAISTE UN VIŅU 
IESAISTES 
NODROŠINĀŠANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.1.NODARBĪBA 

 

NODARBĪBAS 
PLĀNS: 

RISKA GRUPAS JAUNIEŠU PROBLĒMAS UN VEIDI ŠO 
JAUNIEŠU SASNIEGŠANAI 
Šīs nodarbības rezultātā dalībnieki būs iemācījušies kā saprast 
riskam pakļauto jauniešu problēmas un kādos veidos sasniegt 
riskam pakļautos jauniešus 

 Nodarbības organizators 
(iestāde, organizācija): 
…..............................................
................................................. 
 
Atbildīgais par nodarbības 
īstenošanu: 
…..............................................
................................................. 
 
Aktivitātes mērķa grupa: 
Cilvēki, kas strādā ar 
jauniešiem un jaunieši 
 

Aktivitātes īstenošanas datums: 
 

Aktivitātes ilgums: 
1,5h 

AKTIVITĀTES 
TĒMA: 

Riskam pakļauto jauniešu problēmas un veidi to sasniegšanai 
 

NODARBĪBAS 
GALVENAIS 
UZDEVUMS: 

Identificēt riskam pakļauto jauniešu problēmas un identificēt veidus 
kā sasniegt riskam pakļautos jauniešus. 
 

MĀCĪŠANĀS 
REZULTĀTI  
 

Dalībnieki: 
A. zina nosaukt problēmas, ar kurām saskaras riskam pakļautie 
jaunieši 
B. apzinās, ar kādām grūtībām ir jāsaskaras riskam pakļauto 
jauniešu sasniegšanā 
C. prot identificēt veidus kā sasniegt riskam pakļautos jauniešus 

METODES: 
 

▪ Prāta vētra (Brainstorm) 
▪ Diskusija 
▪ Problēmas metode (gadījumu izpētes metode) 
▪ Darbs grupās 
▪ Prezentācijas 
▪ Domu karte (Mind Map) 

PAPILDUS 
NODERĪGA 
LITERATŪRA 

Par jautājumiem, kas saistīti ar riskam pakļautiem jauniešiem, 
sociālo atstumtību un sociālās atstumtības draudiem. 



 

 

 

 

NEPIECIEŠAMIE 
RESURSI: 

▪ Lielās papīra lapas (flipcharts) 
▪ Krāsaini flomasteri 
▪ Pašvērtējuma lapas 

NODARBĪBAS 
APRAKTS UN 
NEPIECIEŠAMAIS 
LAIKS: 
 

A. IEVADS (apmēram 10 minūtes) 
1. Dalībnieki nostājas aplī un ar aizvērtām acīm izstiepj rokas sev 
priekš. Visiem ir jānoķer kāda roka. Ar vienu roku var turēt tikai vienu 
roku. Šādā veidā no rokām tie izveidots mezgls - dalībnieku 
uzdevums ir to atpiņķerēt, neatlaižot rokas. Uzdevuma veikšanai 
nepieciešama līdzsvara izjūta un sadarbības prasmes. Rezultātā 
jāizveido viens liels aplis. 
2. Pēc uzdevuma nodarbības vadītājs aicina dalībniekus padomāt 
par to, ko šis uzdevums viņiem lika saprast, ko deva. Iespējamās 
atbildes: nepieciešama sadarbība, attīsta problēmu risināšanas 
prasmes, daudzas iespējas un argumenti, no kuriem jāizvēlas 
iespējami labākais, komunikācijas nepieciešamība, uzticība, 
vienprātība, dažreiz neizdodas - bet ir vērts pamēģināt, utt. 
 
B. GALVENAIS POSMS (apmēram 40 minūtes) 
1. Grupa tiek iepazīstināta ar nodarbības tēmu. 
2. Tiek pārrunāti jautājumi, kas skar terminu “problēma”: 
a. “Prāta vētra” - dalībnieki dalās ar asociācijām par vārdu 
“problēma”, un kāds no dalībniekiem (brīvprātīgais) par dzirdēto  
veido domu karti uz lielās papīra lapas (flipchart).  
3. Nodarbības vadītājs sniedz dalībniekiem termina “problēma” 
definīciju, komentējot izskanējušās asociācijas. 
4. Diskusija par tematu “Ar kādām problēmām saskaras sociālai 
atstumtībai pakļauti jaunieši”?   
 Dalībnieki saraksta problēmas: 
- nabadzība, 
- dažāda veida hroniskas saslimšanas, invaliditāte, 
- bez vecāku gādības palikuši, 
- agresija, vardarbība, 
- alkohola vai psihoaktīvo vielu lietošana, 
- atkarības, piemēram, azartspēles, digitālās spēles, pornogrāfija, 
- pārkāpumu un noziegumu izdarīšana. 
5. Dalībnieki tiek sadalīti grupās (pēc maksimāli līdzīgām pazīmēm) 
un nosaka atsevišķu problēmu intensitāti konkrētā vietējā vidē. 
6. Rezultātu prezentēšana viens otram. 
 
C. NOSLĒGUMS (apmēram 10 minūtes) 
1. Dalībnieki tiek sadalīti grupās (pēc maksimāli atšķirīgām 
pazīmēm) un grupās nosaka  efektīvākos veidus kā sasniegt riskam 
pakļautos jauniešus. 
2. Rezultātu prezentēšana. Dalībnieki nosauc veidus, kā sasniegt 
riskam pakļautos jauniešus: pagalmi, parki, rotaļlaukumi, skvēri, 
ielas, pieturas, vilcienu stacijas, bēniņi, pagrabi, pamestas ēkas, 
nepabeigtas ēkas, publiskās pludmales, u.c. 
 



 

 

 

 

D. KOPSAVILKUMS (apmēram 5 minūtes) 
Noslēgumā nodarbības vadītājs aicina dalībniekus pārdomāt, ko viņi 
ir apguvuši nodarbības laikā un ko viņi varētu darīt nākotnē, lai 
veicinātu riskam pakļauto jauniešu līdzdalību pilsoniskajās 
aktivitātēs. 

NOVĒRTĒŠANA 
(5 min): 

Novērtēšanai nodarbības vadītājs dalībniekiem izsniedz sagatavotās 
pašvērtējuma lapas. Dalībnieki sniedz vērtējumu pēc skalas - ļoti 
labi, labi, apmierinoši, slikti: 
Kādā mērā dalībnieki spēj identificēt riskam pakļauto jauniešu 
problēmas? 
Kādā mērā dalībnieki atpazīt veidus kā sasniegt riskam pakļautos 
jauniešus? 

 

 

PAŠVĒRTĒJUMA LAPA 

Es varu Ļoti labi Labi Apmierinoši Slikti 

identificēt riskam pakļauto 

jauniešu problēmas 
    

atpazīt veidus kā sasniegt 
riskam pakļautos 

jauniešus 

    

 

Apsveicam!  
Tu vari ar sevi 

lepoties. 

Bravo!  
Šis ir labs 

rezultāts, bet 
noteikti ir 

iespējams labāk. 

Tu esi uz 
pareizā ceļa! 
Tu to vari, tikai 

jādara. 

Atpkaļ pie darba! 
Tu redzēsi, cik liels 
prieks ir neatzīmēt 

šo sadaļu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.2.NODARBĪBA 

 

NODARBĪBAS 
PLĀNS: 

KOMUNIKĀCIJA AR RISKAM PAKĻAUTIEM JAUNIEŠIEM 
Šīs nodarbības rezultātā dalībnieki būs uzzinājuši vairāk par 
komunikāciju, t.sk. ar riskam pakļautiem jauniešiem, un apguvuši ielu 
jaunatnes darba metodes 

 Nodarbības organizators 
(iestāde, organizācija): 
….............................................
................................................. 
 
Atbildīgais par nodarbības 
īstenošanu: 
….............................................
................................................ 
 
Aktivitātes mērķa grupa: 
Cilvēki, kas strādā ar 
jauniešiem un jaunieši 
 

Aktivitātes īstenošanas datums: 
 

Aktivitātes ilgums: 
1,5h 

AKTIVITĀTES 
TĒMA: 

Kā sazināties ar riskam pakļautiem jauniešiem? 
 

NODARBĪBAS 
GALVENAIS 
UZDEVUMS: 

Efektīva saziņa ar riskam pakļautiem jauniešiem, izmantojot ielu 
jaunatnes darba metodes. 
 

MĀCĪŠANĀS 
REZULTĀTI  
 

Dalībnieki: 
A. zina, kādi komunikācijas veidi ir vispiemērotākie, lai efektīvi 
ietekmētu riskam pakļauto jauniešu attieksmi un ieradumus; 
B. saprot, ka modernajām tehnoloģijām ir ārkārtīgi liela nozīme, lai 
veiksmīgi sasniegtu riskam pakļautos jauniešus; 
C. spēj komunicēt ar riskam pakļautiem jauniešiem - indivīdu un 
grupu līmenī 

METODES: 
 

▪ Darbs grupās 
▪ Prāta vētra 
▪ Prezentācijas 
▪ Diskusija 
▪ Problēmas metode (gadījumu izpētes metode) 

PAPILDUS 
NODERĪGA 
LITERATŪRA 

Par jautājumiem, kas saistīti ar savstarpējo komunikāciju, ielas 
pedagoģiju un ielu jaunatnes darbu. 
 

NEPIECIEŠAMIE 
RESURSI: 

▪ Papīrs 
▪ Krāsainie flomasteri 



 

 

 

 

▪ Pašvērtējuma lapas 

NODARBĪBAS 
APRAKTS UN 
NEPIECIEŠAMAIS 
LAIKS: 
 

A. SĀKOTNĒJAIS POSMS (apmēram 10 minūtes) 
1. Nodarbības vadītājs lūdz dalībniekus atcerēties iepriekšējās 
nodarbībās identificētos veidus, lai sasniegtu riskam pakļautos 
jauniešus. Dalībnieki dalās viens ar otru ar informāciju par veidiem, 
kā sasniegt riskam pakļautos jauniešus: pagalmi, parki, rotaļlaukumi, 
skvēri, ielas, pieturas, vilcienu stacijas, bēniņi, pagrabi, pamestas 
ēkas, nepabeigtas ēkas, publiskās pludmales, u.c. 
2. Nodarbības vadītājs izskaidro nodarbības mērķus un paskaidro, 
ka, pirms mēs uzsākam jebkādas aktivitātes riskam pakļauto jauniešu 
pilsoniskās līdzdalības veicināšanas jomā, vispirms ir jāizveido 
komunikācija ar riskam pakļautiem jauniešiem un jāiegūst viņu 
uzticība. Populārākās pieejas, strādājot ar jauniešiem, kuriem draud 
sociālā atstumtība, ir: 
- ielu pedagoģija (street pedagogy), 
- ielu jaunatnes darbu (street youth work) - ielu pedagoģija, 
- ielu jaunatnes darbs. 
 
B. GALVENAIS POSMS (apmēram 50 minūtes) 
1. Grupa tiek iepazīstināta ar nodarbības tēmu. 
2. Tiek pārrunāti jautājumi, kas skar terminu “komunikācija”: 
a. “Prāta vētra” - dalībnieki dalās ar idejām par labas komunikācijas 
pazīmēm. Nodarbības vadītājs pieraksta idejas uz tāfeles. 
3. Tiek pārrunāts, kuras no labas komunikācijas pazīmēm ir īpaši 
svarīgas, strādājot ar riskam pakļautiem jauniešiem. 
Būtiski ir minēt sekojošas pazīmes: 
- aktīva klausīšanās, 
- pacietība, 
- skaidra un precīza valoda (vēstījums), 
- atgriezeniskās saites sniegšana utt. 
4. Nodarbības vadītājs pievērš dalībnieku uzmanību aktīvai 
klausīšanai. Tiek uzsvērts, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, ja vēlamies iegūt 
jauniešu uzticēšanos. Tiek uzskaitītas aktīvas klausīšanās metodes: 
pārfrāzēšana, precizēšana, atvērtie un slēgtie jautājumi, jūtu 
atspoguļošana, galvas mājieni, tālākas runas veicināšana, dalīšanās 
savās izjūtās. 
5. Uzdevums, kura mērķis ir attīstīt prasmi aktīvi klausīties, izrādot 
interesi un pārfrāzējot dzirdēto. 
Dalībnieki tiek sadalīti grupās pa trim, skaitot līdz trim - katrs cilvēks 
atceras savu skaitli. Trīs minūtes “divi” runās ar vairākiem “trīs” par 
savām problēmām. “Trīs” rīcība ir tāda, lai ar visu savu uzvedību, 
sejas izteiksmi, žestiem, ķermeņa pozu parādītu, ka viņus ļoti 
interesē tas, ko saka “divi”. Kad laiks būs beidzies, “trīs” jāspēj 
pierādīt “divi”, ka “trīs” visu dzirdēto ļoti labi atceras, pārfrāzējot “divi” 
teikto.  PĀRFRĀZĒŠANA – intervējamā sacītā izteikšana intervētāja 
vārdiem. Runa nav par vārdu precīzu atkārtošanu, bet par sacītā 
būtības izteikšanu citiem vārdiem. Nedrīkst izlaist neko no būtiskā, 



 

 

 

 

pievienot kaut ko no jauna (interpretēt), izkropļot sacīto. Pārfrāzējot 
mēs lietojam vārdus: Ja es Tevi pareizi sapratu..., Tātad Tu domā, 
ka... , Tu gribi teikt, ka...,  Tātad Tu domā....  “Trīs” nedrīkst neko 
ierakstīt, ir jāmācās uzmanīgi klausīties un atcerēties. “Viens” pilda 
novērotāju funkciju un pēc uzdevuma pastāstīs, kāda uzvedība tika 
(vai netika) novērota un vai pārfrāzējums bijis atbilstošs “divu” 
teiktajam.  
Katra grupa pārrunā uzdevumu atsevišķi. Vispirms runā “viens”, tad 
“divi” pastāsta, kas palīdzēja “trīs” uzvedībā un kas traucēja, kā “divi” 
vērtē “trīs” kā klausītāja attieksmi un cik precīzi “trīs” pārfrāzēja “divi”. 
Pēdējais izsakās “trīs”. Uzdevumu var atkārtot vairākas reizes, lai 
katrs no dalībniekiem varētu izmēģināt visas lomas - kā runātājs, 
klausītājs un vērotājs. Aktīvas klausīšanās prasmes var apgūt tikai 
aktīvi klausoties un pārrunājot notikušo. Atkārtojot uzdevumu 
vairākas reizes dažādās grupās, tiek apgūtas prasmes efektīvi 
sazināties. 
6. Tiek atklāta saruna par otru uzdevuma tēmu – ielu jaunatnes darba 
metodes. Nodarbību vadītājs aicina uz diskusiju par pieņēmumiem un 
idejām, darbā izmantojot ielu jaunatnes darba pieeju. 
7. Darbs grupās: izveidot ielu jaunatnes darbinieka darba plānu. 
8. Grupu darba rezultātu prezentācijas. 
Kopsavilkumam jāiekļauj: 
I. Vides analīze - ilgums: 3-4 nedēļas 
II. Kontakta dibināšana, grupas veidošana - ilgums: 2-3 mēneši 
III. Darbs ar grupu, izmantojot projekta metodi - ilgums: ~1 gads 
(īpašos gadījumos - līdz 2 gadi) 
IV. Darba ar grupu noslēgums, procesa beigas - ilgums: 2-3 mēneši 
 
C. NOBEIGUMA POSMS (aptuveni 15 minūtes) 
1. Darbs grupās: noteikt metodes un darba veidus, kas var būt īpaši 
noderīgi ielu jaunatnes darbinieku darbā ar riskam pakļautiem 
jauniešiem. 
2. Grupas darba rezultātu prezentācijas: 
- nodarbības un izklaide; 
- sports un atpūta; 
- izzinošas aktivitātes pagalmā, apkaimē, pilsētā; 
- informatīvas un izglītojošas aktivitātes (tai skaitā atkarību profilakse, 
veselīga dzīvesveida veicināšana); 
- organizēti braucieni kā daļa no nodarbībām, sporta un kultūras 
pasākumiem; 
- krīzes pārvarēšana un sociālā darba elementi; 
- motivācijas un starpniecības metodes; 
- jauniešu iniciatīvas projekti; 
- vairāku dienu braucieni ārpus pilsētas. 
 
D. KOPSAVILKUMS (aptuveni 5 minūtes) 
Noslēgumā nodarbības vadītājs lūdz dalībniekus pārdomāt, ko viņi ir 
apguvuši nodarbības laikā un ko viņi varētu darīt nākotnē, lai 



 

 

 

 

veicinātu riskam pakļauto jauniešu pilsonisko aktivitāti. 

NOVĒRTĒŠANA 
(5 min): 

Novērtēšanai nodarbības vadītājs dalībniekiem izsniedz sagatavotās 
pašvērtējuma lapas. Dalībnieki sniedz vērtējumu pēc skalas - ļoti labi, 
labi, apmierinoši, slikti: 
Kādā mērā dalībnieki var sazināties ar riskam pakļautiem 
jauniešiem? 
Kādā mērā dalībnieki var izmantot ielas jaunatnes darbu, lai 
sasniegtu riskam paļautos jauniešus? 

 

 

 

PAŠVĒRTĒJUMA LAPA 

Es varu Ļoti labi Labi Apmierinoši Slikti 

komunicēt ar riskam 

pakļautiem jauniešiem 
    

izmantot ielu jaunatnes 

darbu, lai sasniegtu 

riskam pakļautos 

jauniešus 

    

 

Apsveicam!  
Tu vari ar sevi 

lepoties. 

Bravo!  
Šis ir labs 

rezultāts, bet 
noteikti ir 

iespējams labāk. 

Tu esi uz 
pareizā ceļa! 
Tu to vari, tikai 

jādara. 

Atpkaļ pie darba! 
Tu redzēsi, cik liels 
prieks ir neatzīmēt 

šo sadaļu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.3.NODARBĪBA 

 

NODARBĪBAS 
PLĀNS: 

UZTICĪBAS VEIDOŠANA 
Šīs nodarbības rezultātā dalībnieki būs uzzinājuši vairāk par 
personisko telpu, starppersonu komunikāciju un personisko teritoriju 
izveidi.  

 Nodarbības organizators 
(iestāde, organizācija): 
….............................................
............................................... 
 
Atbildīgais par nodarbības 
īstenošanu: 
….............................................
............................................... 
 
Aktivitātes mērķa grupa: 
Cilvēki, kas strādā ar 
jauniešiem un jaunieši 
 

Aktivitātes īstenošanas datums: 
 

Aktivitātes ilgums: 
1,5h 

AKTIVITĀTES 
TĒMA: 

Uzticēšanās veidošana starp cilvēkiem, kas strādā ar jauniešiem un 
riskam pakļautiem jauniešiem. 

NODARBĪBAS 
GALVENAIS 
UZDEVUMS: 

Noskaidrot kā veidot riskam pakļautu jauniešu uzticēšanos. 
  
 

MĀCĪŠANĀS 
REZULTĀTI  
 

Dalībnieki: 
A. zina jēdzienus “personīgā telpa”, “sarunas”, “psiholoģiskais un 
fiziskais attālums”, 
B. saprot, ka ir secīgi veicami sagatavošanas darbi, lai iegūtu mērķa 
grupas uzticēšanos; 
C. var definēt savu “personisko telpu” un noteikt noteikumus, uz 
kuriem dalībnieks ir gatavs komunicēt. 

METODES: 
 

▪ Darbs grupās 
▪ Diskusija 
▪ Simulācijas spēle 

PAPILDUS 
NODERĪGA 
LITERATŪRA 

Par jautājumiem, kas saistīti ar personisko un publisko telpu, kā arī 
starppersonu komunikāciju. 
 

NEPIECIEŠAMIE 
RESURSI: 

▪ Lenta, ar ko iezīmēt teritoriju 
▪ Pašvērtējuma lapas 



 

 

 

 

NODARBĪBAS 
APRAKTS UN 
NEPIECIEŠAMAIS 
LAIKS: 
 

A. SĀKOTNĒJAIS POSMS (apmēram 10-15 minūtes) 
Nodarbības norises vieta – parks.  Nodarbības vadītājs lūdz 
dalībniekus apsēsties zālē aplī (kā alternatīvu var izmantot parka 
soliņus, ja tie ir atbilstoši izvietoti). 
1. Nodarbības vadītājs lūdz dalībniekus atcerēties iepriekšējās 
nodarbībās identificētos veidus, lai sasniegtu riskam pakļautos 
jauniešus. Dalībnieki dalās viens ar otru ar informāciju par veidiem, 
kā sasniegt riskam pakļautos jauniešus: pagalmi, parki, rotaļlaukumi, 
skvēri, ielas, pieturas, vilcienu stacijas, bēniņi, pagrabi, pamestas 
ēkas, nepabeigtas ēkas, publiskās pludmales, u.c. 
2. Nodarbības vadītājs uzsver, ka tajās vietās, kur pulcējas jaunieši, 
kurus vēlamies iesaistīt pilsoniskās līdzdalības aktivitātēs (piemēram, 
parks), ir ērti veidot komunikāciju ar mērķa grupu, jo tā ir mērķa 
grupai ierasta vide. Ir daudz cilvēki, kas strādā ar jauniešiem, kas 
pavada daudz laika pilsētvidē (ielu jaunatnes darbinieki). Nodarbības 
vadītājs izskaidro nodarbības mērķus un paskaidro, ka, pirms mēs 
uzsākam jebkādas aktivitātes riskam pakļauto jauniešu pilsoniskās 
līdzdalības veicināšanas jomā, vispirms ir jāizveido komunikācija ar 
riskam pakļautiem jauniešiem un jāiegūst viņu uzticība.  
 

B. GALVENAIS POSMS (apmēram 50 minūtes) 
1. Grupa tiek iepazīstināta ar nodarbības tēmu. 
2. Nodarbības vadītājs vada diskusiju: Kam Jūs uzticaties? Kas var 
iegūt Jūsu uzticību? Ko nozīmē uzticēties kādam? 
3. Uzdevums: Teritorijas. 
Nodarbības vadītājs norāda, ka katrai grupai, tāpat kā katram 
cilvēkam, ir sava “telpa”, sava teritorija. 
Dalībnieki tiek sadalīti grupās. Katra no grupām izveido savu 
teritoriju, izmantojot lenti. Var veidoties situācija, ka vienā grupā viens 
dalībnieks vēlas veidot savu teritoriju, aizņemot daudz vietas, cits 
gribēs aizņemt mazāku teritoriju. Šādā situācijā ir jāmudina 
dalībniekus risināt situāciju - jāmēģina atrast risinājumu, kas der 
ikvienam. Visi grupas dalībnieki ir iesaistīti teritorijas veidošanā. 
Nevar būt tā, ka viens cilvēks saka, kas jādara un pārējie tikai izpilda 
instrukcijas. Tā ir kopīga teritorija, kas arī jāveido kopā. Pēc tam 
grupas nosaka, kādi likumi dominē to teritorijā. Nodarbības vadītājs 
vērš dalībnieku uzmanību uz aktīvu klausīšanos. Nodarbības vadītājs 
uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi aktīvi klausīties, ja vēlamies iegūt 
jauniešu uzticēšanos. Nodarbības vadītājs atgādinājumam uzskaita 
aktīvas klausīšanās metodes: pārfrāzēšana, precizēšana, atvērtie un 
slēgtie jautājumi, jūtu atspoguļošana, galvas mājieni, tālākas runas 
veicināšana, dalīšanās savās izjūtās. 
4. Pēc teritoriju izveides nodarbības vadītājs dod nākamo uzdevumu: 
Grupas no divām kaimiņu teritorijām vēlas apciemot viena otru: 
2.grupa vēlas apciemot 1.grupas teritoriju, bet 3.grupa – 4.grupas 
teritoriju, utt. Pirms teritorijas apmeklēšanas, būtiski ir noskaidrot, 
kādi noteikumi ir tās grupas teritorijā, kuru vēlaties apmeklēt. Grupa, 
kura tiek apmeklēta (saimnieki) nosaka apstākļus, kādos viņi uzņems 



 

 

 

 

ciemiņu apmeklējumu. Sagatavošanās laiks (noteikumu izzināšanas 
laiks) – 5-7min. Kad laiks pagājis, nodarbības vadītājs aicina grupas 
apmeklēt vienai otru. 
6. Uzdevuma pārrunāšana grupās: 
Kā jūs noteicāt savu teritoriju un noteikumus? Vai Jums bija atšķirīgi 
viedokļi, diskusijas vai arī Jums bija līdzīgas idejas? Vai Jums bija 
grūti ielaist savā teritorijā vēl kādu grupu/iekļūt citā teritorijā? 
7. Uzdevums: Droša distance. 
Dalībnieki nostājas puslokā. Viens brīvprātīgais apsēžas pusloka 
vidū, pirms sākuma apgriežoties un paskatoties, kā citi dalībnieki ir 
izvietojušies. Brīvprātīgais aizver acis. Dalībnieki sāk tuvoties 
brīvprātīgajam, bet ļoti, ļoti lēni un pavisam klusi. Brīvprātīgā 
uzdevums būs pateikt “stop” brīdī, kad viņš nolems, ka nevēlas, lai 
citi nāktu vēl tuvāk. Uzdevums tiek veikts divas reizes ar vienu un to 
pašu  brīvprātīgo. Pēc tam grupa atkal veic uzdevumu ar nākamo  
brīvprātīgo. 
8. Uzdevuma pārrunāšana grupās: 
Kā Jūs jutāties, veicot šo uzdevumu? Vai Jūs noturējāt grupu sev  
drošā (komfortablā) attālumā? Vai ļāvāt dalībniekiem otrajā reizē 
pietuvoties tuvāk kā pirmajā? 
9. Uzdevums: Simtkājis 
Uzdevuma mērķis ir maksimāli samazināt fizisko distanci starp 
dalībniekiem. Ja dalībnieks nejūtas ērti, dalībnieks drīkst 
nepiedalīties un/vai izstāties jebkurā brīdī. Dalībnieki sastājas aplī 
viens aiz otra, bet pēc iespējas tuvāk viens otram ar skatu vienā 
virzienā. Attālumiem starp dalībniekiem jābūt maziem un vienādiem. 
Aplim jābūt ļoti simetriskam. Kad ir izdevies izveidot perfektu apli, 
dalībnieki lēni sēžas aizmugurē stāvošā dalībnieka klēpī. Ja visa 
konstrukcija ir simetriska, tad arī ķermeņu svars pareizi sakārtosies 
un visiem izdosies apsēsties uz aizmugurē esošā dalībnieka kājām. 
10. Noslēgumā tiek pārrunāts uzdevums – vai uzdevums bija grūts 
un kāpēc. 
 

C. NOBEIGUMA POSMS (aptuveni 15 minūtes) 

Dalībnieki īsumā pastāsta kā viņi jūtas pēc visiem iepriekšējiem 
uzdevumiem, kas bija visinteresantākais uzdevumos un kas 
sagādāja grūtības. 

 

D. KOPSAVILKUMS (aptuveni 5 minūtes) 

Noslēgumā nodarbības vadītājs lūdz dalībniekus pārdomāt, ko viņi ir 
apguvuši nodarbības laikā un ko viņi varētu darīt nākotnē, lai 
veicinātu riskam pakļauto jauniešu pilsonisko aktivitāti. 

 



 

 

 

 

NOVĒRTĒŠANA 
(5 min): 

Novērtēšanai nodarbības vadītājs dalībniekiem izsniedz sagatavotās 

pašvērtējuma lapas. Dalībnieki sniedz vērtējumu pēc skalas - ļoti 

labi, labi, apmierinoši, slikti: 

Kādā mērā iepazītie uzdevumi var palīdzēt riskam pakļautiem 
jauniešiem veidot savstarpēju uzticēšanos grupā.  

