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Ievads 

 
 Eiropā arvien vairāk tiek sniegts atbalsts jauniešu iesaistīšanai dažādās 

pilsoniskās aktivitātēs, bieži izmantojot projektos bāzētu metodoloģiju un citas tehnikas, 

kopumā pieeju saucot pa “no augšas uz leju” pieeju. Šāda pieeja bagātina jaunatni un dažkārt 

pat maina viņu dzīvi. Tomēr pieeja “no lejas uz augšu” kļūst arvien biežāk sastopama, arī 

situācijās, kad jaunatne izstrādā un attīsta procesus un politiku vietējā, valsts un pat reģionālā 

līmenī Eiropā. 

 Jaunieši bija galvenie dalībnieki “Ilgtspējīgas attīstības dienaskārtība 2030” un 

“Ilgtspējīgas attīstības mērķi” (IAM)1 veidošanā,  nosakot prioritātes nākotnei, kādu 

viņi vēlas redzēt, īpašu uzmanību pievēršot izglītībai, nodarbinātībai un godīgai un 

atsaucīgai publiskai pārvaldei. Kā pārmaiņu aģenti, jaunieši spēlē būtisku lomu un Eiropas 

valstis nedrīkst novērtēt par zemu jauniešu ieguldījumu ilgtspējīgas sabiedrības attīstībā. 

Tomēr reālā situācija atšķiras: daudziem riskam pakļautiem jauniešiem nav noteiktu 

mērķu un sapņu dzīvē, un viņi nezina, kā to nodefinēt un īstenot, tāpēc uzvedas citādi. 

Jaunatnei aktuālie jautājumi ir viens no galvenajiem izaicinājumiem Eiropas Savienībā (ES) 

sociālajā jomā. Riskam pakļauto jauniešu sociālā integrācija un pilsoniskā izglītība jau 

daudzus gadus ir gan Eiropas Padomes (EP), gan Eiropas Komisijas (EK) galvenā prioritāte2. 

 Apzinoties jauniešu izacinājumus un potenciālu, Apvienoto Nāciju Organizācijas 

Attīstības programma (UNDP) 2018.gadā apstiprināja stratēģiju “Jaunatne2030: 

Apvienoto Nāciju Organizācijas jaunatnes stratēģija”3, lai iedrošinātu jauniešus vairāk 

iesaistīties un līdzdarboties attīstības procesos. Stratēģijas mērķis ir: paplašināt 

globālas, reģionālas un valsts mēroga darbības, lai apmierinātu jauniešu vajadzības un 

popularizētu jauniešu līdzdalību caur efektīvu jauniešu iesaisti; jauniešu dalība 

plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesos vietējā, valsts, reģionālā un pasaules 

līmenī; veicināt ilgtspējīgu attīstību. 

 
1  United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN-DESA), Sustainable Development 

Knowledge Platform, https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs 
2
  Social inclusion. https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/social-inclusion_en  

3
  https://www.un.org/youthenvoy/wp-content/uploads/2018/09/18-00080_UN-Youth-Strategy_Web.pdf 



 

 

 Jauniešu iesaisti un jauniešu pilsonisko līdzdalību ir nepieciešams veicināt  ne tikai no 

pasaules mēroga organizāciju puses, bet arī vietējā līmenī. Tas rezultēsies labāk atbalstītā 

vietējā sabiedrībā, attīstītās nācijās, kā rezultātā veidosies veiksmīgi Eiropas reģioni. Šodien 

galvenā uzmanība ir jāvelta riskam pakļauto jauniešu uzraudzīšanai un ikreiz, kad tiek  

izstrādātas stratēģijas un politika valsts un vietējā mērogā darbam ar jaunatni, ir jāseko līdzi,  

lai tiktu veidota tāda līdzdalības vide, kurā visiem jauniešiem ir vienādas iespējas. Vai ir 

atbilstoši instrumenti un metodes, kā identificēt riskam pakļautos jauniešus un lai ko 

mainītu  šo jauniešu situācijā? Vai šie instrumenti un metodes palīdz sasniegt lielāko 

daļu riskam pakļautos jauniešus? 

 

 Rokasgrāmata Jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšana vietējā līmenī ir 

izstrādāta, lai palīdzētu jaunatnes darbiniekiem vai jaunatnes jomas speciālistiem 

(skolotājiem, jaunatnes līderiem utt.), kuri strādā ar riskam pakļautiem jauniešiem, 

mazināt sociālo atstumtību un veicināt riskam pakļauto jauniešu iekļaušanos sabiedrībā. 

Rokasgrāmatas pirmajā nodaļā ir sniegts riskam pakļauto jauniešu raksturojums Eiropas 

valstīs un atroadmas atbildes uz sekojošiem jautājumiem: kā iesaistīt jauniešus un kā 

motivēt viņus piedalīties? Otrā nodaļa palīdz identificēt un apzināt ieinteresētās puses, 

paskaidrojot kā sadarboties ar vietējām institūcijām un kā veikt teritorijas vajadzību 

analīzi. Trešajā nodaļā ir aplūkoti jautājumi paar to, kas jāievēro, ja projekta pasākumu 

izstrādē, sagatavošanā un īstenošanā tiek iesaistīti riskam pakļautie jaunieši. Ceturtajā 

nodaļā apskatīti dažādi projekta novērtēšanas un uzraudzības aspekti, kas atspoguļo 

projekta efektivitāti, jauniešu praktisku līdzdalību un sasniegtos rezultātus, kā arī novērtētāju 

un uzraugu lomu, funkcijas un uzdevumus. 

 Rokasgrāmatā Jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšana vietējā līmenī  ir 

identificētas dažādas tehnikas un stratēģijas darbam ar riskam pakļautiem jauniešiem 

un kā  veicināt riskam pakļauto jauniešu iekļaušanu, izmantojot uz projektiem balstītu 

pieeju, kā arī kā radīt riskam pakļautiem jauniešiem atbalstošu vidi vietējā līmenī. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. RISKAM PAKĻAUTO JAUNIEŠU IESAISTE UN VIŅU IESAISTE 

PILSONISKAJĀS AKTIVITĀTĒS ILGTERMIŅĀ   

 

 Sociālajā jomā Eiropā jaunieši, kuri jau ir sociāli atstumti vai kuriem draud sociālā 

atstumtība, ir prioritāte. Riskam pakļautie jaunieši ir: 

- tie, kuri cieš no nabadzības vai ir pakļauti tās riskam, 

- ar dažādām hroniskām slimībām un invaliditāti, 

- bez pienācīgas vecāku aprūpes, 

- vardarbības upuri, 

- tie, kuri pārmērīgi lieto alkoholu vai psihoaktīvās vielas, 

- atkarīgi no tādām darbībām kā azartspēles, digitālās spēles, pornogrāfija, 

- tie, kuri izrāda agresiju un vardarbību, 

- izdarījuši noziedzīgus nodarījumus. 

Riskam paļautie jaunieši ir atstumti vai viņiem draud sociāla atstumtība vai nu 

personīgu (veselība, invaliditāte, narkotiku lietošana, utt.), vai sociālo apstākļu dēļ (migrantu 

izcelsme, kulturāli un ekonomiski nabadzīgas ģimenes utt.). 

 Ja skatāmies vēl detalizētāk, jauniešus var apdraudēt atstumtība, piemēram, veselības, 

kognitīvo vai fizisko apstākļu dēļ. Jaunieši var ciest no disleksijas, diskalkulijas (mācīšanās 

traucējumi), hiperaktivitātes, viegla Aspergera sindroma, fiziskas invaliditātes, alkohola vai 

narkotiku lietošanas. Iepriekš minētie apstākļi var liegt jauniešiem apmeklēt skolu vai iegūt 

darbu. Jaunieši atzīst, ka ir grūti mainīt savu stāvokli kvalifikācijas trūkuma un bezdarba dēļ. 

 Citi jaunieši var tikt pakļauti atstumtības riskam, jo viņi nāk no kulturāli un 

ekonomiski nabadzīgām ģimenēm vai no migrantu ģimenēm. Šiem jauniešiem grūtības var 

rasties tāpēc, ka viņiem ir sliktas valodas prasmes kopumā vai sliktas vietējās valodas 

zināšanas, vai tādēļ, ka viņiem nav pieredze pilsoniskajā līdzdalībā. Šādi apstākļi liedz viņiem 

iespēju būt izglītotiem un nodarbinātiem. 

Jauniešu nokļūšana riska grupā ir dažādu riska faktoru kombinācijas rezultāts. Tie var 

būt individuāli faktori (piemēram, augsta nepieciešamība pēc stimulācijas, grūts 

temperaments, zemāks kognitīvās darbības līmenis), ģimenes faktori (piemēram, naidīga 

ģimenes atmosfēra, vecāku garīgie traucējumi, vardarbība mājās) un vietējās sabiedrības 

faktori (piemēram, augsts bezdarba līmenis, noziedzība, skolas ar zemiem izglītības 

standartiem). Jauniešu nokļūšana riska grupā visbiežāk rodas vecāku, apmācītāju un 

skolotāju darbības vai bezdarbības rezultātā, nespējot tikt galā ar bērniem, kuri dzīvē 



 

 

saskaras ar dažādām grūtībām, un/vai viņu emocionālā, kognitīvā vai motoriskā attīstība 

nenotiek atbilstoši vecumam. 

 Riskam pakļautie jaunieši nelabprāt iesaistās jebkādos sabiedriskos vai publiskos 

pasākumos. Ir būtiski uzlabot jaunatnes un pilsoniskās sabiedrības organizāciju 

dalībnieku un jauniešu aktīvistu, un pedagogu zināšanas un iegūt pieredzi, lai cilvēki, kas 

strādā ar jauniešiem varētu labāk iesaistīt atstumtos jauniešus pasākumos vietējās 

sabiedrības labā, lai uzlabotu riskam pakļauto jauniešu situāciju, iesaistītu riskam pakļautos 

jauniešus sociālās aktivitātēs un mācītu riskam pakļautiem jauniešiem kā sadarboties ar 

vietējiem lēmumu pieņēmējiem un iedzīvotājiem. 

1.1. Kā iesaistīt jauniešus? 

 

 Lai veiksmīgi iesaistītu jauniešus pilsoniskā līdzdalībā, vispirms jauniešiem jābūt 

informētiem par viņu iespējām. Jauniešu informētību var sekmēt trīs veidos: 

- pilsoniskā izglītība, 

- izglītība caur pilsoniskumu, 

- izglītība pilsoniskumam. 

 Pilsoniskā izglītība ir vērsta uz to, lai sniegtu jauniešiem zināšanas un attīstītu 

izpratni par valsts vēsturi un zināšanas par varas struktūrām, pārvaldes procesiem un politisko 

dzīvi. Šīs zināšanas tiek nostiprinātas caur izglītību caur pilsoniskumu, kas ir aktīva 

līdzdalība vietējā sabiedrībā un plašāk. Izglītība pilsoniskumam ir visplašākais mērogs. Tās 

mērķis ir sniegt jauniešiem rīkus, piemēram, zināšanas, izpratni, prasmes, attieksmi un 

vērtības, kas nepieciešami, lai sagatavotu jauniešus pilnvērtīgai un aktīvai līdzdalībai 

sabiedrībā. 

 Jaunieši, kuriem ir zināšanas par politisko dzīvi, tās plašākajā nozīmē, vairāk 

apzinās savu lomu demokrātiskā sabiedrībā un būs daudz atsaucīgāki un efektīvāki, 

piedaloties sabiedriskajā dzīvē. Tādēļ, veidojot jauniešu izpratni par to, kas ar viņiem 

notiek, pilsoniskā izglītība ļauj viņiem būt daudz drošākiem sabiedrībā. Tajā pašā laikā 

tiek uzlabota politiskā kultūra riskam pakļauto jauniešu vidū, veidojot viņus par cilvēkiem, 

kuri sevi redz kā aktīvus pilsoņus un ir gatavi ietekmēt sabiedrisko dzīvi. 

 

 



 

 

 

1.1.1 Kādus kanālus var izmantot jauniešu iesaistē? 

 

 Lai veidotu pilsonisko sabiedrību, būtu jāiesaista visi iedzīvotāji, tostarp tie, kas ļoti 

nevēlas risināt sociālus un politiskus jautājumus. Ar pilsonisko izglītību, ko piedāvā modernās 

skolas, ir par maz. Riskam pakļautie jaunieši, kuri bieži vien pamet izglītības iestādes pirms 

izglītības iegūšanas, dažkārt ir pilnībā izslēgti no pilsoniskās izglītošanas. Tāpēc jo īpaši  

būtiski ir sasniegt šos jauniešus, izmantojot jebkuru pieeju, metodes un rīkus. Šeit ir vērts 

atsaukties uz sociālās pedagoģijas tradīcijām, kas saistītas ar sociālo darbinieku darbību 

vietējā sabiedrībā (kopienas darbs) un viņu līdzdalību vietējās sabiedrības aktivizēšanā un 

attīstībā (kopienas attīstība). Sociālajā pedagoģijā svarīgākais ir diagnosticēt cilvēka dzīves 

apstākļus un identificēt tos apstākļus vietējā vidē, kas ietekmē cilvēku, un tikai tad nāk 

aktivizēšana, kuras mērķis ir veidot ne tikai pašas mērķagrupas dzīvi, bet arī vidi, kurā 

mērķagrupa dzīvo. Tas ir īpaši svarīgi attiecībā uz personām, grupām un sabiedrību, kam 

draud sociālā atstumtība. 

 Cilvēkiem, kuri strādā ar jauniešiem, ir būtiska nozīme jauniešu, kuri ir atstumti 

vai kuriem ir risks kļūt par atstumtiem, iesaistē. Strādājot vietējā sabiedrībā, cilvēki, kuri 

strādā ar jauniešiem, var izmantot dažādus kanālus, jauniešu sasniegšanā un iesaistē, 

piemēram: 

- jauniešu apvienības, 

- jauniešu klubi, 

- jaunatnes organizācijas, 

- lēmumu pieņēmēji jaunatnes jomā, 

- vietējās politiskās partijas, 

- sociālie partneri, 

- pilsoniskās sabiedrības organizācijas, 

- baznīcas un reliģiskās apvienības, 

- pedagogi, 

- harismātiski līderi. 

 



 

 

Aktivitātes nosaukums Kā iesaistīt jauniešus? 

Aktivitātes mērķis 
Apmācīt kā iesaistīt riskam pakļautos jauniešus pilsoniskās 

aktivitātēs  

Mācīšanās mērķi 

- identificēt riskam pakļauto jauniešu problēmas, 

- sniegt izpratni par pilsoniskumu, 

- iepazīstināt ar dažādām pieejām, kā piemēram: izpratne, 

prasmes, attieksme un vērtības, kas ļauj riskam pakļautiem 

jauniešiem aktīvi un atbilstoši pildīt pilsonisku un sociālu lomu 

pieaugušo dzīvē 

Mērķa grupa Cilvēki, kuri strādā ar jauniešiem un jaunieši 

Aktivitātes veids  Diskusija, Grupu darbs, Prezentācija 

Ativitātes apraksts 

1. Diskusija par tēmu: Ar kādām problēmām saskaras jaunieši, 

kuriem draud sociālā atstumtība? 

2. Noteikt problēmas vietējā vidē, kurā darbojas mērķagrupa. 

3. Noteikt visefektīvākos veidus, kā sasniegt riskam pakļautos 

jauniešus.  

4. Iepazīties ar komunikācijas veidiem ar riskam pakļauto 

jauniešu grupām. 

5. Diskusija par mūsdienu tehnoloģiju nozīmi, lai efektīvi 

sasniegtu  riskam pakļautos jauniešus. 

6. Diskusija par to kā izmantot esošās institūcijas sabiedrībā 

(skolas, neformālās jauniešu grupas, jaunatnes organizācijas, 

jauniešu centri, pilsoniskas organizācijas, utt.), lai sasniegtu 

riskam pakļautos jauniešus. 

7. Iepazīties ar veidiem, kā ņemt vērā jauniešu intereses. 

8. Iepazīties ae interesantu kampaņu piemēriem, kas piesaista 

riskam pakļauto jauniešu uzmanību.  

Norises vieta Sanāksmes telpa 

Nepieciešamie materiāli Papīrs piezīmēm 

 



 

 

1.1.2. Dažādās komunikācijas formas 

 

 Kuras ir pašas efektīvākās komunikācijas formas? Kā sazināties ar riskam pakļautiem 

jauniešiem? 

 Komunikācija ar jauniešiem mūsdienās ir ārkārtīgi sarežģīts process. Pētījumi par 

laiku, ko jaunieši pavada pie mūsdienu tehnoloģijām, liecina, ka: lielākā daļa pusaudžu 

pavada pie datoriem vidēji divas stundas dienā; vairāk nekā 50 procenti jauniešu izmanto 

tūlītējās ziņojumu apmaiņas programmas, lai ikdienā sazinātos ar saviem draugiem; ar 

tradicionālajiem saziņas veidiem ir grūti sasniegt jauniešus. Lai sasniegtu riskam 

pakļautos jauniešus, cilvēkiem, kas strādā ar jauniešiem, ir jāmeklē mūsdienu saziņas veidi. 

 Sociālās kampaņas un vietējie pasākumi ir tādas komunikācijas formas, kas ir 

vēlamas, jo tās maina uzskatus, attieksmi un ieradumus, bez kuriem nevar panākt ilgstošas 

izmaiņas pilsoniskajā līdzdalībā. Sociālās kampaņas un vietējie pasākumi var būtiski ietekmēt 

nelabvēlīgas realitātes maiņu. Tagadne ir veidota tā, ka cilvēki uzzina par svarīgiem 

jautājumiem un problēmām, kam būtu jāpievēršs uzmanība, ar sociālo kampaņu palīdzību. 

Sociālās kampaņas atklāj aktuālus jautājumus, kuri netiek apspriesti nedz ģimenē, nedz skolā 

vai vietējā sabiedrībā: tabu tēmas, problēmas, kas netiek pieminētas vai tiek ignorētas. 