 

PAŠVĒRTĒJUMA LAPA 

Es varu Ļoti labi Labi Apmierinoši Slikti 

veidot uzticēšanos riskam 

pakļauto jauniešu starpā 
    

 

Apsveicam!  
Tu vari ar sevi 

lepoties. 

Bravo!  
Šis ir labs 

rezultāts, bet 
noteikti ir 

iespējams labāk. 

Tu esi uz 
pareizā ceļa! 
Tu to vari, tikai 

jādara. 

Atpkaļ pie darba! 
Tu redzēsi, cik liels 
prieks ir neatzīmēt 

šo sadaļu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.4.NODARBĪBA 

NODARBĪBAS 
PLĀNS: 

METODES SITUĀCIJAS ANALĪZEI UN JAUNIEŠU IESAISTEI 
LĒMUMU PIEŅEMŠANĀ 

Šīs nodarbības rezultātā dalībnieki apgūs divas efektīvas metodes  
kā izzināt esošo situāciju sabiedrībā un iesaistīt jauniešus lēmumu 
pieņemšanā 

 Nodarbības organizators 
(iestāde, organizācija): 
…..............................................
................................................ 
 
Atbildīgais par nodarbības 
īstenošanu: 
…..............................................
............................................... 
 
Aktivitātes mērķa grupa: 
Cilvēki, kas strādā ar 
jauniešiem un jaunieši 

Aktivitātes īstenošanas datums: 
 

Aktivitātes ilgums: 
2,5h 

AKTIVITĀTES 
TĒMA: 

Efektīvu metožu - “Iedzīvotāju kafejnīca” (Citizen's Cafe) un “Izpētes 
pastaiga” (Research Walk) - apgūšana 

NODARBĪBAS 
GALVENAIS 
UZDEVUMS: 

Iegūt zināšanas par “Iedzīvotaju kafejnīcas” un “ Izpētes pastaigas” 
metodēm kā situācijas analīzes, konsultāciju un lēmumu 
pieņemšanas rīkiem. 

MĀCĪŠANĀS 
REZULTĀTI  
 

Dalībnieki: 
A. zina, kas ir “Iedzīvotāju kafejnīca” un “Izpētes pastaiga” metodes; 
B. saprot iepriekšminēto metožu izmantošanas mērķi un praksi; 
C. var izmantot iepriekšminētās metodes, mācot pilsonisko līdzdalību 
riska grupas jauniešiem. 

METODES: 
 

▪ Diskusija 
▪ Darbs grupās 
▪ Iedzīvotaju kafejnīcas metode 
▪ Izpētes pastaigas metode 
▪ Apgalvojumu metode 
▪ Atgriezeniskās saites sniegšana 

PAPILDUS 
NODERĪGA 
LITERATŪRA 

Par jautājumiem, kas saistīti ar konsultāciju metodēm: Iedzīvotāju 
kafejnīcas un Izpētes pastaigas un citām, kā arī par sociālo 
atstumtību. 

NEPIECIEŠAMIE 
RESURSI: 

▪ Teritorijas karte 
▪ Krāsaini flomasteri 
▪ A4 papīrs 
▪ Mobilie telefoni ar fotokameru 



 

 

 

 

▪ Pašvērtējuma lapas 

NODARBĪBAS 
APRAKTS UN 
NEPIECIEŠAMAIS 
LAIKS: 
 

A. SĀKOTNĒJAIS POSMS (apmēram 10 minūtes) 
Aktivitātes uzdevums ir iepazīties ar publisku uzstāšanos (dalībnieki 
pierod pie publiskas uzstāšanās un savstarpēji iepazīstas. Uzdevums 
var būt arī veids, kā sākt darbu kādā jaunā projekta komandā). 
Lai veiktu šo uzdevumu, ir nepieciešama plaša brīva vieta 
(piemēram, telpa bez krēsliem, parka zaļā zona, pludmale). 
Apgalvojumus nodarbības vadītājs sagatavo iepriekš, atbilstoši 
konkrētai tēmai, jauniešu interesēm vai atbilstoši jauniešu projektu 
idejām. Jo radikālāki būs apgalvojumi, jo interesantākas diskusijas 
raisīsies grupā. 
1. Dalībnieki nostājas pie nodarbības vadītāja  kreisās vai labās 
rokas, atbilstoši dalīnieku viedoklim par nodarbības vadītāja izteikto 
apgalvojumu, piemēram: 
- riskam pakļautos jauniešus nav svarīgi iesaistīti pilsoniskajās 
aktivitātēs; 
- vietējās pašvaldības vadītājs nav atbilstošs cilvēks šajā amatā; 
- skeitparka būvniecība pašvaldībā ir lieka naudas izšķērdēšana, u.c. 
Labā roka ir “par”, un kreisā roka - “pret”. Pa vidu ieņem vietu tie 
dalībnieki, kuriem nav viedoklis par konkrēto apgalvojumu. 
2. Kad dalībnieki, pēc apgalvojuma izteikšanas, nostājas atbilstoši 
tam vai viņi piekrīt, nepiekrīt vai nav viedoklis, nodarbības vadītājs 
lūdz brīvprātīgajiem pamatot, kāpēc viņi piekrīt, nepiekrīt izteiktajam 
viedoklim vai kāpēc viņiem nav viedoklis “par” vai “pret” par konkrēto 
apgalvojumu. 
3. Pēc argumentu noklausīšanās dalībniei drīkst mainīt savu vietu un 
ja vēlas, drīkst paskaidrot, kāpēc tika pieņemts tāds lēmums. 
 
B. GALVENAIS POSMS (apmēram 110 minūtes) 
1. Grupa tiek iepazīstināta ar nodarbības tēmu. Būtiski ir norādīt, ka 
abas nodarbībā apskatāmās metodes prasa spēju ieņemt konkrētu 
nostāju un pārliecināt citus par savu viedokli un ka uzdevumu izpildē 
ļoti palīdzēs prasme izmantot retoriku.  
2. Uzdevums. 
Lai veiktu uzdevumu, būs nepieciešamas lapiņas ar iepriekš 
sarakstītiem dažādiem vārdiem (piemēram, mājas, govs, mūzika, 
vēsture, roze, automašīna, telefons, skola u.c.). Dalībnieku 
uzdevums ir uzzīmēt vārdu, ko tas izvelk pēc nejaušības principa un 
bez papildus īpašas sagatavošanās pateikt 45 sekunžu runu par 
uzzīmēto vārdu. Šeit svarīgs ir radošums un retorika. Pēc runas  
grupa sniedz atgriezenisko saiti runātājam. 
3. Uzdevums. 
Dalībnieki tiek sadalīti grupās pa 2-3 cilvēkiem. Katrai grupai tiek 
iedota iepriekš sagatavota teritorijas karte un uzdevums doties 
“Izpētes pastaigā”, kuras laikā dalībniekiem ir jāizpēta tuvākā 
apkārtne, jāpiefiksē viss, kas publiskajā telpā būtu jāsalabo, jāattīsta, 
jānomaina, lai pašvaldības iedzīvotājiem un viesiem atvieglotu dzīvi. 



 

 

 

 

Pastaigas laikā tiek veikta fotodokumentācija (45 min.).  
Pēc uzdevuma izpildes, dalībnieki iepazīstina citus ar teritoriju, kura 
tika apsekota un kādas izmaiņas tiek piedāvātas. 
4. Uzdevums. 
Dalībnieki tiek sadalīti mazākās grupās un tēma par izmaiņu 
ieviešanu vietējā publiskajā telpā tiek turpināta, ievērojot šādus 
posmus: 
- viedokļu paušana par dzirdēto prezentācijās, 
- komentāri par citu izteiktajiem priekšlikumiem, apgalvojumiem, 
- diskusijas kopsavilkums. 
5. Nodarbības vadītājs sniedz komentāru par to, ka pēdējais 
uzdevums ir tieši tas kā izskatās strukturētas diskusijas metode 
“Iedzīvotāju kafejnīca”. 
Tiek sniegts metodes pārskats. 
 
C. NOBEIGUMA POSMS (aptuveni 10 minūtes) 
Nodarbības vadītājs min abu metožu izmantošanas piemērus.  
 
D. KOPSAVILKUMS (aptuveni 5 minūtes) 
Noslēgumā nodarbības vadītājs lūdz dalībniekus pārdomāt, ko viņi ir 
apguvuši nodarbības laikā un ko viņi varētu darīt nākotnē, lai 
veicinātu riskam pakļauto jauniešu pilsonisko aktivitāti. 

NOVĒRTĒŠANA 
(5 min): 

Novērtēšanai nodarbības vadītājs dalībniekiem izsniedz sagatavotās 
pašvērtējuma lapas. Dalībnieki sniedz vērtējumu pēc skalas - ļoti 
labi, labi, apmierinoši, slikti: 
Kādā mērā metodi “Iedzīvotāju kafejnīca”  var pielietot darbā ar 
riskam pakļautiem jauniešiem? 
Kādā mērā metodi “Izpētes pastaiga”  var pielietot darbā ar riskam 
pakļautiem jauniešiem? 

 

PAŠVĒRTĒJUMA LAPA 

Es varu Ļoti labi Labi Apmierinoši Slikti 

pielietot  metodi 

“Iedzīvotāju kafejnīca”  

darbā ar riskam 

pakļautiem jauniešiem 

    

pielietot  metodi  

“Izpētes pastaiga”  

darbā ar riskam 

pakļautiem jauniešiem 

    

 

Apsveicam!  
Tu vari ar sevi 

lepoties. 

Bravo!  
Šis ir labs 

rezultāts, bet 
noteikti ir 

Tu esi uz 
pareizā ceļa! 
Tu to vari, tikai 

jādara. 

Atpkaļ pie darba! 
Tu redzēsi, cik liels 
prieks ir neatzīmēt 

šo sadaļu. 



 

 

 

 

iespējams labāk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.5.NODARBĪBA 

 

NODARBĪBAS 
PLĀNS: 

RĪCIBAS MOTIVATORI 
Šīs nodarbības rezultātā dalībnieki būs iepazinušies ar motivatoriem, 
kas motivē riskam pakļautos jauniešus piedalīties pilsoniskās 
līdzdalības projektos 

 Nodarbības organizators 
(iestāde, organizācija): 
….............................................
............................................... 
 
Atbildīgais par nodarbības 
īstenošanu: 
….............................................
............................................... 
 
Aktivitātes mērķa grupa: 
Cilvēki, kas strādā ar 
jauniešiem un jaunieši 
 

Aktivitātes īstenošanas datums: 
 

Aktivitātes ilgums: 
1,5h 

AKTIVITĀTES 
TĒMA: 

Motivatoru identificēšana un to praktiska pielietošana 
 

NODARBĪBAS 
GALVENAIS 
UZDEVUMS: 

Zināt un saprast veidus, kā motivēt jauniešus. 
 
 

MĀCĪŠANĀS 
REZULTĀTI  
 

Dalībnieki: 
A. zina, kādi faktori var motivēt rīkoties, 
B. saprot motivācijas mērķi, 
C. var motivēt riskam pakļautus jauniešus piedalīties pilsoniskās 
iniciatīvās. 

METODES: 
 

▪ Prāta vētra 
▪ Diskusija 
▪ Prezentācija 
▪ Simulācijas spēle 
▪ Domu karte 
▪ Teātra metode 
▪ Atgriezeniskā saite 

PAPILDUS 
NODERĪGA 
LITERATŪRA 

Par jautājumiem, kas saistīti ar motivatoru identificēšanu,   
motivācijas metodēm, demotivācijas faktoriem, mērķu vizualizēšanu. 
 



 

 

 

 

NEPIECIEŠAMIE 
RESURSI: 

▪ Līmlapiņas 
▪ Lielas papīra loksnes (flipcharts) 
▪ Krāsaini flomasteri 
▪ Izsoles āmurs (vai līdzīgs priekšmets) 
▪ Izveidotas naudas zīmes ar nominālu 10 €, 20 €, 50 € un 100 

€ (atbilstoši dalībnieku skaitam) 
▪ Saldumi (piemēram, konfektes) 
▪ Pašvērtējuma lapas 

NODARBĪBAS 
APRAKTS UN 
NEPIECIEŠAMAIS 
LAIKS: 
 

A. SĀKOTNĒJAIS POSMS (apmēram 10 minūtes) 
1. Nodarbības vadītājs dalībniekiem izdala līmlapiņas. Dalībnieki 
raksta uz līmlapiņām savus personīgos rīcības motivatorus (1-3). Uz 
katras līmlapiņas raksta tikai 1 motivatoru. 
2. Līmlapiņas pielīmē pie pelēkās papīra loksnes, kas ir piestiprināta 
pie tāfeles vai sienas, vai citā iepriekš sagatavotā vietā. Nodarbības 
vadītājs visu nolasa un noņem tās, kur atbildes atkārtojas. 
3. Līmlapiņas tiek sagrupētas pēc līdzīgām pazīmēm/pa tēmām 
(piemēram, mācīšanās,ģimenes veidošana, karjera, brīvā laika 
saturīga pavadīšanā, u.c.). 
 
B. GALVENAIS POSMS (apmēram 40 minūtes) 
1. Grupa tiek iepazīstināta ar nodarbības tēmu. Uzmanību tiek 
pievērsta tam, ka ne visiem jauniešiem ir iekšēja motivācija, 
pateicoties kurai jaunieši nāk klajā ar iniciatīvu rīkoties. Ir cilvēki, 
kuriem ir nepieciešami ārēji motivatori. 
2. Uzdevums: Motivatoru izsole (tiek izmantoti iepriekšējā uzdevumā 
definētie motivatori). 
Nodarbības vadītājs vai brīvprātīgais no grupas (izsolītājs) katram 
dalībniekam (izsoles dalībnieks) izsniedz naudas zīmes ar nominālu: 
10 €, 20 €, 50 € un 100€. Izsoles solis ir 10€. Izsolītājam, kas rīko 
izsoli, tiek piešķirts izsoles āmurs. Izsolītājs sāk izsoli, sakot, 
piemēram: “Es piedāvāju motivatoru ”uzslava". Sākuma cena ir 10€. 
Kurš dos vairāk?” Solītāji var pārspēt sākuma cenu par vēl 10€. Var 
spēlēt arī “uz visu banku”. Neviens nevar pārsist šādu piedāvājumu 
un cilvēks, kas izspelējis “uz visu banku” atdot visu savu naudu par 
vienu motivatoru. Izsoles dalībnieku uzdevums ir iegādāties tos 
motivators, kuri tiem šķiet patiešām svarīgi un tik daudz, cik vien  
iespējams. 
3. Pēc uzdevuma nodarbības vadītājs aicina dalībniekus uz diskusiju 
par tādiem jautājumiem kā: Kurš nopirka? Kādus motivatorus? Par 
cik nopirka? Kāpēc pirkumam kāds iztērēja visu naudu? Vai 
dalībnieki nopirka to, ko gribēja? Vai viņi nopirka motivatorus, ko 
iepriekš bija norādījuši kā savus personīgos vai citus? Kuru 
motivatori baudīja vislielāko/mazāko popularitāti (iesniegto 
piedāvājumu skaits), u.c. 
4. Teorētiskā daļa ar multimediju prezentāciju (prezentācijas mērķis 
ir iepazīstināt dalībniekus ar tēmas teorētisko saturu. Pēc uzdevumā 
iegūtās pieredzes ir svarīgi to nostiprināt ar teoriju. Prezentācija ir 
nodarbības vadītāja komentāri par individuālajā darbā reāli 



 

 

 

 

pielietojamiem soļiem riska grupu jauniešu motivēšanā. Prezentācija 
aptver šādus jautājumus: 
- motivācijas definīcija 
- motivācijas veidi (iekšējie un ārējie – atkarīgs no paša cilvēka / 
veido citi cilvēki, ārējā vide, apstākļi), 
- faktoru ietekme uz motivācijas līmeni (vide, dzīvesveids, 
domāšanas veids, vērtības, pašreizējās reakcijas prasmes), 
- demotivatori (slikta attieksme, nogurums, vispārīgi mērķi, slikta 
darba organizācija, u.c.), 
- veidi motivācijas palielināšanai (piemēram, Šveices siera metode, 
mērķu vizualizācija, apbalvošana), 
- plānošanas veidi un tās loma. 
5. Darbs grupās: Nosacījumi efektīvai motivācijai. 
Grupās tiek veidotas domu kartes tematikā, tās tiek prezentētas 
lielajā grupā un noslēgumā tiek izveidota kopēja domu karte, par 
pamatu ņemot kādu no esošajām (pēc dalībnieku izvēles), to 
precizējot un/vai  papildinot. 
C. NOBEIGUMA POSMS (aptuveni 30 minūtes) 
Teātris/Skečš: dalībnieki tiek 3-4 grupās. 10 minūšu laikā grupās tiek 
sagatavots 1 minūtes garš skečs par motivācijas tēmu. Secīgi 
sagatavotie skeči tiek atrādīti pārējiem un pēc katra skeča 
dalībniekiem tiek sniegta atgriezeniskā saite, kurā piedalās ikviens 
dalībnieks. 
 
D. KOPSAVILKUMS (aptuveni 10 minūtes) 
1. Nodarbības vadītājs aicina dalībniekus uz sarunu: Kāpēc 
motivācija ir svarīga ikdienas darbā? Ko mēs varam darīt, lai kādu 
motivētu? Kādi ir efektīvas motivācijas līdzekļi? 
2. Nodarbības vadītājs pateicas dalībniekiem par piedalīšanos 
nodarbībā ar piebildi, ka viens no efektīvākajiem motivatoriem ir 
balvas - un pasniedz visiem dalībniekiem saldumus (piemēram, 
konfektes). 

NOVĒRTĒŠANA 
(5 min): 

Novērtēšanai nodarbības vadītājs dalībniekiem izsniedz sagatavotās 
pašvērtējuma lapas. Dalībnieki sniedz vērtējumu pēc skalas - ļoti 
labi, labi, apmierinoši, slikti: 
Kādā mērā var motivēt riskam pakļautus jauniešus piedalīties 
pilsoniskās iniciatīvās? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PAŠVĒRTĒJUMA LAPA 

Es varu Ļoti labi Labi Apmierinoši Slikti 

motivēt riskam pakļautus 

jauniešus piedalīties 

pilsoniskās iniciatīvās 

    

 

Apsveicam!  
Tu vari ar sevi 

lepoties. 

Bravo!  
Šis ir labs 

rezultāts, bet 
noteikti ir 

iespējams labāk. 

Tu esi uz 
pareizā ceļa! 
Tu to vari, tikai 

jādara. 

Atpkaļ pie darba! 
Tu redzēsi, cik liels 
prieks ir neatzīmēt 

šo sadaļu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.NODAĻA 
STRĀDĀJOT AR   
VIETĒJO 
SABIEDRĪBU  
 
 
 
 

 



 

 

 

 

2.1. NODARBĪBA 

 

NODARBĪBAS 
PLĀNS: 

TERITORIJĀ ESOŠO IESAISTĪTO PUŠU IDENTIFICĒŠANA 
Šīs nodarbības rezultātā dalībnieki spēs identificēt ieinteresētās puses 
teritorijā, kurā dalībnieki darbojas vai vēlas darboties nākotnē. Daībnieki 
spēs atrast nepieciešamo informāciju par iesaistītajām pusēm un viņu 
viedokļiem, kā arī izpratīs, ka iesaistītās puses var kļūt par projekta 
partneriem un kāpēc. 

 Nodarbības organizators 
(iestāde, organizācija): 
…..............................................
................................................ 
 
Atbildīgais par nodarbības 
īstenošanu: 
…..............................................
............................................... 
 
Aktivitātes mērķa grupa: 
Cilvēki, kas strādā ar 
jauniešiem un jaunieši 
 

Aktivitātes īstenošanas datums: 
 

Aktivitātes ilgums: 
1,5h 

AKTIVITĀTES 
TĒMA: 

Identificēt iesaistītās puses teritorijā. 

NODARBĪBAS 
GALVENAIS 
UZDEVUMS: 

Prast identificēt iesaistītās puses izvēlētajā teritorijā. 

MĀCĪŠANĀS 
REZULTĀTI  
 

Dalībnieki: 
A. spēj identificēt dažādas iesaistītās puses; 
B. apzinās, ka dažas iesaistītās puses var palīdzēt projektam, bet 
citas var to apdraudēt; 
C. spēj atrast informāciju par iesaistītajām pusēm (lomas, vajadzības 
utt.) 

METODES: 
 

▪ Prāta vētra,  

▪ Domu karte,  

▪ Diskusijas 

PAPILDUS 
NODERĪGA 

Par jautājumiem, kas saistīti ar iesaistīto pušu identificēšanu, valsts un 
pašvaldību iestāžu darbu un valsts un pašvaldību politikas attīstību, 



 

 

 

 

LITERATŪRA nevalstiskām organizācijām un to darbu. 

NEPIECIEŠAMIE 
RESURSI: 

▪ Pildspalvas,  
▪ Līmlapiņas,  
▪ Lielās papīra lapas (flipcharts),  
▪ Krāsaini flomasteri,  
▪ Papīrs,  
▪ Pašvērtējuma lapas 

NODARBĪBAS 
APRAKTS UN 
NEPIECIEŠAMAIS 
LAIKS: 
 

A. SĀKOTNĒJAIS POSMS (apmēram 15-20 minūtes) 
 
1. Tiek apskatīts piemērs - jauna pilsētas peldbaseina būvniecība. 
Katrs dalībnieks izvelk nodarbības vadītāja iepriekš sagatavotu lapiņu, 
uz kuras ir uzrakstīta kāda iesaistītā puse: valsts iestāde, nevalstiskā 
organizācija (NVO), klientu grupa, uzkopšanas vai cita servisa darbnieki, 
pašvaldības iestādes un dienesti. 
2. Dalībnieki sadalās grupās pēc vienādām iesaistītajām pusēm un 
grupās vienojas, kāda ir konkrētās iesaistītās puses loma projektā 
(piemēram, valsts iestādes lemj par drošības prasībām šāda veida 
sabiedriskajai būvei, klienti izmantos šo jauno pakalpojumu par 
iespējami izdevīgāku cenu, vietējā pašvaldība izsniedz būvatļaujas utt). 
3. Grupas prezentē viens otram idejas un tās tiek papildinātas ar 
priekšlikumiem no citām grupām. 
4. Pēc šī uzdevuma nodarbības vadītājs jautā dalībniekam, ko var 
mācīties no šī uzdevuma. Dalībnieku diskusija ir ievads tēmā par 
iesaistītajam pusēm. 
 
B. GALVENAIS POSMS (apmēram 40-50 minūtes) 
1. Nodarbības vadītājs pievērš dalībnieku uzmanību nodarbības tēmai 
un jēdzienam “iesaistītās puses”. 
2. Dalībnieki dalās ar asociācijām, kuras tiem rodas par jēdzienu - 
“iesaistītās puses”, un kāds no dalībniekiem (brīvprātīgais) par dzirdēto  
veido domu karti uz lielās papīra lapas (flipchart).  
3. Dalībnieki dalās ar definīciju “iesaistītās puses” un nodarbības vadītājs 
precizē un apstiprina definīciju. 
4. Uzdevums: Atkritumu vākšanas kampaņas organizēšana 
Dalībnieki tiek sadalīti trīs grupās. Katrai grupai tiek iedots papīrs ar trim 
daļām: 
- Kam rūp šis projekts (kas ir iesaistītās puses)? 
- Kāpēc iesaistītājām pusēm rūp šis projekts? 
- Kāda ir iesaistīto pušu loma projektā (pozitīvā un negatīvā)? 
Katrs dalībnieks raksta savas idejas par jebkuru jautājumu uz līmlapiņām 
(viena ideja uz vienas līmlapiņas) un izvieto tās atbilstošā  daļā. 
Prezentē idejas un vienojas grupās par kopēju rezultātu. 
5. Katra grupa iepazīstina ar savām idejām pārējos dalībniekus. 
 
 
C. NOBEIGUMA POSMS (aptuveni 15 minūtes) 



 

 

 

 

Katrs dalībnieks pastāsta, kas viņam bija visinteresantākais tikko veiktajā 
uzdevumā, un/vai ar kādām grūtībām dalībnieks saskārās. Tiek 
noskaidrots grupas kopējais vērtējums, aicinot dalībniekus parādīt īkšķus 
– uz augšu nozīmē patika, horizontāli – kaut kas patika, bet ne līdz 
galam patika, uz leju – nepatika uzdevums, vai izmantojot citu interaktīvu 
vērtēšanas metodi, piemēram, parādot vai uzzīmējot vērtējumam 
atbilstošu sejas izteiksmi, nostājoties telpā pie pluss, mīnus zīmes vai pa 
vidu, u.c. 
 
D. KOPSAVILKUMS (aptuveni 5-10 minūtes) 
Noslēgumā nodarbības vadītājs lūdz dalībniekus pārdomāt, ko viņi ir 
apguvuši uzdevuma laikā un ko dalībnieki varētu izmantot nākotnē, 
organizējot kādus vietējos pasākumus. 

NOVĒRTĒŠANA 
(5 min): 

Novērtēšanai nodarbības vadītājs dalībniekiem izsniedz sagatavotās 
pašvērtējuma lapas. Dalībnieki sniedz vērtējumu pēc skalas - ļoti labi, 
labi, apmierinoši, slikti: 
Kādā mērā var noteikt dažāda veida iesaistītās puses? 
Kādā mērā var saprast, ka dažas iesaistītās puses var palīdzēt 
projektam un citas var to apdraudēt? 
Kādā mērā var atrast informāciju par iesaistītajām pusēm? 

 

PAŠVĒRTĒJUMA LAPA 

Es varu Ļoti labi Labi Apmierinoši Slikti 

identificēt dažādas  

iesaistītās puses 
    

saprast, ka dažas 
iesaistītās puses var 
palīdzēt projektam un 
citas var to apdraudēt 

    

atrast informāciju par 
iesaistītajām pusēm 

    

 

Apsveicam!  
Tu vari ar sevi 

lepoties. 

Bravo!  
Šis ir labs 

rezultāts, bet 
noteikti ir 
iespējams 

labāk. 

Tu esi uz 
pareizā ceļa! Tu 

to vari, tikai 
jādara. 

Atpkaļ pie darba! Tu 
redzēsi, cik liels prieks 
ir neatzīmēt šo sadaļu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.2. NODARBĪBA 

NODARBĪBAS 
PLĀNS: 

IESAISTĪTO PUŠU INTERVĒŠANA 
Šīs nodarbības rezultātā dalībnieki būs iemācījušies organizēt un vadīt 
interviju ar iesaistītajām pusēm: dalībnieki pratīs definēt intervijas tēmu, 
sagatavot jautājumus un īstenot interviju. Šīs nodarbības rezultātā 
dalībnieki apzināsies, ka interviju veidošana un vadīšana nav viegls 
uzdevums un kāpēc. Šī nodarbība var būt noderīga, ja dalībnieki vēlas 
labāk iepazīt iesaistītās puses un uzzināt kā noskaidrot iesaistīto pušu 
viedokli par projektu. 

 Nodarbības organizators 
(iestāde, organizācija): 
…..............................................
................................................. 
 
Atbildīgais par nodarbības 
īstenošanu: 
…..............................................
................................................. 
 
Aktivitātes mērķa grupa: 
Cilvēki, kas strādā ar 
jauniešiem un jaunieši 
 

Aktivitātes īstenošanas datums: 
 

Aktivitātes ilgums: 
1,5h 

AKTIVITĀTES 
TĒMA: 

Intervijas ar iesaistītajām pusēm 

NODARBĪBAS 
GALVENAIS 
UZDEVUMS: 

Jāprot sagatavot un vadīt interviju ar iesaistītajām pusēm. 
 