 Sociālā kampaņa ir izglītības un izpratnes veicināšanas pasākumu piemērs, kuru 

mērķis ir mainīt auditorijas attieksmi un/vai rīcību un kuriem ir trīs savstarpēji saistīti sociālie 

mērķi: 

- parādīt problēmas (jautājuma) nozīmīgumu, t. i., ietekmēt uzskatus; 

- mainīt attieksmi pret problēmu un cilvēkiem, kurus skar konkrētā problēma, t.i., 

veidot attieksmi; 

- nostiprināt jaunus uzvedības modeļus, t.i., veidot ieradumus. 

 Sociālā kampaņa, lai atrisinātu sociālo problēmu, ir vērsta ne tikai uz cilvēkiem, ko tā 

skar tieši, bet arī uz plašāku auditoriju. Ietekmējot tikai indivīdus, kas tieši iesaistīti 

konkrētajā problēmā, ilgstošas un būtiskas pārmaiņas nav iespējamas. Tāpat sociālās 

kampaņas, kas vērstas uz pilsonisko tikumu, jāorientē ne tikai uz riskam pakļautiem 

jauniešiem, bet arī uz plašāku sabiedrību, kas radītu sociālos apstākļus, kas ir labvēlīgi riskam 

pakļauto jauniešu publiskām aktivitātēm. 

 Vietējie pasākumi (notikumi) ir ļoti svarīgs instruments, lai atbalstītu jebkuru 

jauniešu sociālās un pilsoniskās iesaistīšanās procesu. Vietējie pasākumi (notikumi) var būt 



 

 

gan kampaņas elementi, iekļaujoties plašākā kampaņā, gan pilnīgi neatkarīgas un unikālas 

aktivitātes. Vietējo pasākumu (notikumu)  mērķis ir gan aktivizēt jauniešus, iesaistot viņus ne 

tikai plānošanas procesā, bet arī projekta īstenošanā un izvērtēšanā, gan arī integrēt, izglītot 

un popularizēt viņus. Vietējie pasākumi (notikumi) var mainīt attieksmi, uzvedību un 

paradumus un radīt interesi par sabiedriskajiem procesiem, kā arī stimulēt interesi par 

citiem jautājumiem, piemēram, par pilsoniskajām vērtībām. Vietējo pasākumu 

(notikumu) raksturīga iezīme ir tā, ka tie ir neierobežoti tematiski un formāta ziņā un tos visus 

nemaz nav iespējams uzskaitīt. Slavenākie ir festivāli, pikniki, ralliji, sacensības, izstādes, 

karnevāli, brīvdienu tikšanās, semināri, nometnes, atklātas diskusijas. 

 Vietējiem pasākumiem (notikumiem) jābūt cieši saistītiem ar visu jauniešu sociālā 

kapitāla iegūšanas procesu, ja tie ir paredzēti, lai labi pildītu komunikācijas funkcijas. Šeit ir 

jāņem vērā noteikti principi. Pirmkārt, vietējā pasākuma (notikuma) veidu nosaka jaunieši 

kopā ar vietējo sabiedrību. Vietējie pasākumi (notikumi) ir jāplāno, jāīsteno un jāizvērtē. 

Šeit ir būtiski, ka vietējās institūcijas, kas darbojas konkrētā jomā, sadarbotos. Otrkārt, 

vietējiem pasākumiem (notikumiem) būtu jāreaģē uz vajadzībām, un tiem būtu jābūt kas 

vairāk kā vienkārši jautram laika pavadīšanas veidam. Ir būtiski pārliecināties, ka vietējie 

pasākumi (notikumi) aktivizē, integrē un piedāvā pilsonisko izglītību. Treškārt, vietējiem 

pasākumiem (notikumiem) jābalstās uz vietējo potenciālu, kas ietver vietējo resursu 

izmantošanu un vietējo tradīciju uzlabošanu. 

 Cilvēku, kas strādā ar jauniešiem, uzdevums ir radīt vidi kopīgam jauniešu un vietējās  

sabiedrības darbam un atbalstīt iesaistītās personas visā procesā. 

 

Aktivitātes nosaukums Kā iesaistīt jauniešus? 

Aktivitātes mērķis 
Apmācīt kā iesaistīt riskam pakļautos jauniešus pilsoniskās 

aktivitātēs  

Mācīšanās mērķi 

- identificēt riskam pakļauto jauniešu problēmas, 

- sniegt izpratni par pilsoniskumu, 

- iepazīstināt ar dažādām pieejām, kā piemēram: izpratne, 

prasmes, attieksme un vērtības, kas ļauj riskam pakļautiem 

jauniešiem aktīvi un atbilstoši pildīt pilsonisku un sociālu lomu 

pieaugušo dzīvē 

Mērķa grupa Cilvēki, kuri strādā ar jauniešiem un jaunieši 

Aktivitātes veids  Diskusija, Grupu darbs, Prezentācija 



 

 

Ativitātes apraksts 

Diskusija grupās un prezentācijas par to Kādas ir komunikācijas 

formas darbam ar riskam pakļautiem jauniešiem? Diskusija 

lielajā grupā. 

Norises vieta Sanāksmes telpa 

Nepieciešamie materiāli Papīrs piezīmēm 

 

1.1.3. Tehnoloģiju loma un citas metodes/rīki  

 

Mūsdienu tehnoloģijām, kas ir ļoti svarīgas jauniešiem un, pats svarīgākais, ko jaunieši 

izmanto, lai sazinātos savā starpā un ar citiem, ir ārkārtīgi liela nozīme, lai sasniegtu 

riskam pakļautos jauniešus. Plānojot sociālās kampaņas un vietējos pasākumus (notikumus), 

ir jāizvēlas veidi kā ietekmēt mērķauditoriju, t.i., kanāli un komunikācijas līdzekļi, kas tiks 

izmantoti sociālo kampaņu un vietējo pasākumu (notikumu) norisē. Tā kā internets ir 

mūsdienu jaunatnes ierasta darbošanās vide, tas jāizmanto, lai veidotu jauniešu pilsonisko 

apziņu. Caur internetu var sasniegt tos jauniešus, kuri paši individuāli neizzina 

jautājumus, kas saistīti ar pilsonisko sabiedrību - jauniešiem var pastāstīt par interesantiem 

materiāliem internetā, un viņi paši vēlēsies uzzināt vairāk par tiem. Mērķi mainīt uzvedību, 

attieksmi un paradumus nevar sasniegt tikai ar viena veida mediju. Sociālās kampaņas 

kontekstā  komunikācijas kanāli var ietvert vietējos plašsaziņas līdzekļus, reklāmas 

aģentūras,  informācijas dēļus, tīmekļa vietnes, pastkastītes, kur var iemest brošūru, 

stendu pie festivāla norises vietas, kā arī sabiedriskas tikšanās. Bukleti, plakāti, 

prezentācijas, reklāmas, radio un televīzijas raidījumi, preses raksti, notikumi vai 

dažādi priekšmeti var būt komunikācijas rīki. 

Aktivitātes nosaukums Kā iesaistīt jauniešus? 

Aktivitātes mērķis 

Pievērst uzmanību tehnoloģiju un citu mūsdienu metožu un 

instrumentu nozīmei, iesaistot riskam pakļautos jauniešus 

pilsoniskajās aktivitātēs. 

Mācīšanās mērķi 

- veidot izpratni par mūsdienu tehnoloģiju nozīmi 

- informēt par to, kā ar mūsdienu tehnoloģijām sasniegt riskam 

pakļautos jauniešus 

- iepazīstināt ar rīkiem, kas ļautu izmantot mūsdienu tehnoloģijas 

darbā ar riskam pakļautiem jauniešiem 



 

 

Mērķa grupa Cilvēki, kuri strādā ar jauniešiem un jaunieši 

Aktivitātes veids  Diskusija, “Prāta vētra” 

Ativitātes apraksts 

1. Diskusija par tematu: Kādas jaunās tehnoloģijas var izmantot 

darbam ar jauniešiem, kuriem draud sociālā atstumtība? 

2. “Prāta vētra” par izmantojamiem komunikācijas kanāliem. 

3. Diskusija par Mūsdienu tehnoloģiju nozīmi, lai efektīvi 

sasniegtu riskam pakļautos jauniešus. 

Norises vieta Sanāksmes telpa 

Nepieciešamie materiāli Papīrs piezīmēm 

 

 

 

1.1.4. Kā izmantot esošās institūcijas (skolas, neformālās grupas, jaunatnes 

organizācijas, u.c.)?  

 

 Darbā ar atstumtiem jauniešiem vai jauniešiem, kuriem draud sociālā atstumtība, 

cilvēkiem, kas strādā ar jauniešiem būtu jāizmanto jau esošās institūcijas (skolas, neformālās 

grupas, jaunatnes organizācijas, u.c.), kas formāli vai neformāli darbojas vietējā sabiedrībā, 

ņemot vērā jauniešu sabiedrisko līdzdalību vietējā līmenī. Cilvēkiem, kas strādā ar jauniešiem  

būtu jāizveido dažādi partnerattiecību veidi, lai izmantotu esošo institūciju uzkrāto potenciālu. 

 Lai atbalstītu riskam pakļauto jauniešu pilsonisko līdzdalību, ir jāizveido plašs 

sadarbības tīkls starp jauniešiem un esošām institūcijām ar mērķi iesaistīt visus vietējos 

resursus kopīgā darbā ar mērķi panākt pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā. Tas nozīmē, 

sadarbības tīklu veidošanu un sadarbības attīstību, sagrupējot indivīdus pēc noteiktām 

pazīmēm un veidojot savstarpējas attiecības starp dažādām grupām, dažādām institūcijām, un 

arī “visiem ar visiem”. Sadarbības tīkliem jābūt atvērtām struktūrām un jāsniedzas tālāk par 

vietējo  sabiedrību, ko aptver cilvēku, kas strādā ar jauniešiem, darbība, veidojot sadarbību 

plašākā mēroga, tā stiprinot sociālo kapitālu, kas vieno dažādās sabiedrību grupas, institūcijas 

un sabiedrības plašākā mērogā. Kad attiecības noved pie kopīgas strukturētas rīcības, var sākt 

runāt par partnerību veidošanu. Attiecībā uz attiecību līmeni, mērķu sarežģītību un 

formalitātes pakāpi ir trīs partnerības pamatformas: 

1) sadarbības tīkls, 

2) koordinēta sadarbība, 

3) mērķorientēta sadarbība. 



 

 

 Sadarbības tīkls ir partnerības veids, kurā sadarbība balstās uz neformāliem 

noteikumiem un pieņēmumu, ka iesaistīšanās partnerībā neierobežo atsevišķu dalībnieku 

autonomiju. Šādas partnerības mērķis, galvenokārt, ir informācijas apmaiņa. 

 Koordinēta sadarbība nozīmē ciešākas attiecības starp partnerības dalībniekiem. 

Dalība koordinētā sadarbībā ir stabilāka nekā sadarbības tīklā. Sadarbība koordinētā sadarbībā  

ir definēta oficiālā līgumā un prasa laiku un finansiālus un citus resursus. Koordinēta 

sadarbība parasti ir saistīta ar konkrētu īstermiņa mērķi. 

 Mērķorientēta sadarbība nozīmē, ka partnerattiecībās iesaistītās personas ir cieši 

saistītas un atsakās no autonomijas, lai sadarbotos konkrētu mērķu sasniegšanā. Mērķi ir 

definēti ļoti konkrēti, visbiežāk, sarežģīti un tālejoši. Visas partneru darbības, finansiālās un 

personiskās saistības, vai saistības natūrā, ir definētas oficiālā līgumā. 

 Vietējās partnerības, kas ir oficiālu un neformālu dalībnieku apvienība, kuri 

savstarpēji sadarbojas un pārstāv dažādas sociālās dzīves jomas un dažādas sabiedrības 

grupas, ir viens no strukturētākajiem sadarbības tīklu sadarbības veidiem. Apvienojot dažādas 

iestādes, organizācijas un indivīdus, vietējās partnerības nodrošina plašāku problēmu 

perspektīvu, rada lielākas rīcības iespējas, palielina pašu darbības efektivitāti un novērš 

darbību dublēšanos. Tādējādi tiek veidots gan individuālais cilvēkkapitāls, gan konkrētās 

sabiedrības sociālais kapitāls. 

 Ir divi galvenie vietējo partnerību veidi: 

1) koordinēta partnerība;  

2) izpildpartnerība. 

 Koordinēta partnerība ir attiecības, ko var salīdzināt ar stratēģiskām grupām vietējai 

attīstībai, kuras darbojas ilgtermiņā un plašā mērogā. Koordinēta partnerība var ietvert 

dažādas darbības dažādās jomās un nozarēs. Tomēr ne visi cilvēkresursi un resursi ir iesaistīti 

individuālajās darbībās. Konkrētu projektu īstenošana ir partnerības darba grupu, kuras vada 

parterības dalībnieku izvēlētas personas, pārziņā un visu partnerības darba grupu darbību 

koordinē ievēlēts vadītājs. 

 Izpildpartnerība ir attiecības, kur vadība un resursi ir iesaistīti vienas darbības vai 

iniciatīvas īstenošanā. Šādas partnerības parasti ir īstermiņa vai vidēja termiņa partnerības, jo 

tās īsteno vienu konkrētu projektu un darbojas vienā skaidri noteiktā jomā. Partnerattiecības 

beidzas pēc tam, kad ir izpildīti uzdevumi, kuru veikšanai izpildpartnerība tika izveidota. 



 

 

 Partnerības veidošanai ir ārkārtīgi liela nozīme jauniešu pilsoniskās līdzdalības 

prasmju attīstīšanā un tādā veidā tiek ietaupīts laiks un cilvēkresursi. 

 

Aktivitātes nosaukums Kā iesaistīt jaunus cilvēkus? 

Aktivitātes mērķis 
Iemācīties, kā izmantot esošās institūcijas (skolas, neformālās 

grupas, jaunatnes organizācijas, u.c.)?  

Mācīšanās mērķi 

- apgūt prasmes izzināt vietējo vidi 

- definēt cilvēku, kuri strādā ar jauniešiem, lomu riskam 

pakļauto jauniešu iesaistē pilsoniskajās aktivitātēs 

- iepazīstināt ar rīkiem, kas palīdz veidot partnerības 

Mērķa grupa Cilvēki, kuri strādā ar jauniešiem un jaunieši 

Aktivitātes veids  Individuāls darbs 

Ativitātes apraksts 

1. Metodes, kas palīdz izzināt vietējo vidi, iepazīšana un 

praktiska pielietošana 

2. Esošo institūciju (skolas, neformālās grupas, jaunatnes 

organizācijas, u.c.) iesaistīšanas riskam pakļauto jauniešu 

sasniegšanā plānošana 

Norises vieta Sanāksmes telpa 

Nepieciešamie materiāli Papīrs piezīmēm 

 

 

1.1.5. Kas piesaista jauniešu uzmanību / kas interesē jauniešus un ir tiem saistošs? 

 

 Mūsdienu jauniešu intereses, iespējams, pilnīgi atšķiras no tā, ko viņu vecāki vai 

vecāka gadagājuma brāļi mēdza darīt savā brīvajā laikā. Mūsdienu jauniešiem 

interesantākās un atraktīvākās aktivitātes ir tās, kas sniedz vislielāko prieku un dod 

iespēju radoši pavadīt savu brīvo laiku. 

 

 Ir jaunieši, kuri katru brīvu brīdi pavada pie datora ekrāniem vai sava viedtālruņa 



 

 

ekrānā, spēlē videospēles vai pavada laiku sociālo tīklu vietnēs. Ir arī jaunieši, kuriem ir 

vaļasprieki, kas saistīti ar mūsdienu tehnoloģijām, bet kas ļauj pavadīt brīvo laiku radoši, 

aktīvi un aizraujošā veidā. 

 Viena grupa ir jaunieši, kuri interesējas par mūsdienu tehnoloģiju piedāvātajām 

iespējām. Šeit var izdalīt vairākas jomas. Viena no jomām, neapšaubāmi, ir datorspēles. 

Jaunieši lieliski pavada savu brīvo laiku, spēlējot datorspēles. Kas ir tik īpašs attiecībā uz 

datorspēlēm? Pirmkārt, sižets! Sižeti ir dažādi un katrs var atrast sižetu atbilstoši savām 

interesēm. Otrkārt, tematika! Datorspēles tiek veidotas dažādās tematikās un arī šeit ikviens 

var atrast sev piemērotu tematiku. Datorspēlēs ietvertā intriga parasti ir atkarību izraisoša, kā  

arī jaunieši rada spēles gaitu paši. Šādā veidā jaunieši rada alternatīvu tai realitātei, kurā viņi 

dzīvo. Tas ir ļoti vilinoši un var pilnībā jauniešus ievilkt, mudinot spēlēt daudz. Cita joma ir 

filmu un mūzikas lejupielāde no interneta. Lejupielādētos failus jaunieši atskaņo, tā 

pavadot  brīvo laiku - skatoties filmas un klausoties mūziku. Mūsdienās filmu un mūzikas 

failus ir iespējams lejupielādēt un atskaņot legāli un par brīvu, tieši tāpēc arvien vairāk un 

vairāk jauniešu pievēršas šādam brīvā laika pavadīšanas veidam. Pateicoties interneta 

piedāvātajām iespējām, arvien palielinās jauniešu interese par mūziku un kino. Tā pati par 

sevi ir pozitīva parādība. Jo jaunāki cilvēki lejupielādē filmas un mūziku, jo vairāk viņi var 

darīt, lai nākotnē attīstītu savus talantus filmu industrijas un mūzikas jomās. 

 Dalība fotografēšanas darbnīcās, foto pārgājieni un velopārgājieni, kā arī neparastas 

tematiskas nodarbības muzejā un tematiskas sarunas brīvā dabā var būt aizraujošs brīvā laika 

pavadīšanas veids. Pievilcīgas var būt arī brīvdabas spēles, kas iekļauj mūsdienu tehnoloģijas, 

filmu scenāriju veidošana, tehnoloģiju vēstures semināri u.c.  