MĀCĪŠANĀS 
REZULTĀTI  
 

Dalībnieki: 
A. spēj sagatavot interviju; 
B. var novadīt interviju un būt objektīvs; 
C. saprot ierobežojumus, ar kuriem ir jārēķinās intervijās. 

METODES: 
 

▪ Prāta vēra,  

▪ Diskusijas 

▪ Domu karte 

▪ Darbs grupās 



 

 

 

 

PAPILDUS 
NODERĪGA 
LITERATŪRA 

Par jautājumiem, kas saistīti ar interviju veidošanu, ierobežojumiem 
intervijās. 

NEPIECIEŠAMIE 
RESURSI: 

▪ Līmlapiņas  
▪ Lielās papīra lapas (flipcharts) 
▪ Papīrs  
▪ Krāsaini flomasteri  
▪ Pašvērtējuma lapas 

NODARBĪBAS 
APRAKTS UN 
NEPIECIEŠAMAIS 
LAIKS: 
 

A. SĀKOTNĒJAIS POSMS (apmēram 10-15 minūtes) 
Uzdevums: Uzmini, kurš tas ir? 
1. Sadala dalībniekus divās grupās un katra grupa izvēlas kādu 
svarīgu/populāru cilvēku. 
2. Grupas pēc kārtas min, kas ir otras grupas izvēlētais cilvēks. Drīkst 
uzdot tikai slēgtus jautājumus (tādi jautājumi, uz kuriem var atbildēt tikai 
ar “jā” vai “nē”), piemēram, vai tā ir sieviete, vai tā ir dziedātāja, vai tas ir 
aktieris, vai tas ir spānis utt. 
Uzvarētāju komanda ir tā, kura uzmin cilvēku ar vismazāk uzdotiem 
jautājumiem. Uzdevumu var atkārtot vairākas reizes. 
3.  Pēc šī uzdevuma nodarbības vadītājs jautā dalībniekam, ko var 
mācīties no šī uzdevuma. Dalībnieku diskusija ir ievads tēmā par 
jautājumu uzdošanu un informācijas izpēti. 
 
B. GALVENAIS POSMS (apmēram 50 minūtes) 
1. Nodarbības vadītājs pievērš dalībnieku uzmanību nodarbības tēmai 
un jēdzienam “intervija”. 
2. Dalībnieki dalās ar asociācijām, kuras tiem rodas par  jēdzienu - 
“intervija”, un kāds no dalībniekiem (brīvprātīgais) par dzirdēto  veido 
domu karti uz lielās papīra lapas (flipchart). 
3. Dalībnieki dalās ar definīciju “intervija” un nodarbības vadītājs precizē 
un apstiprina definīciju. 
4. Uzdevums: Intervija ar pašvaldības pārstāvi, lai uzzinātu vairāk par 
atkritumu šķirošanas politiku pašvaldībā. 
Nodarbības vadītājs sadala dalībniekus divās grupās: 
- 1.grupa strādā pie intervijas plānošanas: izvēlas datumu, meklē kādu 
informāciju par pašvaldības darbu, vienojas, kā tiks organizēta 
komunikācija par intervijas norisi (uzaicinājuma nosūtīšana, piemēram), 
utt. 
- 2.grupā tiek strādāts pie jautājumu, kas tiks uzdoti intervijā, 
sagatavošanas. Piemēram: ko pašvaldība dara atkritumu šķirošanas 
jomā, kāds ir pašvaldības pārstāvja viedoklis par atkritumu šķirošanas 
politiku pašvaldībā, ar kādām grūtībām sastopas pašvaldība, ko 
pašvaldība ir iecerējusi darīt nākotnē, utt. 
Katrai grupai ir līmlapiņas un pildspalvas, lai pierakstītu savas idejas. 
Noslēgumā grupas prezentē sagatavoto informāciju. 
5. Nodarbības vadītājs sniedz īsu prezentāciju par pamatnoteikumiem 
intervijas organizēšanā un ierobežojumiem, ar kuriem var nākties 
saskarties intervijās. Dalībnieki drīkst papildināt, dalīties ar saviem 



 

 

 

 

piemēriem. 
 
 
 
C. NOBEIGUMA POSMS (aptuveni 10-15 minūtes) 
Katrs dalībnieks pastāsta, kas viņam bija visinteresantākais tikko 
veiktajā uzdevumā, un/vai ar kādām grūtībām dalībnieks saskārās. Tiek 
noskaidrots grupas kopējais vērtējums, aicinot dalībniekus parādīt 
īkšķus – uz augšu nozīmē patika, horizontāli – kaut kas patika, bet ne 
līdz galam patika, uz leju – nepatika uzdevums, vai izmantojot citu 
interaktīvu vērtēšanas metodi, piemēram, parādot vai uzzīmējot 
vērtējumam atbilstošu sejas izteiksmi, nostājoties telpā pie pluss, mīnus 
zīmes vai pa vidu, u.c. 
 
D. KOPSAVILKUMS (aptuveni 5-10 minūtes) 
Noslēgumā nodarbības vadītājs lūdz dalībniekus pārdomāt, ko viņi ir 
apguvuši uzdevuma laikā un ko dalībnieki varētu izmantot, organizējot 
kādus vietējos pasākumus. 

NOVĒRTĒŠANA 
(5 min): 

Novērtēšanai nodarbības vadītājs dalībniekiem izsniedz sagatavotās 
pašvērtējuma lapas. Dalībnieki sniedz vērtējumu pēc skalas - ļoti labi, 
labi, apmierinoši, slikti: 
Kādā mērā var sagatavot interviju? 
Kādā mērā var organizēt interviju un būt objektīvs? 
Kādā mērā var noteikt ierobežojumus, ar kuriem var nākties saskarties 
intervijās? 
 

 

PAŠVĒRTĒJUMA LAPA 

Es varu Ļoti labi Labi Apmierinoši Slikti 

sagatavot interviju     

organizēt interviju un būt 
objektīvs 

    

 noteikt ierobežojumus, 
ar kuriem var nākties 
saskarties intervijās 

    

 

Apsveicam!  
Tu vari ar sevi 

lepoties. 

Bravo!  
Šis ir labs 

rezultāts, bet 
noteikti ir 
iespējams 

labāk. 

Tu esi uz 
pareizā ceļa! Tu 

to vari, tikai 
jādara. 

Atpkaļ pie darba! Tu 
redzēsi, cik liels prieks 
ir neatzīmēt šo sadaļu. 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.3. NODARBĪBA 

 

NODARBĪBAS 
PLĀNS: 

IESAISTĪTO PUŠU ANALĪZE 
Šīs nodarbības rezultātā dalībnieki būs iemācījušies noteikt iesaistīto 
pušu lomu un ietekmi vietējos projektos. Iesaistīto pušu analīze ir 
noderīgs rīks, ja ir interese un vēlme iepazīties ar insitūcijām, kuras 
darbojas teritorijā, kurā jaunieši vēlas īstenot projektus un aktivitātes. 

 Nodarbības organizators 
(iestāde, organizācija): 
….............................................
................................................ 
 
Atbildīgais par nodarbības 
īstenošanu: 
….............................................
................................................ 
 
Aktivitātes mērķa grupa: 
Cilvēki, kas strādā ar 
jauniešiem un jaunieši 
 

Aktivitātes īstenošanas datums: 
 

Aktivitātes ilgums: 
2,5h 

AKTIVITĀTES 
TĒMA: 

Izveidot iesaistīto pušu karti 

NODARBĪBAS 
GALVENAIS 
UZDEVUMS: 

Jāsaprot un jāidentificē saiknes starp iesaistītajām pusēm. 
 

MĀCĪŠANĀS 
REZULTĀTI  
 

Dalībnieki: 
A. identificē iesaistīto pušu lomu un to savstarpējo saikni; 
B. saprot, ka dažām iesaistītām pusēm var būt pozitīva, bet citām 
negatīva ietekme uz projektu; 
C. saprot vietējo kontekstu - iesaistīto pušu savstarpējo saikni 

METODES: 
 

▪ Prāta vētra,  

▪ Domu karte,  

▪ Diskusijas 

PAPILDUS 
NODERĪGA 
LITERATŪRA 

Jautājumi, kas saistīti ar iesaistīto pušu kartēšanu un analīzi. 
 



 

 

 

 

NEPIECIEŠAMIE 
RESURSI: 

▪ Krāsaini flomasteri 
▪ Papīrs 
▪ Lielās papīra lapas (flipcharts) 
▪ Līmlapiņas 
▪ Pildspalvas 
▪ Aukla 
▪ Pašvērtējuma lapas 

NODARBĪBAS 
APRAKTS UN 
NEPIECIEŠAMAIS 
LAIKS: 
 

A. SĀKOTNĒJAIS POSMS (apmēram 15-20 minūtes) 
Šajā nodarbībā tiek izskatīts jauna peldbaseina pašvaldībā būvniecības 
projekts. 
1. Nodarbības vadītājs iepazīstina dalībniekus ar iesaistīto pušu karti un 
savstarpējo saikni starp iesaisītajām pusēm (pašvaldība, klienti, 
ugunsdzēsēju departaments, vides aizsardzības NVO utt.). 
2. Katrs dalībnieks izvelk vienu lapiņu, uz kuras ir uzrakstīta kāda no 
iesaistītajām pusēm un to nolasa. 
3. Dalībniekiem visiem kopā ir jāatveido iesaistīto pušu karte, kas tika 
parādīta sākumā, kur savstarpējā saikne starp iesaistītajām pusēm tiek 
attēlota, izmantojot auklu. 
4. Pēc šī uzdevuma nodarbības vadītājs jautā dalībniekam, ko var 
mācīties no šī uzdevuma. Dalībnieku diskusija ir ievads tēmā par 
iesaistīto pušu kartēšanu. 
 
B. GALVENAIS POSMS (apmēram 50-55 minūtes) 
1. Nodarbības vadītājs pievērš dalībnieku uzmanību nodarbības tēmai 
un jēdzienam “iesaistīto pušu kartēšana”. 
2. Dalībnieki dalās ar asociācijām, kuras tiem rodas par  jēdzienu - 
“iesaistīto pušu kartēšana”, un kāds no dalībniekiem (brīvprātīgais) par 
dzirdēto  veido domu karti uz lielās papīra lapas (flipchart). 
3. Dalībnieki dalās ar definīciju “iesaistīto pušu kartēšana” un 
nodarbības vadītājs precizē un apstiprina definīciju. 
4. Uzdevums:  
Uz lielās lapas attēlo kvadrantu ar divām asīm (ietekmes (varas) 
līmenis un intereses līmenis), ērtības labad iesaistīto pušu analīzes 
matricu veidojot skalā no 0 (ļoti zema interese/ietekme (vara)) līdz 10 
(ļoti liela interese/ietekme (vara)). 
Dalībnieki izmanto piemēru -  jauna peldbaseina pašvaldībā 
būvniecības projekts (vai citu) – un identificē iesaistītās puses un 
piešķir katram ietekmes (varas) un intereses vērtību.  
Dalībnieki ievieto visas iesaistītās puses matricā, atbilstoši tām 
piešķirtajām vērtībām attiecībā uz katras iesaistītās puses ietekmi 
(varu) un interesi par konkrēto projektu - jauna peldbaseina būvniecību 
pašvaldībā (vai cita domā piemēra). 
5. Nodarbības vadītājs iepazīstina ar grupas darba rezultātiem un 
pārrunā rezultātus ar dalībniekiem. 
 
 
C. NOBEIGUMA POSMS (aptuveni 10-15 minūtes) 
Katrs dalībnieks pastāsta, kas viņam bija visinteresantākais tikko 



 

 

 

 

veiktajā uzdevumā, un/vai ar kādām grūtībām dalībnieks saskārās. Tiek 
noskaidrots grupas kopējais vērtējums, aicinot dalībniekus parādīt 
īkšķus – uz augšu nozīmē patika, horizontāli – kaut kas patika, bet ne 
līdz galam patika, uz leju – nepatika uzdevums, vai izmantojot citu 
interaktīvu vērtēšanas metodi, piemēram, parādot vai uzzīmējot 
vērtējumam atbilstošu sejas izteiksmi, nostājoties telpā pie pluss, mīnus 
zīmes vai pa vidu, u.c. 
 
D. KOPSAVILKUMS (aptuveni 5-10 minūtes) 
Noslēgumā nodarbības vadītājs lūdz dalībniekus pārdomāt, ko viņi ir 
apguvuši uzdevuma laikā un ko dalībnieki varētu izmantot, organizējot 
kādus vietējos pasākumus. 

NOVĒRTĒŠANA 
(5 min): 

Novērtēšanai nodarbības vadītājs dalībniekiem izsniedz sagatavotās 
pašvērtējuma lapas. Dalībnieki sniedz vērtējumu pēc skalas - ļoti labi, 
labi, apmierinoši, slikti: 
Kādā mērā var noteikt katras iesaistītās puses lomu un savstarpējo 
saikni? 
Kādā mērā var saprast katras iesaistītās puses pozitīvo vai negatīvo 
ietekmi? 
Kādā mērā var saprast vietējo kontekstu – iesaistīto pušu savstarpējo 
saikni? 

 

PAŠVĒRTĒJUMA LAPA 

Es varu Ļoti labi Labi Apmierinoši Slikti 

noteikt katras iesaistītās 

puses lomu un 

savstarpējo saikni 

    

saprast katras iesaistītās 
puses pozitīvo vai 
negatīvo ietekmi 

    

saprast vietējo kontekstu 
– iesaistīto pušu 

savstarpējo saikni 

    

 

Apsveicam!  
Tu vari ar sevi 

lepoties. 

Bravo!  
Šis ir labs 

rezultāts, bet 
noteikti ir 
iespējams 

labāk. 

Tu esi uz 
pareizā ceļa! Tu 

to vari, tikai 
jādara. 

Atpkaļ pie darba! Tu 
redzēsi, cik liels prieks 
ir neatzīmēt šo sadaļu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.4. NODARBĪBA 

 

NODARBĪBAS 
PLĀNS: 

VIETĒJĀS SABIEDRĪBAS VAJADZĪBU IDENTIFICĒŠANA 
Šīs nodarbības rezultātā dalībnieki būs apguvuši zināšanas par 
teritorijas vajadzību konceptu un spēs identificēt potenciālās teritorijas 
vajadzības, kas ir būtiski, ja dalībnieki vēlas attīstīt vietējus, sabiedrībai 
noderīgus projektus.  

 Nodarbības organizators 
(iestāde, organizācija): 
….............................................
................................................. 
 
Atbildīgais par nodarbības 
īstenošanu: 
….............................................
................................................ 
 
Aktivitātes mērķa grupa: 
Cilvēki, kas strādā ar 
jauniešiem un jaunieši 
 

Aktivitātes īstenošanas datums: 
 

Aktivitātes ilgums: 
1,5h 

AKTIVITĀTES 
TĒMA: 

Identificēt vietējās sabiedrības vajadzības. 

NODARBĪBAS 
GALVENAIS 
UZDEVUMS: 

Jāsaprot teritorijas vajadzību koncepts. 
 

MĀCĪŠANĀS 
REZULTĀTI  
 

Dalībnieki: 
A. saprot, kas ir vajadzības; 
B. prot noteikt teritorijas vajadzības; 
C. saprot teritoriju un tās vēsturisko un neseno attīstību. 

METODES: 
 

▪ Prāta vētra 

▪ Domu karte 

▪ Diskusijas 

▪ Individuālais darbs 



 

 

 

 

PAPILDUS 
NODERĪGA 
LITERATŪRA 

Jautājumi, kas saistīti ar vajadzību veidiem un to analīzi. 

 

NEPIECIEŠAMIE 
RESURSI: 

▪ Līmlapiņas 
▪ Papīrs 
▪ Krāsaini flomasteri 
▪ Lielās papīra lapas (flipcharts) 
▪ Bumba 
▪ Pašvērtējuma lapas 

NODARBĪBAS 
APRAKTS UN 
NEPIECIEŠAMAIS 
LAIKS: 
 

A. SĀKOTNĒJAIS POSMS (apmēram 15 minūtes) 
1. Dalībnieki nostājas aplī. Nodarbības vadītājs met kādam no 
dalībniekiem bumbu. Šim dalībniekam ir jānosauc kādas savas 
personiskas vajadzības ikdienā piemērs (piemēram, paēst, satikties ar 
draugiem, mūzika fonā pildot mājas darbus, u.c.) un met bumbu citam 
dalībniekam. Uzdevumu pilda, kamēr visi dalībnieki ir izteikušies vai 
beidzies uzdevumam atvēlētais laiks. 
2. Viens no dalībniekiem (brīvprātīgais) pieraksta visas vajadzības uz 
lielās papīra loksnes. 
3. Pēc šī uzdevuma nodarbības vadītājs jautā dalībniekam, ko var 
mācīties no šī uzdevuma. Dalībnieku diskusija ir ievads tēmā par 
vajadzību konceptu. 
 
B. GALVENAIS POSMS (apmēram 55 minūtes) 
1. Nodarbības vadītājs pievērš dalībnieku uzmanību nodarbības tēmai 
un jēdzienam “vajadzības”. 
2. Dalībnieki dalās ar asociācijām, kuras tiem rodas par  jēdzienu - 
“vajadzības”, un kāds no dalībniekiem (brīvprātīgais) par dzirdēto  veido 
domu karti uz lielās papīra lapas (flipchart). 
3. Dalībnieki dalās ar definīciju “vajadzības” un nodarbības vadītājs 
precizē un apstiprina definīciju. 
4. Uzdevums: Uzzīmēt savu realitāti 
Katrs dalībnieks uzzīmē savu vajadzību realitāti. 
Dalībnieki prezentē grupai savas vajadzības un nodarbības vadītājs vai 
brīvprātīgais pieraksta kopīgās grupas vajadzības.  
5. Nodarbības vadītājs iepazīstina ar grupas darba rezultātiem un 
pārrunā rezultātus ar dalībniekiem. 
 
C. NOBEIGUMA POSMS (aptuveni 15 minūtes) 
Katrs dalībnieks pastāsta, kas viņam bija visinteresantākais tikko 
veiktajā uzdevumā, un/vai ar kādām grūtībām dalībnieks saskārās. Tiek 
noskaidrots grupas kopējais vērtējums, aicinot dalībniekus parādīt 
īkšķus – uz augšu nozīmē patika, horizontāli – kaut kas patika, bet ne 
līdz galam patika, uz leju – nepatika uzdevums, vai izmantojot citu 
interaktīvu vērtēšanas metodi, piemēram, parādot vai uzzīmējot 
vērtējumam atbilstošu sejas izteiksmi, nostājoties telpā pie pluss, mīnus 
zīmes vai pa vidu, u.c. 



 

 

 

 

 
D. KOPSAVILKUMS (aptuveni 5-10 minūtes) 
Noslēgumā nodarbības vadītājs lūdz dalībniekus pārdomāt, ko viņi ir 
apguvuši uzdevuma laikā un ko dalībnieki varētu izmantot, organizējot 
kādus vietējos pasākumus. 
 
 
 

NOVĒRTĒŠANA 
(5 min): 

Novērtēšanai nodarbības vadītājs dalībniekiem izsniedz sagatavotās 
pašvērtējuma lapas. Dalībnieki sniedz vērtējumu pēc skalas - ļoti labi, 
labi, apmierinoši, slikti: 
Kādā mērā var noteikt iespējamās teritorijas vajadzības? 
Kādā mērā var saprast, kas ir vajadzības? 

 

PAŠVĒRTĒJUMA LAPA 

Es varu Ļoti labi Labi Apmierinoši Slikti 

noteikt iespējamās 

teritorijas vajadzības 
    

saprast, kas ir vajadzības     

 

Apsveicam!  
Tu vari ar sevi 

lepoties. 

Bravo!  
Šis ir labs 

rezultāts, bet 
noteikti ir 
iespējams 

labāk. 

Tu esi uz 
pareizā ceļa! Tu 

to vari, tikai 
jādara. 

Atpkaļ pie darba! Tu 
redzēsi, cik liels prieks 
ir neatzīmēt šo sadaļu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.5. NODARBĪBA 

 

NODARBĪBAS 
PLĀNS: 

VIETĒJĀS VIDES ANALĪZES IETVARA NOTEIKŠANA 
Šīs nodarbības rezultātā dalībnieki būs iepazinušies ar vietējās vides 
analīzes konceptu un to, kā noteikt vietējās vides ietvaru. Pēc 
nodarbības dalībnieki spēs patstāvīgi veikt vietējās vides analīzi 
gadījumā, ja vēlēsies īstenot vietējos projektus konkrētā vidē. 

 Nodarbības organizators 
(iestāde, organizācija): 
….............................................
................................................. 
 
Atbildīgais par nodarbības 
īstenošanu: 
….............................................
................................................ 
 
Aktivitātes mērķa grupa: 
Cilvēki, kas strādā ar 
jauniešiem un jaunieši 
 

Aktivitātes īstenošanas datums: 
 

Aktivitātes ilgums: 
1,5h 

AKTIVITĀTES 
TĒMA: 

Noteikt vietējās vides analīzes ietvaru. 

NODARBĪBAS 
GALVENAIS 
UZDEVUMS: 

Jāspēj saprast un definēt vietējās vides analīzes ietvaru. 
 

MĀCĪŠANĀS 
REZULTĀTI  
 

Dalībnieki: 
A. saprot, kas ir vietējās vides analīze; 
B. prot definēt vietējās vides analīzes ierobežojumus. 

METODES: 
 

▪ Prāta vētra 

▪ Domu karte 

▪ Diskusijas 

PAPILDUS 
NODERĪGA 
LITERATŪRA 

Jautājumi, kas saistīti ar vietējās vides analīzi un ierobežojumiem. 
 

NEPIECIEŠAMIE 
RESURSI: 

▪ Līmlapiņas  
▪ Papīrs 



 

 

 

 

▪ Krāsaini flomasteri 
▪ Lielās papīra lapas (flipcharts) 
▪ Pildspalvas 
▪ Pašvērtējuma lapas 

NODARBĪBAS 
APRAKTS UN 
NEPIECIEŠAMAIS 
LAIKS: 
 

A. SĀKOTNĒJAIS POSMS (apmēram 15 minūtes) 
Prāta vētra par jēdzienu “ietvars” un “vietējās vides analīze”. 
Dalībnieki dalās ar asociācijām par terminiem “ietvars” (futbola laukums, 
basketbola laukums, mājas teritorija) un “analīze” (Medicīniskās 
analīzes; matu, ādas, krāsu analīze; mājokļa energoefektivitātes 
analīze, u.c.) un viens no dalībniekiem (brīvprātīgais) par dzirdēto  veido 
domu karti uz lielās papīra lapas (flipchart). 
 
B. GALVENAIS POSMS (apmēram 55 minūtes) 
1. Sadala dalībniekus 3 grupās. Piemērs, kas tiek apskatīts – atkritumu 
savākšana pašvaldībā. 
Katra grupa strādā pie sava uzdevuma: 
- 1.grupa: vietējās vides analīzes ģeogrāfisko robežu noteikšana - Kādā 
mērogā analīze tiks veikta?; 
- 2.grupa: definē vietējās vides analīzes mērķi - pamatojoties uz 
identificētām un definētām vajadzībām un kopīgu izpratni par tematu(-
iem), attiecībā uz kuru(-iem) mēs vēlamies analīzi veikt; 
- 3.grupa. Par pamatu ņemot iesaistīto pušu analīzes metodi, noteikt ar 
projekta ideju saistītās prioritārās iesaistītās puses. 
2. Grupas prezentē savus rezultātus viena otrai. 
3. Nodarbības vadītājs pārrunā ar grupu jautājumus, kas saistīti ar 
dažādiem vietējās vides analīzes ierobežojumiem (piemēram, datu 
pieejamība, piekļuve datiem, iespēja noteikt ģeogrāfiskas robežas, laika 
ierobežojumi, u.c.).  
 
C. NOBEIGUMA POSMS (aptuveni 15 minūtes) 
Katrs dalībnieks pastāsta, kas viņam bija visinteresantākais tikko 
veiktajā uzdevumā, un/vai ar kādām grūtībām dalībnieks saskārās. Tiek 
noskaidrots grupas kopējais vērtējums, aicinot dalībniekus parādīt 
īkšķus – uz augšu nozīmē patika, horizontāli – kaut kas patika, bet ne 
līdz galam patika, uz leju – nepatika uzdevums, vai izmantojot citu 
interaktīvu vērtēšanas metodi, piemēram, parādot vai uzzīmējot 
vērtējumam atbilstošu sejas izteiksmi, nostājoties telpā pie pluss, mīnus 
zīmes vai pa vidu, u.c. 
 
D. KOPSAVILKUMS (aptuveni 5-10 minūtes) 
Noslēgumā nodarbības vadītājs lūdz dalībniekus pārdomāt, ko viņi ir 
apguvuši uzdevuma laikā un ko dalībnieki varētu izmantot, organizējot 
kādus vietējos pasākumus. 

NOVĒRTĒŠANA 
(5 min): 

Novērtēšanai nodarbības vadītājs dalībniekiem izsniedz sagatavotās 
pašvērtējuma lapas. Dalībnieki sniedz vērtējumu pēc skalas - ļoti labi, 
labi, apmierinoši, slikti: 
Kādā mērā var saprast, kas ir vietējās vides analīze? 



 

 

 

 

Kādā mērā var noteikt vietējās vides analīzes ierobežojumus? 

 

 

 

PAŠVĒRTĒJUMA LAPA 

Es varu Ļoti labi Labi Apmierinoši Slikti 

saprast, kas ir vietējās 

vides analīze 
    

noteikt vietējās vides 
analīzes ierobežojumus 

    

 

Apsveicam!  
Tu vari ar sevi 

lepoties. 

Bravo!  
Šis ir labs 

rezultāts, bet 
noteikti ir 
iespējams 

labāk. 

Tu esi uz 
pareizā ceļa! Tu 

to vari, tikai 
jādara. 

Atpkaļ pie darba! Tu 
redzēsi, cik liels prieks 
ir neatzīmēt šo sadaļu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.6. NODARBĪBA 

 

NODARBĪBAS 
PLĀNS: 

PIENĀKUMU SADALĪŠANA UN VIETĒJĀS VIDES ANALĪZES 
ORGANIZĒŠANA 

Šīs nodarbības rezultātā dalībnieki spēs organizēt komandas darbu 
vietējās vides analīzes veikšanai un spēs uzdot un deleģēt uzdevumus 
viens otram, kā arī būs guvuši labāku priekšstatu kā strādā komanda un 
ar kādām grūtībām var nākties saskarties. 

 Nodarbības organizators 
(iestāde, organizācija): 
….............................................
................................................. 
 
Atbildīgais par nodarbības 
īstenošanu: 
….............................................
................................................ 
 
Aktivitātes mērķa grupa: 
Cilvēki, kas strādā ar 
jauniešiem un jaunieši 
 

Aktivitātes īstenošanas datums: 
 

Aktivitātes ilgums: 
1,5h 

AKTIVITĀTES 
TĒMA: 

Pienākumu sadalīšana un vietējās vides analīzes organizēšana. 

NODARBĪBAS 
GALVENAIS 
UZDEVUMS: 

Noteikt vietējās vides analīzes organizēšanas kārtību. 
 

MĀCĪŠANĀS 
REZULTĀTI  
 

Dalībnieki: 
A. prot organizēt darbu projekta komandā; 
B. prot sadalīt pienākumus starp projekta komandas dalībniekiem; 
C. spēj sagatavot projekta komandas darba plānu. 
 