 Mūsdienu jaunieši vietējos pasākumos (notikumos) iesaistās negribīgi, tāpēc būtiski ir 

piedāvāt jauniešiem tādas aktivitātes, kas pirmajā acu uzmetienā šķiet jautras, bet kuru 

slēptais mērķis ir izglītot un veidot jauniešu sociālo kapitālu. Piemēram, jaunieši tiek 

aicināti veidot izglītojošu galda spēli. Interesantu, izglītojošu galda spēli var saistīt ar 

emocijām, kas, ja tās pienācīgi stimulē, ietekmē arī jauniešu iesaistīšanos pilsoniskajās 

aktivitātēs ilgtermiņā. Emocionālajai spriedzei ir svarīga motivējoša nozīme, lai saglabātu par 

kaut ko interesi4. Jauniešiem, kuri ir emocionāli iesaistīti kā organizatori kādos vietējos 

pasākumos (notikumos), ir lielāka iespēja panākt, lai viss tiktu izdarīts kā iecerēts, nekā 

cilvēkiem, kas ir vienaldzīgi pret tiem. 

 
4
  Kamiński, A. (1966). Aktywizacja i uspołecznienie uczniów w szkole podstawowej, Warsaw, p. 43. 



 

 

 Ja cilvēki, kas strādā ar jauniešiem, vēlas efektīvi mācīt pilsonisko līdzdalību riskam 

pakļautiem jauniešiem, viņiem jāpārzina, kas interesē riskam pakļautos jauniešus. Jo īpaši, 

organizējot sociālās kampaņas, cilvēkiem, kas strādā ar jauniešiem, būtu jāizmanto savas 

zināšanas par to, kas interesē riskam pakļautos jauniešus. 

Aktivitātes nosaukums Kā iesaistīt jaunus cilvēkus? 

Aktivitātes mērķis 
Iemācīt, kā izmantot riskam pakļauto jauniešu intereses, lai 

veicinātu riskam pakļauto jauniešu iesaisti pilsoniskajās aktivitātēs. 

Mācīšanās mērķi 

- riskam pakļauto jauniešu dažādo interešu apzināšana 

- iemācīties apzināties to, cik svarīgi ir izmantot riskam pakļauto 

jauniešu intereses, lai veicinātu viņu pilsonisko aktivitāti 

- iepazīt tādus rīkus kā izpratne, prasmes, attieksme un vērtības, kas 

ļauj iesaistīt riskam pakļautos jauniešus, lai viņi varētu piedalīties 

sabiedriskajā dzīvē 

Mērķa grupa Cilvēki, kuri strādā ar jauniešiem un jaunieši 

Aktivitātes veids  Individuāls darbs, Diskusija 

Ativitātes apraksts 

1. Mūsdienu jauniešu interešu identificēšana individuāli un 

diskusija par identificētajām interesēm grupā. 

2. Prezentācija par veidiem, kā izmantot riskam pakļauto jauniešu 

intereses, lai veicinātu viņu pilsonisko aktivitāti. 

Norises vieta Sanāksmes telpa 

Nepieciešamie 

materiāli 
Papīrs piezīmēm 

 

1.1.6.  Interesantu kampaņu piemēri riskam pakļauto jauniešu / jauniešu kopumā 

uzrunāšanai  

 

 Viena no interesantākajām sociālajām kampaņām, kas piesaistīja riskam pakļauto 

jauniešu uzmanību, bija nacionāla mēroga sociālā kampaņa Polijā “Krzywo weszło – zmień 

ustawienia” [Radās kļūda – mainiet iestatījumus], ko organizēja Valsts Narkotiku 

profilakses birojs un Polijas Narkotiku politikas sadarbības fonds. Sociālā kampaņa bija 

paredzēta jauniešiem vecumā no 16 līdz 20 gadiem un viņu vecākiem. Tās mērķis bija 

popularizēt veselīgu dzīvesveidu un izglītot par narkotiku lietošanas un izgatavošanas 

bīstamību. Sociālās kampaņas organizatori vēlējās parādīt, cik bīstama un riskanta ir 



 

 

psihoaktīvo vielu lietošana, un ka bez tām ir iespējams dzīvot laimīgu dzīvi. Kampaņa 

norisinājās no 2018.gada novembra līdz 2019.gada decembrim.  

 https://krzywoweszlo.pl/ 

Izmanatojot masu medijus un mūsdienu komunikācijas rīkus, sociālās kampaņas mērķis bija 

sasniegt aptuveni 2 miljonus poļu. Sociālās kampaņas galvenais elements bija vienkārša 

tiešsaistes spēle un zināšanu bāze, kas pieejama www.krzywoweszlo.pl. Spēles spēlēšana un 

izvēles, ko spēlētājs izdarīja spēles laikā, parādīja “ceļazīmes”, kurām sekot dzīvē. Sociālā 

kampaņā izmantoja spēli kā mācību metodi un tekstus spēlei un kampaņas tīmekļa vietni 

izveidoja narkotiku profilakses eksperti. Izmantojot interneta spēli, kas bija pievilcīga un tuva 

jauniešiem, tika izplatītas zināšanas gan par psihoaktīvo vielu ietekmi, lietošanas riskiem, gan 

par alternatīviem veidiem, kā apmierināt kādas vajadzības, un jaunieši bija gatavi reaģēt uz 

problēmu, kas saistīta ar narkotikām un kuras, iespējams, ir atrodamas pie cilvēkiem, kuri 

uzturas jauniešu apkārtējā vidē. Sociālā kampaņa tika reklamēta sociālo tīklu vietnēs un 

tīmekļa vietnēs, kuras bieži apmeklē jaunieši. To atbalstīja arī influenceri un slavenības, kas 

piedalījās kampaņas vērtību popularizēšanā. Tiešsaistes pasākumus papildināja stendu 

kampaņa un kampaņa uz sabiedriskā transporta piecās lielākajās Polijas pilsētās. Kampaņas 

veicināšanas plakāti bija izvietoti vidusskolās un dzīvokļu ēku koplietošanas telpās. 

Organizatori piedalījās arī mūzikas pasākumos, zinātniskos pasākumos un ģimenes piknikos, 

kas bija adresēti mērķa grupai5. 

 Vēl vienu valsts mēroga sociālo kampaņu uzsāka Aflofarm fonds (Polija). Sociālās 

kampaņas “Neapdedzināties sākuma posmā” galvenais mērķis bija veicināt pretsmēķēšanas 

attieksmi jauniešiem vecumā no 12 līdz 16 gadiem, jo īpaši cīņā par pirmo cigareti. Sociālā 

kampaņa aptvēra galvenos plašsaziņas līdzekļus: presi, televīziju, radio un sociālos medijus. 

Sociālās kampaņas patrons bija  izglītības ministrs. Sociālā kampaņa tika īstenota caur TV un 

radio raidījumiem, izglītojošu filmu, kuras mērķauditorija ir jaunieši, tīmekļa vietni un 

 
5
  https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=8225977 

https://krzywoweszlo.pl/


 

 

sociāliem medijiem, tostarp Facebook. Fonds bija sagatavojis arī sociālās kampaņas reklāmas 

raidījumu. Visa sociālā kampaņa tika vērsta uz izglītojošu filmu, kas veidota sadarbībā ar 

Discovery Networks CEEMEA. Galvenie filmas varoņi ir arī sociālās kampaņas vēstnieki. 

Filma ir sadalīta 7 daļās, no kurām katra apskata citu problēmu, kas saistīta ar smēķēšanu. 

Makiejs “Gleba” Floreks, dejotājs un horeogrāfs, parādīja smēķēšanas ietekmi uz fizisko 

sagatavotību. “Mis Polija 2016” Izabella Krzana runāja par to, kā smēķēšana ietekmē izskatu 

un dziedātāja Natālija Leszs dalījās domās, kā smēķēšana  apgrūtina ceļošanu.6 

 Vēl viens interesants sociālās kampaņas piemērs ir sociālā kampaņa Polijā “Wyloguj 

się do życia… a robi się to tak!” [“Atsakieties no dzīves... un tas tiek darīts šādi!”], kas 

notika no 2014.gada rudens līdz 2015.gada beigām. Projektu īstenoja Fundacja 

Innowacyjnych Rozwiązań Społecznych i Terapeutycznych – PIRMAIS [Inovatīvu sociālo un 

terapteisko risinājumu fonds – PIRMAIS] sadarbībā ar Valsts Narkotiku profilakses biroju. 

Sociālās kampaņas uzdevums bija pievērst uzmanību interneta pārmērīgas un nekontrolētas 

lietošanas riskam. Sociālai kampaņai bija uzdevums rosināt jauniešus attīstīt savas intereses 

ārpus virtuālās pasaules un gudri un konstruktīvi savienot vienu ar otru. Sociālās kampaņas 

autori vēlējās atrast alternatīvu interneta piedāvātajām atrakcijām. Sociālās kampaņas autori 

pievērsās sportam un mūzikai, jo paši jaunieši pētījumos tieši šīs jomas visbiežām atzīmēja kā 

jomas, kas sniedz pozitīvas emocijas. Tāpēc paar sociālās kampaņas goda vēstniekiem tika 

izvēlēti mūziķi un sportisti. Kampaņā piedalījās slaveni reperi, piemēram, Ten Typ Mes, 

Stasiak un Pjus (2cztery7), un futbola zvaigznes Vojceks Sžesnijs (Wojciech Szczęsny) un 

Roberts Levanddovskis (Robert Lewandowski). 

 Sociālās kampaņas ietvaros tika izveidotas filmas ar populāro reperu un slaveno 

futbolistu piedalīšanos. Sociālās kampaņas organizatori organizēja arī konkursu jauniešiem: 

labākā ideja bezsaistes aktivitātei (Start-Up) - “Kā tas tiek darīts pie Tevis?”. Uzvarētājiem 

balvā tika piešķirts finansējums bezsaistes aktivitātes īstenošanai, kā arī profesionāla 

filmēšanas komanda veidoja reklāmas pārraidi par “Start-up”, visu pārraides filmēšanas laiku 

pavadot kopā ar uzvarētājiem. Kampaņā bija iekļauti arī semināri pedagogiem, vecākiem un 

aizbildņiem, kuri pieejami arī internetā. Šī sociālā kampaņa veicināja veselīgu un drošu 

interneta lietošanu (apgūtas jaunas zināšanas un meklētas daudveidīgas personiskās attīstības 

iespējas), un, pateicoties sociālās kampaņas produktu plašajai pieejamībai, vecāki un aizbildņi 

 
6  http://www.niespalsienastarcie.pl 



 

 

varēja padziļināt savas zināšanas par jauniešu atkarību no interneta.7 

 

 

Aktivitātes nosaukums Kā iesaistīt jauniešus? 

Aktivitātes mērķis 
Iepazīstināt ar interesantām sociālām kampaņām, kas piesaista 

jauniešu uzmanību 

Mācīšanās mērķi 

- informēt par to, kas ir sociālā kampaņa 

- iepazīties ar interesantām sociālām kampaņām, kas piesaista 

jauniešu uzmanību 

Mērķa grupa Cilvēki, kuri strādā ar jauniešiem un jaunieši 

Aktivitātes veids  Prezentācija, Diskusija 

Ativitātes apraksts 

1. Prezentācija par tēmu Kas ir sociālā kampaņa? Kādi ir tās 

mērķi? 

2. Interesantu sociālo kampaņu, kas piesaista jauniešu uzmanību, 

piemēru prezentācija. 

3. Diskusija grupā. 

Norises vieta Sanāksmes telpa 

Nepieciešamie materiāli Papīrs piezīmēm 

 

 

1.2. Kā motivēt jauniešus līdzdarboties? 

 

1.2.1. Kāpēc ir svarīga pilsoniskā līdzdalība? 

 

 Pilsoniskā līdzdalība ir daudzdimensiju un tā attiecas uz dažādām sociālās un 

ekonomiskās dzīves jomām. Pilsoniskā līdzdalība var attiekties gan uz individuālām 

izvēlēm,  kas saistītas ar indivīda ikdienu, līdzdalību sabiedrības sociālajā dzīvē, gan 

indivīda iesaistīšanos demokrātiskas valsts struktūru un institūciju darbībā. 

 Sabiedrības līdzdalība valsts iestāžu lēmumu pieņemšanā ir salīdzinoši jauns jautājums 

valsts pārvaldes sistēmā. Pilsonisā līdzdalība Eiropā ir kļuvusi par populāru jautājumu tikai 

apmēram pēdējo desmit gadu laikā, kas ir saistīts ar pakāpeniskām sociālām un politiskām 

 
7  

http://www.archiwum.mz.gov.pl/inne/kampania-wyloguj-sie-do-zycia-a-robi-sie-to-tak/ 



 

 

pārmaiņām. Jautājums par pilsonisko līdzdalību valsts pārvaldē Rietumvalstīs tiek uztverts kā 

viena no galvenajām politiskajām prioritātēm, un tas ļoti bieži tiek atspoguļots gan valsts, gan 

vietējā līmenī īstenotajā politikā8. 

 Pilsoniskās sabiedrības veidošanā izšķiroša nozīme ir jauniešu, jo īpaši riska 

grupu jaunniešu, pilsoniskajai līdzdalībai. Jauniešu līdzdalības publiskos jautājumos 

prakse ir pozitīvs signāls nākotnei un sniedz jauniešiem iespēju justies atbildīgiem par 

vispārējo labumu un iesaistīties sabiedriskajā un pilsoniskajā dzīvē. 

 Rodas jautājums, kāpēc pilsoniskā līdzdalība ir tik svarīga? Pirmkārt, tas nozīmē, ka 

indivīda piederības un pašaktualizācijas nepieciešamība sabiedrībā ir lielā mērā apmierināta. 

Nepieciešamība iekļauties, kā to cita starpā nosaka Maslova sociālo vajadzību piramīda, tiek 

apmierināta caur līdzdalību. Tādēļ pilsoniska līdzdalība ir svarīga ikvienam cilvēkam 

personisku iemeslu dēļ un tam ir vairāki citi sociāla rakstura labumi. 

 Pilsoniskā līdzdalība ir svarīga, jo tā ļauj pilsoņiem uzzināt par un izprast vietējo  

publiskās pārvaldes iestāžu nodomus. Nodrošinot pilsonisko līdzdalību, publiskās pārvaldes 

iestādes lēmumi kļūst leģitīmi, t.i.,  publiskās pārvaldes iestādes pieņem saistošus lēmumus 

vēlētāju vārdā un sabiedrības labā, kam sabiedrība ir devusi piekrišanu. Tādējādi vietējā 

sabiedrība ietekmē tai svarīgu lēmumu pieņemšanu, kas nozīmē demokrātijas principu pareizu 

izpratni un piemērošanu. 

 Ja iedzīvotāji piedalās publiskās pārvaldes iestāžu darbā, vietējās vajadzības var labāk 

izprast un novērtēt. Tādējādi ir iespējams veikt darbības, kas veicina situācijas uzlabošanos, 

problēmas risināšanu vai vismaz problēmas mazināšanu. 

 Pilsoniskums veicina ātru reakciju uz problēmām, kas rodas. Pilsoniskajā sabiedrībā 

pastāv laba saziņa starp iedzīvotājiem, kurus saista sociālās saites. 

 Pilsoniskās līdzdalības būtība ir vietējās sabiedrības līdzdalība ne tikai konkrētās 

problēmas risinājuma vai pieejas izstrādes procesā. Iedzīvotāji ir tieši iesaistīti 

konkrētas problēmas risināšanas procesā; viņi ir daļa no risinājuma. Tas iedzīvotājos 

rada atbildības sajūtu un palielina viņu sociālo kapitālu. 

 Sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos dažādos pārvaldības līmeņos 

palielina uzticību vietējām institūcijām. Ideju apmaiņa starp vietējām institūcijām un 

 
8
  Smith, G. (2005), Beyond the Ballot: 57 Democratic Innovations from Around the World. A report for 

the Power Inquiry, London. 



 

 

iedzīvotājiem ir konstruktīva, un tās mērķis ir risināt problēmu, nevis meklēto atbildīgo. 

 Esošie vietējie resursi un to potenciāls tiek izmantoti problēmu risināšanai. 

Sabiedrības sadarbība ar vietējām institūcijām sniedz plašas iespējas izmantot dažādas 

kompetences, prasmes, cilvēkus un institūcijas. 

 Pilsoniskajā sabiedrībā iedzīvotāji nav pasīvi pakalpojumu saņēmēji, bet aktīvi 

pārmaiņu veidotāji. Iedzīvotājiem ir iespēja rīkoties vietējās sabiedrības labā, piemēram, 

organizēt naudas un mantu vākšanas kampaņas, vākt parakstus svarīgai sociālai kampaņai un 

apzināties, pie kurām valsts vai vietējām institūcijām būtu jāgriežas, lai atrisinātu konkrēto 

problēmu. 

 Pilsoniska sabiedrība rada dialoga un jaunrades kultūru, ievērojot visu pilsoņu tiesības 

(un tādējādi cilvēktiesības) neatkarīgi no to nacionālās, etniskās un rasu piederības. 

Iedzīvotāji, neatkarīgi no to piederības, darbojas kopējam labumam. Turklāt iedzīvotāji dalās 

ar savām idejām, kas ietekmē risinājumu daudzveidību. 

 Dialoga kultūra un sadarbība pilsoniskajā līdzdalībā novērš iespējamos nākotnes 

konfliktus, jo īpaši tos, kas attiecas uz strīdīgiem jautājumiem. Jau daudzus gadus vietējās 

kopienas izstrādā konkrētus sadarbības standartus kopīgam darbam, uz kuriem tās var 

atsaukties, ja rodas strīdīgi jautājumi. 

 Pilsoniska līdzdalība vispirms ir svarīga vietējai sabiedrībai. Īstenojot savas 

demokrātiskās tiesības, iedzīvotāji var piedalīties vietējā sabiedriskajā dzīvē un ietekmēt tajā 

notiekošo. 

 

Aktivitātes nosaukums Kā motivēt jauniešus piedalīties pilsoniskajās iniciatīvās? 

Aktivitātes mērķis 
Iemācīt kā motivēt riskam pakļautus jauniešus aktīvi piedalīties 

pilsoniskajās iniciatīvās 

Mācīšanās mērķi 
- informēt par pilsoniskās līdzdalības nepieciešamību 

- veicināt dialoga un sadarbības kultūr 

Mērķa grupa Cilvēki, kuri strādā ar jauniešiem un jaunieši 

Aktivitātes veids  Prezentācija, Individuāls darbs, Diskusijas 

Ativitātes apraksts 

1. Prezentācija Kas ir pilsoniskā līdzdalība? 

2. Noteikt vietējās vajadzības un definēt pilsonisko līdzdalību. 

3. Veikt SVID analīzi par pilsonisko līdzdalību vietējās sabiedrībā. 



 

 

4. Diskusija tematikā. 

Norises vieta Sanāksmes telpa 

Nepieciešamie materiāli Papīrs piezīmēm 

 

 

1.2.2. Kā popularizēt aktīvu pilsoniskumu / jauniešu, jo īpaši riskam pakļauto jauniešu, 

iesaiste 

 

 Pilsoniskajā sabiedrībā svarīgs jautājums ir jauniešu, jo īpaši riskam pakļautu jauniešu, 

pilsoniskā līdzdalība. Pilsoniskās līdzdalības aktivitātes būtu jāveicina un jāizplata, lai ar 

labiem piemēriem iedvesmotu arvien jaunu pilsonisko līdzdalību. 