METODES: 
 

▪ Prāta vētra  

▪ Domu karte 

▪ Diskusijas 

▪ Darbs grupās 



 

 

 

 

PAPILDUS 
NODERĪGA 
LITERATŪRA 

Jautājumi, kas saistīti ar komandas darbu, cilvēkresursu vadību, laika 
plānošanu. 

NEPIECIEŠAMIE 
RESURSI: 

▪ Līmlapiņas 
▪ Krāsaini flomasteri 
▪ Lielās papīra lapas (flipcharts) 
▪ Pildspalvas 
▪ Bumba 
▪ Interneta pieslēgums 
▪ Ierīces darbam internetā 
▪ Pašvērtējuma lapas 

NODARBĪBAS 
APRAKTS UN 
NEPIECIEŠAMAIS 
LAIKS: 
 

A. SĀKOTNĒJAIS POSMS (apmēram 15 minūtes) 
Piemērs: Pasākums - Lieldienu olu medības ģimenēm savā apkaimē.  
1. Katrs dalībnieks izvelk lapiņu ar noteiktu lomu, un to skaļi nolasa 
pārējiem. Lomas: 
- cilvēks, kas slēpj olas, 
- pasākuma vadītājs, 
- cilvēks, kas veic komandu reģistrāciju, 
- atbildīgais paar komunikāciju, 
- cilvēks, kas krāsos olas, 
- cilvēks, kas veido scenāriju, 
- atbildīgais par sponsoru piesaisti, u.c. 
2. Dalībniekoi sadalās grupās pēc vienādām lomām un grupās vienojas 
par uzdevumiem, kas veicami konkrētai lomai. 
3. Grupas prezentē viens otram uzdevumu sarakstus. 
4. Pēc šī uzdevuma nodarbības vadītājs jautā dalībniekam, ko var 
mācīties no šī uzdevuma. Dalībnieku diskusija ir ievads tēmā par 
vietējās vides analīzes organizēšanu un pienākumu sadalīšanu. 
 
B. GALVENAIS POSMS (apmēram 55 minūtes) 
1. Nodarbības vadītājs pievērš dalībnieku uzmanību nodarbības tēmai 
un jēdzienam “organizēšana”. 
2. Dalībnieki dalās ar asociācijām, kuras tiem rodas par  jēdzienu - 
“organizēšana”, un kāds no dalībniekiem (brīvprātīgais) par dzirdēto  
veido domu karti uz lielās papīra lapas (flipchart). 
3. Dalībnieki dalās ar definīciju “organizēšana” un nodarbības vadītājs 
precizē un apstiprina definīciju. 
4. Uzdevums: Veikt sporta aktivitātēm piemērotas vides analīzi 
pašvaldībā. 
Reālā dzīvē vietējās vides analīze var aizņemt vienu vai pat divas 
nedēļas. 
Pašvaldības teritoriju sadala 3-4 daļās (tik, cik ir izveidotas grupas, kas 
atkarīgs no kopējā dalībnieku skaita). 
Nodarbības vadītājs ieceļ vai dalībnieki paši vienojas, kurš atbildēs par 
kuru uzdevumu. Lomas var būt dažādas, piemēram, rakstvedis (kāds, 
kurš veic piezīmes), runas vīrs (kāds, kas prezentē grupas rezultātus 
citiem), pētnieks (kāds, kas veic izpētes darbu), u.c. 



 

 

 

 

Dalībnieki internetā meklē informāciju par sporta aktivitātēm piemērotu 
vidi/teritorijām pašvaldībā un sagatavo iegūto datu prezentāciju. 
Dalībnieki prezentē viens otram rezultātus un pārrunā uzdevuma izpildi. 
5. Nodarbības vadītājs aicina dalībniekus izveidot kopīgu projekta 
komandas darba plānu konkrētai projekta idejai un kopīgi to pārrunā. 
 
C. NOBEIGUMA POSMS (aptuveni 10-15 minūtes) 
Katrs dalībnieks pastāsta, kas viņam bija visinteresantākais tikko 
veiktajā uzdevumā, un/vai ar kādām grūtībām dalībnieks saskārās. Tiek 
noskaidrots grupas kopējais vērtējums, aicinot dalībniekus parādīt 
īkšķus – uz augšu nozīmē patika, horizontāli – kaut kas patika, bet ne 
līdz galam patika, uz leju – nepatika uzdevums, vai izmantojot citu 
interaktīvu vērtēšanas metodi, piemēram, parādot vai uzzīmējot 
vērtējumam atbilstošu sejas izteiksmi, nostājoties telpā pie pluss, mīnus 
zīmes vai pa vidu, u.c. 
 
D. KOPSAVILKUMS (aptuveni 10 minūtes) 
Noslēgumā nodarbības vadītājs lūdz dalībniekus pārdomāt, ko viņi ir 
apguvuši uzdevuma laikā un ko dalībnieki varētu izmantot, organizējot 
kādus vietējos pasākumus. 

NOVĒRTĒŠANA 
(5 min): 

Novērtēšanai nodarbības vadītājs dalībniekiem izsniedz sagatavotās 
pašvērtējuma lapas. Dalībnieki sniedz vērtējumu pēc skalas - ļoti labi, 
labi, apmierinoši, slikti: 
Kādā mērā var organizēt komandas darbu? 
Kādā mērā var sadalīt lomas starp projekta komandas dalībniekiem? 
Kādā mērā var izstrādāt darba plānu? 

 

PAŠVĒRTĒJUMA LAPA 

Es varu Ļoti labi Labi Apmierinoši Slikti 

organizēt komandas 

darbu 
    

sadalīt lomas starp 
projekta komandas 

dalībniekiem 

    

izstrādāt darba plānu     

 

Apsveicam!  
Tu vari ar sevi 

lepoties. 

Bravo!  
Šis ir labs 

rezultāts, bet 
noteikti ir 
iespējams 

labāk. 

Tu esi uz 
pareizā ceļa! Tu 

to vari, tikai 
jādara. 

Atpkaļ pie darba! Tu 
redzēsi, cik liels prieks 
ir neatzīmēt šo sadaļu. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.7. NODARBĪBA 

 

NODARBĪBAS 
PLĀNS: 

INFORMĀCIJA UN DATI 
Šīs nodarbības rezultātā dalībnieki spēs identificēt informācijas un datu 
konceptu un pratīs atrast ticamu informāciju internetā.  

 Nodarbības organizators 
(iestāde, organizācija): 
…............................................
................................................ 
 
Atbildīgais par nodarbības 
īstenošanu: 
…............................................
................................................ 
 
Aktivitātes mērķa grupa: 
Cilvēki, kas strādā ar 
jauniešiem un jaunieši 
 

Aktivitātes īstenošanas datums: 
 

Aktivitātes ilgums: 
1,5h 

AKTIVITĀTES 
TĒMA: 

Identificēt, kas ir informācija un kas ir dati 

NODARBĪBAS 
GALVENAIS 
UZDEVUMS: 

Saprast kas ir dati un kas informācija un kā atrast informāciju un iegūt 
datus. 
 

MĀCĪŠANĀS 
REZULTĀTI  
 

Dalībnieki: 
A. prot apkopot kvalitatīvus un kvantitatīvus datus; 
B. saprot, kur meklēt informāciju; 
C. zina, kā veikt pētījumu. 
 

METODES: 
 

▪ Prāta vētra,  

▪ Domu karte,  

▪ Diskusijas 

PAPILDUS 
NODERĪGA 
LITERATŪRA 

Jautājumi, kas saistīti ar datu un informācijas vākšanu, kvalitatīviem u 
kvantitatīviem datiem. 



 

 

 

 

NEPIECIEŠAMIE 
RESURSI: 

▪ Līmlapiņas 
▪ Krāsaini flomasteri 
▪ Lielās papīra loksnes (flipcharts) 
▪ Bumba 
▪ Interneta pieslēgums 
▪ Ierīces darbam internetā 
▪ Pašvērtējuma lapas 

NODARBĪBAS 
APRAKTS UN 
NEPIECIEŠAMAIS 
LAIKS: 
 

A. SĀKOTNĒJAIS POSMS (apmēram  10-15 minūtes) 
1. Dalībnieki nostājas aplī. Nodarbības vadītājs kādam no dalībniekiem 
met bumbu. Šim dalībniekam ir jāpastāsta pārējiem, kāda informācija 
par dalībnieku, par dalībnieka dzīvi (piemēram, vecums, cik ir 
māsas/brāļi, mīļākā krāsa, u.c.). Tad dalībnieks met bumbu nākamajam 
dalībniekam. Bumba tiek padota dalībniekiem tik ilgi, kamēr ir izteikušies 
visi dalībnieki vai beidzies aktivitātei atvēlētais laiks. 
2. Pēc šī uzdevuma nodarbības vadītājs jautā dalībniekam, ko var 
mācīties no šī uzdevuma. Dalībnieku diskusija ir ievads tēmā par datu 
un informācijas jēdzieniem, sniegtās informācijas saturu/veidu 
(personiska/profesionāla, kvalitatīva/kvantitatīva, utmldz.). 
 

B. GALVENAIS POSMS (apmēram 55 minūtes) 
1. Nodarbības vadītājs pievērš dalībnieku uzmanību nodarbības tēmai 
un jēdzienam “dati”. 
2. Dalībnieki dalās ar asociācijām, kuras tiem rodas par  jēdzienu - 
“dati”, un kāds no dalībniekiem (brīvprātīgais) par dzirdēto  veido domu 
karti uz lielās papīra lapas (flipchart). 
3. Dalībnieki dalās ar definīciju “dati” un nodarbības vadītājs precizē un 
apstiprina definīciju. 
4. Uzdevums: Uzzināt datus par sociālo mediju lietošanu jauniešu vidū  
(pētījums internetā). 
Sadala dalībniekus 2 grupās: 
- 1.grupai ir jāsavāc kvalitatīvie dati par minēto tēmu 
- 2.grupai ir jāsavāc kvantitatīvie dati par minēto tēmu. 
5. Dalībnieki prezentē viens otram rezultātus un pārrunā uzdevuma 
izpildi. 
 
C. NOBEIGUMA POSMS (aptuveni 15 minūtes) 
Katrs dalībnieks pastāsta, kas viņam bija visinteresantākais tikko 
veiktajā uzdevumā, un/vai ar kādām grūtībām dalībnieks saskārās. Tiek 
noskaidrots grupas kopējais vērtējums, aicinot dalībniekus parādīt 
īkšķus – uz augšu nozīmē patika, horizontāli – kaut kas patika, bet ne 
līdz galam patika, uz leju – nepatika uzdevums, vai izmantojot citu 
interaktīvu vērtēšanas metodi, piemēram, parādot vai uzzīmējot 
vērtējumam atbilstošu sejas izteiksmi, nostājoties telpā pie pluss, mīnus 
zīmes vai pa vidu, u.c. 
 
D. KOPSAVILKUMS (aptuveni 5 minūtes) 
Noslēgumā nodarbības vadītājs lūdz dalībniekus pārdomāt, ko viņi ir 
apguvuši uzdevuma laikā un ko dalībnieki varētu izmantot, organizējot 



 

 

 

 

kādus vietējos pasākumus. 
 
 

NOVĒRTĒŠANA 
(5 min): 

Novērtēšanai nodarbības vadītājs dalībniekiem izsniedz sagatavotās 
pašvērtējuma lapas. Dalībnieki sniedz vērtējumu pēc skalas - ļoti labi, 
labi, apmierinoši, slikti: 
Kādā mērā var apkopot kvantitatīvos un kvalitatīvos datus? 
Kādā mērā var saprast, kur atrast nepieciešamo informāciju? 
Kādā mērā var veikt pētījumu? 

 

PAŠVĒRTĒJUMA LAPA 

Es varu Ļoti labi Labi Apmierinoši Slikti 

apkopot kvantitatīvos un 

kvalitatīvos datus 
    

saprast, kur atrast 
nepieciešamo informāciju 

    

veikt pētījumu     

 

Apsveicam!  
Tu vari ar sevi 

lepoties. 

Bravo!  
Šis ir labs 

rezultāts, bet 
noteikti ir 
iespējams 

labāk. 

Tu esi uz 
pareizā ceļa! Tu 

to vari, tikai 
jādara. 

Atpkaļ pie darba! Tu 
redzēsi, cik liels prieks 
ir neatzīmēt šo sadaļu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.8. NODARBĪBA 

 

NODARBĪBAS 
PLĀNS: 

APTAUJAS IZVEIDE UN ĪSTENOŠANA 
Šīs nodarbības rezultātā dalībnieki zinās, kas ir aptauja, kā izveidot un 
īstenot aptauju savu vietējo projektu vajadzībai un kā iegūt kvalitatīvus 
datus. 

 Nodarbības organizators 
(iestāde, organizācija): 
…............................................
................................................ 
 
Atbildīgais par nodarbības 
īstenošanu: 
…............................................
................................................ 
 
Aktivitātes mērķa grupa: 
Cilvēki, kas strādā ar 
jauniešiem un jaunieši 
 

Aktivitātes īstenošanas datums: 
 

Aktivitātes ilgums: 
1,5h 

AKTIVITĀTES 
TĒMA: 

Aptauju īstenošana. 

NODARBĪBAS 
GALVENAIS 
UZDEVUMS: 

Izveidot aptauju. 
 

MĀCĪŠANĀS 
REZULTĀTI  
 

Dalībnieki: 
A. prot definēt aptaujas mērķus; 
B. var sagatavot aptaujas prezentāciju; 
C. spēj sagatavot aptaujas kopsavilkumu. 

METODES: 
 

▪ Prāta vētra,  
▪ Domu karte,  
▪ Diskusijas 

PAPILDUS 
NODERĪGA 
LITERATŪRA 

Jautājumi, kas saistīti ar aptauju veidošanu, īstenošanu, jautājumu 
veidiem, aptauju veidiem un rīkiem aptauju īstenošanai un datu 
apkopošanai. 

NEPIECIEŠAMIE 
RESURSI: 

▪ Līmlapiņas 
▪ Krāsaini flomasteri 
▪ Lielās papīra loksnes (flipcharts) 
▪ Bumba 
▪ Pašvērtējuma lapas 
 



 

 

 

 

NODARBĪBAS 
APRAKTS UN 
NEPIECIEŠAMAIS 
LAIKS: 
 

A. SĀKOTNĒJAIS POSMS (apmēram  15 minūtes) 
1. Dalībnieki nostājas aplī. Nodarbības vadītājs kādam no dalībniekiem 
met bumbu. Šim dalībniekam ir  jāuzdod blakusstāvošajam jautājums 
par dalībnieku, par dalībnieka dzīvi (piemēram, vecums, cik ir 
māsas/brāļi, mīļākā krāsa, u.c.). Tad dalībnieks met bumbu nākamajam 
dalībniekam. Bumba tiek padota dalībniekiem tik ilgi, kamēr ir izteikušies 
visi dalībnieki vai beidzies aktivitātei atvēlētais laiks. 
2. Pēc šī uzdevuma nodarbības vadītājs jautā dalībniekam, ko var 
mācīties no šī uzdevuma. Dalībnieku diskusija ir ievads tēmā par 
aptauju koncepciju, jautājumu uzdošanu un dažāda veida sniegto 
informāciju. Šis uzdevums arī atspoguļo līdzības un atšķirības starp 
dalībniekiem.  
 

B. GALVENAIS POSMS (apmēram 55 minūtes) 
1. Nodarbības vadītājs pievērš dalībnieku uzmanību nodarbības tēmai 
un jēdzienam “aptauja”. 
2. Dalībnieki dalās ar asociācijām, kuras tiem rodas par  jēdzienu - 
“aptauja”, un kāds no dalībniekiem (brīvprātīgais)  par dzirdēto  veido 
domu karti uz lielās papīra lapas (flipchart). 
3. Dalībnieki dalās ar definīciju “aptauja” un nodarbības vadītājs precizē 
un apstiprina definīciju. 
4. Uzdevums: Izveidot aptauju ar 5 jautājumiem. 
Sadala dalībniekus 2 grupās: 
- 1.grupa ir pašvaldības pārstāvji, 
- 2.grupa ir NVO pārstāvji. 
Katra grupa sagatavo īsu aptaujas prezentāciju (mērķis, pamatojums) 
un 5 jautājumus par atkritumu šķirošanu pašvaldībā (vai jebkuru 
nodarbības vadītāja piedāvāto tēmu) otrai grupai.  
Grupas prezentē informāciju par aptauju.  
Grupas uzdod jautājumus viena otrai pēc kārtas, kamēr ir prezentēti visi 
jautājumi.  
5. Dalībnieki pārrunā uzdevuma izpildi. Nodarbības vadītājs sniedz īsu 
prezentāciju – kopsavilkumu par tēmu – aptauju veidi, ierobežojumi 
aptauju veidošanā, rīki aptauju īstenošanai un datu apkopošanai, u.c., 
atbilstoši dalībnieku interesēm un/vai nepieciešamībai. 
 
C. NOBEIGUMA POSMS (aptuveni 15 minūtes) 
Katrs dalībnieks pastāsta, kas viņam bija visinteresantākais tikko 
veiktajā uzdevumā, un/vai ar kādām grūtībām dalībnieks saskārās. Tiek 
noskaidrots grupas kopējais vērtējums, aicinot dalībniekus parādīt 
īkšķus – uz augšu nozīmē patika, horizontāli – kaut kas patika, bet ne 
līdz galam patika, uz leju – nepatika uzdevums, vai izmantojot citu 
interaktīvu vērtēšanas metodi, piemēram, parādot vai uzzīmējot 
vērtējumam atbilstošu sejas izteiksmi, nostājoties telpā pie pluss, mīnus 
zīmes vai pa vidu, u.c. 
 
 
 



 

 

 

 

D. KOPSAVILKUMS (aptuveni 5 minūtes) 
Noslēgumā nodarbības vadītājs lūdz dalībniekus pārdomāt, ko viņi ir 
apguvuši uzdevuma laikā un ko dalībnieki varētu izmantot, organizējot 
kādus vietējos pasākumus. 

NOVĒRTĒŠANA 
(5 min): 

Novērtēšanai nodarbības vadītājs dalībniekiem izsniedz sagatavotās 
pašvērtējuma lapas. Dalībnieki sniedz vērtējumu pēc skalas - ļoti labi, 
labi, apmierinoši, slikti: 
Kādā mērā var definēt aptaujas mērķi? 
Kādā mērā var sagatavot aptaujas prezentāciju? 
Kādā mērā var īstenot aptauju? 
 

 

PAŠVĒRTĒJUMA LAPA 

Es varu Ļoti labi Labi Apmierinoši Slikti 

definēt aptaujas mērķi     

sagatavot aptaujas 
prezentāciju 

    

īstenot aptauju     

 

Apsveicam!  
Tu vari ar sevi 

lepoties. 

Bravo!  
Šis ir labs 

rezultāts, bet 
noteikti ir 
iespējams 

labāk. 

Tu esi uz 
pareizā ceļa! Tu 

to vari, tikai 
jādara. 

Atpkaļ pie darba! Tu 
redzēsi, cik liels prieks 
ir neatzīmēt šo sadaļu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.9. NODARBĪBA 

 

NODARBĪBAS 
PLĀNS: 

TIKŠANĀS ORGANIZĒŠANA UN VADĪŠANA 
Šīs nodarbības rezultātā dalībnieki būs ieguvuši zināšanas kā organizēt 
un vadīt tikšanās, spēs noskaidrot kā dalībniei spēj strādāt komandā un 
vienoties par darba metodēm un būs apguvuši prasmes, kas 
nepieciešamas, lai ar savām projekta idejām iepazīstinātu citus cilvēkus. 

 Nodarbības organizators 
(iestāde, organizācija): 
…............................................
................................................ 
 
Atbildīgais par nodarbības 
īstenošanu: 
…............................................
................................................ 
 
Aktivitātes mērķa grupa: 
Cilvēki, kas strādā ar 
jauniešiem un jaunieši 
 

Aktivitātes īstenošanas datums: 
 

Aktivitātes ilgums: 
2h 

AKTIVITĀTES 
TĒMA: 

Noskaidrot vietējās sabiedrības vajadzības. 

NODARBĪBAS 
GALVENAIS 
UZDEVUMS: 

Organizēt un īstenot tikšanās. 
 

MĀCĪŠANĀS 
REZULTĀTI  
 

Dalībnieki: 
A. prot nodefinēt tikšanās mērķus; 
B. var noorganizēt tikšanos; 
C. spēj atlasīt uzaicināmos tikšanās dalībniekus. 

METODES: 
 

▪ Prāta vētra  
▪ Domu karte  
▪ Diskusijas 
▪ Simulācija 

PAPILDUS 
NODERĪGA 
LITERATŪRA 

Jautājumi, kas saistīti ar tikšanās organizēšanu un norisi, 
ierobežojumiem un atbalsta pasākumiem. 

NEPIECIEŠAMIE 
RESURSI: 

▪ Līmlapiņas 
▪ Krāsaini flomasteri 
▪ Lielās papīra loksnes (flipcharts) 
▪ Bumba 



 

 

 

 

▪ Interneta pieslēgums 
▪ Ierīces darbam internetā 
▪ Skaņu ierīces 
▪ Pašvērtējuma lapas 

NODARBĪBAS 
APRAKTS UN 
NEPIECIEŠAMAIS 
LAIKS: 
 

A. SĀKOTNĒJAIS POSMS (apmēram  10-15 minūtes) 
1. Nodarbības vadītājs parāda dalībniekam video (3 līdz 5 minūtes, 
piemēram https://www.youtube.com/watch?v=Smro12PXsW8) par 
tikšanās organizēšanas metodiku. 
2. Nodarbības vadītājs uzdod dalībniekiem jautājumus par redzēto – ko 
viņi pamanījuši: gaismu, cilvēki aizņemti ar saviem telefoniem, kāds guļ 
tikšanās, labi ģērbtus cilvēkus utt.). 
3. Pēc šī uzdevuma nodarbības vadītājs jautā dalībniekam, ko var 
mācīties no šī uzdevuma. Dalībnieku diskusija ir ievads tēmā par 
tikšanās organizēšanu un norisi (tikšanās sasaukšanas, diskusijas, 
domstarpību, tikšanās atklāšana un noslēgums, u.c.). 
  
B. GALVENAIS POSMS (apmēram 125 minūtes) 
1. Nodarbības vadītājs pievērš dalībnieku uzmanību nodarbības tēmai 
un jēdzienam “tikšanās”. 
2. Dalībnieki dalās ar asociācijām, kuras tiem rodas par  jēdzienu - 
“tikšanās”, un kāds no dalībniekiem (brīvprātīgais) par dzirdēto  veido 
domu karti uz lielās papīra lapas (flipchart). 
3. Dalībnieki dalās ar definīciju “tikšanās” un nodarbības vadītājs precizē 
un apstiprina definīciju. 
4. Uzdevums: Noorganizēt tikšanos par klaiņojosu suņu problēmu 
pašvaldībā. 
Sadala dalībniekus 2 grupās – dzīvnieku aizsardzības organizācijas. 
Grupas sagatavo tikšanās plānu: tikšanās mērķis, vēstījums, dalībnieki, 
norises laiks, datums un vieta, mediju piesaiste, u.c.  
Grupas sagatavo arī tikšanās norises plānu (scenāariju) – atklāšana, 
prezentācija, debates/diskusijas, noslēgums. 
Grupas iepazīstina viena otru ar rezultātiem. 
Dalībnieki izvēlas vienu no piedāvātajiem senārijiem, kurš tiem patīk 
labāk, un tā grupa organizē tikšanos (maksimālais tikšanās laiks – 30 
min) otrai grupai. 
5. Dalībnieki sniedz īsu atgriezenisko saiti par tikšanos. 
 
C. NOBEIGUMA POSMS (aptuveni 15 minūtes) 
Katrs dalībnieks pastāsta, kas viņam bija visinteresantākais tikko 
veiktajā uzdevumā, un/vai ar kādām grūtībām dalībnieks saskārās. Tiek 
noskaidrots grupas kopējais vērtējums, aicinot dalībniekus parādīt 
īkšķus – uz augšu nozīmē patika, horizontāli – kaut kas patika, bet ne 
līdz galam patika, uz leju – nepatika uzdevums, vai izmantojot citu 
interaktīvu vērtēšanas metodi, piemēram, parādot vai uzzīmējot 
vērtējumam atbilstošu sejas izteiksmi, nostājoties telpā pie pluss, mīnus 
zīmes vai pa vidu, u.c. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Smro12PXsW8


 

 

 

 

D. KOPSAVILKUMS (aptuveni 10-15 minūtes) 
Noslēgumā nodarbības vadītājs lūdz dalībniekus pārdomāt, ko viņi ir 
apguvuši uzdevuma laikā un ko dalībnieki varētu izmantot, organizējot 
kādus vietējos pasākumus. 

NOVĒRTĒŠANA 
(5 min): 

Novērtēšanai nodarbības vadītājs dalībniekiem izsniedz sagatavotās 
pašvērtējuma lapas. Dalībnieki sniedz vērtējumu pēc skalas - ļoti labi, 
labi, apmierinoši, slikti: 
Kādā mērā var definēt tikšanās mērķi? 
Kādā mērā var noorganizēt tikšanos? 
Kādā mērā var atlasīt un uzaicināt atbilstošus dalībniekus? 
 

 

PAŠVĒRTĒJUMA LAPA 

Es varu Ļoti labi Labi Apmierinoši Slikti 

definēt tikšanās mērķi     

 noorganizēt tikšanos     

atlasīt un uzaicināt 
atbilstošus dalībniekus 

    

 

Apsveicam!  
Tu vari ar sevi 

lepoties. 

Bravo!  
Šis ir labs 

rezultāts, bet 
noteikti ir 
iespējams 

labāk. 

Tu esi uz 
pareizā ceļa! Tu 

to vari, tikai 
jādara. 

Atpkaļ pie darba! Tu 
redzēsi, cik liels prieks 
ir neatzīmēt šo sadaļu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.10. NODARBĪBA 

 

NODARBĪBAS 
PLĀNS: 

SVID ANALĪZES VEIKŠANA 
Šīs nodarbības rezultātā dalībnieki būs noskaidrojuši kā veicama SVID 
analīze un būs apguvuši zināšanas un prasmes noteikt projekta Stiprās 
puses, Vājās puses, Iespējas un Draudus. 

 Nodarbības organizators 
(iestāde, organizācija): 
…............................................
................................................ 
 
Atbildīgais par nodarbības 
īstenošanu: 
…............................................
................................................ 
 
Aktivitātes mērķa grupa: 
Cilvēki, kas strādā ar 
jauniešiem un jaunieši 
 

Aktivitātes īstenošanas datums: 
 

Aktivitātes ilgums: 
1.5h 

AKTIVITĀTES 
TĒMA: 

Noskaidrot pareizas SVID analīzes metodiku. 

NODARBĪBAS 
GALVENAIS 
UZDEVUMS: 

Saprast SIVD analīzes konceptu. 
 

MĀCĪŠANĀS 
REZULTĀTI  
 

Dalībnieki: 
A. prot novērtēt projekta stiprās un vājās puses; 
B. var identificēt projekta iespējas un draudus; 
C. spēj veikt SVID analīzi. 

METODES: 
 

▪ Prāta vētra  
▪ Domu karte  
▪ Diskusijas 

PAPILDUS 
NODERĪGA 
LITERATŪRA 

Jautājumi, kas saistīti ar SVID analīzes īstenošanu un to piemērošanu 
vietējās vides analīzē. 