 Pilsoniskās līdzdalības veicināšana ir viens no lielākajiem uzdevumiem cilvēkiem, 

kuri strādā ar jauniešiem. Pilsonisko līdzdalību jāveicina divos virzienos. No vienas puses, 

jāizmanto mūsdienu tehnoloģijas un viņu piedāvātās iespējas, no otras puses, jauniešiem  

jāpiedāvā tieša līdzdalība vietējos pasākumos (notikumos), ar kuru palīdzību tiktu veicināta 

labā prakse pilsoniskās līdzdalības jomā. 

 Attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu popularizēšanu, pētījumi liecina, ka televīzija, radio 

un prese joprojām ir efektīvs līdzeklis, lai sasniegtu jauniešus. Tomēr mūsdienās internets ir 

neaizstājams masu informācijas līdzeklis. Jauniešiem mūsdienās televīzija pastāv, bet tikai 

līdzās internetam, kas ir galvenais saziņas līdzeklis. Tieši internetā jaunieši skatās filmas, TV 

seriālus, socializējas tērzētavās, apmainās ar piezīmēm un pavada savu brīvo laiku. Caur 

tādiem populāriem sociāliem medijiem kā Facebook, Instagram un Snapchat lieliski var 

veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību. Tie var būt desmit sekunžu gari video rullīši vai 

baneri, kas parādās, apmeklējot spēļu vietnes vai sociālo tīklu vietnes.  

 Ir vērts izmantot reklāmas speciālistu ieteikumus, kuri ir veikuši daudzus pētījumus un 

zina, kas jauniešus uzrunā. Pirmkārt, jaunieši novērtē īsus, saprotamus vēstījumus. 

Vēstījumam ir jābūt saistītam ar jauniešiem aktuālām problēmām, lai parādītu, ka 

mediji saprot jauniešus. Īsas interaktīvās formas vai īsi video YouTube ir īpaši apsveicami 

un pieprasīti. Otrkārt, vēstījumam, ko nodot jauniešiem, jābūt emocionālam. Tas liek 

skatītājam domāt, ka veicamā darbība ir nepieciešama, lai viņi kļūtu pievilcīgāki, laimīgāki 

vai pašpārliecinātāki nekā tagad. Tieši emocionāli vēstījumi sasniedz jauniešus, jo šajā dzīves 

posmā viņi ir uzņēmīgi pret apliecinājumiem un vienlaikus viņiem ir vajadzīgi apliecinājumi, 



 

 

lai kļūtu sociāli aktīvi. Mūzika ir ļoti svarīga jauniešiem. Skaņu celiņiem un melodijām ir 

nozīmīga loma viņu dzīvē. Tāpēc vēstījumā būtu jāizmanto pikanta dziesma, un dziesmai 

jābūt ar ilustrācijām. Lai veicinātu jauniešu pilsonisko līdzdalību, ir vērts iesaistīt zvaigznes 

jeb slavenības, kuras jaunieši apbrīno un kuras ir jauniešu elks. Šādi cilvēki neticami piesaista 

jauniešu uzmanību. 

Aktivitātes nosaukums Kā motivēt jauniešus piedalīties pilsoniskajās iniciatīvās? 

Aktivitātes mērķis 
Iemācīt kā motivēt riskam pakļautos jauniešus aktīvi piedalīties 

pilsoniskajās iniciatīvās 

Mācīšanās mērķi 
- informēt par nepieciešamību veicināt pilsonisko līdzdalību 

- iemācīties kā veicināt pilsonisko aktivitāti 

Mērķa grupa Cilvēki, kuri strādā ar jauniešiem un jaunieši 

Aktivitātes veids  Individuāls darbs, Diskusijas 

Ativitātes apraksts 

1. Noteikt vietējās vajadzības un definēt pilsonisko līdzdalību. 

2. Sagatavot īsu informāciju par vietējiem pasākumiem 

(notikumiem), izvietošanai Facebook. 

3. Diskusija par ieguvumiem no pilsoniskās aktivitātes 

veicināšanas. 

Norises vieta Sanāksmes telpa 

Nepieciešamie materiāli Papīrs piezīmēm 

 

1.2.3. Vietējo pilsonisko projektu piemēri 

 

 Kā dalība vietējos pilsoniskajos projektos palīdz attīstīt noteiktas prasmes, palielina 

zināšanas, palīdz izveidot jēgpilnus kontaktus utt.? 

 Polijas publiskajā telpā ir parādījušies virkne vietējo pilsonisko projektu. Viens no 

tiem ir projekts “The Lesser Poland Polish Holidays” (Mazā Polija, Poļu Brīvdienas), kas 

tika sagatavots bērnu un jauniešu patriotiskai un pilsoniskai izglītošanai. Aurea Libertas 

institūts šo projektu īstenoja partnerībā ar Fundacja Na Pomoc 2013. un 2014.gadā 9 

mēnešus. Šajā laikā tika organizēti 16 īsāki un garāki braucieni. Dalībniekiem bija iespēja 

piedalīties fotografēšanas darbnīcās, pārgājienos un riteņbraucienos, kā arī neparastās 

nodarbībās muzejā un brīvdabas talkās. Un tas viss, lai iepazītu viņu mazo dzimteni 

Małopolsku (Mazo Poliju) labāk un lai labāk izprastu bieži vien grūto un sarežģīto savas lielās 



 

 

dzimtenes – Polijas vēsturi, kur viņi ir dzimuši un kur dzīvo katru dienu. Projekts bija cieši 

saistīts ar Polijas valsts svarīgāko svētku kanonu – 3.maiju (Konstitūcijas diena, Bruņoto 

spēku diena un Nacionālā Neatkarības diena) - kā skaidri redzamu Polijas un poļu identitātes 

kopienas simbolu. Viens no elementiem, kas veicināja jauniešu līdzdalību, bija mākslas 

mediju iesaiste – galvenokārt fotografēšana un dokumentālā filma. Projekta laikā jaunieši 

uzņēma vairākus tūkstošus fotogrāfiju, dokumentēja apmeklētās vietas un stāstus.  Projektā 

piedalījās jaunieši no Intervention Social and Care Centre for boys un no SOS Therapy Centre 

of the Piarist Fathers Krakovā. Fotoalbums The Lesser Poland Polish Holidays” (Mazā 

Polija, Poļu Brīvdienas) ir kļuvis par kopsavilkumu viņu ceļojumam cauri tradīcijām un 

kultūrai.9 

 Pilsoniskās izglītības centra projekts “Jaunieši Balso” ir vēl viens pilsoniska projekta 

piemērs. Projektā piedalījās arī jaunieši no Zefa Szkóre Gastronomicznych No.1 [Kulinārijas 

mākslas vidusskola Nr.1] no Krakovas. Projekts tika īstenots 2015./2016.mācību gadā. 

Projekta ietvaros skolēni ievēlēja jaunu Skolēnu padomi 2015.-2017.gadam. Projektā 

“Jaunieši Balso” piedalījās pēdējo pamatskolas klašu skolēni un vidusskolēni. Projekta 

ietvaros skolēni sagatavoja un īstenoja dažādas izglītojošas aktivitātes savā skolā. Visas 

izglītojošas aktivitātes bija saistītas ar pilsoņu līdzdalības demokrātiskās vēlēšanās principiem 

un nozīmi. Jaunieši rīkoja debates, seminārus, informatīvas kampaņas un atbalstošas 

kampaņas. Jauniešu vēlēšanu organizēšana skolā bija aktivitāšu kulminācija. Vēlēšanas tika 

organizētas līdzīgi vispārējām vēlēšanām. Skolēni iepazina balsošanas noteikumus un 

svarīgumu praksē, kā arī praktizēja pilsoniskumu, bieži vien pirmo reizi. Piedaloties vēlēšanu 

kampaņā un vēlēšanās Skolēnu padomē, skolēni piedalījās Skolēnu padomes izveidē savu 

interešu pārstāvēšanai skolā, un uzņēmās atbildību par savu izvēli. 

 

https://pixabay.com/fr/photos/choix-s%C3%A9lectionnez-d%C3%A9cider-d%C3%A9cision-2692575/ 

 Piedaloties projektā, skolēni: 

• ieguva zināšanas par pilsonisko līdzdalību, vēlēšanu likumu, valsts un Eiropas 

Parlamenta pilnvarām; 

 
9
  https://aurealibertas.org/projekty/edukacja-obywatelska-mlodziezy/ 

https://pixabay.com/fr/photos/choix-s%C3%A9lectionnez-d%C3%A9cider-d%C3%A9cision-2692575/


 

 

• tika uzkrāta pieredze pilsoniskās līdzdalības jomā un par rīcību sabiedrības interesēs; 

• piedalījās debatēs pirms balsošanas par jautājumiem, kas ir svarīgi viņu valstij un 

Eiropas Kopienai, ievērojot labas diskusijas noteikumus; 

• skolēni paši organizēja un vadīja Skolēnu padomes vēlēšanas, kā arī iepazinās ar 

balsošanas noteikumiem un nozīmi praksē. 

 Projekts “Jaunieši Balso” ir ārkārtīgi interesanta pieredze demokrātijā, laba iespēja 

piedalīties interesantos pasākumos un lieliska mācīšanās, lai pieņemtu lēmumus sabiedrībai 

aktuālos  jautājumos. Ar savu līdzdalību skolēni apliecināja, ka, lai gan viņi ir nepilngadīgi, 

viņiem ir savi uzskati un redzējums, viņi vēlas un spēj būt aktīvi un atbildīgi pilsoņi10. 

 Ārpus Polijas var atrast daudz interesantu pilsonisko projektu. Kā piemēru var minēt 

projektu “Jaunie starpkultūru dialoga vēstnieki”, ko iniciēja Dravinja ielejas jauniešu 

centrs Slovēnijā un kas darbojās kā galvenais šī projekta organizators un koordinators. 

Projekts tika īstenots laika posmā no 2009. līdz 2012.gadam. Katru gadu projektā piedalījās 

vairāk nekā 500 jauniešu. Projekts paredzēja saiknes izveidi starpkultūru dialoga ietvaros un 

labākas izpratnes veicināšanu par citu valstu kultūrām. Projekta galvenais mērķis bija veicināt 

dažādu kultūru līdzās pastāvēšanu multikulturālā pasaulē, kurā tiktu vairota kopības un 

piederības izjūta un veicināta savstarpēja cieņa un sapratne. Projekts iekļāva jauniešu 

organizāciju un vidusskolu sadarbību projekta mērķu sasniegšanai. Bija svarīgi radīt 

piemērotus apstākļus, lai jaunieši varētu neformāli mācīt jaunos darba ņēmējus, mācīties par 

dažādām kultūrām, veicināt starpkultūru dialogu, uzsākt dažādu kultūru līdzās pastāvēšanu, 

veicināt saikni un toleranci, cienīt un saprast cits citu, attīstīt sociālās, kultūras un pilsoniskās 

prasmes un stiprināt aktīvu pilsoniskumu. Projekta galvenais mērķis un unikālā iezīme bija to 

īstenot, iesaistot jauniešus vecumā no 12 līdz 30 gadiem. Projekta ietvaros tika sarīkotas 

piecas tematiskas sesijas, lai paplašinātu kultūras un mākslas pieejamību visiem sadarbības 

tīkla dalībniekiem (Ātrās mākslas stends/kultūras inkubators; Islāma kultūras dienas 

Slovēnijā; Romu kultūras dienas Slovēnijā; Atļaujiet mums sevi prezentēt; Sesija ar ārzemju 

rakstniekiem, iepazīstinot ar literatūru no citām kultūras tradīcijām). Jauno darba ņēmēju un 

vadītāju prasmes tika veicinātas, attīstītas un atzītas, atvieglojot viņu mobilitāti un zināšanu 

iegūšanu caur izglītību un apmācības kursiem. Jaunajiem darbiniekiem tika sagatavota mācību 

sistēma par starpkultūru izglītību, kuras pamatā ir dažādas mācību stratēģijas. Jaunieši tika 

 
10  

https://zsg1.pl/zsg1-newjoomla/projekty-unijne/1270-projekt-edukacyjno-obywatelski-w-ramach-

programu-centrum-edukacji-obywatelskiej-mlodzi-glosuja 



 

 

apmācīti, lai veicinātu, attīstītu un atzītu starpkultūru prasmes formālās un neformālās 

izglītības ietvaros. Informācijas par Jauno starpkultūru dialoga vēstnieku programmu 

izplatīšanā un projekta īstenošanas posmā, kā arī programmas pieejamības nodrošināšanā, 

liels uzsvars tika likts uz to, lai nodrošinātu visu projektu dažādos posmos iesaistīto jauniešu 

līdzdalības redzamību11. 

Aktivitātes nosaukums Kā motivēt jauniešus piedalīties pilsoniskajās iniciatīvās? 

Aktivitātes mērķis 

Iepazīstināt ar pilsoniskiem projektiem un izmantot jauniešu 

piemērus, lai motivētu riskam pakļautos jauniešus kļūt par 

aktīviem pilsoņiem. 

Mācīšanās mērķi 

- informēt par nepieciešamību veicināt pilsoniskus projektus 

- mācoties, veicināt pilsonisko aktivitāti 

- vietējo pilsonisko projektu piemēru apgūšana 

Mērķa grupa Cilvēki, kuri strādā ar jauniešiem un jaunieši 

Aktivitātes veids  Prezentācija, Diskusijas 

Ativitātes apraksts 

1. Prezentācija par pilsonisko projektu nepieciešamību. 

2. Atlasīto vietējo pilsonisko projektu prezentācija. 

3. Diskusija par  pilsonisko projektu nepieciešamību. 

Norises vieta Sanāksmes telpa 

Nepieciešamie materiāli Papīrs piezīmēm 

 

 

1.2.4.  Labās prakses / veiksmes stāstu popularizēšanas nozīmīgums  

 

 Kā dalība projektos/aktivitātēs palīdzējusi brīvprātīgajiem atvērt jaunas durvis tālākā 

dzīvē? 

 Labas pieredzes vai veiksmes stāstu apmaiņu sauc par labās prakses apmaiņu. Kāda 

ir labās prakses definīcija? Tā dažādās valstīs ir atšķirīga. Labās prakses definīcija ir atkarīga 

no piemērojamā likuma, ekonomiskās situācijas un bieži vien arī kultūras normām un 

pieredzes. Kopumā labā prakse ir darbība, kas ir devusi konkrētus un pozitīvus rezultātus, tai 

ir noteikts inovācijas potenciāls, tā ir ilgtspējīga un atkārtojama un to var piemērot līdzīgos 

apstākļos citur. Šī definīcija daļēji atbild uz jautājumu par labās prakses apmaiņu. Labās 

 
11

  http://programrozwojubibliotek.org/wp-content/uploads/2015/07/ISP_Inspirator_obywatelski-

poradnik_dla_bibliotek.pdf 



 

 

prakses apmaiņa noteikti dod labumu projektu virzītājiem, kuri ar šī rīka palīdzību var 

popularizēt un izplatīt projektu rezultātus. 

 Citas struktūras izmanto labo praksi galvenokārt savu darbības standartu uzlabošanai. 

Labās prakses ir labs instruments, lai uzlabotu cilvēkkapitāla un sociālā kapitāla kvalitāti. 

Labās prakses bagātina cilvēku zināšanas ar citu cilvēku pieredzi. 

 Darbu var uzlabot, daloties ar veiksmes stāstiem, jo aktivitāti, ko var izmantot 

līdzīgos apstākļos citur, var dublēt bez nepieciešamības meklēt jaunus risinājumus. Tas 

ietaupa laiku un naudu. 

 Labas pieredzes izmantošana citiem ir ne tikai iespēja dublēt līdzīgu darbību, bet var 

būt arī iedvesma, lai pilnveidotu savu projektu, balstoties uz savām idejām un izmantojot 

resursus, kurus var izmantot savās aktivitātēs. 

Aktivitātes nosaukums Kā motivēt jauniešus piedalīties pilsoniskajās iniciatīvās? 

Aktivitātes mērķis Ieinteresēt par labo praksi pilsoniskās līdzdalības jomā 

Mācīšanās mērķi 

- iepazīstināt ar labās prakses jēdzienu 

- informēt par labās prakses apmaiņas priekšrocībām 

- apgūt labās prakses izplatīšanu 

- izprast labās prakses apmaiņas nozīmi 

Mērķa grupa Cilvēki, kuri strādā ar jauniešiem un jaunieši 

Aktivitātes veids  Individuāls darbs, Prezentācija, Diskusijas 

Ativitātes apraksts 

1. Labās prakses definēšana. 

2. Priekšrocību, ko sniedz labās prakses apmaiņa pilsoniskajos 

projektos, definēšana. 

Norises vieta Sanāksmes telpa 

Nepieciešamie 

materiāli 
Papīrs piezīmēm 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. STRĀDĀJOT AR VIETĒJO SABIEDRĪBU 

 

 Vietējam projektam nepieciešams izveidot aktīvu partneru tīklu, kas katrs savā līmenī 

veicina projekta īstenošanu. 

 Projekta izstrādes posmā svarīgi ir identificēt visus, kas ir vai var būt projekta 

aktivitāšu, kuras vēlaties attīstīt atbilstoši identificētajām vajadzībām, iesaistītās puses / 

veicinātāji / šķēršļi. 

 Būtiski ir atbildēt uz šādiem jautājumiem: 

- Kas viņi ir? 

- Ko viņi dara? 

- Kas viņiem ir nepieciešams? 

- Kāda varētu būt viņu loma ierosinātajā projektā? 

 

2.1. Galvenās iesaistītās puses teritorijā  

 

2.1.1. Valsts un publiskā pārvalde 

 

 Valsts ar dažādu ministriju starpniecību nosaka valsts politiku lielākajā daļā jomu 

(izglītība, sociālā aizsardzība, jaunatne, vide, u.c.) un uzrauga ar likumu tās īstenošanu. 

 

 Lielākajā daļā valstu valsts organizē decentralizētus pakalpojumus vietējā līmenī. 

Teritorijas analīzes ietvaros jums būs nepieciešams: 

- intervences teritorijā noteikt pārvaldes iestādes, uz kurām, iespējams, attiecas 

projekts, un kuras var iejaukties, lai ierobežotu/veicinātu projekta īstenošanu; 

- definēt noteikumus, kas jāievēro, ja valsts regulējums ir ierobežojums, kas jāņem 



 

 

vērā, īstenojot savu projektu (higiēnas un drošības standarti, piemēram, noteikumi par 

sabiedrības uzņemšanu īrētā telpā, u.c.); 

- noteikt valsts pārvaldes iestāžu intervences veidus, lai vajadzības gadījumā tos 

mobilizētu: nepieciešamo atļauju saņemšana, līdzekļi iedzīvotāju informēšanai, granti, 

ko iespējams saņemt. 

 

2.1.2. Vietējās iestādes 

 

 Lielākajā daļā Eiropas valstu vietējās iestādes (ciems, rajons, province, reģions, u.c.) 

ir administratīvas un politiskas struktūras, kas atšķiras no valsts pārvaldes iestādēm, un  

kurām jāuzņemas atbildība par iedzīvotāju interesēm konkrētā teritorijā. 

 Vietējās pašvaldības pārstāvjus (domes deputātus) izraugās teritorijas iedzīvotāji, un 

tāpēc viņi ir galvenie demokrātiskie institūti, kas var palīdzēt projektu sagatavošanā un 

īstenošanā. 

 Vietējās iestādes var: 

- vadīt politikas nozari, par kuru valsts ir nodevusi atbildību (piemēram, ceļu 

kvalitāte, sabiedriskie parki bieži vien ir pašvaldību pārziņā); 

- asociēties ar atsevišķu politikas nozaru pārvaldību, ko veic valsts dienesti, 

neuzņemoties tiešu atbildību (piemēram, valsts drošība); 

- vai vispārīgāk – būt atbildīgas par vietējās teritorijas attīstības politiku, t.i., 

sadarboties ar lielāko daļu ieinteresētajam pusēm, kas kalpo iedzīvotāju ekonomiskajai 

un sociālajai attīstībai. 

 Šajā nolūkā vietējās iestādes izveido konsultāciju sistēmas, lai iesaistītu visu nozares 

dalībniekus vietējā līmenī. Vietējās iestādes mobilizē finansējumu, ko tās tieši pārvalda vai 

piešķir dažādiem vietējiem sadarbības partneriem. Vietējās iestādes var sniegt finansiālu un 

materiālu atbalstu (sanāksmju telpas, aizdevums aprīkojuma iegādei utt.) projektu 

īstenošanai. 

2.1.3. Vietējās organizācijas 

 

 Organizācijas ir brīva un brīvprātīga pilsoņu pulcēšanās, balstoties uz kopējām 

interesēm. Eiropā ir simtiem tūkstošu dažādu organizāciju: sporta un kultūras organizācijas, 



 

 

vides aizsardzības organizācijas, sabiedrisko pakalpojumu lietotāju asociācijas, pilsētu un  

rajonu jauniešu apvienības u.c. 

 Organizācijas var ierosināt projektu un tādējādi iejaukties kā darbības veicinātājas līdz 

projekta finansēšanai. Daudzas organizācijas var tikt iesaistītas teritoriālo projektu īstenošanā: 

projekta dizaina veidošanas līmenī, projekta īstenošanā vai papildus pasākumos (iedzīvotāju 

organizēšanā, kādu procesu veicināšanā, izpratnes veidošanā un apmācībās). 

 Tas ir veids, lai organizētu iedzīvotājus, informētu un mobilizētu cilvēkus, kas saistīti 

ar projekta tematiku, un tādēļ organizācijas ir būtiski sarunu partneri aptaujās un līdzdalības 

aktivitātēs, kas tiek veikti kā daļa no teritorijas analīzes un pēc tam projekta īstenošanā. 

 

2.1.4. Ekonomiski ieinteresētas personas 

 

 Teritorija apvieno privātas un dažkārt arī publiskas ekonomiskas struktūras, kas 

palīdz attīstīt nodarbinātību, radīt pievieno vērtību, ražojot un tirgojot savus produktus, 

nodrošināt   produktus un pakalpojumus vietējiem iedzīvotājiem, utt. 

 Ne visi ekonomikas dalībnieki būs informēti vai pat ieinteresēti konkrētā projektā, bet 

ir būtiski identificēt vismaz tos, kuri darbojas tajā pašā intervences nozarē kā iecerētais 

projekts, un tos, kuriem ir liela nozīme konkrētās teritorijas intervences ekonomiskajā 

attīstībā. Ekonomiski ieinteresētām personām var būt papildus vai pretējas intereses kā 

projektu īstenotājiem, tie var veicināt vai bremzēt konkrētā projekta ieviešanu, iespējams, arī 

piešķirt līdzekļus aizdevuma vai sponsorēšanas veidā. 

 

2.1.5. Teritorijas iedzīvotāji 

 

 Visbiežāk nebūs nepieciešamība vai iespēja veikt visu iedzīvotāju statistisko aptauju. 

Tomēr, zinot, ko teritorijas iedzīvotāji sagaida un kāds ir to viedoklis, ir iespējams 

izveidot atbilstošu projektu un efektīvi reaģēt uz sabiedrības vajadzībām. 

 Atkarībā no projekta mēroga var izvēlēties: 

- organizēt līdzdalības sanāksmes, lai apkopotu brīvprātīgo dalībnieku viedokļus; 

- veikt intervijas pa tālruni, internetu, “no durvīm līdz durvīm”, “pa pastu” utt.; 

- pēc nejaušības principa intervēt iedzīvotājus uz ielām vai īpašos pasākumos, kas 

notiek teritorijā  (tirgus, kultūras notikums, u.c.); 



 

 

- aicināt iedzīvotājus, kuri to vēlas, iesaistīties brīvprātīgi: vietējā sabiedrībā bieži vien 

ir daudz brīvprātīgo, tostarp pensionāri, kuri ir aizrautīgi attiecībā uz kādu konkrētu 

tēmu un var sniegt svarīgas zināšanas (ciema vēsturnieks, bijušais skolotājs, bijušais 

mērs, u.c.). 

 Veicot teritorijas analīzi, ir svarīgi pareizi novērtēt mērķagrupas spēju organizēt sevi 

un noteikt esošos sadarbības tīklus, kas darbojas jautājumos, kuri attiecas uz konkrēto 

projektu (jaunatne, kultūra, vide, sociālie, u.c.). Mobilizējot šos sadarbības tīklus (skat. 

1.1.4.apakšsadaļu), ir iespēja iegūt atbilstošāku un vienkāršāku informāciju, nekā izmantojot 

iedzīvotāju nejaušās intervijas viedokļus. 

Aktivitātes nosaukums Iesaistīto pušu identificēšana 

Aktivitātes mērķis Identificēt vietējos spēlētājus 

Mācīšanās mērķi Iemācīties identificēt iesaistītās puses vietējā teritorijā 

Mērķa grupa Cilvēki, kuri strādā ar jauniešiem un jaunieši 

Aktivitātes veids  Prezentācija, Prāta vētra 

Ativitātes apraksts 

1 – Tiek prezentētas 6 projektā ieinteresēto personu grupas: 

Klienti 

Darbinieki 

Investori 

Piegādātāji 

Sabiedrība 

Valdība 

2 – Ņemot vērā visas iespējamās ieinteresēto personu grupas, tiek 

veikta Prāta vētra, dalībniekiem atbildot uz jautājumu: 

Kurš ir ieinteresēts projektā, kuru vēlamies attīstīt? 

Piemēram, Kinoteātra būvniecība: 

- Lietotājs būs iedzīvotājs, 

- Privātie uzņēmēji kā investori, 

- Lēmumu pieņēmēji izsniegs atļauju būvēt. 



 

 

Norises vieta Sanāksmes telpa, grupas diskusija 

Nepieciešamie materiāli Dators, Tāfele un lielās papīra lapas, līmlapiņas 

 

 

2.2.  Iesaistīto pušu līdzdalība projektos 

 

 Pēc tam, kad ir noskaidrots, kādas ieinteresētās puses darbojas projekta darbības 

teritorijā, tās jāmobilizē: 

- teritorijas analīzes veikšanai, 

- projekta īstenošanas laikā. 

 

2.2.1. Sadarbība ar iesaistītām pusēm 

 

 Kad iesaistītās puses ir identificētas, ir būtiski ar tām tikties, lai tās iepazītu - 

iztaujātu un noskaidrotu viņu atbildību projekta tematikā, kā arī lai apkopotu viņu viedokļus. 

Tas ļaus dalīties ar atziņām un kolektīvi noteikt īpaši risināmos jautājumus teritorijā un 

palīdzēs projekta pamatojuma sagatavošanā. 

Aktivitātes nosaukums Interviju organizēšana 

Aktivitātes mērķis Iepazīstināt ar knifiņiem interviju organizēšanai 

Mācīšanās mērķi 
- sagatavoties tikšanās ar intervējamajiem 

- sagatavoties, lai intervētājs būtu atbilstošs un ticams attiecībā 

pret intervējamajiem 

Mērķa grupa Cilvēki, kuri strādā ar jauniešiem un jaunieši 

Aktivitātes veids  Prezentācija, Diskusija  

Ativitātes apraksts 

1. Prezentācija par plānoto procesu. 

Pirms plāno interviju: 

- jāveic pētījums par personu, ko gatavojas intervēt (kas ir 

persona/subjekts; kāda ir viņa/viņas pagātne, viņa/viņas intereses, 

viņa/viņas zināšanas). Jo labāk intervētājs iepazīs intervējamo 

pirms intervijas, jo labāk; 

- jāizskaidro intervētāja loma: vārdu izcelšana. 

Intervijas plānošana:  

- jāsazinās ar intervējamo, lai vienotos par tikšanās datumu, laiku, 

tikšanās mērķi un ilgumu. 

Pirms intervijas: 

- jānosaka intervijas mērķi, ko intervētājs vēlas sasniegt un 



 

 

jānosaka intervijas virzieni; 

- jāsagatavo tēmu saraksts un jāpārrunā tēmas ar intervējamo 

pirms tikšanās, lai noteiktu tēmu nozīmi (tas ļaus intervējamajam  

sagatavot savas atbildes un sniegt kvalitatīvāku saturu. Tā nav 

saruna par konkrētiem jautājumiem, bet tikai par tematiem). 

Intervijas laikā: 

- jāuzdod piemēroti jautājumi (ja tiks uzdoti garlaicīgi jautājumi, 

tiks saņemtas tikpat garlaicīgas atbildes); 

- jāveic pārejas starp jautājumiem; 

- jāizvairās no iejaukšanās, kamēr intervējamais atbild; 

- jābūt smaidīgam, dinamiskam un rotaļīgam; 

- jāizsaka intervijas noslēgumā pateicība. 

2. Diskusija par 1.punktā minētiem aspektiem. 

Norises vieta Sanāksmes telpa 

Nepieciešamie materiāli Diktofons, Tāfele un lielās papīra lapas, piezīmes, kamera 

 

 Jautājumi, kas ļauj labāk iepazīt iesaistītās puses: 

- iesaistītajām pusēm aktuālie jautājumi (kādas ir viņu intereses?); 

- zināšanas par projekta tematu; 

- iesaistīto pušu stiprās un vājās puses; 

- iesaistīto pušu spēja ietekmēt, bremzēt projektu vai mobilizēt citas ieinteresētās 

puses; 

- iesaistīto pušu rīcības pilnvaras un leģitimitāte. 

2.2.2.  Ieinteresēto personu savstarpējo attiecību izpratne – iesaistīto pušu analīze  

 

 Ieinteresēto personu - gan publisko, gan privāto - apzināšana un informācijas apmaiņa 

ar tām dod iespēju iepazīt to pagātni, notiekošos vai plānotos pasākumus vai iniciatīvas 

saistībā ar jautājumu, kuru mēs vēlamies risināt kādā teritorijā. 

 Iesaistīto pušu savstarpējo saišu izpratne atklāj alianses, hierarhijas saites, 

konkurences vai opozīcijas attiecības un papildina priekšstatu par tām. Iesaistīto pušu 

analīze veicina zināšanas par kontekstu, kurā projekts tiks īstenots. 

 Situācija, ko veido iesaistītās puses, viņu rīcība un attiecības, ir jāattēlo attiecību kartē. 

Aktivitātes nosaukums Iesaistīto pušu kartēšana 



 

 

Aktivitātes mērķis Identificēt attiecības starp iesaistītajām pusēm 

Mācīšanās mērķi 

- spēt veikt iesaistīto pušu kartēšanu, atspoguļojot iesaistīto pušu  

lomas un attiecības; 

- noteikt katras iesaistītās puses lomu un attiecību dinamiku. 

Mērķa grupa Cilvēki, kuri strādā ar jauniešiem un jaunieši 

Aktivitātes veids  Prezentācija, Indviduālais darbs, Diskusija  

Ativitātes apraksts 

Atkarībā no konkrētās vajadzības, iesaistīto pušu kartēšanas 

vizualizāciju var izveidot kā vienkāršu kvadrantu ar divām asīm 

(ietekmes līmenis un ieinteresētības līmenis vai iesaistīšanās 

procesā) vai kā sarežģītāku motivācijas matricu (sīki izklāstot to, ko 

katra iesaistītā puse var sniegt katrai no pārējām). 

1. Ir jānosaka katras iesaistītās puses ietekmes un ieinteresētības 

līmeni. 

Interese ir pakāpe, kādā iesaistītā puse piešķir nozīmi projekta 

panākumiem (neatkarīgi no tā, vai tas ir profesionāls vai personisks 

mērķis). 

Ietekme (vara) attiecas uz līmeni, kādā iesaistītajai pusei ir 

iespējama pozitīva vai negatīva ietekme uz projekta mērķu 

sasniegšanu. 

Šos līmeņus var randžēt sekojoši: Ļoti zema, Zema, Vidēja, Augsta, 

Ļoti augsta vai ar mērogu no 0 (ļoti zema interese/ietekme) līdz 10 

(ļoti liela interese/ietekme). 

2. Kad katrai iesaistītajai pusei ir piešķirts intereses un ietekmes   

rādītājs, iesaistītā puse tiek atspoguļota matricā.  

3. Pēc tam diskusijā tiek noteikta stratēģija, lai pārvaldītu un 

apmierinātu iesaistīto pušu vajadzības. 

Norises vieta Sanāksmes telpa 

Nepieciešamie materiāli Dators, Tāfele ar papīra loksnēm, līmlapiņas, flomasteri 

 

 

Aktivitātes nosaukums Iesaistīto pušu kartēšana 



 

 

Aktivitātes mērķis Identificēt attiecības starp iesaistītajām pusēm 

Mācīšanās mērķi 
Spēt veikt iesaistīto pušu kartēšanu, atspoguļojot iesaistīto pušu  

attiecības 

Mērķa grupa Cilvēki, kuri strādā ar jauniešiem un jaunieši 

Aktivitātes veids  Darbs grupās, Prezentācija, Diskusija  

Ativitātes apraksts 

1. Sadala grupu 2 apakšgrupās, lūdzot tās padomāt par jēdzienu un 

to, ko tas viņiem nozīmē: 

- Ietekme - pirmajai grupai; 

- Interese piedalīties projektā – otrai grupai. 

Ieguldījumu apvienošana 

Restitūcija (tiesību atjaunošana) 

 

Norises vieta Sanāksmes telpa 

Nepieciešamie materiāli Dators, Tāfele ar papīra loksnēm, līmlapiņas, pildspalva 

 

 
 

Ilustrācija - (piemērs) Iesaistīto pušu kartēšana 

 

2.3. Kas ir teritorijas analīze? 

 

 Pirms rīkoties vietējās sabiedrības un teritorijas labā, mums ir jāapgūst zināšanas par 

vietējo situāciju un vajadzībām. Tāpēc ir nepieciešams novērot, apkopot un analizēt 



 

 

informāciju, iztaujāt iedzīvotājus un visus tos, kas darbojas vietējās teritorijas attīstības labā 

(vietējo sabiedrības grupu pārstāvji, darbinieki vietējās institūcijās, uzņēmēji, organizācijas 

utt.), lai varētu veikt teritorijas analīzi. 

 Teritorijas analīze, galvenokārt, ir lēmumu pieņemšanas instruments. Teritorijas 

analīzes pamatā ir ne tikai kvantitatīvas un objektīvas informācijas apkopojums par teritoriju 

un tās iedzīvotājiem, bet arī kvalitatīvi dati, kas paredzēti, lai atklātu šīs teritorijas īpatnības, 

stiprās puses, vājās vietas un potenciālu. 

 Teritorijas analīzei nav obligāti jābūt kompleksai teritorijas stāvokļa izpētei, kas prasa 

daudz zināšanu. Tā var būt vienkārša pieeja, kas balstīta galvenokārt uz apsekojumiem un 

iedzīvotāju uztveri. Turklāt teritorijas analīze ne vienmēr ir izsmeļoša: analīze var 

aprobežoties ar konkrētu tēmu (piemēram, teritorijas stāvoklis sporta un kultūras pasākumu 

ziņā). 

 

2.3.1. Teritorijas analīzes funkcijas 

 

 Teritorijas analīze ļaus: 

- saprast teritoriju un tās vēsturisko un neseno attīstību, 

- apzināt potenciālās vajadzības, kas attaisnotu jauniešu iesaistīšanos konkrētā projektā 

vietējās sabiedrības labā, 

- apzināt vietējās ieinteresētās personas, kas var piedalīties jauniešu iniciētajā projektā. 

 

2.3.2. Kā veikt teritorijas analīzi? 

 

 Veicot teritorijas analīzi, precīzi jāievēro analīzes metode, ko var pārraudzīt jaunatnes 

darbinieki un/vai grupas vadītājs, t.i, cilvēks, kurš strādā ar jauniešiem. 

 a) Mērķu noteikšana 

 Definējot mērķi, ir jāatbild uz trim galvenajiem jautājumiem: 

- Ko mēs gribam zināt? (Kas ir šīs analīzes priekšmets?) 