NEPIECIEŠAMIE 
RESURSI: 

▪ Līmlapiņas 
▪ Krāsaini flomasteri 
▪ Pildspalvas 
▪ Lielās papīra loksnes (flipcharti) 
▪ Bumba 
▪ Pašvērtējuma lapas 
 



 

 

 

 

NODARBĪBAS 
APRAKTS UN 
NEPIECIEŠAMAIS 
LAIKS: 
 

A. SĀKOTNĒJAIS POSMS (apmēram  15 minūtes) 
1. Dalīnieki sastājas aplī. Katram dalībniekam ir 2 līmlapiņas un 
pildspalva. 
Nodarbības vadītājs Instruktors lūdz dalībniekus uzrakstīt uz vienas 
līmlapiņas savas stiprās puses, uz otras – savas vājās puses. 
Limlapiņas tiek piestiprinātas uz tāfeles (vai sienas). 
2. Pēc šī uzdevuma nodarbības vadītājs jautā dalībniekam, ko var 
mācīties no šī uzdevuma. Dalībnieku diskusija ir ievads tēmā par 
stiprajām un vājajām pusēm. Šis uzdevums arī atspoguļo līdzības un 
atšķirības starp dalībniekiem.   
 
B. GALVENAIS POSMS (apmēram 50-55 minūtes) 
1. Nodarbības vadītājs pievērš dalībnieku uzmanību nodarbības tēmai 
un jēdzieniem “stiprās puses”, “vājās puses”, “iespējas”, “draudi”. 
2. Dalībnieki dalās ar asociācijām, kuras tiem rodas par  jēdzieniem - 
“stiprās puses”, “vājās puses”, “iespējas”, “draudi”, un kāds no 
dalībniekiem (brīvprātīgais) par dzirdēto  veido domu karti uz lielās 
papīra lapas (flipchart). 
3. Dalībnieki dalās ar definīcijām “stiprās puses”, “vājās puses”, 
“iespējas”, “draudi” un nodarbības vadītājs precizē un apstiprina tās. 
4. Uzdevums: Jaunieši izveido piegādes servisu gados vecākiem 
cilvēkiem. 
Dalībnieki tiek sadalīti 2 grupās. 
Katrai grupai tiek iedota liela lapa ar SVID matricu (stiprās, vājās puses, 
iespējas, draudi) un katrai grupai tiek iedotas līmlapiņas ar dažādiem 
faktoriem (bezdarbs, jauniešu skaits, konkurenti, vecāku cilvēku atbalsta 
politika, vecāku cilvēku nabadzība, pašvaldības lielums, vecāku cilveku 
ienākumu līmenis, bērnu skaits ģimenē, vietējās NVO, utt.). 
Dalībniekiem faktori ir jāizvieto atbilstošā SVID analīzes sadaļā pēc 
grupas ieskatiem. 
Grupas prezentē rezultātus un skaidro savu izvēli. 
 
C. NOBEIGUMA POSMS (aptuveni 15 minūtes) 
Katrs dalībnieks pastāsta, kas viņam bija visinteresantākais tikko 
veiktajā uzdevumā, un/vai ar kādām grūtībām dalībnieks saskārās. Tiek 
noskaidrots grupas kopējais vērtējums, aicinot dalībniekus parādīt 
īkšķus – uz augšu nozīmē patika, horizontāli – kaut kas patika, bet ne 
līdz galam patika, uz leju – nepatika uzdevums, vai izmantojot citu 
interaktīvu vērtēšanas metodi, piemēram, parādot vai uzzīmējot 
vērtējumam atbilstošu sejas izteiksmi, nostājoties telpā pie pluss, mīnus 
zīmes vai pa vidu, u.c. 
 
 
D. KOPSAVILKUMS (aptuveni 5 minūtes) 
Noslēgumā nodarbības vadītājs lūdz dalībniekus pārdomāt, ko viņi ir 
apguvuši uzdevuma laikā un ko dalībnieki varētu izmantot, organizējot 
kādus vietējos pasākumus. 



 

 

 

 

NOVĒRTĒŠANA 
(5 min): 

Novērtēšanai nodarbības vadītājs dalībniekiem izsniedz sagatavotās 
pašvērtējuma lapas. Dalībnieki sniedz vērtējumu pēc skalas - ļoti labi, 
labi, apmierinoši, slikti: 
Kādā mērā var īstenot vietējās vides SVID analīzi? 
Kādā mērā var identificēt stiprās un vājās puses? 
Kādā mērā var identificēt iespējas un draudus? 
 

 

PAŠVĒRTĒJUMA LAPA 

Es varu Ļoti labi Labi Apmierinoši Slikti 

īstenot vietējās vides 
SVID analīzi 

    

identificēt stiprās un 
vājās puses 

    

identificēt iespējas un 
draudus 

    

 
Apsveicam!  

Tu vari ar sevi 
lepoties. 

Bravo!  
Šis ir labs 
rezultāts, 

bet noteikti ir 
iespējams 

labāk. 

Tu esi uz 
pareizā ceļa! 
Tu to vari, tikai 

jādara. 

Atpkaļ pie darba! 
Tu redzēsi, cik liels 
prieks ir neatzīmēt 

šo sadaļu. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

3.NODAĻA MĒRĶU 
DEFINĒŠANA UN AKTIVITĀŠ 
ĪSTENOŠANA 



 

 

 

 

3.1. NODARBĪBA 

 

NODARBĪBAS 
PLĀNS: 

DARBA VIDES IZVEIDE 
Šīs nodarbības rezultātā dalībnieki būs iemācījušies identificēt projekta 
ideju un noteikt sava projekta, kas vērsts uz sabiedrības attīstību, vīziju. 
Dalībieki būs apguvuši prasmes kā komunicēt ar iesaistītajām pusēm un 
mērķa grupu savas vīzijas prezentēšanai. 

 Nodarbības organizators 
(iestāde, organizācija): 
….............................................
............................................... 
 
Atbildīgais par nodarbības 
īstenošanu: 
….............................................
............................................... 
 
Aktivitātes mērķa grupa: 
Cilvēki, kas strādā ar 
jauniešiem un jaunieši 
 

Aktivitātes īstenošanas datums: 
 

Aktivitātes ilgums: 
1.5h 

AKTIVITĀTES 
TĒMA: 

Vīzijas definēšanas. 

NODARBĪBAS 
GALVENAIS 
UZDEVUMS: 

Panākt, lai cilvēki, kas strādā ar jauniešiem un jaunieši zinātu, kā pareizi 
noteikt vīziju projektam, kur iesaistās riskam pakļautie jaunieši. 
 

MĀCĪŠANĀS 
REZULTĀTI  
 

Dalībnieki: 
A. saprot, cik svarīgi ir definēt vīziju pirms projekta izstrādes procesa 
uzsākšanas; 
B. zina nosaukt soļus, kas jāīsteno, lai sasniegtu vīziju; 
C. spēj prezentēt savu vīziju citiem. 

METODES: 
 

▪ Individuālais darbs 
▪ Atgriezeniskā saite 
▪ Diskusijas 

PAPILDUS 
NODERĪGA 
LITERATŪRA 

Jautājumi, kas saistīti ar projekta idejas identificēšanu un vīzijas 
noteikšanu. 

NEPIECIEŠAMIE 
RESURSI: 

▪ Papīrs 
▪ Krāsaini flomasteri 
▪ Pašvērtējuma lapas 



 

 

 

 

NODARBĪBAS 
APRAKTS UN 
NEPIECIEŠAMAIS 
LAIKS: 
 

A. SĀKOTNĒJAIS POSMS (apmēram  10 minūtes) 
1. Dalībniekus sadala grupās pa 4-5 cilvēkiem. Dalībniekiem liek 
iedomāties, ka viņi dodas uz vientuļu salu. Dalībniekiem ir jāizvēlas, 
kādus 5 priekšmetus viņi ņemtu līdzi un jāuzraksta tos uz lapas. 
Grupas prezentē savu izvēli un to pamato. 
Šis uzdevums dalībniekiem māca koncentrēties uz saviem mērķiem un 
tos aizstāvēt. 
2. Pēc šī uzdevuma nodarbības vadītājs jautā dalībniekam, ko var 
mācīties no šī uzdevuma. Dalībnieku diskusija ir ievads tēmā par vīzijas  
definēšanu.   
 
B. GALVENAIS POSMS (apmēram 45 minūtes) 
1. Katram dalībniekam tiek lūgts padomāt par savu “sapni” (vīziju) - ko 
viņi vēlas mainīt, panākt vai sasniegt. Dalībnieki individuāli identificē 
projekta idejas, ko viņi vēlētos īstenot, lai sasniegtu vīziju. 
2. Dalībnieki individuāli definē savu vīziju, norādot kādi soļi (uzdevumi) ir 
jāveic, lai vīziju sasniegtu. 
Vīzija ir jādefinē vienā teikumā. Soļi (uzdevumi) vīzijas sasniegšanai 
skaits nav ierobežots, bet dalībnieki tiek lūgti fokusēties uz svarīgāko un 
neieslīgt detaļās.  
3. Dalībnieki sadalās mazākās grupās un prezentē savas vīzijas. Grupa 
sniedz atgriezenisko saiti viens otram. 
 
C. NOBEIGUMA POSMS (aptuveni 15 minūtes) 
Dalībnieki individuāli precizē savas vīzijas. 
 
D. KOPSAVILKUMS (aptuveni 10 minūtes) 
Noslēgumā nodarbības vadītājs lūdz dalībniekus pārdomāt, ko viņi ir 
apguvuši uzdevuma laikā un lūdz padalīties ar gūtajām atziņām. 

NOVĒRTĒŠANA 
(5 min): 

Novērtēšanai nodarbības vadītājs dalībniekiem izsniedz sagatavotās 
pašvērtējuma lapas. Dalībnieki sniedz vērtējumu pēc skalas - ļoti labi, 
labi, apmierinoši, slikti: 
Kādā mērā var saprast vīzijas definēšanas svarīgumu? 
Kādā mērā var nosaukt soļus (uzdevumus) vīzijas sasniegšanā? 
Kādā mērā var skaidri nokomunicēt savu vīziju ar citiem dalībniekiem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PAŠVĒRTĒJUMA LAPA 

Es varu Ļoti labi Labi Apmierinoši Slikti 

saprast vīzijas 
definēšanas svarīgumu 

    

nosaukt soļus 
(uzdevumus) vīzijas 

sasniegšanā 
    

skaidri nokomunicēt savu 
vīziju ar citiem 
dalībniekiem 

    

 
Apsveicam!  

Tu vari ar sevi 
lepoties. 

Bravo!  
Šis ir labs rezultāts, 

bet noteikti ir 
iespējams labāk. 

Tu esi uz 
pareizā ceļa! 
Tu to vari, tikai 

jādara. 

Atpkaļ pie darba! 
Tu redzēsi, cik liels 
prieks ir neatzīmēt 

šo sadaļu. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

3.2. NODARBĪBA 

 

NODARBĪBAS 
PLĀNS: 

MĒRĶU DEFINĒŠANA 
Šīs nodarbības rezultātā dalībnieki būs iemācījušies definēt mērķus, ko 
tie vēlas sasniegt. Mērķu definēšana dod iespēju izvairīties no 
nonākšanas strupceļā, no laika zaudēšanas, trauksmes un frustrācijas 
darot darbu, kas nav noderīgs. Dalībnieki iemācīsies noteikt labākās 
iespējas konkrētā situācijā. 

 Nodarbības organizators 
(iestāde, organizācija): 
….............................................
............................................... 
 
Atbildīgais par nodarbības 
īstenošanu: 
….............................................
............................................... 
 
Aktivitātes mērķa grupa: 
Cilvēki, kas strādā ar 
jauniešiem un jaunieši 
 

Aktivitātes īstenošanas datums: 
 

Aktivitātes ilgums: 
1.5h 

AKTIVITĀTES 
TĒMA: 

Definēt projekta mērķus. 

NODARBĪBAS 
GALVENAIS 
UZDEVUMS: 

Panākt, lai cilvēki, kas strādā ar jauniešiem un jaunieši spētu definēt 
konkrētus mērķus savu vīziju sasniegšanai. 
 

MĀCĪŠANĀS 
REZULTĀTI  
 

Dalībnieki: 
A. prot nodefinēt konkrētus mērķus; 
B. apzinās skaidru mērķu svarīgumu, lai precīzi būtu iespējams 
nokomunicēt savu vīziju; 
C. spēj prezentēt savus mērķus citiem. 

METODES: 
 

▪ Individuālais darbs 
▪ Grupas darbs 
▪ Atgriezeniskā saite 
▪ Diskusijas 

PAPILDUS 
NODERĪGA 
LITERATŪRA 

Jautājumi, kas saistīti ar projekta mērķu definēšanu. 

NEPIECIEŠAMIE 
RESURSI: 

▪ Papīrs 
▪ Krāsaini flomasteri 



 

 

 

 

▪ Pašvērtējuma lapas 

NODARBĪBAS 
APRAKTS UN 
NEPIECIEŠAMAIS 
LAIKS: 
 

A. SĀKOTNĒJAIS POSMS (apmēram  15-20 minūtes) 
Dalībnieki vizualizē savas vīzijas, kas tika definētas iepriekšējā 
nodarbībā. 
 
B. GALVENAIS POSMS (apmēram 45 minūtes) 
1. Katram dalībniekam tiek lūgts padomāt mērķi, ko tie vēlas sasniegt, 
tiek aicināti pierakstīt vai uzzīmēt svarīgākos atslēgvārdus.  
2. Dalībnieki nosauc savus atslēgvārdus, ieskicē ideju. Dalībnieki tiek 
aicināti sadalīties pēc kopīgām pazīmēm, interesēm. Dalībnieki grupās 
definē projekta mērķi. 
3. Dalībnieki prezentē viens otram savus mērķus. Grupa sniedz 
atgriezenisko saiti viens otram. 
 
C. NOBEIGUMA POSMS (aptuveni 10 minūtes) 
Dalībnieki grupās precizē savus mērķus. 
 
D. KOPSAVILKUMS (aptuveni 10 minūtes) 
Noslēgumā nodarbības vadītājs lūdz dalībniekus pārdomāt, ko viņi ir 
apguvuši uzdevuma laikā un lūdz padalīties ar gūtajām atziņām. 

NOVĒRTĒŠANA 
(5 min): 

Novērtēšanai nodarbības vadītājs dalībniekiem izsniedz sagatavotās 
pašvērtējuma lapas. Dalībnieki sniedz vērtējumu pēc skalas - ļoti labi, 
labi, apmierinoši, slikti: 
Kādā mērā var saprast mērķu definēšanas svarīgumu? 
Kādā mērā var nosaukt soļus (uzdevumus) mērķu sasniegšanā? 

 

 

PAŠVĒRTĒJUMA LAPA 

Es varu Ļoti labi Labi Apmierinoši Slikti 

saprast mērķu 
definēšanas svarīgumu 

    

nosaukt soļus 
(uzdevumus) mērķu 

sasniegšanā 
    

 
Apsveicam!  

Tu vari ar sevi 
lepoties. 

Bravo!  
Šis ir labs rezultāts, 

bet noteikti ir 
iespējams labāk. 

Tu esi uz 
pareizā ceļa! 
Tu to vari, tikai 

jādara. 

Atpkaļ pie darba! 
Tu redzēsi, cik liels 
prieks ir neatzīmēt 

šo sadaļu. 
 

 

 



 

 

 

 

3.3. NODARBĪBA 

 

NODARBĪBAS 
PLĀNS: 

PĀRBAUDI PIRMS DARI I 
Šīs nodarbības rezultātā dalībnieki būs uzzinājuši kā veikt definēto 
mērķu analīzi un tos precizēt atbilstoši analīzes rezultātiem. 

 Nodarbības organizators 
(iestāde, organizācija): 
….............................................
............................................... 
 
Atbildīgais par nodarbības 
īstenošanu: 
….............................................
............................................... 
 
Aktivitātes mērķa grupa: 
Cilvēki, kas strādā ar 
jauniešiem un jaunieši 
 

Aktivitātes īstenošanas datums: 
 

Aktivitātes ilgums: 
1.5h 

AKTIVITĀTES 
TĒMA: 

Pārbaudīt projekta mērķus. 

NODARBĪBAS 
GALVENAIS 
UZDEVUMS: 

Pārliecināties, ka iepriekš izstrādāti mērķi ir reālistiski un īstenojami. 
 

MĀCĪŠANĀS 
REZULTĀTI  
 

Dalībnieki: 
A. prot novērtēt, vai viņu mērķi komandai ir reāli un kāds atbalsts viņiem 
varētu būt nepieciešams, lai saglabātu komandas motivāciju sasniegt 
mērķi; 
B. saprot, cik svarīgi ir izvirzīt reālistiskus un īstenojamus mērķus, lai 
komanda nejustu pretestību un neizjuktu; 

C. spēj strādāt komandā, nezaudējot interesi par sasniedzamo mērķi. 

METODES: 
 

▪ Intervijas 
▪ Vienaudžu atbalsts 
▪ Atgriezeniskā saite 

PAPILDUS 
NODERĪGA 
LITERATŪRA 

Jautājumi, kas saistīti ar projekta mērķu definēšanu. 

NEPIECIEŠAMIE 
RESURSI: 

▪ Papīrs 
▪ Krāsaini flomasteri 
▪ Lielās papīra lapas (flipcharts) 



 

 

 

 

▪ Ieraksta ierīce (diktofona funkcija) 
▪ Eksperti (viesi) 
▪ Pašvērtējuma lapas 

NODARBĪBAS 
APRAKTS UN 
NEPIECIEŠAMAIS 
LAIKS: 
 

A. SĀKOTNĒJAIS POSMS (apmēram  10 minūtes) 
Nodarbības vadītājs aicina dalībniekus atsaukt atmiņā un padalīties ar 
mērķiem, kurus tie definēja iepriekšējās nodarbībās. 
 
B. GALVENAIS POSMS (apmēram 45 minūtes) 
A variants. 
Uz nodarbību tiek uzaicināti tik eksperti (viesi), cik ir grupās izstrādāti 
mērķi. Katra grupa tiekas ar savu ekseprtu (viesi), iepazīstina to ar mērķi 
un saņem atgrieznisko saiti, pēc kuras precizē mērķi. 
B variants. 
Katra mērķa grupa sadalās ekspertos un projekta vadītājos (50/50). 
Eksperti tiekas ar citu grupu projektu vadītājiem. Projektu vadītāji 
iepazīstina ekspertus ar saviem mērķiem un saņem atgriezenisko saiti. 
Dalībnieki atgriežas savās sākotnējās grupās un grupā precizē mērķus, 
atbilstoši saņemtajai atgriezeniskajai saitei. 
 
C. NOBEIGUMA POSMS (aptuveni 15 minūtes) 
Dalībnieki grupās sagatavo analīzi par to, vai viņu izvirzītie mērķi ir 
reālistiski un īstenojami un ja tiek konstatētas nepilnības, mērķis ir 
jāprecizē.  
 
D. KOPSAVILKUMS (aptuveni 10 minūtes) 
Noslēgumā nodarbības vadītājs lūdz dalībniekus pārdomāt, ko viņi ir 
apguvuši uzdevuma laikā un lūdz padalīties ar gūtajām atziņām. 

NOVĒRTĒŠANA 
(5 min): 

Novērtēšanai nodarbības vadītājs dalībniekiem izsniedz sagatavotās 
pašvērtējuma lapas. Dalībnieki sniedz vērtējumu pēc skalas - ļoti labi, 
labi, apmierinoši, slikti: 
Kādā mērā var definēt problēmas, kas saistītas ar mērķiem? 
Kādā mērā var uzlabot mērķus, saskaroties ar negatīvām/pozitīvām 
atsauksmēm? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PAŠVĒRTĒJUMA LAPA 

Es varu Ļoti labi Labi Apmierinoši Slikti 

definēt problēmas, kas 
saistītas ar mērķiem 

    

uzlabot mērķus, 
saskaroties ar 

negatīvām/pozitīvām 
atsauksmēm 

    

 
Apsveicam!  

Tu vari ar sevi 
lepoties. 

Bravo!  
Šis ir labs rezultāts, 

bet noteikti ir 
iespējams labāk. 

Tu esi uz 
pareizā ceļa! 
Tu to vari, tikai 

jādara. 

Atpkaļ pie darba! 
Tu redzēsi, cik liels 
prieks ir neatzīmēt 

šo sadaļu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.4. NODARBĪBA 

 

NODARBĪBAS 
PLĀNS: 

AKTIVITĀŠU ĪSTENOŠANA 
Šīs nodarbības rezultātā dalībnieki būs attīstījuši savas kompetences 
darbam grupā un lēmumu pieņemšanā, īpaši uzmanību pievēršot tādām 
sociālām un pilsoniskām prasmēm kā problēmu risināšana, lēmumu 
pieņemšana, aktīva klausīšanās un būs definējuši aktivitātes, kas 
īstenojamas mērķu sasniegšanai. 

 Nodarbības organizators 
(iestāde, organizācija): 
….............................................
............................................... 
 
Atbildīgais par nodarbības 
īstenošanu: 
….............................................
............................................... 
 
Aktivitātes mērķa grupa: 
Cilvēki, kas strādā ar 
jauniešiem un jaunieši 
 

Aktivitātes īstenošanas datums: 
 

Aktivitātes ilgums: 
1.5h 

AKTIVITĀTES 
TĒMA: 

Izveidot aktivitāšu plāna projektu. 

NODARBĪBAS 
GALVENAIS 
UZDEVUMS: 

Definēt aktivitātes un atbildīgos no projekta komandas vidus. 
 
 

MĀCĪŠANĀS 
REZULTĀTI  
 

Dalībnieki: 
A. prot izveidot aktivitāšu plānu; 
B. saprot, cik svarīgi ir sadalīti pienākumus kopīgu mērķu sasniegšanai; 
C. spēj definēt visus projektā veicamos uzdevumus. 

METODES: 
 

▪ Darbs grupās 
▪ Diskusijas 
▪ Atgriezeniskā saite 

PAPILDUS 
NODERĪGA 
LITERATŪRA 

Jautājumi, kas saistīti ar projekta aktivitāšu plāna sagatavošanu, laika 
plānošanu, uzdevumu definēšanu, pienākumu sadali komandā. 

NEPIECIEŠAMIE 
RESURSI: 

▪ Papīrs 
▪ Krāsaini flomasteri 
▪ Lielās papīra lapas (flipcharts) 
▪ Aktivitāšu plāna paraugs (pielikumā) 



 

 

 

 

▪ Pašvērtējuma lapas 

NODARBĪBAS 
APRAKTS UN 
NEPIECIEŠAMAIS 
LAIKS: 
 

A. SĀKOTNĒJAIS POSMS (apmēram  10 minūtes) 
Nodarbības vadītājs aicina dalībniekus atsaukt atmiņā un padalīties ar 
mērķiem, kurus tie definēja iepriekšējās nodarbībās. 
 
B. GALVENAIS POSMS (apmēram 40 minūtes) 
Dalībnieki grupās, kurās strādāja iepriekšējās nodarbībās, sagatavo 
aktivitāšu plānu, atbilstoši saņemtajam aktivitāšu plāna paraugam.  
Grupā pārskata aktivitāšu plānu – veic tā analīzi: 
- visas aktivitātes veicina mērķu sasniegšanu; 
- aktivitāšu plānā netrūkst svarīgu aktivitāšu; 
- ikviens grupā izprot iecerētās aktivitātēs. 
 
C. NOBEIGUMA POSMS (aptuveni 20 minūtes) 
Grupas prezentē savus aktivitāšu plānus viens otram un dalībnieki 
sniedz atgriezenisko saiti.  
 
D. KOPSAVILKUMS (aptuveni 10 minūtes) 
Noslēgumā nodarbības vadītājs lūdz dalībniekus pārdomāt, ko viņi ir 
apguvuši uzdevuma laikā un lūdz padalīties ar gūtajām atziņām. 

NOVĒRTĒŠANA 
(5 min): 

Novērtēšanai nodarbības vadītājs dalībniekiem izsniedz sagatavotās 
pašvērtējuma lapas. Dalībnieki sniedz vērtējumu pēc skalas - ļoti labi, 
labi, apmierinoši, slikti: 
Kādā mērā var definēt veicamās aktivitātes projekta īstenošanas 
uzsākšanai? 
Kādā mērā var sadalīt pienākumus starp projekta komandas 
dalībniekiem? 

 

PAŠVĒRTĒJUMA LAPA 

Es varu Ļoti labi Labi Apmierinoši Slikti 

definēt veicamās 
aktivitātes projekta 

īstenošanas uzsākšanai 
    

var sadalīt pienākumus 
starp projekta komandas 

dalībniekiem 
    

 
Apsveicam!  

Tu vari ar sevi 
lepoties. 

Bravo!  
Šis ir labs rezultāts, 

bet noteikti ir 
iespējams labāk. 

Tu esi uz 
pareizā ceļa! 
Tu to vari, tikai 

jādara. 

Atpkaļ pie darba! 
Tu redzēsi, cik liels 
prieks ir neatzīmēt 

šo sadaļu. 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

3.5. NODARBĪBA 

 

NODARBĪBAS 
PLĀNS: 

PĀRBAUDI PIRMS DARI II 
Šīs nodarbības rezultātā dalībnieki būs apguvuši metodi alternatīvu 
aktivitāšu plānu izstrādei. 

 Nodarbības organizators 
(iestāde, organizācija): 
….............................................
............................................... 
 
Atbildīgais par nodarbības 
īstenošanu: 
….............................................
............................................... 
 
Aktivitātes mērķa grupa: 
Cilvēki, kas strādā ar 
jauniešiem un jaunieši 
 

Aktivitātes īstenošanas datums: 
 

Aktivitātes ilgums: 
1.5h 

AKTIVITĀTES 
TĒMA: 

Pārbaudīt aktivitāšu plānu. 

NODARBĪBAS 
GALVENAIS 
UZDEVUMS: 

Iemācīties veikt aktivitāšu plāna analīzi, veidojot to cik vien iespējams 
precīzu un noderīgu. 
 

MĀCĪŠANĀS 
REZULTĀTI  
 

Dalībnieki: 
A. mācās, kā sniegt konstruktīvas atsauksmes; 
B. saprot, cik svarīgi ir pārskatīt pasākumus un stratēģijas atbilstošai 
projekta īstenošanai. 

METODES: 
 

▪ Darbs grupās 
▪ Diskusijas 
▪ Atgriezeniskā saite 
▪ Pašvērtējuma lapas 

PAPILDUS 
NODERĪGA 
LITERATŪRA 

Jautājumi, kas saistīti ar projekta aktivitāšu plāna sagatavošanu, laika 
plānošanu, uzdevumu definēšanu, pienākumu sadali komandā. 

NEPIECIEŠAMIE 
RESURSI: 

▪ Papīrs 
▪ Krāsaini flomasteri 
▪ Lielās papīra lapas (flipcharts) 
▪ Pašvērtējuma lapas 



 

 

 

 

NODARBĪBAS 
APRAKTS UN 
NEPIECIEŠAMAIS 
LAIKS: 
 

A. SĀKOTNĒJAIS POSMS (apmēram  10 minūtes) 
Nodarbības vadītājs aicina dalībniekus atsaukt atmiņā un padalīties ar 
mērķiem, kurus tie definēja vienā no iepriekšējām nodarbībām. 
 
B. GALVENAIS POSMS (apmēram 40 minūtes) 
Dalībnieki tiek sadalīti grupās, kādās tie strādāja pie aktivitāšu plāna 
sagatavošanas. Nodarbības vadītājs jauktā secībā grupām iedala 
iepriekš sagtavotos aktivitāšu plānus (nedrīkst būt savs izstrādātais).  
Grupas pārskata aktivitāšu plānu un sagatavo priekšlikumus tā 
uzlabošanai. 
Kad šis uzddevums ir paveikts, grupas sagatavo alternatīvu aktivitāšu 
plānu, atbilstoši apkopotajiem priekšlikumiem, noslēgumā iegūstot 2 
aktivitāšu plānus vienam un tam pašam mērķim.  
 