- Kā tas tiks izmantots? (Kurš “izmantos” analīzes rezultātus?) 

- Kāds būs ieguvumus? (Kurš projekts balstīsies uz analīzes rezultātiem?) 



 

 

 

Aktivitātes nosaukums Kas mums vajadzīgs? 

Aktivitātes mērķis 
Parādīt, kā projekts atbilst teritorijas vajadzībām. 

Paskaidrot vajadzības. 

Mācīšanās mērķi 

- saprast vajadzību analīzi 

- ļaut reflektēt vajadzības 

- veicināt radošumu 

Mērķa grupa Cilvēki, kuri strādā ar jauniešiem un jaunieši 

Aktivitātes veids  Individuāls darbs, Darbs grupās, Prezentācija, Diskusija  

Ativitātes apraksts 

- Sadala grupu vienāda lieluma apakšgrupās (3-4 cilvēki grupā); 

- Tiek definētas savas personīgās vajadzības un tās prezentētas 

pārējiem mazajā grupā (tie varētu būt arī iemesli, kāpēc es 

neesmu apmierināts; kā es varu dabūt to, ko vēlos); 

- Grupu darbu prezentācijas. Diskusija. 

- Kopsavilkums, aktivitātes vadītājam koncentrējoties uz 

kopīgām vajadzībām. 

Norises vieta Sanāksmes telpa, grupas diskusija 

Nepieciešamie materiāli Līmlapiņas, papīrs, pildspalva, lielās papīra lapas 

 

 

Aktivitātes nosaukums Grupas vajadzību kartēšana 

Aktivitātes mērķis Īstenot kolektīvu prāta vētru 

Mācīšanās mērķi 

- identificēt visus iespējamos bremzējošos faktorus, kas skar 

projekta konceptu 

- sākt definēt kopīgu izpratni par kopīgu projektu, definēt pieeju 

mutiski 

Mērķa grupa Cilvēki, kuri strādā ar jauniešiem un jaunieši 

Aktivitātes veids  Individuāls darbs, Prezentācija 

Ativitātes apraksts 

- Katrs paņem tik daudz līmlapiņu, cik vēlas, un pildspalvu 

- Tiek dota tematiku kolektīvām pārdomām, piemērs: "Kādi ir 

bremzējoši faktori jauniešu līdzdalībai vietējās iniciatīvās? 

- Visas idejas tiek rakstītas uz līmlapiņām: uz dzeltenajām – 



 

 

bremzējošus faktorus, uz zilām – rīkus bremzējošu faktoru 

novēršanai (katrs var uzrakstīt tik daudz ideju, cik vēlas, katra 

ideja uz savas līmlapiņas). Individuālajām pārdomām tiek dots 

laiks - 5 minūtes. 

- Pēc tam katrs pēc kārtas pastāsta savas idejas, īsi tās 

paskaidrojot, un aktivitātes vadītājs saliek idejas pēc līdzībām 

(klasterē), tādējādi tiek īstenota īpaša grupas ideju kartēšana 

konkrētā brīdī un par konkrēto tematiku. 

Norises vieta Sanāksmes telpa 

Nepieciešamie materiāli Līmlapiņas, tāfele, pildspalvas, lielās papīra lapas 

 

 

 Kas tiek domāts ar vajadzībām un resursiem? 

 Vajadzības var definēt kā atšķirību starp to, kas ir un kam vajadzētu būt. Vajadzības 

var izjust indivīds, grupa vai visa sabiedrība. Vajadzības var būt konkrētas kā vajadzības pēc 

pārtikas un ūdens vai abstraktas - uzlabot sabiedrības saliedētību. Piemēram, tiek noteikta  

vajadzība pēc sabiedriskā transporta pilsētās, kur gados vecākiem cilvēkiem nav citu iespēju 

pārvietoties pa pilsētu. Taču iespējams, šiem pašiem cilvēkiem, daudz svarīgāka varētu būt 

vajadzība būt novērtētiem, atbilstoši viņu zināšanām un pieredzei. Situācijas rūpīga izpēte 

palīdz atklāt, kādas ir patiesi aktuālās vajadzības, un ved uz situācijas uzlabošanu nākotnē. 

 Resursi var ietvert indivīdus, organizācijas un iestādes, ēkas, ainavas, aprīkojumu — 

jebko, ko var izmantot dzīves kvalitātes uzlabošanai. Mammas Spānijā, kas pēc skolas ir 

gatavas organizēt spēles un sporta nodarbības kaimiņu bērniem, Francijas lauksaimnieku 

kooperatīvs, kas ļauj lauksaimniekiem lēti iegādāties sēklas un mēslojumu un nosūtīt savu 

produkciju tieši uz tirgu bez vidutāja, bibliotēka Polijā, kas nodrošina grāmatu un interneta 

pieejamību ikvienam, velosipēdu un pastaigu taka Latvijā, kur pilsētas iedzīvotāji var sportot - 

tie visi ir resursi, kas uzlabo sabiedrības dzīvi. Katrs indivīds ir potenciāls resurss un ikvienam 

ir pieejami kādi resursi, ko var izmantot sabieddrības attīstībai. 

 b) teritorijas analīzes mēroga un tēmas noteikšana 

 Teritorijas analīze balstās uz konkrētu ģeogrāfisko teritoriju, tāpēc ir svarīgi definēt tā  

perimetru: vai teritorijas analīze plānota pilsētas rajona, pilsētas, novada, reģiona vai valsts 

mērogā? 



 

 

 Ir jānosaka teritorijas analīzes tēma, kas būs atkarīga no projekta, kam teritorijas 

analīze tiek veikta: tiek veikta vispārēja teritorijas analīze, lai noskaidrotu teritorijas un tās 

iedzīvotāju ekonomisko un sociālo stāvokli, vai arī tiks pētīta konkrēta tēma par vietējo 

situāciju (piemēram: vides kvalitāte, kultūras vai sporta piedāvājuma kvalitāte utt.)? Var arī 

izvēlēties veikt vispirms īsu un vispārēju teritorijas analīzi un tad no iedzīvotāju prioritāro 

vajadzību saraksta, kas tiks identificēts īsajā un vispārējā teritorijas analīzē, var izvēlēties   

konkrētu virzienu detalizētai teritorijas analīzei. 

 Teritorijas analīzē jāpievērš uzmanība arī vietējās sabiedrības demogrāfijai: vecums, 

dzimums, u.c.? 

 

Aktivitātes nosaukums Teritorijas analīzes perimetra noteikšana 

Aktivitātes mērķis 
Definēt teritorijas analīzes ietvaru - definēt tās mērķus (tematika, 

mērķis utt.) un tās mērogu. 

Mācīšanās mērķi 

- saprast, kas ir teritorijas analīze 

- nodefinēt teritorijas analīzes ietvaru (mērķi, tēmas, ģeogrāfiskais 

mērogs, mērķauditorija, u.c.) 

- noteikt darbu sadalījumu projekta komandas starpā 

Mērķa grupa Cilvēki, kuri strādā ar jauniešiem un jaunieši 

Aktivitātes veids  Individuāls darbs, Prezentācijas, Diskusijas  

Ativitātes apraksts 

1.daļa – sadala grupās līdzīgi kā grupas vajadzību kartēšanā, vai 

hronoloģiskā secībā (ievērojot rotāciju): 

1.grupa: teritorijas analīzes ģeogrāfiskais ietvars - kādā mērogā mēs 

esam gatavi strādāt? 

2.grupa: teritorijas analīzes mērķi un tēma - pamatojoties uz grupas  

vajadzībām un kopīgu vajadzību uztveri - par kuru (- ām) tēmu (- 

ām) mēs vēlamies runāt? 

3.grupa: kopsavilkums (balstoties uz dalībnieku zināšanām) - kādi ir 

iedzīvotāji un ar kurām organizācijām saistīt prioritātes? 

2.daļa: Grupu prezentācijas, diskusija par apskatāmiem jautājumiem 

un dalībnieku kopīgās teritorijas analīzes struktūras apstiprināšana  

pirms teritorijas analīzes darba plāna izstrādes. 



 

 

Norises vieta Sanāksmes telpa 

Nepieciešamie 

materiāli 
Līmlapiņas, pildspalvas, papīrs, lielās papīra lapas, flomasteri 

 

 

 c) precīza teritorijas analīzes darba plāna veidošana teritorijas analīzes veikšanai 

 Kad teritorijas analīzes perimetrs, mērķi un tēmas ir noteiktas, ir būtiski uzdot 

sekojošus  jautājumus: 

- Kādi cilvēkresursi mums ir nepieciešami, lai veiktu teritorijas analīzi? Brīvprātīgie, 

profesionāļi, jaunieši, vecāka gadagājuma cilvēki, uzraugi, u.c. Tiek noteikts, kurš var  

iesaistīties, kuram ir laiks definēt “kurš ko darīs?”; 

- Kāds ir laika ietvars? Kā teritorijas analīze tiks organizēta? Ir jānosaka vismaz 

minimālais informācijas apjoms: 

 - kāds ir teritorijas analīzes sākuma datums, 

 - novērtēšanas un informācijas apmaiņas posmi, 

 - datums, kad paredzēts darbu pabeigt; 

- Kā tieši tiks īstenota teritorijas analīze? Kā tiks īstenota sadarbība ar vietējo 

pašvaldību, vietējām organizācijām?; 

- Kāda informācija (arī rakstiska) ir mūsu rīcībā? Skat. arī 2.4.sadaļu “Datu vākšana”. 

Vai būtu jāveic sagatavošanās pasākumi, jāiesniedz pieprasījumi piekļūt informācijai? 

Kura ir mūsu teritorijas analīzei saistoša un noderīga informācija (piemēram: statistika, 

kas pieejama pilsētas domē, reģionālajās pārvaldē, citur?) 

NB! Atbilde uz visiem šiem iepriekšējiem jautājumiem var likt pārskatīt iecerēto teritorijas 

analīzes ietvaro, to sašaurinot vai paplašinot (piemēram, ja ir mazāk laika, tiks aplūkotas 

mazāk tēmu vai tiks sašaurināta pētamā teritorija). 

 Ir svarīgi izveidot uzraudzības komiteju, kurā tiek iekļautas persona, kas var kalpot par 

būtisku resursu teritorijas analīzes īstenošanā. Var tikt organizētas regulāras uzraudzības 

komitejas sanāksmes vai vienkāršas konsultācijas savā starpā pa e-pastu vai telefonu. 

Uzraudzības komiteju var izmantot, lai palīdzētu neizplūst interpretācijā un/vai izvairītos no 

pārsteidzīgiem secinājumiem par teritorijas analīzē iegūto informāciju. 



 

 

 

Aktivitātes nosaukums Darba plāna organizēšana un izplatīšana 

Aktivitātes mērķis Precizēt teritorijas analīzes organizēšanu un īstenošanu 

Mācīšanās mērķi 
- lomu sadalīšana starp projekta komandas locekļiem 

- darba laikā un telpā organizēšana 

Mērķa grupa Cilvēki, kuri strādā ar jauniešiem un jaunieši 

Aktivitātes veids  Ideju apmaiņa, Diskusijas  

Ativitātes apraksts 

- moderēt ideju apmaiņu par konkrētās teritorijas analīzes veikšanai 

pieejamajiem cilvēkresursiem un finanšu resursiem; 

- sadalīt uzdevumus starp projekta komandas dalībniekiem; 

- vienoties par darba uzraudzības komitejas sastāvu. 

Norises vieta Sanāksmes telpa 

Nepieciešamie materiāli Līmlapiņas, pildspalvas, papīrs, lielās papīra lapas, flomasteri 

 

 

 d) dinamiska un dzīva pieeja 

 Teritorijas analīze nav pētījums bibliotēkā vai birojā, bet reāls teritorijā dzīvojošas  

sabiedrības ikdienas dzīves situācijas atspoguļojums. Teritorijas analīze, galvenokārt, ir 

balstīta uz līdzdalības pieeju, ar sanāksmēm, aptaujām, iedzīvotāju viedokļa uzklausīšanu. Lai 

to īstenotu, nepieciešams izmantot dažādus grupas moderēšanas rīkus un līdzdalības procesus 

(skat. daļu no šajā apakšsadaļā ierosinātajām darbībām, piemēram, līdzdalību veicinošas 

tikšanās). 

 Teritorijas analīzei jābūt tādai, lai varētu identificēt visas teritorijas attīstībā iesaistītās  

puses un to lomu (skat. 2.1.sadaļu “Galvenās iesaistītās puses teritorijā”). Šī iesaistīto pušu 

apzināšana nevar aprobežoties tikai ar institucionālajiem partneriem (pašvaldībām, valsts 

pārvaldes iestādēm), bet tai ir arī jāidentificē pilsoniskās sabiedrības organizācijas, uzņēmēji 

un resursu personas, kuru viedoklis ir būtisks un kas pēc tam atvieglos projekta īstenošanu. 

2.4. Datu vākšana 

 

 Teritorijas analīzes pamatā ir datu meklēšana, lai analizētu un izprastu teritoriju par 

izvēlēto tēmu(-ām). Būtiski ir pievērst uzmanību abu veidu datiem: kvantitatīviem datiem un 

kvalitatīviem datiem. 



 

 

2.4.1. Kvantitatīvie dati 

 

 Tā ir skaitliska informācija, lai novērtētu situāciju un izmaiņas teritorijā. Kvantitatīvo 

datu apkopošana ļauj atbildēt uz šādiem jautājumiem: Kas? Ko? Kur? Kad? 

 Kvantitatīvie dati būs, piemēram, statistika par bezdarba rādītājiem, iedzīvotāju %, kas 

jaunāki par 28 gadiem, dati par kultūras objektu skaitu teritorijā, piesārņojuma mērījumu 

rezultāti reģionos: tendences, zaļā zona, kas samazinātas atbilstoši iedzīvotāju skaitam 

teritorijā u.c. 

 Kvantitatīvos datus var iegūt no bibliogrāfiskiem pētījumiem no grāmatām, aptaujām, 

statistikas pētījumiem. Šāda informācija parasti ir pieejama bibliotēkās, arhīvos vai vienkārši 

tiešsaistē tādās vietnēs kā Centrālā statistikas pārvalde, pašvaldības vai pētniecības institūti. 

 Kvantitatīvo datu izpētes posms sākas ar jauniešiem viegli pieejamu informācijas 

avotu noteikšanu, ko var veikt projekta vadītājs vai cilvēks, kas strādā ar jauniešiem. 

 Dokumentālu izpēti var veikt arī ar vietējo un reģionālo preses rakstu, kuros aplūkota 

teritorijas analīzes tēma, analīzi. 

2.4.2. Kvalitatīvie dati 

 

 Kvalitatīvie dati parasti ir dati, kas iegūti no teritorijas novērojumiem, apmeklējumiem 

uz vietas, sanāksmēm un dažādu iesaistīto pušu, kas identificētas teritorijas analīzes sākumā, 

apsekojumiem. 

 Vispārīgi kvalitatīvi dati var sniegt atbildes uz jautājumiem, sākot ar: Kā? Kāpēc? 

 Kvalitatīvie dati var būt dažādu tikšanos ar vietējām organizācijām, kas darbojas Jūsu 

pētījuma jomā, pašvaldības pārstāvjiem, citām pašvaldībām, valsts pārvaldes iestādēm, 

uzņēmumu vadītājiem rezultātā iegūta informācija. 

 Iepriekš veikti ģeogrāfu vai sociologu veiktie pētījumi arī var būt ieguldījums 

informācijas meklēšanā. 

 Vietējo arhīvu rasējumi ļaus ņemt vērā attiecīgā ģeogrāfiskā apgabala vēsturi 

(piemēram, ekonomiskās darbības attīstību laika gaitā). 

 Individuālas tikšanās - ar vietējām organizācijām vai citām personām - prasa intervijas 

plāna iepriekšēju sagatavošanu. Ja individuālām tikšanās Jums nav laika, varat īstenot aptauju 

tiešsaistē, izmantojot tādus rīkus kā Google veidlapas. 



 

 

 Aptauja tiešsaistē ir ērta, ja runa iet par lielu skaitu atbilžu apkopošanu, un jūs, 

iespējams, vēlēsieties no atbildēm iegūt statistikas informāciju papildus kvalitatīvajai 

informācijai. Galvenā problēma ir saņemt atbildes: daudzi cilvēki principā ir maz aktīvi vai 

neaktīvi dalībai aptaujās. 

 Tā vietā, lai tiktos ar dalībniekiem individuāli, var izvēlēties vadīt līdzdalību veicinošu 

tikšanos, kurā piedalās vairākas iesaistītās puses. Šai formai ir vairākas priekšrocības: tā 

ietaupa laiku, tā ļauj izmērīt esošās attiecības starp dalībniekiem (iespējamie konflikti, 

iepriekš pastāvējusī sadarbība, u.c), un tas ļauj sākt “dalīties” par teritorijas analīzes procesu 

un projekta, kas no tā izriet, ideju. 

 No otras puses, līdzdalības veicinošai tikšanās ir arī daži trūkumi: ir grūtāk organizēt 

(telpa, uzaicinājums, moderēšanas sagatavošana), var būt grūti moderēt, ja dalībnieki ir 

savstarpēji konfliktējuši vai ir ar aizdomām viens pret otru. Šādus rezultātus ir grūtāk arī 

apkopot ziņojumā nekā atsevišķu interviju. 

Aktivitātes nosaukums Kas ir informacija, dati? 

Aktivitātes mērķis Apgūt rīkus informācijas meklēšanai. 

Mācīšanās mērķi Noskaidrot, kā iegūt kvantitatīvus un kvalitatīvus datus 

Mērķa grupa Cilvēki, kuri strādā ar jauniešiem un jaunieši 

Aktivitātes veids  Grupu darbs, Prezentācijas, Diskusijas  

Ativitātes apraksts 

Grupa tiek sadalīta 2 apakšgrupās, kas strādā pie kvalitatīvo un 

kvantitatīvo datu iegūšanas koncepcijas. 

Katra apakšgrupa: 

- definē, kas ir dati (kvalitatīvie/kvantitatīvie dati) 

- apspriež vajadzību apkopot datus/informāciju teritorijas analīzei, 

atkarībā no tā, kas ir jāuzzina, kādu informāciju jāmeklē? 

- sagatavo sarakstu ar informāciju, kas jāsavāc atbilstoši 

projektam paredzētajai tēmai. 

Tad seko abu grupu prezentācija un informācijas apmaiņa starp 

tām: kādu informāciju vākt, kur un kā to vākt? 

Tiek pārrunāts jautājums par resursiem, kas ir pieejami, lai atrastu 



 

 

informāciju. 

Tiek iecelti atbildīgie par kvalitatīvas un kvantitatīvas 

informācijas vākšanu par teritoriju. 

Norises vieta Sanāksmes telpa 

Nepieciešamie materiāli Dators, līmlapiņas, tāfele ar lielajām papīra lapām 

 

 

 

Aktivitātes nosaukums Aptaujas anketas izveide 

Aktivitātes mērķis 
Sniegt pamata informāciju, kas ļautu veidot aptaujas anketu 

informācijas vai datu apkopošanai. 

Mācīšanās mērķi 
Izveidot kvalitatīvas anketas, kas veicinātu iecerēto respondentu 

vēlmi atbildēt uz anketās iekļautajiem jautājumiem. 

Mērķa grupa Cilvēki, kuri strādā ar jauniešiem un jaunieši 

Aktivitātes veids  Prezentācija, Individuāls darbs 

Ativitātes apraksts 

1. Mērķa definēšana: kāda informācija ir vajadzīga? Pēc iespējas 

precīzāk nosaka pētījumam nepieciešamo - uz atsevišķas lapas 

uzskaita visu informāciju, ko vēlamies iegūt; 

2. Priekšlikumi par iegūstamo informāciju tiek sakārtoti svarīguma 

secībā atbilstoši projekta tematam, lai novērstu informācijas 

atkārtošanos. 

3. Kad ir definētas tēmas, var sagatavot jautājumus. Jautājumiem 

jābūt vienkāršiem un skaidriem, lai būtu iespējams saņemt 

vistiešākās un visskaidrākās atbildes. 

4. Anketa jāpielāgo formātam, kā ir plānots to izplatīt: ja tiks sūtīta 

pa e-pastu, ieteicams uzdot slēgtus jautājumus, kur var atbildēt ar 

Jā/Nē vai piedāvājot “Vairākus izvēles atbilžu variantus”; ja tiek 

veikta intervija klātienē, var piedāvāt plašākas atbilžu iespējas 

(atvērtie jautājumi); ievadā respondents ir jāiepazīstina ar interviju 

(ar intervijas kontekstu, teritorijas analīzes / projekta mērķi, veidu, 

kādā tiks izmantoti interviju rezultāti); intervijas noslēgumā jāatstāj  

iespēju respondentam sniegt papildus informāciju vai komentārus; 



 

 

jāizsaka pateicība respondenta par dalību intervijā / aptaujā. 

Norises vieta Sanāksmes telpa 

Nepieciešamie materiāli 
Dators, līmlapiņas, tāfele ar lielajām papīra lapām, 

rakstāmpiederumi 

 

 

Aktivitātes nosaukums Tikšanās organizēšana 

Aktivitātes mērķis 
Sniegt pamata zināšanas, kas nepieciešamas tikšanās ar partneriem 

organizēšanai. 

Mācīšanās mērķi Mācēt noorganizēt tikšanos. 

Mērķa grupa Cilvēki, kuri strādā ar jauniešiem un jaunieši 

Aktivitātes veids  Prezentācija 

Ativitātes apraksts 

Tiek prezentēti tikšanās sagatavošanas galvenie jautājumi - 

jautājumi, kas jāuzdod tikšanās sagatavošanas laikā: 

1. Kādi ir tikšanās mērķi? 

2. Kādi ir jautājumi, ko šajā tikšanās var vai vajadzētu risināt? 

3. Kam noteikti jābūt tikšanās dalībnieku vidū? 

4. Kad vislabāk plānot tikšanos: Datums? Laiks? Vieta? 

5. Kā tiks organizēta komunikācija par tikšanos? 

Norises vieta Sanāksmes telpa 

Nepieciešamie materiāli Dators, papīrs, pildspalva, līmlapiņas 

 

 

Aktivitātes nosaukums Tikšanās vadīšana 

Aktivitātes mērķis Sniegt pamata zināšanas par tikšanās vadīšanu. 

Mācīšanās mērķi Prast vadīt tikšanās. 

Mērķa grupa Cilvēki, kuri strādā ar jauniešiem un jaunieši 

Aktivitātes veids  Prezentācija 

Ativitātes apraksts 

Tiek prezentēts tikšanās vadīšanas process. 

- tiek izvēlēts tikšanās vadītājs (iepriekš vai tikšanās laikā); 

- tikšanās vadītājs iepazīstina dalībniekus ar tikšanās noteikumiem, 



 

 

darba kārtību, tikšanās atvēlēto laiku, katram dalībniekam atvēlēto 

laiku viedokļa paušanai, nodrošinot iespēju izteikties visiem, kas 

vēlas, iespēju uzdot precizējošus jautājumus, lai labāk izprastu 

viedokļa paudēju, pārfrāzēšanu, izvēlētiem rīkiem un rīcību 

gadījumā, ja grupā veidosies spriedze (nepievērst uzmanību 

niansēm); savstarpēji; 

- tikšanās vadītājs ievēro punktualitāti: būtiski ir ievērot 3 

pieturaspunktus - atklāšana, viedokļu apmaiņa un tikšanās 

noslēgums:  

Atklāšana - šis ir svarīgs brīdis, īpaši, ja dalībnieki nepazīst viens 

otru. Tikšanās vadītājs moderē ievada runas. 

Apaļais galds (iepazīšanās): ja dalībnieki nepazīst viens otru, tad 

šāda aktivitāte ir nepieciešama, jo tas palīdz noteikt dažādu cilvēku 

statusu grupā, uzzināt, ko katrs pārstāv. Tomēr apaļais galds var būt 

ļoti laikietilpīgs: ir labi paredzēt šīs metodes iespējamo negatīvo 

ietekmi, jo īpaši, ja dalībnieku ir daudz. Lielformāta sapulcei var 

izvēlēties citas iepazīšanās metodes, piemēram, tikšanās vadītājs var 

iepazīstināt ar klātesošajiem visus pats saīsinātā formātā. “Spēles 

noteikumu” definēšana: tikšanās vadītājs definē savu un dalībnieku 

lomu. Dalībnieki apstiprina vai papildina piedāvātos “spēles 

noteikumus”. Ziņojuma sagatavošanai tiek izraudzīts sekretārs. Tiek 

izklāstīti tikšanās mērķi un darba plāns: tikšanās vadītājs 

pārliecinās, ka visi klātesošie ir informēti par tikšanās mērķi un 

pieņem to. Tiek sniegta informācija par tikšanās ilgumu, darba 

kārtību (pauzes, tikšanās beigu laiks) un dažādo tikšanās norises 

posmu galīgo apstiprināšanu. 

Viedokļa paušana tiek organizēta sekojoši: 

1. Dalībniekam tiek dots vārds, stādot to priekšā (vai pats stādās 

priekšā), 

2. Dalībnieks izsaka apgalvojumu, kuru aizstāvēs vai apstrīdēs 

(viedokļa būtība), 



 

 

3. Dalībnies sniedz papildu informāciju / pauž viedokli, 

4. Tiek izteikts starpposma apgalvojums (viedokļa kopsavilkums), 

5. Notiek viedokļu apmaiņa ar citiem dalībniekiem vai tiek sniegtas  

atbildes uz dalībnieku jautājumiem, 

6. Tiek izteikts noslēguma secinājums un pateicība par uzmanību. 

Tikšanās noslēgums: dalībnieki vienojas par visiem saprotamiem  

noslēguma secinājumiem. Tiek panākta vienošanās par galvenajiem 

vēstījumiem, tiek ieplānotas dažādas turpmākās darbības/aktivitātes, 

tiek noteikti turpmāko darbību/aktivitāšu ieviešanas praktiskie 

aspekti, lai iecerētos mērķus ieviestu dzīvē. Tas var būt, piemēram, 

darba plāns, ar darbību sadalījumu, laiku, paredzamo atdevi. Ja 

nepieciešams, var vienoties par citas tikšanās norises datumu, vietu 

un laiku. 

Norises vieta Sanāksmes telpa 

Nepieciešamie materiāli Dators, papīrs, pildspalva 

 

2.5. Iegūto datu analīze 

 

 Kad visi dati ir savākti, ir jāveic datu analīze, lai varētu izveidot teritorijas vajadzībām 

pielāgotu projektu. Šī analīze var tikt veidota pēc četriem kritērijiem: stiprās puses/vājās 

puses/iespējas/draudi. Šīs analīzes metodes, ko sauc par SVID (stiprās puses, vājās puses, 

iespējas un draudi), mērķis ir skaidri noteikt visu, kas var attaisnot, atvieglot vai kavēt  

projekta īstenošanu sabiedrībā. 

2.5.1.  Stiprās puses un iespējas 

 

 Kā stiprās puses mēs atzīmējam tos pozitīvos aspektus, kas veicina teritorijas 

dinamiku un  attīstību. Stiprās puses var izpausties ļoti daudzās, dažādās formās: uzņēmumu 

vai organizāciju esība skaitļos un dinamikā, vietējo vēlēto pārstāvju klātbūtne, know-how 

teritorijā, liels jauniešu skaits, u.c. Pat grūtībās nonākušai teritorijai vienmēr ir kādas stiprās 

puses: iedzīvotāju griba izkļūt no tās, kohēzija un paaudžu solidaritāte, u.c. 

 Iespējas ir potenciāls, uz kuru balstīt projektu: tā var būt bagātība vai neizmantots 



 

 

resurss (piemēram, lauku mantojuma nozīme, kas vēl nav izcelta), iespējama teritorijas 

attīstība (piemēram, iedzīvotāju skaita pieaugums). Iespējas ļauj daļēji paredzēt kontekstu, 

kurā projekts notiks, un nākotnes veiksmes faktorus, kuri tiks izmantoti darbības attīstībai. 

2.5.2. Vājās puses un draudi 

 

 Vājās puses ir teritorijas un tajā dzīvojošās sabiedrības galvenie attīstību 

ierobežojošie faktori, piemēram, augsts bezdarba līmenis, neliels jauniešu skaits, kultūras vai 

sporta objektu trūkums. Šie trūkumi var būt projekta pamatojums (reaģēt uz to, kas trūkst), bet 

arī potenciāls šķērslis projekta panākumiem (piemēram, jaunatne netiek pārstāvēta  tikšanās, 

ja jautājums skar jauniešu intereses, piemēram, par skeitparka izveidi). Vājo vietu apzināšanās 

ļauj pievienot projektam arvien jaunas dimensijas: izlabot vājās vietas, kas varētu kavēt 

projekta ieviešanu, pirms faktiski uzsāk projekta īstenošanu (piemēram: izveidot teritorijā 

jauniešu interešu pārstāvības institūciju, pirms sākt diskusiju par skeitparka izveidi). 

 Draudi ir apstākļi, kas rada nenovēršamas briesmas vai kaitējumu. Cilvēks, kurš var 

uzspridzināt ēku, ir draudu piemērs. Ja paredzams, ka līs, šis ir piemērs situācijai, kad ir lietus 

draudi.  

 Risks ir iespēja zaudēt, sabojāt vai iznīcināt īpašumu, jo pastāv draudi, ka 

sasniegtie rezultāti tiks iznīcīnāti. Risks ir stipro pušu, draudu un ievainojamības 

apvienojums. 

 

Aktivitātes nosaukums Teritorijas SVID analīze 

Aktivitātes mērķis Izveidot teritorijas SVID analīzi 

Mācīšanās mērķi Apgūt SVID analīzes veikšanas metodi 

Mērķa grupa Cilvēki, kuri strādā ar jauniešie un jaunieši 

Aktivitātes veids  Darbs grupās, Prezentācijas, Diskusijas 

Ativitātes apraksts 

Sadala grupu 4 apakšgrupās: 

Pirmā -  stipro pušu grupu; 

Otrā – vājo pušu grupa; 

Trešā - iespēju grupa; 

Ceturtā – draudu grupa. 



 

 

Katra grupa reflektē par iepriekš savāktajiem datiem savas 

tematikas ietvaros. 

Grupas prezentē viena otrai iegūtos datus. Notiek diskusija un tiek 

sagatavota teritorijas SVID analīze, izmantojot katras grupas darba 

rezultātus. 

Norises vieta Sanāksmes telpa 

Nepieciešamie materiāli Dators, tāfele ar lielajām papīra lapām, līmlapiņas, pildspalvas 

 

 

 
 

Ilustrācija – SVID analīze 

 

2.6. Jauniešu pilsoniskās līdzdalības un iesaistes labās prakses piemēri  

 

 Pirmais piemērs, ko var izmantot, lai iesaistītu jauniešus, ir #MaCitéVaBriller, ko var 

tulkot kā “Mans rajons mirdzēs”. Koncepcija ir vienkārša “pulcēt jauniešus, lai sakoptu 

savu rajonu”, bet mobilizēt iedzīvotājus ir visgrūtākais uzdevums. Tieši to ir izdarījusi 

asociācija Espoir et Création (Cerība un radīšana). Šī organizācija tika izveidota 2008.gadā, 

lai veicinātu mākslu un vairotu izpratni par mākslas projektiem. Organizācijas pārstāvjiem ir 

kas kopīgs: viņi nāk no Val d'Oise (Francijas reģions) populāriem rajoniem. Organizācijas 

ideja, ir, ka rajoni, ar kuriem notiek sāncensība, tiek izaicināti ar vides un sociāliem mērķiem, 

nevis bravūru. Jēdziens #GargesCleanChallenge tapis 2018.gadā. Asociācija Espoir et 

Création apvieno citas vietējās organizācijas, piemēram, “Chez Bellevue”, Bellevue Boxe 

(boksa klubs), “La Cité des Possibles”, “Jeunesse de Bellevue” un arī ASCJ Félix-Pyat 



 

 

(vietējā jauniešu organizācija), lai informētu jauniešus caur sociāliem medijiem un motivētu 

tos piedalīties šajā iniciatīvā. Asociācija Espoir et Creation arī izveidojusi īsfilmu, lai 

atspoguļotu jauniešu darbu12 Organizācija “1 piece of rubbish” (1 gabals atkritumu) 

piedāvā darbarīkus, atkritumu maisus u.c. nepieciešamos materiālus darbam. Izaicinājuma 

koncepts ir savākt un sašķirot pēc iespējas vairāk atkritumu un tai jauniešu komandai, kam ir 

izteikts izaicinājumu un kura šo izaicinājumu ir pieņēmusi, ir jānofotografējas ar savākto 

atkritumu kaudzi. Pēc tam šī bilde ir jāizvieto sociālajos tīklos, un komanda izaicina cita 

rajona/apkaimes jauniešu komandu pieņemt izaicinājumu. 

 

 Otrais un trešais piemērs jauniešu pilsoniskajai līdzdalībai ir no apvienības Unis-Cité, 

kuras mērķis ir dot iespēju jauniešiem īstenot sabiedrībā aktuālas iniciatīvas, iesaistot dažādus  

dienestus, lai cīnītos pret nevienlīdzību, netaisnību, rasismu un atstumtību. 

 1 - programma “Silver Geek” veicina pozitīvu novecošanos, piedāvājot senioriem 

jautras digitālās darbnīcas, kas pielāgotas viņu vēlmēm un vajadzībām. Proti, komandas, ko 

veido jaunieši ar dažādu izcelsmi, uzdevums ir organizēt un vadīt jautras darbnīcas ap/par 

 
12  . 

https://www.facebook.com/watch/?v=2263042457139994&external_log_id=03ec9735139457

bb376f5edc2f86a2f5&q=ma%20cite%20va%20briller%20marseille 
  

https://www.facebook.com/watch/?v=2263042457139994&external_log_id=03ec9735139457bb376f5edc2f86a2f5&q=ma%20cite%20vabrillermarseille
https://www.facebook.com/watch/?v=2263042457139994&external_log_id=03ec9735139457bb376f5edc2f86a2f5&q=ma%20cite%20vabrillermarseille
https://www.facebook.com/watch/?v=2263042457139994&external_log_id=03ec9735139457bb376f5edc2f86a2f5&q=ma%20cite%20vabrillermarseille


 

 

digitāliem rīkiem (sporta spēles Wii, atmiņas spēles planšetē, iepazīt Skype un nosūtīt e-pastu) 

senioriem un organizēt gada notikumu “Seniors Trophy” (Senioru trofeja), kas ir dažādu 

senioru mītņu savstarpējas Wii boulinga sacensības starp senioriem, kas tiek organizētas 

pavasarī svētku un ģimenes noskaņās https://www.uniscite.fr/missions/grammar-service 

civique.   

 

           2 - Solidarité Réfugiés vai “Solidarity Refugees program” (Solidaritātes 

programma bēgļiem) mobilizē Unis-Cité brīvprātīgos, lai veicinātu pozitīvu migrantu un 

bēgļu uzņemšanu, organizējot sportiskas, kultūras aktivitātes, teritorijas iepazīšanu un 

sniedzot praktisku atbalstu. Konkrēti komandā, ko veido jaunieši ar dažādu izcelsmi, 

uzdevums ir: attīstīt atbalstošu dzīves telpu bēgļu izmitināšanas centros (spēles, diskusijas 

utt.), organizēt braucienus uz muzejiem, apmeklēt Parīzi, vadīt sporta aktivitātes, sniegt 

praktisku atbalstu bēgļiem, lai atvieglotu administratīvās procedūras, kas veicamas (ārstu 

apmeklējums, patvēruma pieprasījuma noformēšana, utt.). 

https://www.uniscite.fr/missions-service-civique/solidarite-refugies 

 

 

Ilustrācija no iniciatīvas 

2.7. Teritorijas analīzes nozīmīgums un ierobežojumi  

  

  Teritorijas analīze iezīmē stiprās un vājās puses, iespējas un draudus pētāmajā 

teritorijā, kas pamato vai ierobežo projekta attīstību. Teritorijas analīze ir esošās situācijas 

atspoguļojums - tā izceļ aktuālos jautājumus / problēmas / vajadzības, bet tā nemeklē 

https://www.uniscite.fr/missions-service-civique/solidarite-refugies


 

 

risinājumus. 