C. NOBEIGUMA POSMS (aptuveni 15 minūtes) 
Dalībnieki prezentē viens otram sagtavotos alternatīvos aktivitāšu 
plānus un sniedz viens otram atgriezenisko saiti.  
 
D. KOPSAVILKUMS (aptuveni 10 minūtes) 
Noslēgumā nodarbības vadītājs lūdz dalībniekus pārdomāt, ko viņi ir 
apguvuši uzdevuma laikā un lūdz padalīties ar gūtajām atziņām. 

NOVĒRTĒŠANA 
(5 min): 

Novērtēšanai nodarbības vadītājs dalībniekiem izsniedz sagatavotās 
pašvērtējuma lapas. Dalībnieki sniedz vērtējumu pēc skalas - ļoti labi, 
labi, apmierinoši, slikti: 
Kādā mērā var sniegt konstruktīvas atsauksmes? 
Kādā mērā var saprast, cik svarīgi ir pārskatīt pasākumus un stratēģijas 
atbilstoši projekta īstenošanai? 

 

 

PAŠVĒRTĒJUMA LAPA 

Es varu Ļoti labi Labi Apmierinoši Slikti 

sniegt konstruktīvas 
atsauksmes 

    

saprast, cik svarīgi ir 
pārskatīt pasākumus un 

stratēģijas atbilstoši 
projekta īstenošanai 

    

 
Apsveicam!  

Tu vari ar sevi 
lepoties. 

Bravo!  
Šis ir labs rezultāts, 

bet noteikti ir 
iespējams labāk. 

Tu esi uz 
pareizā ceļa! 
Tu to vari, tikai 

jādara. 

Atpkaļ pie darba! 
Tu redzēsi, cik liels 
prieks ir neatzīmēt 

šo sadaļu. 



 

 

 

 

3.6. NODARBĪBA 

 

NODARBĪBAS 
PLĀNS: 

RĪCĪBA UN REAKCIJA 
Šīs nodarbības rezultātā dalībnieki būs apguvuši dažādus aktivitāšu 
plāna modeļus un spēs izvēlēties piemērotāko aktivitāšu plāna modeli 
konkrētam mērķim. 

 Nodarbības organizators 
(iestāde, organizācija): 
….............................................
............................................... 
 
Atbildīgais par nodarbības 
īstenošanu: 
….............................................
............................................... 
 
Aktivitātes mērķa grupa: 
Cilvēki, kas strādā ar 
jauniešiem un jaunieši 
 

Aktivitātes īstenošanas datums: 
 

Aktivitātes ilgums: 
1.5h 

AKTIVITĀTES 
TĒMA: 

Izveidot aktivitāšu plānu. 

NODARBĪBAS 
GALVENAIS 
UZDEVUMS: 

Izvēlēties piemērotāko aktivitāšu plāna projektu konkrētam mērķim. 
 
 

MĀCĪŠANĀS 
REZULTĀTI  
 

Dalībnieki: 
A. zina, kā integrēt projekta posmus un mērķus konkrētos aktivitāšu 
plānos un noteikt to priekšrocības; 
B. saprot, cik svarīgi ir radīt pamatu plānošanai nākotnē. 

METODES: 
 

▪ Individuāls darbs 
▪ Prezentācijas 
▪ Atgriezeniskā saite 

PAPILDUS 
NODERĪGA 
LITERATŪRA 

Jautājumi, kas saistīti ar dažādiem projekta aktivitāšu plāna modeļiem. 

NEPIECIEŠAMIE 
RESURSI: 

▪ Papīrs 
▪ Krāsaini flomasteri 
▪ Lielās papīra lapas (flipcharts) 
▪ Aktivitāšu plāna paraugi (pielikumā) 
▪ Pašvērtējuma lapas 



 

 

 

 

NODARBĪBAS 
APRAKTS UN 
NEPIECIEŠAMAIS 
LAIKS: 
 

A. SĀKOTNĒJAIS POSMS (apmēram  10 minūtes) 
Nodarbības vadītājs aicina dalībniekus atsaukt atmiņā un padalīties ar 
mērķiem, kurus tie definēja iepriekšējās nodarbībās. 
 
B. GALVENAIS POSMS (apmēram 40 minūtes) 
Dalībnieki var brīvi izvēlēties aktivitāšu plāna modeli no piedāvātajiem, 
lai izveidotu aktivitāšu plānu savai personiskajai projekta idejai.   
Dalībnieki sadalās mazākās grupās un prezentē savus aktivitāšu 
plānus, sniedzot skaidrojumu par konkrētā aktivitāšu plāna modeļa 
izvēli, un saņem atgriezenisko saiti par: 
- vai aktivitāšu plāns ir pilnīgs, vai kas trūkst; 
- kopējais vērtējums, vai aktivitāšu plānā kaut kas būtisks pietrūkst; 
- kas būtu papildināms esošajā aktivitāšu plānā. 
 
C. NOBEIGUMA POSMS (aptuveni 20 minūtes) 
Dalībnieki precizē savus aktivitāšu plānus, atbilstoši saņemtajai 
atgriezeniskajai saitei.  
 
D. KOPSAVILKUMS (aptuveni 10 minūtes) 
Noslēgumā nodarbības vadītājs lūdz dalībniekus pārdomāt, ko viņi ir 
apguvuši uzdevuma laikā un lūdz padalīties ar gūtajām atziņām. 

NOVĒRTĒŠANA 
(5 min): 

Novērtēšanai nodarbības vadītājs dalībniekiem izsniedz sagatavotās 
pašvērtējuma lapas. Dalībnieki sniedz vērtējumu pēc skalas - ļoti labi, 
labi, apmierinoši, slikti: 
Kādā mērā var nodefinēt kā integrēt projekta mērķus un aktivitātes 
konkrētā plānā? 
Kādā mērā var saprast, cik svarīgi ir radīt pamatu plānošanai nākotnē? 

 

PAŠVĒRTĒJUMA LAPA 

Es varu Ļoti labi Labi Apmierinoši Slikti 

nodefinēt kā integrēt 
projekta mērķus un 

aktivitātes konkrētā plānā 
    

saprast, cik svarīgi ir 
radīt pamatu plānošanai 

nākotnē 
    

 
Apsveicam!  

Tu vari ar sevi 
lepoties. 

Bravo!  
Šis ir labs rezultāts, 

bet noteikti ir 
iespējams labāk. 

Tu esi uz 
pareizā ceļa! 
Tu to vari, tikai 

jādara. 

Atpkaļ pie darba! 
Tu redzēsi, cik liels 
prieks ir neatzīmēt 

šo sadaļu. 

 



 

 

 

 

3.7. NODARBĪBA 

 

NODARBĪBAS 
PLĀNS: 

PIENĀKUMI PROJEKTA KOMANDĀ 
Šīs nodarbības rezultātā dalībnieki spēs izveidot komandas darba 
plānu, deleģēt uzdevumus un būs uzzinājuši kā efektīvi komunicēt ar 
citiem projekta komandas dalībniekiem. 

 Nodarbības organizators 
(iestāde, organizācija): 
….............................................
............................................... 
 
Atbildīgais par nodarbības 
īstenošanu: 
….............................................
............................................... 
 
Aktivitātes mērķa grupa: 
Cilvēki, kas strādā ar 
jauniešiem un jaunieši 
 

Aktivitātes īstenošanas datums: 
 

Aktivitātes ilgums: 
1.5h 

AKTIVITĀTES 
TĒMA: 

Uzdevumu deleģēšana. 

NODARBĪBAS 
GALVENAIS 
UZDEVUMS: 

Iemācīties ka izveidot labu projekta komandas darba plānu un kā 
uzlabot komunikāciju projekta komandā. 
 

MĀCĪŠANĀS 
REZULTĀTI  
 

Dalībnieki: 
A. prot sasaistīt aktivitātes ar dažādām projekta komandas dalīnbieku 
prasmēm; 
B. saprot, cik svarīgi ir nepārslogot nevienu no projekta komandas 
dalībnieku ar darbu un vienādi sadalīt pienākumus; 
C. spēj pierādīt, ka ikvienam komandā ir skaidrs priekšstats par vīziju un 
to, kā atsevišķi uzdevumi ir saistīti viens ar otru. 

METODES: 
 

▪ Grupu darbs 
▪ Prezentācijas 
▪ Atgriezeniskā saite 

PAPILDUS 
NODERĪGA 
LITERATŪRA 

Jautājumi, kas saistīti ar uzdevumu definēšana, noteikšanu, 
deleģēšanu. 

NEPIECIEŠAMIE 
RESURSI: 

▪ Papīrs 
▪ Krāsaini flomasteri 
▪ Lielās papīra lapas (flipcharts) 



 

 

 

 

▪ Pašvērtējuma lapas 

NODARBĪBAS 
APRAKTS UN 
NEPIECIEŠAMAIS 
LAIKS: 
 

A. SĀKOTNĒJAIS POSMS (apmēram  10 minūtes) 
Nodarbības vadītājs aicina dalībniekus atsaukt atmiņā un padalīties ar 
galvenajām projektā ieplānotajām aktivitātēm. 
 
B. GALVENAIS POSMS (apmēram 45 minūtes) 
Dalībnieki grupās tiek lūgti pārskatīt savus aktivitāšu plānus no 
komandas darba un saziņas efektivitātes aspekta. 
Dalībnieki sadala pienākumus, ņemot vērā katra projekta komandas 
dalībnieka individuālajām prasmēm. 
Katrs dalībnieks skaidri un detalizēti apraksta uzticētos uzdevumus, 
pastāstot, kā tas tiks veikts. Nepieciešamības gadījumā uzticētie 
pienākumi tiek precizēti, papildināti vai mainīti.  
 
C. NOBEIGUMA POSMS (aptuveni 15 minūtes) 
Grupas prezentē viens otram savus pienākumu sadalījumus un 
noslēgumā precizē savus plānus, atbilstoši no citiem saņemtajai 
atgriezeniskajai saitei.  
 
D. KOPSAVILKUMS (aptuveni 15 minūtes) 
Noslēgumā nodarbības vadītājs lūdz dalībniekus pārdomāt, ko viņi ir 
apguvuši uzdevuma laikā un lūdz padalīties ar gūtajām atziņām. 

NOVĒRTĒŠANA 
(5 min): 

Novērtēšanai nodarbības vadītājs dalībniekiem izsniedz sagatavotās 
pašvērtējuma lapas. Dalībnieki sniedz vērtējumu pēc skalas - ļoti labi, 
labi, apmierinoši, slikti: 
Kādā mērā var pateikt kā saistīt uzdevumus ar dažādām projekta 
komandas dalībnieku prasmēm? 
Kādā mērā saprot, cik svarīgi nepārslogot nevienu ar darbu un vienādi 
sadalīt uzdevumus? 
Kādā mērā var pierādīt, ka ikvienam komandā ir skaidrs priekšstats par 
vīziju un to, kā atsevišķi uzdevumi ir sasaistīti viens ar otru? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PAŠVĒRTĒJUMA LAPA 

Es varu Ļoti labi Labi Apmierinoši Slikti 

pateikt kā saistīt 
uzdevumus ar dažādām 

projekta komandas 
dalībnieku prasmēm 

    

saprast, cik svarīgi 
nepārslogot nevienu ar 
darbu un vienādi sadalīt 

uzdevumus 

    

pierādīt, ka ikvienam 
komandā ir skaidrs 

priekšstats par vīziju un 
to, kā atsevišķi uzdevumi 
ir sasaistīti viens ar otru 

    

 
Apsveicam!  

Tu vari ar sevi 
lepoties. 

Bravo!  
Šis ir labs rezultāts, 

bet noteikti ir 
iespējams labāk. 

Tu esi uz 
pareizā ceļa! 
Tu to vari, tikai 

jādara. 

Atpkaļ pie darba! 
Tu redzēsi, cik liels 
prieks ir neatzīmēt 

šo sadaļu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

3.NODAĻAS PIELIKUMI 
 

PIELIKUMS I (Nodarbība 3.4.) Aktivitāšu plāna piemērs un tā pārskatīšana 
 

Projekta ideja:  
Projekta ietvaros ir iecerēts motivēt jaunās māmiņas, kuras ir pametušas 
izglītību, iekļauties profesionālajā izglītībā un saņemt diplomu par profesionālās 
izglītības iegūšanu, tā sekmējot jauno māmiņu ekonomiskās  situācijas 
uzlabošanos ilgtermiņā. Projekta ievaros jaunajām māmiņām ir paredzēts sniegt 
atbalstu profesionālās izglītības iegūšanā, izveidojot un īstenojot individuāli 
pielāgotu izglītības plānu un nodrošinot bērnu pieskatīšanu mācību laikā. 

* Mērķis: 
Līdz 2023.gada beigām 40 jaunās māmiņas no visas Latvijas, kas iepriekš ir 
pametušas izglītību, ir saņēmušas diplomu par profesionālās izglītības 
iegūšanu. 
 
* Aktivitātes mērķa sasniegšanai: 
1. Mērķa grupas informēšana un konsultēšana. 
2. Individuāli pielāgotu izglītības plānu izstrāde. 
3. Individuāli pielāgotu izglītības plānu īstenošana. 
4. Atbalsta pasākumu (bērnu pieskatīšana mācību laikā un mentorings) 
nodrošināšana. 
 
* Atbildīgie par aktivitāšu īstenošanu: 
Aktivitāšu īstenošanai tiek izveidota darba grupa, kurā iekļauj jaunatnes 
darbinieku, pedagogus, psihologu, jauniešu organizācijas pārstāvi un vietējās 
pašvaldības sociālo darbnieku. 
Jaunatnes darbinieks, psihologs un pašvaldības sociālais darbinieks tiek 
iesaistīti 1.aktivitātes - Mērķa grupas informēšana un konsultēšana -  
īstenošanā. Tiek izveidoti informatīvi materiāli un organizētas individuālas 
tikšanās ar mērķa grupu. Pēc dalības projektā uzsākšanas, mērķa grupai ir 
pieejamas regulāras jaunatnes darbinieka, sociālā darbinieka un/vai psihologa 
konsultācijas. 
Psihologs un pedagogi iesaistās 2.aktivitātes - Individuāli pielāgotu izglītības 
plānu izstrāde – īstenošanā. Individuāli izglītības plāni tiek sagatavoti sadarbībā 
ar mērķa grupu un atbilstoši tās interesēm un iespējām.  
Pedagogi īsteno 3.aktivitāti - Individuāli pielāgotu izglītības plānu īstenošana – 
izglītības iestādē/-ēs un sniedz regulāru atgriezenisko saiti darba grupai. 
Jaunatnes darbinieks saddarbībā ar vietējās jauniešu organizācijas 
dalībniekiem piedalās 4.aktivitātes - Atbalsta pasākumu (bērnu pieskatīšana 



 

 

 

 

mācību laikā un mentorings) nodrošināšana – īstenošanā. 
 
* Projekta īstenošanas laiks: 
Saskaņā ar projekta laika grafiku, bet ne vēlāk kā līdz 2023.gada beigām, kā 
piemēram, 1.aktivitāte – 3 mēneši, 2.aktivitāte – 1 mēnesis, 3.aktivitāte – 9 vai 
18 mēneši (atkarībā no izvēlētās programmas) un 4.aktivtāte – atbilstoši 
3.aktivitātei. 
 
* Nepieciešamie resursi: 
Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atbalstu, sedzot ar izglītības 
iegūšanu saistītās izmaksas, un piesaistot resursus atbalsta pasākumiem no 
vietējās pašvaldības un sponsoriem. 

 

Pārskatot Rīcības plānu, uzmanība ir jāpievēršs sekojošam: 
1) Vai Rīcības plāns ir pabeigts? Vai ir iekļautas visas nepieciešamās un būtiskās 
aktivitātes mērķa sasniegšanai; 
2) Vai Rīcības plāns ir skaidrs? Vai mēs zinām, kas un par ko būs atbildīgs, kā tiks 
organizēta komunikācija projekta īstenošanas laikā?; 
3) Vai Rīcības plāns iekļauj sevī kādas unikālas darbības? Vai ir izpētīta līdzīga 
pieredze un vai tā eksistē vietējā sabiedrībā, kādi ir iespējamie šķēršļi un iespējas?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

PIELIKUMS II (Nodarbība 3.6.) 
 
Aktivitāšu plāna modelis, kas attiecas uz projekta posmiem un iesaistītajām 
personām. Termiņi jāpielāgo un jānosaka precīzi katram projektam. 
 
Ar aktivitāšu plānu saistītu konkrēta projekta mērķu piemērs: šeit var definēt 
atbildīgās personas, noteiktus termiņus un nepieciešamos resursus. 
 

PROJEKTA AKTIVITĀŠU PLĀNS 

Sasniedzamais 
mērķis: 

 

Aktivitātes 

apraksts 
Atbildīgais 

Aktivitātes 

sākuma 

datums 

Aktivitātes 

beigu 

datums 

Nepieciešamie 

resursi 

Sasniedzamie 

rezultāti 
Piezīmes 

       

Aktivitātes 

apraksts 
Atbildīgais 

Aktivitātes 

sākuma 

datums 

Aktivitātes 

beigu 

datums 

Nepieciešamie 

resursi 

Sasniedzamie 

rezultāti 
Piezīmes 

       

Aktivitātes 

apraksts 
Atbildīgais 

Aktivitātes 

sākuma 

datums 

Aktivitātes 

beigu 

datums 

Nepieciešamie 

resursi 

Sasniedzamie 

rezultāti 
Piezīmes 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.NODAĻA REZULTĀTU 

UZRAUDZĪBA  UN 
NOVĒRTĒŠANA 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.1. NODARBĪBA 

 

NODARBĪBAS 
PLĀNS: 

SASNIEGTO DARBĪBAS REZULTĀTU UZRAUDZĪBA 
Šīs nodarbības rezultātā dalībnieki spēs nosaukt labam uzraudzības 
īstenotājam nepieciešamās prasmes un īpašības. Strādājot dažādās grupās, 
dalībnieki spēs analizēt projekta sasniegtos rezultātus un neveiksmes un 
apzināsties, ka arī neveiksme ir solis uz priekšu, lai sasniegtu projekta 
rezultātus. 

 Nodarbības organizators 
(iestāde, organizācija): 
….............................................
............................................... 
 
Atbildīgais par nodarbības 
īstenošanu: 
….............................................
............................................... 
 
Aktivitātes mērķa grupa: 
Cilvēki, kas strādā ar 
jauniešiem un jaunieši 
 

Aktivitātes īstenošanas datums: 
 

Aktivitātes ilgums: 
1.5h 

AKTIVITĀTES 
TĒMA: 

Kā projektu un vietējo iniciatīvu dalībnieki var uzraudzīt savas darbības 
sasniedzamos rezultātus. 

NODARBĪBAS 
GALVENAIS 
UZDEVUMS: 

Identificēt vajadzības pēc projekta uzraudzības: “Kāpēc ir jāīsteno projekta 
uzraudzība?”. 
 

MĀCĪŠANĀS 
REZULTĀTI  
 

Dalībnieki: 
A. spēj definēt kādēl uzraudzība ir nepieciešama; 
B. saprot kā īstenot labu uzraudzību; 
C. spēj atpazīt efektīvas uzraudzības galvenās iezīmes.  

METODES: 
 

▪ Prāta vētra 
▪ Domu karte 
▪ H-formas metode (H-forms method) 
▪ Diskusijas 
▪ Bloba koks (veidlapa pielikumā) 

PAPILDUS 
NODERĪGA 
LITERATŪRA 

Jautājumi, kas saistīti ar projekta uzraudzību. Pašvērtēšanas jautājumu 
piemēri (jauniešu darbības uzraudzības rezultāti). 

NEPIECIEŠAMIE 
RESURSI: 

▪ Tāfele vai lielās papīra lapas (flipcharts) 
▪ Krāsaini flomasteri 



 

 

 

 

▪ Līmlapiņas 
▪ Bloba koks - veidlapas 

NODARBĪBAS 
APRAKTS UN 
NEPIECIEŠAMAIS 
LAIKS: 
 

A. SĀKOTNĒJAIS POSMS (apmēram  15 minūtes) 
Nodarbības vadītājs sadala dalībniekus mazākās grupās un lūdz pārrunāt 
grupās sekojošo: 
- kādas kompetences nepieciešamas labam uzraudzības īstenotājam; 
- kāds ir projekta nolūks – ko uzraudzīt. 

 
B. GALVENAIS POSMS (apmēram 40 minūtes) 
1. Dalībnieki tiek sadalīti projekta grupās, kurās darbojās iepriekš. Nodarbības 
vadītājs lūdz uzzīmēt Domu karti: 
- lapas vidū uzraksta vāŗdu/jēdzienu, kuru vēlaties attīstīt - “Uzraudzības 
īstenotājs” un “Ko uzraudzīt?”; 
- dalībnieki veido saistītās apakštēmas ap centrālo tēmu, saistot katru no tām 
ar līniju uz vidu; 
-  dalībnieki atkārto to pašu procesu ar apakštēmām, izveidojot zemāka 
līmeņa apakštēmas, arī savienojot katru no tām ar saistīto apakštēmu. 
Grupas prezentē rezultātus viena otrai.  
2. Nodarbības vadītājs sniedz prezentāciju par tēmu “Kāpēc projekta 
uzraudzība ir svarīga?”. 
3.Nodarbības vadītājs pievērš dalībnieku uzmanību nodarbības tēmai un 
jēdzienam “rezultāti”. Dalībnieki dalās ar asociācijām, kuras tiem rodas par  
jēdzienu “rezultāti”. 
4. Strukturēta diskusija (“H forma”) par tēmu: Jauniešu sasniegto darbības 
rezultātu uzraudzība. 
 
C. NOBEIGUMA POSMS (aptuveni 20 minūtes) 
Noslēgumā nodarbības vadītājs aicina katru grupu prezentēt H-formas 
diskusijas rezultātus un pārrunā grupā, ko dalībnieki varētu darīt nākotnē, lai 
sasniegtu labus projektu rezultātus. 
 

NOVĒRTĒŠANA 
(15 min): 

Noslēgumā dalībnieki novērtē savas izjūtas un izaicinājumus, strādājot kopā 
grupās un pārrunājot jautājumus par projekta uzraudzību. 
Nodarbības vadītājs katram dalībniekam iedod Bloba koka veidlapu (A4 
formāta). Dalībnieki izvēlas un izkrāso to Blobu (tēlu veidlapā), kurš viņiem 
liekas visatbilstošākais, atbildot uz sekojošiem jautājumiem: 
- kuru Blobu izraudzītos, lai aprakstītu, kā viņi jūtas, kad jāuzraksta vai 
jāpastāsta kādi negatīvi projektā vai aktivitātē sasniegtie rezultāti; 
- kuru Blobu izraudzītos, lai aprakstītu, kā viņi jūtas, kad jāuzraksta vai 
jāpastāsta kādi pozitīvi projektā vai aktivitātē sasniegtie rezultāti; 
- kuru Blobu izraudzītos, lai raksturotu savas “sajūtas” par to, kā kopā 
apspriest dažādos rezultātus un strādāt konkrētajā komandā. 
 

 

 



 

 

 

 

4.2. NODARBĪBA 

 

NODARBĪBAS 
PLĀNS: 

SASNIEGTO DARBĪBAS REZULTĀTU NOVĒRTĒSANA 
Šīs nodarbības rezultātā dalībnieki spēs izprast katra projekta novērtēšanas 
rīka priekšrocības un trūkumus, saistot tos ar konkrētiem projektu piemēriem 
un izvēlēties konkrētm projektam vispiemērotākos novērtēšanas rīkus. 

 Nodarbības organizators 
(iestāde, organizācija): 
….............................................
............................................... 
 
Atbildīgais par nodarbības 
īstenošanu: 
….............................................
............................................... 
 
Aktivitātes mērķa grupa: 
Cilvēki, kas strādā ar 
jauniešiem un jaunieši 
 

Aktivitātes īstenošanas datums: 
 

Aktivitātes ilgums: 
1.5h 

AKTIVITĀTES 
TĒMA: 

Kā projektu un vietējo iniciatīvu dalībnieki var novērtēt savas darbības 
sasniedzamos rezultātus. 

NODARBĪBAS 
GALVENAIS 
UZDEVUMS: 

Identificēt projekta rezultātu novērtēšanai pieejamos rīkus. 
 

MĀCĪŠANĀS 
REZULTĀTI  
 

Dalībnieki: 
A. spēj identificēt projekta rezultātu novērtēšanai pieejamās metodes; 
B. saprot galvenās atšķirības starp dažādām novērtēšanas metodēm. 

METODES: 
 

▪ Popkorna Prāta vētra (Popcorn brainstorm) 
▪ +/- metode (+/- method) 
▪ Rokas metode (Hand method) (veidlapa pielikumā) 

PAPILDUS 
NODERĪGA 
LITERATŪRA 

Jautājumi, kas saistīti ar procesu un rezultātu novērtēšanu. 

NEPIECIEŠAMIE 
RESURSI: 

▪ Tāfele vai lielās papīra lapas (flipcharts) 
▪ Krāsaini flomasteri 
▪ Līmlapiņas 
▪ Bumba 
▪ Novērtēšanas apraksts (pielikumā) 
▪ Rokas veidlapa (ja atbilstoši) 



 

 

 

 

NODARBĪBAS 
APRAKTS UN 
NEPIECIEŠAMAIS 
LAIKS: 
 

A. SĀKOTNĒJAIS POSMS (apmēram  10 minūtes) 
Nodarbības vadītājs  lūdz dalībniekiem nosaukt viņiem zināmos rīkus 
rezultātu novērtēšanai. Katrs, kam ir kas sakāms, nosauc rīkus, ko 
nodarbības vadītājs pieraksta uz tāfeles. 
 
B. GALVENAIS POSMS (apmēram 60 minūtes) 
1. Nodarbības vadītājs izdala dalībniekiem aprakstus par kvalitatīvām un 
kvantitatīvām novērtēšana metodēm (pielikumā). 
Dalībnieki iepazīstas ar aprakstiem un nodarbības vadītājs aicina dalībniekus 
nosaukt galvenās atšķirības starp novērtēšanas metodēm, ar kurām viņi ir 
iepzinušies izdalītajos materiālos. Noslēgumā dalībnieki pievieno 
novērtēšanas metodēm, kas viņiem ir zināmas, bet nav nosauktas. 
2. +/- metode 
Šo metodi var izmantot nelielā grupā (4 –8 cilvēki) – piemēram, pasākumu 
organizatori. Ja ir lielāka grupa, dalībniekus sadala divās vai vairākās grupās. 
Katrs dalībnieks izvēlas vienu novērtēšanas rīku (piemēram, kontroles lapu, 
aptauju, novērojumus, individuālu interviju utt.) no visām iepriekš minētajām 
metodēm.  
Dalībnieki grupās vienojas un saraksta uz līmlapiņām izvēlētās novērtēšanas 
metodes “lietderīguma” pamatojumu un tās trūkumus, kā piemēru minot, kad 
konkrētā novērtēšanas metode ir piemērota un kad to izmantot nav lietderīgi, 
un salīmē limlapiņas uz tāfeles (lielās papīra loksnes). Dalībnieki pa vienam 
ņem līmlapiņu un skaļi nolasa tās saturu. Vispirms tiek nolasītas limlapiņas ar 
novērtēšanas metožu priekšrocībām.  
Dalībnieki ņem līmlapiņas ar trūkumiem, nolasa un grupā vienojas par 
ieteikumiem, kā un kurai aktivitātei vai projektam izvēlēties atbilstošāko 
novērtēšanas metodi un kā metode ir pielietojama atbilstoši tās nolūkam  - 
novērtēt. 

 
C. NOBEIGUMA POSMS (aptuveni 10 minūtes) 
Noslēgumā nodarbības vadītājs aicina dalībniekus uz diskusiju par dažādu 
novērtēšanas metožu stiprajām pusēm un ierobežojumiem to pielietošanā. 
 

NOVĒRTĒŠANA 
(10 min): 

Dalībnieki uzzīmē savu roku uz A4 lapas (vai tiem tiek izsniegtas iepriekš 
sagatavotas veidlapas). Uz katra priksta tiek rakstīts atbilstošs novērtējums 
par nodarbību: 
- īkšķis - kas nodarbībā patika; 
- rādītājpirksts – kādus jaunus novērtēšanas rīkus dalībnieks ir iemācījies; 
- vidējais pirksts - kuru novērtēšanas rīku dalībnieks atzīst par visnoderīgāko; 
- gredzena pirksts - kurš novērtēšanas rīks dalībniekam ir favorīts; 
- mazais pirkstiņš - vispārsteidzošākais moments nodarbībā. 
 

 

 

 



 

 

 

 

4.3. NODARBĪBA 

 

NODARBĪBAS 
PLĀNS: 

PAŠVĒRTĒŠANA KĀ RĪKS INDIVIDUĀLO SNIEGUMU UZLABOŠANAI 
Šīs nodarbības rezultātā dalībnieki būs ieguvuši zināšanas par pašvērtēšanas 
metodēm un kā izvēlēties vispiemērotākās pašvērtēšanas metodes 
konkrētam projektam vai aktivitātei, kā arī spēs definēt personiskās 
izaugsmes un neveiksmju piemērus, īstenojot projektus un aktivitātes, dalīties 
ar piemēriem un uzklausīt citu ieteikumus. 

 Nodarbības organizators 
(iestāde, organizācija): 
….............................................
............................................... 
 
Atbildīgais par nodarbības 
īstenošanu: 
….............................................
............................................... 
 
Aktivitātes mērķa grupa: 
Cilvēki, kas strādā ar 
jauniešiem un jaunieši 
 

Aktivitātes īstenošanas datums: 
 

Aktivitātes ilgums: 
1.5h 

AKTIVITĀTES 
TĒMA: 

Kā izmantot pašvērtējumu, lai uzlabotu individuālos sniegumus nākotnē, 
iesaistoties projektu iniciatīvās. 

NODARBĪBAS 
GALVENAIS 
UZDEVUMS: 

Individuāli  piemērotu pašvērtēšanas metožu noteikšana un izmantošana. 
 

MĀCĪŠANĀS 
REZULTĀTI  
 

Dalībnieki: 
A. spēj apzināties vajadzību pēc pašvērtējuma saistībā ar turpmāku 
individuālu ieguldījumu projektā/iniciatīvā; 
B. zina pašvērtējuma nozīmi projekta/iniciatīvas norisē; 
C. iepazinuši pašvērtējuma metodes un spēj noteikt sev noderīgākos. 

METODES: 
 

▪ 3 komplimenti, 1 – ieteikums 
▪ Domā, Grupē, Dalies (DGD) (pielikumā ilustrācija) 

PAPILDUS 
NODERĪGA 
LITERATŪRA 

Jautājumi, kas saistīti ar pašvērtēšanas metodēm, turpmāku individuālu 
ieguldījumu projektā/iniciatīvā uzlabošanai. 

NEPIECIEŠAMIE 
RESURSI: 

▪ Tāfele vai lielās papīra lapas (flipcharts) 
▪ Krāsaini flomasteri 
▪ Līmlapiņas 
▪ Papīrs 



 

 

 

 

NODARBĪBAS 
APRAKTS UN 
NEPIECIEŠAMAIS 
LAIKS: 
 

A. SĀKOTNĒJAIS POSMS (apmēram  20 minūtes) 
Nodarbības vadītājs sadala dalībniekus pāros, izmantojot rīku “Komandu 
spontānā izveide” https://www.randomlists.com/team-ģenerators un katram 
pārim iedot līmlapiņas. 
Dalībnieki uz līmlapiņam uzraksta trīs pozitīvas lietas viens par otru, kuras 
viņiem izdodas atcerēties. Tās var būt īpašības vai prasmes, kas palīdz vai 
palīdzēs dalībniekiem dzīvē. Un vienu padomu otram par to, kā mainīt savu 
uzvedību/reakciju uz noteiktiem notikumiem. Tad pāris apmainās ar 
līmlapiņām un katrs lasa pats savas.  
Pāros savstarpēji pārrunā uzskaitītos ierosinājumus un/vai, ja nepieciešams, 
paskaidro pieminētās labās lietas ar papildu jautājumiem vai piemēriem. 
 
B. GALVENAIS POSMS (apmēram 60 minūtes) 
Dalībniekiem tiek dots laiks, lai apzinātu un pierakstītu savus personīgos 
attīstības piemērus vai neveiksmes, kas jau piedzīvotas projektu/aktivitāšu 
laikā. Pārdomājot piemērus, dalībnieki tiek aicināti pierakstīt jaunas prasmes, 
kas nebija zināmas pirms īstenotā projekta uzsākšanas, un secinājumus, kas 
tagad apgūti, atskatoties uz pašreizējām neveiksmēm, kas gūtas, piedaloties 
īstenotajā projektā/aktivitātē. 
Dalībnieki sadalās pāros pēc pašu izvēles. Izmantojot metodi “Domā, Grupē, 
Dalies” (DGD), iepazīstina viens otru ar savu personīgo pieredzi un 
secinājumiem, kā arī īstenotā projekta/aktivitātes laikā apgūtajām prasmēm. 
Dalībniei izveido kopīgu apli un pārrunā ar visiem dalībniekiem to, ko viņi ir 
uzzinājuši viens par otru, minot to, kas, viņuprāt, ir vissvarīgākais, kas ir viņu 
partnerim. 
 
C. NOBEIGUMA POSMS (aptuveni 5 minūtes) 
Noslēgumā nodarbības vadītājs aicina dalībniekus dalīties ar iegūtām 
prasmēm un secinājumiem nodarbībā, izmantojot tikai 1 vārdu (apzimējumu) 
un to pieraksta uz tāfeles (lielās papīra loksnes). 
 

NOVĒRTĒŠANA 
(10 min): 

Dalībnieki pārrunā, ko vēl viņi var sasniegt. Iegūtās atziņas, kas balstītas uz 
pašvērtējuma rezultātiem, palīdzēs dalībniekiem virzīties pretī jauniem 
mērķiem un sasniegumiem. 

 

 

 

 

 

 

https://www.randomlists.com/team-ģenerators


 

 

 

 

4.4. NODARBĪBA 

 

NODARBĪBAS 
PLĀNS: 

PROJEKTA STIPRO UN VĀJO PUŠU NOVĒRTĒŠANA 
Šīs nodarbības rezultātā dalībnieki būs ieguvuši prasmes novērtēt projekta 
stiprās un vājās puses. Tas radīs vispārēju priekšstatu par projektu, 
pamatojoties uz projekta stiprajām un vājajām pusēm, pakāpeniski iepazīties 
ar projekta sasniegumiem un neizdošanās, kas palīdzēs noteikt nākamos  
mērķus.  

 Nodarbības organizators 
(iestāde, organizācija): 
….............................................
............................................... 
 
Atbildīgais par nodarbības 
īstenošanu: 
….............................................
............................................... 
 
Aktivitātes mērķa grupa: 
Cilvēki, kas strādā ar 
jauniešiem un jaunieši 
 

Aktivitātes īstenošanas datums: 
 

Aktivitātes ilgums: 
2h 

AKTIVITĀTES 
TĒMA: 

Kā novērtēt projekta stiprās un vājās puses. 

NODARBĪBAS 
GALVENAIS 
UZDEVUMS: 

Identificēt projekta stiprās un vājās puses. 

MĀCĪŠANĀS 
REZULTĀTI  
 

Dalībnieki: 
A. spēj noteikt projekta novērtēšanas soļus; 
B. zina nosaukt projekta stiprās un vājās puses; 
C. iepazinuši pašvērtējuma metodes un spēj noteikt sev noderīgākos. 

METODES: 
 

▪ Kardiogramma (Cardiopgram) 
▪ Hamburgeraa metode (Hamburger method) 
▪ “SIL” metode – “SLAVĒT, IEROSINĀT, LŪGT” (“PPA” method – 
“PRAISE, PROPOSE, ASK”) 

PAPILDUS 
NODERĪGA 
LITERATŪRA 

Jautājumi, kas saistīti ar projekta novērtēšanu ar mērķi uzlabot iniciatīvas 
nākotnē. 

NEPIECIEŠAMIE 
RESURSI: 

▪ Tāfele vai lielās papīra lapas (flipcharts) 
▪ Krāsaini flomasteri 
▪ Līmlapiņas 



 

 

 

 

▪ Papīrs 

NODARBĪBAS 
APRAKTS UN 
NEPIECIEŠAMAIS 
LAIKS: 
 

A. SĀKOTNĒJAIS POSMS (apmēram  10 minūtes) 
Nodarbības vadītājs aicina dalībniekus individuāli uzrakstīt īstenotā projekta 
stiprās un vājās puses, kas, pēc dalībnieku domām, radīja kādas pārmaiņas 
dalībniekiem un iesaistītajām pusēm.  
 
B. GALVENAIS POSMS (apmēram 40 minūtes) 
Pamatojoties uz iepriekš identificētām projekta stiprajām un vājajām pusēm, 
katrs dalībnieks uz A4 lapas izveidot sava projekta “kardiogrammu” (apraksts 
un ilustrācija - pielikumā) - ar kāpumiem un kritumiem, nozīmīgiem 
notikumiem un dalībnieku ieguldījumu dažādos projekta posmos, un 
noslēguma vienojoties par kopīgu projekta “kariogrammu”. 
Izmantojot katra projekta komandas dalībnieka individuālo redzējumu, ir 
iespējams precīzāk “uzzīmēt” projekta kopējo “kariogrammu”, uzzināt vairāk 
par paša un kolēģu emocijām un to ietekmi uz projekta/pasākuma stratēģiju, 
kā arī noteikt nākamās atbilstošās prioritātes. 
 
C. NOBEIGUMA POSMS (aptuveni  25 minūtes) 
Iepriekšējās grupās uz līmlapiņām tiek sarakstītas labās lietas un idejas 
aktivitāšu uzlabošanai nākotnē grupai, par kuru iepriekš panākta vienošanās. 
Atgriezeniskajai saitei tiek izmantota “Hamburger” metode (ilustrācija 
pielikumā). Lai ieteikumus par  projektu/aktivitāti būtu vieglāk uztvert, 
sakārtojiet tos “gardā hamburgerī”: vispirms norādiet uzslavas, tad kritiku un 
atkal uzslavas! Ierosinājumi liksies ļoti pozitīvi un būs pienācis laiks nelieliem 
svētkiem. 

NOVĒRTĒŠANA 
(15 min): 

Lai atvieglotu atgriezenisko saiti vai pārdomas par projekta/aktivitātes 
novērtēšanas posmiem, izmantojiet SIL metodi – tā palīdzēs novērtēt savu 
vietu, uzslavēt sevi par katru sasniegumu, noteikt nākotnes prioritātes un 
pierakstīt beztermiņa jautājumus, uz kuriem tiks atbildēts procesa laikā. 
1. “Uzslavēšana”. Saraksta paveikto un mīnusus kā mācīšanās pieredzi. 
Dalībniekiem jābūt atvērtiem saviem panākumiem. Noteikti ir jāuzslavē sevi 
par savu darbību, mācīšanās momentiem, iegūtām jaunām zināšanām un 
nelielām uzvarām. 
2. “Pajautā”. Uzdodot daudz jautājumu dalībnieks parāda sev, ka vēlas augt 
un attīstīties. 
3. “Ierosināt”. Dalībniekam jāatzīst, ka kļūdas ir veids, kā piedzīvot dzīvi. 
Iesaistieties arvien jaunos projektos/aktivitātēs. Un nebaidieties no kļūdām! 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.NODAĻAS PIELIKUMI 

PIELIKUMS I NODARBĪBA 4.1. - Bloba koks 

 

 

 



 

 

 

 

PIELIKUMS II NODARBĪBA 4.2. - Rokas metode 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

PIELIKUMS III NODARBĪBA 4.3. “Domā-Grupē-Dalies” (DGD) metodes 
ilustrācija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PIELIKUMS IV NODARBĪBA 4.4. “Kardiogramma” metodes apraksts un 
ilustrācija 

 

1. Uz A4 lapas labajā pusē jāuzzīmē viena vertikāla līnija un tad viena horizontālā 
līnija vertikālās līnijas vidū. 
 
2. Vertikālo līniju jāsadala skalā, kur +10 ir lapas augšā, 0 vidū un -10 lapas apakšā. 
 
3. Horizontālās līnijas labajā pusē uzrakstiet “Projekta/aktivitātes sākums” un kreisajā 
pusē - “Projekta/aktivitātes noslēgums”. 
 
4. Uz mazajām līmlapiņām sarakstiet visus nozīmīgos projekta/aktivitātes notikumus, 
kāpumus un kritumus, savu ieguldījumu un novietojot katru darbību/atziņu atbilstoši 
atzīmei (no -10 līdz +10) vertikālajā līnijā secīgi uz horizontālās līnijas, lai attēlotu  
projekta/aktivitātes norisi, saskaņā ar dalībnieka vērtējumu. 
PIEZĪME. Atzīmējiet kāpumus ar sarkanu flomasteru, kritumus ar zilu flomasteru, 
svarīgākos notikumus iezīmējiet ar melnu flomasteru un dalībnieka ieguldījumu 
atzīmē ar zaļu flomasteru. 
 
5. Kad personiskā projekta/aktivitātes kardiogramma ir pabeigta, visi dalībnieki tiek 
sadalīti vairākās grupās. Var dalīt pēc tautības, vecuma, dzīvesvietas, pienākumiem 
projektā, utt. Grupās dalībnieki prezentē savu projektu/aktivitāšu kardiogrammu un 
noslēgumā tiek izveidota kopējā “kardiogramma” uz lielās lapas. 
 
6. Grupas prezentē savas “kardiogrammas” citām grupām. Pirms prezentācijām 
katrai grupai iedala to grupu, kurai tā sniegs atgriezenisko saiti – uzsvērs pozitīvus 
momentus un kā nākotnē uzlabot sniegumu. 
 

 
 



 

 

 

 

PIELIKUMS V NODARBĪBA 4.4. “Hamburgera” metodes ilustrācija 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

SKAIDROJOŠĀ VĀRDNĪCA 
 

EFEKTĪVA 
KOMUNIKĀCIJA 

Efektīva komunikācija ir verbāla runa vai citas metodes 
informācijas atkārtošanai vēstījuma nodošanai. Efektīvas 
komunikācija ir, piemēram, kas cilvēks runā skaidri un 
vienkāršiem vārdiem vai, kadd cilvēks, ar kuru tiek runāts, 
aktīvi klausās, uztver teikto un to saprot. 
 
Avots: https://www.yourdictionary.com/effective-
communication 
 

DALĪBNIEKS Persona, kas piedalās vai iesaistās kādā noteiktā 
aktivitātē. Mācību kontekstā - piedalās izglītības 
programmā, mācībās, nodarbībā vai jebkurā citā izglītojošā 
aktivitātē. 

Avots: 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/participa
nt  

 

DOMU KARTE Shēma, kas tiek izveidota, lai vizuāli atspoguļotu 
informāciju. Domu karte ir hierarhiska un parāda attiecības 
starp veselām daļām. Domu karte parasti tiek veidota par 
vienu jēdzienu, kas uzzīmēts kā attēls tukšas lappuses 
centrā, kuram tiek pievienoti saistītie ideju attēlojumi, 
piemēram, attēli, vārdi un vārdu daļas. Galvenās idejas ir 
tieši saistītas ar centrālo koncepciju, un citas idejas ir 
saistītas ar pakārtotajām idejām. 
 
Avots: Wikipedia 
 

https://www.yourdictionary.com/effective-communication
https://www.yourdictionary.com/effective-communication
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/participant
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/participant


 

 

 

 

 
Avots: https://afiftabsh.com/2012/08/15/3-elements-of-
mind-mapping/  
 

FORMĀLĀ IZGLĪTĪBA Sistēma, kas ietver pamatizglītības, vidējās izglītības un 
augstākās izglītības pakāpes, kuru programmu apguvi 
apliecina valsts atzīts izglītības vai profesionālās 
kvalifikācijas dokuments, kā arī izglītības un profesionālās 
kvalifikācijas dokuments. 
 
Avots: Izglītības likums https://likumi.lv/doc.php?id=50759  
 

H-FORMAS 
DISKUSIJA 

“H forma” ir strukturēta atgriezeniskās saites forma, kas 
ļauj cilvēkiem sadarboties, lai novērtētu kādu notikumu. Šī 
metode ir ērta izmantošanai nelielā grupā (4 –8 cilvēki), 
piemēram, kāda pasākuma organizatori. Ja ir liels 
dalībnieku skaits, veido vairākas grupas. 

https://afiftabsh.com/2012/08/15/3-elements-of-mind-mapping/
https://afiftabsh.com/2012/08/15/3-elements-of-mind-mapping/
https://likumi.lv/doc.php?id=50759


 

 

 

 

 
 
I. Izmantojot tāfeli vai lielu papīra loksni (flipchart), tiek 
uzrakstīts novērtējamais vēstījums, piemēram, projekta 
mērķis. Lapas vidū tiek novilkta līnija, kur vienā galā 
norāda atzīmi 0, otrā – 10. 
II. Katrs dalībnieks uz līnijas atzīme savu vērtējumu par 
konkrēto vēstījumu no 0 līdz 10, kur 0 ir ļoti slikti, 10 – izcili. 
III. Katram dalībniekam tiek iedotas 3 līmlapiņas un aicina 
tos atzīmēt 3 pozitīvas lietas, kuras dalībnieks uzskata par 
pozitīvām saistībā ar notikumu/projektu, kas tiek novērtēts. 
Līmlapiņas tiek piestiprinātas labajā pusē. 
IV. Katram dalībniekam tiek iedotas 3 citas krāsas vai 
formas līmlapiņas un aicina tos atzīmēt 3 negatīvas lietas, 
kuras dalībnieks uzskata par negatīvām saistībā ar 
notikumu/projektu, kas tiek novērtēts. Līmlapiņas tiek 
piestiprinātas kreisajā pusē. 
V. Dalībnieki tiek iepazīstināti ar pozitīviem un negatīviem 
vērtējumiem un tiek aicināti vēlreiz sniegt savu vērtējumu 
(ar citas krāsas uzlīmēm vai flomasteriem). Būtiski 
dalībniekiem norādīt, ka šis vērtējums var ievērojami 
atšķirties no sākotnējā vērtēuma un ka tas ir atbilstosi – 
vienmēr ir iespējams mainīt savu viedokli!  
VI. Zem H-formas nodarbības vadītājs pieraksta dalībnieku 
idejas par to, kā uzlabot turpmākās darbības. 
 

Ilustrācijas - H-formas diskusiju rezultātu piemēri. 
 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

IELU JAUNATNES 
DARBS 

Ielu jaunatnes darbs ir jaunatnes darba forma, kur jaunieši 
tiek sasniegti, strādājot ārpus institūcijām, jauniešu vidē. 
Ielu jaunatnes darbs ir salīdzinoši jauns sociālā darba 
veids, kas pēdējā laikā ir kļuvis populārs darbā ar riskam 
pakļautiem jauniešiem. Ielu jaunatnes darbā tiek izmantot 
individuāla pieeja, koncentrējoties uz pieejamiem 
resursiem un klientu vajadzībām, kā arī elastīgumu un 
neinstitucionalizāciju, kas ļauj palīdzēt riskam pakļautiem 
jauniešiem, kuri ir sociāli atstumti un nepamanīti.  Ielu 
jaunatnes darbs ļauj sniegt atbalstu dažādām sociāli 
atstumtām grupām, t.sk. prostitūtas, ielu bērni, narkomāni, 



 

 

 

 

bezpajumtnieki, to dzīvesvietās (uz ielām, klubos, parkos, 
u.c.). 
 
Avots: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Youth_work#Detached_youth_
work  
 

IESAISTĪTĀS PUSES Persona, piemēram, darbinieks, klients vai pilsonis, kas ir 
iesaistīts organizācijā, sabiedrībā utt., un tāpēc tai ir 
pienākumi pret to un interese par saviem panākumiem. 
Iesaistītās puses var ietekmēt organizācijas darbības, 
mērķus un politiku. Daži galveno iesaistīto pušu piemēri ir 
organizācijas darbinieki un brīvprātīgie, vietējās 
pašvaldības, piegādātāji, Jauniešu centri, sabiedrība, 
vietējās NVO, u.c. 
Iesaistītās puses ir ar atšķirīgu intereses līmeni un ietekmi. 
Var būt pozītīvas un negatīvas iesaistītās puses, 
piemēram, ja NVO ir nonākusi finanšu grūtībās, var nākties 
atlaist darbiniekus (negatīvi) vai kāds vietējais uzņēmējs, 
kas vēlas atbalstīt ar savu ziedojumu NVO darbu (pozitīvi). 
 
Avots: 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/stakehol
der un  
http://www.businessdictionary.com/definition/stakeholder.ht
ml 
 

IKDIENAS 
MĀCĪŠANĀS 

Apzinātas vai neapzinātas mācību formas, kuras nav 
institucionalizētas. Līdz ar to mazāk sakārtota un 
strukturēta nekā formālā vai neformālā izglītība. Ikdienas 
mācīšanās ietver mācīšanos, kas notiek caur dažādiem 
ikdienas procesiem ģimenē, darbavietā, vietējā sabiedrībā 
un ikdienas dzīvē, orientējoties uz pašu, ģimeni vai sociālo 
jomu. 
 
Avots: ISCED http://uis.unesco.org/en/topic/international-
standard-classification-education-isced 
 

INFORMĀCIJA/DATI Informācija ir fakti un viedokļi ar noteiktu jēgu par kādu 
priekšmetu, jēdzienu, personu vai notikumu. 
Dati ir informācija, jo īpaši fakti vai skaitļi, kas tiek savākti, 
lai ar tiem iepazītos, apsvērtu un izmantotu lēmumu 
pieņemšanai vai ilustrētu.  
 
Avots: 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/data 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Youth_work#Detached_youth_work
https://en.wikipedia.org/wiki/Youth_work#Detached_youth_work
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/stakeholder
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/stakeholder
http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-education-isced
http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-education-isced
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/data


 

 

 

 

INTERVIJA Informācijas iegūšanas metode kāda izpētes procesa 
ietvaros. 
Intervijai jābūt labi sagatavotai. Intervijās būtiski ir norādīt 
tās mērķi, kas tiks darīts ar iegūtiem datiem, cik ilgi intervija 
ir plānota, kādu informāciju ir plānots iegūt (temats, 
apjoms), u.c. Intervijam iepriekš ir jāsagatavojas, t.sk. 
jāizveido interesējošo jautājumu saraksts personai, kuru 
jūs intervēsiet.  
Intervētājam jāizceļ intervētāja vārdi, viņam jābūt 
dinamiskam, rotaļīgam un smaidīgam. 
 
Avots: https://en.wikipedia.org/wiki/Interview  
 

KOMANDAS DARBS Grupas sadarbības centieni, lai sasniegtu kopīgu mērķi vai 
pabeigtu uzdevumu visefektīvākajā veidā. 

 
Avots: https://en.wikipedia.org/wiki/Teamwork 
 

KOMPETENCES Spēja piemērot zināšanas, pieredzi un prasmes 
stabilā/atkārtotā vai mainīgā situācijā. Svarīgi ir divi 
elementi: lietot to, ko zina un ko var darīt konkrētā 
uzdevumā vai problēmā, un spēt šo spēju pārnest no 
vienas situācijas uz citu. 
Nozīmē gan lietpratību, redzesloku, erudīciju jeb speciālas 
zināšanas, gan darbības lauku, tiesības un pilnvaras 
noteiktā jomā vai jurisdikciju. 
Cilvēka uzvedības jeb rīcības modeļi tipiskās darba 
situācijās. Kompetences palīdz aprakstīt un skaidrot, kā (ar 
kādām prasmēm un kādā veidā rīkojoties) darbs ir jādara. 
Kompetences ir viens no personāla vadības 
instrumentiem, kas vienkāršos rīcības aprakstos skaidro 
nodarbinātajiem, kādu rīcību iestāde no viņiem sagaida.  
 
Avots: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-
partnership/glossary un 
https://lv.wikipedia.org/wiki/Kompeten%C4%8Du_pieeja  
 

KVALITATĪVI DATI Dati, kas iegūti no novērojumiem, apmeklējumiem uz 
vietas, sanāksmēm un apsekojumiem. Kvalitatīvi dati ļauj 
atbildēt uz jautājumiem: Kā? Kāpēc? 
Kvalitatīvie dati tiek definēti kā aptuvenie un raksturīgie 
dati, ko var iegūt novērojumos un reģistrēt. Šis datu tips 
pēc būtības nav skaitlisks. Šāda veida datus vāc, 
izmantojot novērojumus, intervijas, fokusa grupu intervijas 
un līdzīgas metodes. Kvalitatīvie dati statistikā ir pazīstami 
arī kā kategoriski dati – dati, kurus var izkārtot kategoriski, 
pamatojoties uz kādas lietas vai parādības atribūtiem un 

https://en.wikipedia.org/wiki/Interview
https://en.wikipedia.org/wiki/Teamwork
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary
https://lv.wikipedia.org/wiki/Kompetenču_pieeja


 

 

 

 

īpašībām. 
 
Avots: 
https://www.questionpro.com/blog/?s=qualitative+data&lan
g=en  
 

KVANTITATĪVI DATI Skaitliska informācija, lai mērītu situāciju vai izmaiņas. 
Kvantitatīvie dati ļauj atbildēt uz jautājumiem: Kurš? Ko? 
Kur? Kad? 
Kvantitatīvos datus definē kā datu vērtību uzskaites vai 
skaitļu veidā, ja katrai datu kopai ir ar to saistīta unikāla 
skaitliska vērtība. Šie dati ir jebkura skaitliski izsakāma 
informācija, ko var izmantot matemātiskiem aprēķiniem un 
statistiskai analīzei, lai lēmumus varētu pieņemt, 
pamatojoties uz šiem matemātiskajiem atvasinājumiem. 
Kvantitatīvie dati tiek izmantoti, lai atbildētu uz tādiem 
jautājumiem kā “Cik daudz? “, “Cik bieži?”, “Kādā mērā?”. 
Šos datus var pārbaudīt, un tos var arī ērti novērtēt, 
izmantojot matemātiskās metodes. 
 
Avots: 
https://www.questionpro.com/blog/?s=quantitative+data&la
ng=en  
 

LĒMUMU 
PIEŅEMŠANAS 
PROCESS 

Process, kura rezultātā tiek izvēlēta pārliecība vai darbības 
virziens starp vairākām alternatīvām iespējām. Katrs 
lēmumu pieņemšanas process rada galīgu izvēli, kas var 
vai var arī neizraisīt rīcību. 

Avots: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-
partnership/glossary 
 

MĀCĪBAS Individuāla informācijas, zināšanu, izpratnes, attieksmes, 
vērtību, prasmju, kompetenču vai uzvedības iegūšana vai 
pārveidošana pieredzes, prakses, mācību vai mācību ceļā. 
 
Avots: ISCED http://uis.unesco.org/en/topic/international-
standard-classification-education-isced 
 

MĀCĪBU LĪDZEKĻI Izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura 
apguvē izmantojamā, tai skaitā elektroniskajā vidē 
izmantojamā: 
a) mācību literatūra (mācību grāmatas, tām pielīdzinātās 
darba burtnīcas un citi izglītības satura apguvei paredzēti 
izdevumi, kuri tiek izmantoti mācību procesā valsts 
pirmsskolas izglītības vadlīnijās, valsts pamatizglītības, 
vispārējās vidējās izglītības, profesionālās vidējās 

https://www.questionpro.com/blog/?s=qualitative+data&lang=en
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izglītības un arodizglītības standartos noteiktā izglītības 
satura apguvē), 
b) metodiskie līdzekļi (metodiskie ieteikumi un citi 
pedagoga darba vajadzībām paredzēti mācību izdevumi), 
c) papildu literatūra (uzziņu literatūra, kartogrāfiskie 
izdevumi, nošu izdevumi, daiļliteratūra, tai skaitā bērnu 
literatūra un citi izglītības programmu īstenošanai 
nepieciešamie periodiskie un neperiodiskie izdevumi), 
d) uzskates līdzekļi (attēlizdevumi, tekstuāli izdevumi, 
vizuāli materiāli, naturālie mācību objekti, maketi un 
modeļi, kuros ievietota vizuāla vai audio informācija), 
e) didaktiskās spēles (mācību procesā izmantojamas 
spēles, kurās ietverti mācību satura apguves uzdevumi vai 
mācību sasniegumu pārbaudes elementi), 
f) digitālie mācību līdzekļi un resursi (elektroniskie izdevumi 
un resursi, kuros iekļauts izglītības programmas 
īstenošanai nepieciešamais saturs), 
g) izdales materiāli (vingrinājumi, shēmas, darba lapas, 
piemēri, paraugi un citi materiāli, kas paredzēti katram 
izglītojamajam, individualizējot mācību procesu), 
h) mācību tehniskie līdzekļi (mācību procesā izmantojamās 
tehniskās ierīces un iekārtas, tai skaitā izglītojamajiem ar 
speciālām vajadzībām paredzētās tehniskās ierīces un 
iekārtas), 
i) mācību materiāli (vielas, izejvielas un priekšmeti, ko 
izmanto izglītības satura apguvei, veicot praktiskus 
uzdevumus), 
j) iekārtas un aprīkojums (ierīces, rīki, instrumenti, 
priekšmeti un piederumi, tai skaitā sporta aprīkojums, ar 
kuru palīdzību nodrošina izglītības satura apguvi, 
garantējot drošības un higiēnas prasību ievērošanu), 
k) individuālie mācību piederumi [izglītojamo personiskās 
lietošanas priekšmeti un materiāli, kuri tiek izmantoti kā 
mācību līdzekļi vai saistībā ar mācību iespēju 
nodrošināšanu: kancelejas piederumi, apģērbs un apavi, 
atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība un 
tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei nepieciešamais 
specifiskais apģērbs, apavi un higiēnas piederumi, 
materiāli, kurus izmantojot mācību procesā skolēns rada 
priekšmetu vai produktu savām vajadzībām]. 
 
Avots: Izglītības likums https://likumi.lv/doc.php?id=50759  
 

MĀCĪŠANĀS 
AKTIVITĀTE 

Apzināta darbība, kurā indivīds piedalās ar nolūku 
mācīties. 

 
Avots: ISCED http://uis.unesco.org/en/topic/international-
standard-classification-education-isced 

https://likumi.lv/doc.php?id=50759
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MĀCĪŠANĀS MĒRĶI To mācību rezultātu specifikācija, kas jāsasniedz, 
pabeidzot izglītojošu vai mācīšanās darbību. 

 
Avots: ISCED http://uis.unesco.org/en/topic/international-
standard-classification-education-isced 
 

MĀCĪŠANĀS 
METODES 

Ietver mācību principus un metodes. Parasti izmantotās 
mācību metodes var būt darbs grupās, diskusijas, 
prezentācija, atgriezeniskā saite, iegaumēšana, u.c. vai to 
apvienojums. 

 
Avots: https://en.wikipedia.org/wiki/Teaching_method  

MĀCĪŠANĀS 
REZULTĀTI 

Mācīšanās rezultāti ir apstiprinājums tam, ko mācību 
dalībnieks zina, saprot un spēj darīt, pabeidzot mācību 
procesu, definējot to  par zināšanām, prasmēm un 
kompetencēm (Eiropas Profesionālās izglītības attīstības 
centrs — Cedefop). Izglītības un mācību iestādes arvien 
biežāk apraksta iegūstamās kvalifikācijas mācīšanās 
rezultātus saskaņā ar Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras 
pieeju (EQF). 
 
Avots: 
https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Learning_outco
mes  
 

MĀCĪŠANĀS 
REZULTĀTU 
ATZĪŠANA 

Indivīda mācību mērķu sasniegšanas novērtēšanā, 
izmantojot dažādas novērtēšanas metodes (rakstiskus, 
mutiskus un praktiskus pārbaudījumus/eksāmenus, 
projektus, u.c.), neparedzot dalību izglītības programmā, 
iegūtu kompetenču apliecinoša dokumenta vai pieredzes 
apstiprinājums. 
 
Avots: ISCED http://uis.unesco.org/en/topic/international-
standard-classification-education-isced 
 

MĀCĪŠANĀS 
REZULTĀTU 
NOVĒRTĒŠANA 

Indivīda mācību mērķu novērtējums, izmantojot dažādas 
novērtēšanas metodes (rakstiskus, mutiskus un praktiskus 
pārbaudījumus/eksāmenus, projektus un portfeļus) 
izglītības programmas laikā vai tās beigās. 

 
Avots: ISCED http://uis.unesco.org/en/topic/international-
standard-classification-education-isced 
 

MĒRĶA GRUPA Mērķa grupas ir indivīdi vai grupas (ģimenes, 

http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-education-isced
http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-education-isced
https://en.wikipedia.org/wiki/Teaching_method
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http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-education-isced
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http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-education-isced
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demogrāfiskas grupas, organizāciju darbinieki, u.c.), kas ir 
definējami pēc kādām konkrētām pazīmēm, piemēram, 
dzīvo ģeogrāfiski ierobežotā teritorijā (pilsētās, atsevišķās 
pašvaldības teritorijās) un uz kuru ir vērsta konkrēta 
darbība. Projektu un iniciatīvu īstnenošanā būtiski ir pēc 
iespējas precīzāk aprakstīt mērķa grupu. 

 
Avots: http://www.social-impact-navigator.org/planning-
impact/needs/target-groups/  
 

MĒRĶI Kaut kas, ko cilvēks vēlas darīt vai sasniegt. 
Mērķiem jābūt specifiskiem (konkrētiem), izmērāmiem, 
sasniedzamiem un uz rīcību orientētiem, reālistiskiem un 
laikā ierobežiem. 
 
Avots: 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/objective 
un https://www.professionalacademy.com/blogs-and-
advice/what-are-smart-objectives-and-how-do-i-apply-them  
 

MOTIVĀCIJA Vēlme - tu gribi kaut ko vai gribi no kaut kā izvairīties vai 
izbēgt. Motivācijai kā tādai ir gan objektīvs aspekts (mērķis 
vai lieta, uz ko tiekties), gan iekšējs vai subjektīvs aspekts 
(tas esi tu, kas to vēlas vai vēlas, lai kaut kas izzūd). 

 
Avots: https://en.wikipedia.org/wiki/Motivation 
 

NEFORMĀLĀ 
IZGLĪTĪBA 

Ārpus formālās izglītības organizēta interesēm un 
pieprasījumam atbilstoša izglītojoša darbība. 
 
Avots: Izglītības likums https://likumi.lv/doc.php?id=50759  
 

NEVALSTISKĀS 
ORGANIZĀCIJAS 
(NVO) 

Nevalstiska organizācija (NVO) ir legāli nodibināta fizisko 
vai juridisko personu organizācija, kas darbojas neatkarīgi 
no valsts valdības.  
Ir dažādas NVO formas: 
biedrība - brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, 
lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav pelņas 
gūšanas rakstura; 
nodibinājums (arī fonds) - mantas kopums, kurš nodalīts 
dibinātāja noteiktā mērķa sasniegšanai, kam nav peļņas 
gūšanas rakstura. 
 
Avots: 
https://lv.wikipedia.org/wiki/Nevalstiska_organiz%C4%81cij
a un Biedrību un nodibinājumu likums 

http://www.social-impact-navigator.org/planning-impact/needs/target-groups/
http://www.social-impact-navigator.org/planning-impact/needs/target-groups/
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http://m.likumi.lv/ta/id/81050-biedribu-un-nodibinajumu-
likums/redakcijas-datums/2012/01/01  
 

NODARBĪBA  

NODARBĪBAS PLĀNS Nodarbības plāns ir nodarbību vadītāja detalizēts 
nodarbības apraksts nodarbībai. Ikdienā nodarbības plānu 
izstrādā nodarbību vadītājs, lai virzītu grupas mācīšanos. 
Informācijas detalizācija var atšķirties atkarībā no 
nodarbības vadītāja vēlmēm, mācīšanās tēmas, kā arī 
mācību dalībnieku vajadzībām. Attiecībā uz nodarbību 
plānu var būt prasības, ko nosaka izglītības sistēma vai 
pasūtītājs. Nodarbību plāns ir nodarbību vadītāja 
“rokasgrāmata” noteiktas nodarbības norisei, tajā iekļaujot 
mērķi (kas mācību dalībniekam ir jāiemācās), kā mērķis 
tiks sasniegts (metodes, kas tiks izmantotas) un veids, kā 
novērtēt, kādā pakāpē mācību mērķis ir sasniegts (tests, 
pašvērtējuma lapa, utt.). 
 
Avots: https://en.wikipedia.org/wiki/Lesson_plan 
 

NODARBĪBAS 
VADĪTĀJS 

Persona, kas palīdz cilvēku grupai labāk sadarboties, 
izprast viņu kopējos mērķus un plānot, kā šos mērķus 
sasniegt (mācībās, sapulcēs, u.c.).  

 
Avots: https://en.wikipedia.org/wiki/Facilitator  
 

NOVĒRTĒŠANA Novērtējums ir sistemātisks darbības, projekta, 
programmas, stratēģijas, politikas, tēmas, nozares, 
darbības jomas vai iestādes darbības novērtējums. 
Novērtējumā galvenā uzmanība tiek pievērsta 
sagaidāmajiem un sasniegtajiem rezultātiem, izvērtējot 
rezultātu ķēdi (ieguldījumu, iznākumi, rezultāti, ietekme uz 
darbībām), procesus, konteksta faktorus un cēloņsakarību, 
lai izprastu sasniegumus vai sasniegumu trūkumu. 
Novērtējuma mērķis ir noteikt intervences būtiskumu, 
ietekmi, efektivitāti, efektivitāti un ilgtspējību, kā arī 
intervences ieguldījumu sasniegtajos rezultātos. 

 
Avots: 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/evaluatio
n  
 
 
 

PAŠVĒRTĒJUMS Cilvēka spriedums par savu darbu, spējām utt. vai tā 

http://m.likumi.lv/ta/id/81050-biedribu-un-nodibinajumu-likums/redakcijas-datums/2012/01/01
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veikšanas process. 

Avots: 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/self-
evaluation 
 

PILSONISKĀ 
IESAISTE 

Ietver darbības, lai mainītu sabiedrības pilsonisko dzīvi un 
attīsta zināšanu, prasmju, vērtību un motivācijas 
apvienojumu. Pilsoniskā iesaist nozīmē veicināt dzīves 
kvalitātes attīstību sabiedrībā, izmantojot gan politiskus, 
gan sabiedriskus procesus. Pilsoniskā iesaiste ietver gan 
apmaksātas, gan neapmaksātas politiskās aktivitātes, 
kopienu iniciatīvas, valsts dienestu, u.c. 

 
Avots: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-
partnership/glossary 
 

PILSONISKĀ 
SABIEDRĪBA 

Sabiedrības daļa, kura iesaistās brīvprātīgi kolektīvā rīcībā, 
kas balstās uz kopīgām interesēm, mērķiem un vērtībām.  
Institucionālās formas atšķiras no valsts, ģimenes un 
biznesa formām. Pilsoniskās sabiedrības dalībnieki ir 
nevalstiskās organizācijas, pilsoņu aizstāvības 
organizācijas, profesionālās apvienības, uz ticību balstītas 
organizācijas un arodbiedrības, kas atbalsta dažādas 
sabiedrības nozares un bagātina sabiedrības līdzdalību 
demokrātijā. 
 
Avots: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-
partnership/glossary 
 

PROBLĒMA Sarežģīts teorētisks vai praktisks jautājums, kas jāatrisina 
vai jāpēta. 
 

Avots: 
http://termini.lza.lv/term.php?term=probl%C4%93ma&list=
probl%C4%93ma&lang=LV 

 

PROBLĒMAS 
METODES 

Problēmas metodi (gadījumu izpētes metodi) izmanto, lai 
mācītu citas pētniecības metodes. Problēmas tiek 
definētas iepriekš, mācību dalībnieki izmanto mācību 
materiālu, lai risinātu problēmu, un risinājumi tiek apspriesti 
grupā. Šī metode īpaši attiecas uz mācībām par 
pētniecības metodēm, jo pētījuma dizains ir viens no 
pētniecības uzdevumiem, un tas veicina kritiskās 
domāšanas apgūšanu. Mācību dalībniekiem šī metode 
parasti nodrošina kādu izaicinājumu un ir pamatoti 
interesanta. 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/self-evaluation
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Avots: 
https://journals.sagepub.com/doi/10.1207/s15328023top22
01_11  
 

RISKAM PAKĻAUTI 
JAUNIEŠI 

Riskam pakļauti jaunieši, t.i. sociālās atstumtības riskam 
pakļauti jaunieši, kas ietver dažādas jauniešu grupas. 
Sociālās atstumtības riskam ir pakļautas šādas iedzīvotāju 
grupas (turpmāk – mērķa grupas): 
-  personas ar invaliditāti; 
-  personas ar garīga rakstura traucējumiem; 
-  personas, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes 
(personas) statusam; 
- bezdarbnieki, kuriem ir apgādājamie, bezdarbnieki, kas 
vecāki par 54 gadiem, un ilgstošie bezdarbnieki; 
-  etniskā minoritāte romi; 
-   ieslodzītie vai personas, kuras atbrīvotas no 
ieslodzījuma vietas; 
- personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko 
vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības problēmām; 
- personas, kuru dzīvesvieta ir deklarēta naktspatversmē; 
- cilvēktirdzniecības upuri; 
- personas, kurām Latvijas Republikā ir piešķirts bēgļa, 
alternatīvais vai bezvalstnieka statuss; 
-  bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā no 
15 gadiem, kā arī šai grupai atbilstošas pilngadīgas 
personas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. 
 
Avots: Ministru kabineta noteikumi Nr.172 “Noteikumi par 
sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām 
un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas 
un uzraudzības kārtību” https://likumi.lv/ta/id/298035-
noteikumi-par-socialas-atstumtibas-riskam-paklauto-
iedzivotaju-grupam-un-sociala-uznemuma-statusa-
pieskirsanas-registresanas  
 

RĪCĪBAS PLĀNS Veids, kā pārliecināties, ka organizācijas/iestādes/grupas 
redzējums ir konkrēts. Rīcības plānā ir aprakstīts arī ceļš, 
kam grupa un organizācija sekos, lai sasniegtu plānoto 
stratēģiju un sasniegtu mērķus. Rīcības plānā ir jāiekļauj 
veicamās darbības, par katru darbību atbildīgā persona, 
skaidri termiņi norādīto darbību veikšanai, resursi, kas 
jāizmanto darbībām, kā arī saziņas līdzekļi, kas 
nepieciešami komunikācijai. 

 
Avots:  https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-
partnership/glossary 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1207/s15328023top2201_11
https://journals.sagepub.com/doi/10.1207/s15328023top2201_11
https://likumi.lv/ta/id/298035-noteikumi-par-socialas-atstumtibas-riskam-paklauto-iedzivotaju-grupam-un-sociala-uznemuma-statusa-pieskirsanas-registresanas
https://likumi.lv/ta/id/298035-noteikumi-par-socialas-atstumtibas-riskam-paklauto-iedzivotaju-grupam-un-sociala-uznemuma-statusa-pieskirsanas-registresanas
https://likumi.lv/ta/id/298035-noteikumi-par-socialas-atstumtibas-riskam-paklauto-iedzivotaju-grupam-un-sociala-uznemuma-statusa-pieskirsanas-registresanas
https://likumi.lv/ta/id/298035-noteikumi-par-socialas-atstumtibas-riskam-paklauto-iedzivotaju-grupam-un-sociala-uznemuma-statusa-pieskirsanas-registresanas
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary


 

 

 

 

 

SOCIĀLĀ 
ATSTUMTĪBA 

Indivīdu vai cilvēku grupu nespēja iekļauties sabiedrībā 
nabadzības, nepietiekamas izglītības, bezdarba, 
diskriminācijas vai citu apstākļu dēļ. 
 
Avots: LR Labklājības ministrija 
http://www.lm.gov.lv/lv/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=81239 
 

SOCIĀLĀS PRASMES Termins var attiekties uz motivāciju vai rīcību un bieži vien 
attiecas uz personīgu īpašību un spēju kombināciju, kas 
palielina nodarbinātības iespējas. Eiropas Jaunatnes 
forums ir definējis “sociālās prasmes” kā “citas, nekā tās, 
kas izstrādātas saistībā ar formālo izglītību”. 
Sociālās prasmes ir netehniskās prasmes, kas saistītas ar 
to, kā jūs strādājat. Tās ietver to, kā jūs sadarbojaties ar 
kolēģiem, kā atrisiniet problēmas un kā jūs pārvaldāt savu 
darbu. 
 
Avots: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-
partnership/glossary 
  

SVID ANALĪZE Stratēģijas plānošanas instruments, kas ļauj noteikt 
uzņēmuma vai projekta stiprās puses (Strengths), vājās 
puses (Weaknesses), iespējas (Opportunities) un draudus 
(Threats).  
Neticami vienkāršs, tomēr jaudīgs rīks, kas palīdz attīstīt 
biznesa stratēģiju neatkarīgi no tā, vai tiek veidots jauns 
uzņēmums vai tiek vadīts jau esošs.  
Stiprās puses nozīmē teritorijas (vai jebkura cita izpētes 
objekta) pozitīvie aspekti, kas veicina tās dinamiskumu un 
attīstību (t.i., uzņēmumu vai apvienību klātbūtni skaitļos un 
dinamikā, vietējo vēlēto pārstāvju klātbūtni, zinātību, kas 
raksturīga teritorijai, lielo jauniešu skaitu...). Pat grūtībās 
nonākušai teritorijai piemīt stiprās puses, piemēram, 
kohēzija un paaudžu solidaritāte. 
Vājās vietas ir teritorijas un tās kopienas galvenās 
neizdošanās uz analīzes veikšanas brīdi, piemēram, 
augsts bezdarba līmenis, zems jauniešu skaits, kultūras 
vai sporta objektu trūkums. 
Iespējas ir potenciāls, uz kuru var balstīt savu projektu: tā 
var būt bagātība vai neizmantots aktīvs (piemēram, vēl 
neatzīts lauku mantojums), iespējama teritorijas attīstība 
(piemēram, iedzīvotāju skaita pieaugums). Iespējas ļauj 
daļēji paredzēt kontekstu, kādā projekts notiks, un 
nākotnes panākumu faktorus. 
Draudi ir nolūks nodarīt kaitējumu, radīt draudus vai sodīt. 

http://www.lm.gov.lv/lv/index.php?option=com_content&view=article&id=81239
http://www.lm.gov.lv/lv/index.php?option=com_content&view=article&id=81239
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary


 

 

 

 

 
Avots: https://www.liveplan.com/ un 
https://lv.wikipedia.org/wiki/SVID_anal%C4%ABze  
 

TIKŠANĀS 
ORGANIZĒŠANA 

Organizējot tikšanās, būtiski ir investēt laiku un darbu ne 
tikai pašas tikšanās laikā, bet arī pirms (piemēram, 
vienošanās par tikšanās norises datumu, laiku un vietu; 
dalībnieku saraksta sagatavošana; savlaicīga dalībnieku 
informēšana; uzkodu un atspirdzinājumu 
iegāde/pasūtīšana; u.c.) un pēc (protokola vai 
kopsavilkuma nosūtīšana, pateicība par dalību, informācija 
par citiem aktuāliem pasākumiem tematikā, u.c.) tikšanās. 
Tikšanās norisē ir būtiski ievērot noteiktus soļus: 
1) Atklāšana: šis ir svarīgs brīdis, īpaši, ja dalībnieki 
nepazīst viens otru. “Apaļais galds” ir iepazīšanās, kad 
dalībniekiem secīgi tiek dots vārds, minot par sevi 
būtiskāko informāciju konkrētās tikšanās kontekstā. Šī daļa 
ir ļoti būtiska, jo palīdz noteikt dažādu cilvēku statusu 
grupā. Tomēr “Apaļais galds” var būt ļoti laikietilpīgs, jo 
īpaši, ja dalībnieku ir daudz. Ja dalībnieki ir daudz, ar 
dalībniekiem iepazīstina tikšanās vadītājs; 
2) Vienošanās par tikšanās noteikumiem: tiek uzsvērts 
vadītājs, protokolists, eksperti, u.c. būtiskas lomas 
konkrētas tikšanās kontekstā, kā arī izskatāmo jautājumu 
secību un kārtību viedokļu paušanai vai apstiprināšanai. 
Tiek izklāstīti sanāksmes mērķi un darba plāns (ilgums, 
grafiks). Būtiski ir pārleicināties, ka klātesošie uztver mērķi 
vienādi un pieņem to; 
3) Diskusiju daļa:  
- ievads tematikā, 
- iespējamas papildu informācijas prezentācijas, 
- starpposma secinājumi, 
- viedokļu apmaiņa ar dalībniekiem vai atbildes uz viņu 
jautājumiem, 
- noslēguma secinājumi un pateicība; 
4) Tikšanās noslēgums: tikšanās vadītājs prezentē 
tikšanās kopsavilkumu, galvenos secinājumus, vienošanās 
par turpmāku rīcību un/vai rīcības plānu, piemēram, ar 
darbību sadalījumu, laiku, paredzamo rezultātu, u.c. 
Nepieciešamības gadījumā dalībnieki vienojas par 
nākamās tikšanās datumu. 
 
Avots: https://www.business2community.com/human-
resources/organize-effective-meeting-02034509 un 
https://www.ucu.org.uk/media/1704/Organising-
meetings/pdf/org_meeting_1.pdf  

UZRAUDZĪBA Sistemātiska un regulāra datu vākšana projekta 
īstenošanas laikā, lai noteiktu, vai intervence virzās uz 

https://www.liveplan.com/
https://lv.wikipedia.org/wiki/SVID_analīze
https://www.business2community.com/human-resources/organize-effective-meeting-02034509
https://www.business2community.com/human-resources/organize-effective-meeting-02034509
https://www.ucu.org.uk/media/1704/Organising-meetings/pdf/org_meeting_1.pdf
https://www.ucu.org.uk/media/1704/Organising-meetings/pdf/org_meeting_1.pdf


 

 

 

 

izvirzīto mērķu  sasniegšanu. Datu vākšanas rīki parasti 
tiek iestrādāti projekta aktivitātēs, lai nodrošinātu, ka 
process ir vienmērīgs. Pastāv vairāki uzraudzības veidi, un 
tie ietver procesa uzraudzību, tehnisko uzraudzību, 
pieņēmumu uzraudzību, finanšu uzraudzību un ietekmes 
uzraudzību 

 
Avots: Types of monitoring https://impact-
evaluation.net/2013/07/02/types-of-monitoring-in-
monitoring-and-evaluation-me/  
 

VAJADZĪBAS Nepieciešamība pēc kaut kā, tas, bez kā nevar iztikt, kas 
trūkst. Cilvēku vajadzības pēc savas dabas ir 
neierobežotas, daudzveidīgas un mainīgas. Vajadzības var 
apmierināt ar dažādām precēm vai pakalpojumiem, tās ir 
atkarīgas no cilvēku vispārējā dzīves līmeņa, sociālās un 
kultūras sistēmas (piem., rietumu civilizācija vai islama 
valstis), piederības kādai sociālai grupai, kā arī no 
ģeogrāfiskiem apstākļiem, personas individuālām 
īpatnībām u. c. nosacījumiem. Vajadzības var iedalīt, 
piem.: 1) eksistences vajadzības (piemēram, ēdiens, 
apģērbs) un luksus vajadzības (rotaslietas u. c.); 2) 
atklātās vajadzības (piemēram, pēc siltā ūdens) un slēptās 
vajadzības  (kas ir jārosina, piemēram, lietot kredītkartes); 
3) individuālās vajadzības (personiskais dzīvoklis) un 
kolektīvās vajadzības (cīņa pret noziedzību u. c.). 
Vajadzības var iedalīt arī materiālās un nemateriālās, 
fiziskās un garīgās u. c. vajadzībās.  
 
Avots: 
http://termini.lza.lv/term.php?term=vajadz%C4%ABbas&list
=vajadz%C4%ABbas&lang=LV  
 

VALSTS IESTĀDES Institūcijas, kura darbojas publiskas personas vārdā un 
kurai ar normatīvo aktu noteikta kompetence valsts 
pārvaldē, piešķirti finansu līdzekļi tās darbības īstenošanai 
un ir savs personāls. 
 
Avots: Valsts pārvaldes iekārtas likums 
https://likumi.lv/ta/id/63545-valsts-parvaldes-iekartas-
likums 
 

VIETĒJĀ 
PAŠVALDĪBA 

Vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — 
domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu 
starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī 
šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto 
uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, 

https://impact-evaluation.net/2013/07/02/types-of-monitoring-in-monitoring-and-evaluation-me/
https://impact-evaluation.net/2013/07/02/types-of-monitoring-in-monitoring-and-evaluation-me/
https://impact-evaluation.net/2013/07/02/types-of-monitoring-in-monitoring-and-evaluation-me/
http://termini.lza.lv/term.php?term=vajadzības&list=vajadzības&lang=LV
http://termini.lza.lv/term.php?term=vajadzības&list=vajadzības&lang=LV
https://likumi.lv/ta/id/63545-valsts-parvaldes-iekartas-likums
https://likumi.lv/ta/id/63545-valsts-parvaldes-iekartas-likums


 

 

 

 

ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas 
iedzīvotāju intereses.  
 
Avots: Likums par pašvaldībām 
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam 
 

VIETĒJĀS VIDES 
ANALĪZE 

Inventarizācija/analīze konkrētajā teritorijā, kurā uzskaitītas 
problēmas, stiprās un vājās puses, ekonomiskie sociālie 
un ekoloģiskie jautājumi un kurā ir iecerēts darboties. 

 
Avots: Territorial Diagnosis Handbook 
https://actionaid.org/sites/default/files/territorial_diagnosis_
guidebook.pdf  
 

VĪZIJA Ideja par kaut ko vai iedomāta realitāte nākotnē, tās 
vizualizācija. 
Iedvesmojošs uzņēmuma vai grupas ideālistiskās 
emocionālās nākotnes redzējums. Vīzija raksturo cilvēka 
pamatemocijas, kādas ir paredzēts izjust cilvēkiem, ar 
kuriem organizācija mijiedarbojas, tā pamato grupu, lai tā 
varētu iedarbināt kādu eksistenciālu ietekmi uz pasauli. 

 
Avots: 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/vision un 
https://en.wikipedia.org/wiki/Vision_statement  
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