 Teritorijas analīze kalpo par pamatu projekta ietvara definēšanai, rīcības stratēģijas un 

rīcības plāna, kas ļauj identificēt un definēt iespējamos risinājumus, izstrādei. Skat. 3.sadaļu - 

Mērķu definēšana un rīcības plāns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. MĒRĶU DEFINĒŠANA UN RĪCĪBAS PLĀNS 

 

3.1. Kāpēc ir svarīgi precīzi definēt mērķus? 

Lielo mērķu un mazo mērķu nozīme. 

3.1.1. Pirms mērķu definēšanas 

 

 Ja ir vēlme īstenot kādu ideju praksē, būtiski ir pārliecināt citus un saņemt atbalstu 

savas idejas realizēšanai. 

 Lai to varētu izdarīt, ir jābūt ļoti skaidrai vīzijai (sapnim) un misijai (ko un 

kāpēc). 

 Nesniedzot skaidru priekšstatu par to, kas ir iecerēts panākt projekta īstenošanas 

rezultātā, kā pārmaiņas ietekmēs kādas situācijas uzlabošanos un kā tieši ideja tiks īstenota, ir 

grūti pārliecināt citus iesaistīties un/vai atbalstīt. Bet citu atbalsts dažādos līmeņos un projektu 

posmos ir ļoti svarīgs, lai spētu panākt pārmaiņas. 

 

 Jo īpaši svarīgs ir citu atbalsts, ja: 

- tiek sākts jauns projekts = > lai piesaistītu jaunus atbalstītājus un sekotājus; 

- ideja tiek virzīta uz jaunu attīstības fāzi = > lai neviens nenovirzītos no iepriekš 

definēta ceļa; 

- projektu komanda pieaug = > lai jaunie dalībnieki skaidri saprastu, kas tiek plānots 

darīt; 

- tiek iesaistīti (jauni) finansētāji = > lai finansētāji saprastu, par ko ir projekts. 

 Tātad, pirmkārt, ir jātiek skaidrībā par projekta idejas vīziju un misiju. Ir būtiski 

atgādināt iesaistītajām pusēm, ka ir vērts veltīt laiku vīzijas un misijas definēšanai, pirms 

turpināt iet tālāk, ka tas var aizņemt kādu laiku un ka šādi var nonākt līdz jautājumiem, kurus 

būtiski atrisināt attiecībā uz sākotnējo ideju pirms iet tālāk, bet šis process ir ļoti svarīgs 



 

 

nepieciešamo labojumu un uzlabojumu veikšanai. 

         

Aktivitātes nosaukums Projekta VĪZIJAS definēšana 

Aktivitātes mērķis 
Nodefinēt skaidru vīziju, kas būtu saprotama visām iesaistītajām 

pusēm un būtu viegli popularizējama. 

Mācīšanās mērķi 
Panākt, lai dalībnieks iemācītos definēt vīziju, ko komunicēt ar 

citiem. 

Mērķa grupa Cilvēki, kuri strādā ar jauniešiem un jaunieši 

Aktivitātes veids  Individuālais darbs, Prezentācija, Atgriezeniskā saite 

Ativitātes apraksts 

Izstrādājot projekta vīziju: 

1. Dalībniekam ir jāpārdomā savs “sapnis” (vīzija). 

2. Dalībniekam jādefinē vīzija, ņemot vērā teritorijas analīzē iegūto 

informāciju. 

Vīzijai jābūt tādai, kas ir: 

- pietiekami plaša, lai aptvertu dažādas vietējās perspektīvas; 

- viegli komunicējama; 

- iedvesmojoša un uz attīstību vērsta. 

3. Dalībnieki apmainās savā starpā ar idejām, pārbauda 

pierādījumus un vai ir iespējami kādi uzlabojumi definīcijā. 

4. Dalībnieks uzlabo savas “vīziju” definējumu, ņemot vērā 

saņemtās atsauksmes. 

Norises vieta Sanāksmes telpa 

Nepieciešamie materiāli Papīrs piezīmēm, pildspalvas 

 

 

 

Aktivitātes nosaukums Projekta MISIJAS definēšana 

Aktivitātes mērķis Izstrādāt skaidru misiju, kurā aprakstīts, ko darīsiet un kāpēc.  

Mācīšanās mērķi Uzzināt kā definēt misiju, lai to varētu nokomunicēt ar citiem. 

Mērķa grupa Cilvēki, kuri strādā ar jauniešiem un jaunieši 

Aktivitātes veids  Individuālais darbs, Prezentācija, Atgriezeniskā saite 



 

 

Ativitātes apraksts 

Izstrādājot projekta misiju: 

1. Pārdomājiet “ko un kāpēc”; 

2. Definējiet misiju, ņemot vērā teritorijas analīzē iegūto 

informāciju; 

Misija ir vairāk kā vīzija orientēta uz darbību: 

Misija ir jādefinēt: 

- kodolīgi: visiem būtiskiem aspektiem ir jābūt iekļautiem vienā 

teikumā; 

- uz rezultātu orientēti: ko Jūs sasniegsiet ar savu darbību; 

- iekļaujošai: ietver visaptverošus mērķus. 

3. Dalībnieki apmainās savā starpā ar idejām, pārbauda 

pierādījumus un vai ir iespējami kādi uzlabojumi definīcijā. 

4. Dalībnieki uzlabo savas “misijas” definējumu, ņemot vērā 

saņemtās atsauksmes. 

Norises vieta Sanāksmes telpa 

Nepieciešamie materiāli Papīrs piezīmēm, pildspalvas 

 

 

3.1.2. Mērķu definēšana 

 

 Nākamais solis pēc vīzijas un misijas definēšanas ir tas, ka tiek skaidri noteikti mērķi 

un uzdevumi, kas kalpos par izmērāmiem projekta rezultātiem. 

 Mērķi var veidot: 

 - cik daudz, 

 - no tā, kas tiks sasniegts, 

 - kādā termiņā. 

 Piemēram: “Līdz šā gada beigām pasākumā X tiks iesaistīti par 50% vairāk jauniešu 

kā līdzīgā pasākumā iepriekšējā gadā”. 

 



 

 

KAD un KĀPĒC DEFINĒT MĒRĶUS? 

 Ir daudz labu iemeslu kāpēc nepieciešams definēt projektu mērķus. Mērķi palīdz: 

 - izmērīt progresu - novērtēt progresu; 

 - parādīt, kas ir sasniegts - sasniegtie mērķi var kalpot kā rādītājs, lai parādītu  

organizācijas biedriem, finansētājiem un plašākai sabiedrībai, kāds projekts ir īstenots; 

 - noturēt projekta komandas uzmanību uz mērķu sasniegšanu – tādu mērķu 

definēšana, kas palīdz organizācijai koncentrēt uzmanību uz lietām, kuras vēlaties sasniegt; 

 - visi, kas strādā vienā un tajā pašā virzienā, nodrošina, ka organizācijas locekļi 

strādā, lai sasniegtu tos pašus ilgtermiņa mērķus. 

 Ir trīs mērķu veidi: 

- Uzvedības mērķi: 

* tiecoties mainīt cilvēku uzvedību - ko viņi dara un saka; 

* produkti (vai rezultāti), ko rada cilvēku uzvedība. 

 

- Sabiedrības līmeņa rezultātu mērķi: 

* saistīti ar rīcības rezultātu mērķiem,  

* vairāk koncentrējas uz sabiedrības līmeni, nevis individuālu līmeni. 

- Procesa mērķi: 

* attiecas uz citu mērķu sasniegšanai nepieciešamo pasākumu īstenošanu. 

 Šie dažādie veidi nav savstarpēji izslēdzoši. Tie var parādīties arī vienā projektā. 

KĀ IZVEIDOT MĒRĶUS: 

 1) ir jāpārskata projekta vīzija un misija, un jāizvērtē, kādi mērķi tajos iederas. Ir 

japārliecinās, kādi rezultāti ir sasniedzami un kādas pārmaiņas ir plānots panākt. Tas palīdz 

definēt un precizēt projekta mērķus. Ir svarīgi saprast, ka, lai sasniegtu misiju, ir jāīsteno 

pārmaiņas; 

 2) kad ir izveidojusies izpratne par vīziju un misiju, ir svarīgi definēt skaidrus un 

izmērāmus mērķus, kas veicinātu vīzijas un misijas sasniegšanu; 



 

 

  3) nosaka nepieciešamos pasākumus, kas jāīsteno, lai sasniegtu mērķi un jāpanāk 

vienošanās par izvēlētajiem pasākumiem. Nepieciešamie pasākumi (= īstermiņa mērķi) 

palīdzēs sasniegt ilgtermiņa mērķus (plašākos mērķus) un vīziju un misiju. Vienošanās par 

īstermiņa mērķiem palīdz ikvienam projekta komandas loceklim identificēt sevi ar šiem 

mērķiem un visi projekta komandas locekļi kļūst vienotāki. Pastāvīga izvirzīto mērķu 

sasniegšanas novērtēšana palīdz atpazīt progresu, kas sasniegts projekta īstenošanā, palīdz 

saglabāt motivāciju un koncentrēties uz aktuāliem jautājumiem. 

Mērķiem jābūt S.M.A.R.T. + C.: 

* Specifisks (specific) 

CIK DAUDZ (piemēram, 20%) no TĀ, KAS jāsasniedz (kāda uzvedība vai kāds iznākums), 

KAD (piemēram, 2020.gads). 

* Izmērāms (measurable) 

KĀ var apkopot, atklāt vai iegūt informāciju, kas pierāda mērķa sasniegšanu. 

* Sasniedzams (achievable) 

Mērķus ir iespējams sasniegt. 

* Atbilstošs (realistic) 

Mērķi atbilst projekta komandas vispārējam redzējumam un uzdevumam, vienotai izpratnei, 

un darbības ir atzītas par vajadzīgām. 

* Ierobežots laikā (time-bounded) 

Ir noteikts konkrēts laiks, līdz kuram definētie mērķi ir jāsasniedz. 

* Izaicinājumu pilns (challenging) 

Mērķi liecina par būtiskiem uzlabojumiem, kas ir svarīgi sabiedrības locekļiem. 

Aktivitātes nosaukums Specifisku mērķu definēšana 

Aktivitātes mērķis Definēt mērķus  

Mācīšanās mērķi 
Iemācīties definēt tādus mērķus, kas izriet no iepriekš definētās 

vīzijas un misijas, un ko ir iespējams nokomunicēt ar citiem  

Mērķa grupa Cilvēki, kuri strādā ar jauniešiem un jaunieši 

Aktivitātes veids  Individuālais darbs, Prezentācija, Atgriezeniskā saite 



 

 

Ativitātes apraksts 

Jādefinē projekta mērķis, norādot: 

- cik daudz, 

- kas tiks paveikts, 

- kad. 

Mērķis ir vērsts uz misijas sasniegšanu.  

Mērķim jābūt: 

- kodolīgam: būtība jāizsaka vienā tiekumā; 

- uz iznākumu orientētam: ko Jūs vēlaties sasniegt, 

- iekļaujošam: ietver visaptverošus mērķus. 

Kad ir nodefinēts sasniedzams mērķis, ar tiem tiek iepazīstināti 

pārējie un saņemta atgriezeniskā saite. Mērķis tiek precizēts, ja 

nepieciešams. 

Norises vieta Sanāksmes telpa 

Nepieciešamie materiāli Papīrs piezīmēm 

 

3.1.3. Kā definēt sasniedzamus mērķus? 

 

 Jēgpilnu mērķu definēšana ir izšķirošs projekta izstrādes punkts. Šajā plānošanas 

procesa posmā ir jāizveido vispārīgs saraksts ar veicamiem darbiem, lai pārmaiņas, ko 

projekta komanda vēlas redzēt, tiktu panāktas. 

 Piemēram, ja projekts paredz “Samazināt alkohola lietošanu risku jauniešu vidū”, 

projekta komandai ir jādefinē mērķi, par pamatu ņemot sekojošu misiju/vīziju: 

- uzsākt programmas, lai palielinātu izpratni par negatīviem alkohola lietošanas 

efektiem, 

- sākt alkohola lietošanas profilakses programmas, 

- piedāvāt alternatīvas jauniešu aktivitātes, 

- veicināt veselīgāku dzīvesveidu, utt. 

 Tiklīdz projekta komandai ir vispārējs priekšstats par to, ko viņi patiešām vēlas 

sasniegt, nākamais solis ir identificēt bāzes datus par risināmo jautājumu. Tie ir fakti un 



 

 

skaitļi, kas atspoguļo, cik liela ir problēma, cik liela tā ir konkrētā sabieddrībā. Piemēram, 

35% pusaudžu X pašvaldībā norāda, ka ir pārmērīgi lietojuši alkoholu pēdējā gada laikā. Šī 

informācija ir svarīga, jo nodrošina statistiku. Šie skaitļi ir sākumpunkts, lai novērtētu 

pārmaiņas, kas tiks panāktas pēc projekta īstenošanas. 

 

3.1.4. Pamatinformācijas apkopošana 

 

 Ir jāapkopo pamatinformācija: 

 - par to, ko jomas eksperti uzskata par labāko veidu, kā risināt konkrēto problēmu. 

Daudziem sociāliem un sabiedriskiem jautājumiem pētnieki jau ir identificējuši idejas, kas 

īstenojamas, vai arī tiešsaistē ir publicēta labā prakse; 

 - pārrunājot konkrētus jautājumus ar vietējiem ekspertiem (piemēram, to organizāciju 

locekļiem, kas sniedz atbilstošus pakalpojumus vai tiem ir pieredze ar līdzīgu pakalpojumu 

sniegšanu citās vietās / pārmaiņu aģenti vai personas, kas spēj palīdzēt pārmaiņu veikšanā / 

pārmaiņu mērķa grupa – cilvēki, kuru darbība veicina problēmu risināšanu vai kuri ir pakļauti 

problēmai katru dienu); 

 - par loģistiku, lai veiksmīgi risinātu sabiedrības vajadzības. 

 Šīs informācijas apkopošana ietver aptauju un personisku interviju īstenošanu. 

 

3.1.5.  Kā reāli sasniegt mērķi? 

 

 * Vai projektu komandai ir pietiekami daudz resursu, lai sasniegtu visus mērķus? – 

jauniešiem tas varētu būt grūti definējams pieredzes trūkuma dēļ konkrētos jautājumos. 

Palīdzēt varētu saruna ar ekspertiem, kas darbojas līdzīgu projektu īstenošanā, kuriem ir 

labāka izpratne par to, kas ir iespējams un/vai sasniedzams. 

 * Vai definētie mērķi ir pietiekami liels izaicinājums projekta komandai? Lai saglabātu 

augstu motivāciju, ir svarīgi saglabāt pareizu līdzsvaru starp sasniedzamiem un pietiekami 

izaicinošiem mērķiem. 

 * Pirms tiek apstiprināta mērķu galīgā redakcija, ir lietderīgi mērķus pārskatīt gan 

projekta komandas dalībnieku vidū, gan ar pieredzējušiem cilvēkiem ārpus organizācijas, lai 

saņemtu komentārus par iespēju sasniegt definētos mērķus un sagaidāmām grūtībām. Turklāt, 



 

 

komentāri no vietējiem ekspertiem, mērķa grupas un pārmaiņu veicinātājiem, cilvēkiem, kas 

veic līdzīgu darbu citur, varētu būt noderīgi, lai nepalaistu garām būtiski veicamus 

ieguldījumus. 

 Atsauksmes var sniegt par: 

 - Vai mērķi ir GUDRI (SMART)? 

 - Vai mērķu saraksts ir pabeigts? Vai kaut kas svarīgs ir palaists garām? 

 - Vai mērķi ir atbilstoši? 

 Tiklīdz sasniedzamie mērķi būs nodefinēti galīgā redakcijā, projekta komanda varēs 

pāriet uz nākamo soli, izstrādājot stratēģiju, lai mērķi kļūtu reāli – sagatavot rīcības plānu. 

 

Aktivitātes nosaukums Definēto mērķu atkārtota pārbaude 

Aktivitātes mērķis Veikt atkārtotu pārbaudi vai definētie mērķi ir reāli un izpildāmi 

Mācīšanās mērķi 

Iemācīties novērtēt, kādi mērķi ir reāli, kāds atbalsts varētu būt 

nepieciešams, lai saglabātu motivāciju un lai “sapnis” piepildītos, 

nezaudējot motivāciju vai projekts nebeigtos ar vilšanos. 

Mērķa grupa Cilvēki, kuri strādā ar jauniešiem un jaunieši 

Aktivitātes veids  Individuālais darbs 

Ativitātes apraksts 

Definētie mērķi tiek pārbaudīti ar vismaz 3 “ekspertiem”, kas var 

būt vietējie eksperti, pārmaiņu veicēji un cilvēki, kas veic līdzīgu 

darbu citur. Ir ļoti ieteicams, lai mērķa grupa sniegtu komentārus 

par sekojošiem jautājumiem un atgriezeniskā saite ir jāņem vērā: 

- Vai mērķi ir GUDRI (SMART)? 

- Vai mērķu saraksts ir pabeigts? Vai kaut kas svarīgs ir palaists 

garām? 

- Vai mērķi ir atbilstoši? 

Norises vieta Sanāksmes telpa 

Nepieciešamie materiāli 

Ierīces interviju ierakstīšanai (ja intervējamais piekrīt) vai vēl kāda 

persona, kas veic intervijas piezīmes par galvenajām izskanējušām 

atziņām 

 



 

 

 

3.2. Rīcības plāns – kā saplānot loģiskus un hronoloģiskus soļus, resursus (t.sk. nauda, 

infrastruktūra, cilvēku resursi, laiks, u.c.) 

 

3.2.1. Kas ir rīcības plāns? 

 

 Rīcības plāns palīdz realizēt “sapni” (misiju/vīziju) un palīdz izvairīties no 

neveiksmēm. Tādēļ ir lietderīgi definēt visus rīcības soļus. Rīcības plānā detalizēti ir 

jāapraksta, kā var sasniegt definētos mērķus. Tas attiecas uz: 

- konkrētas sabiedrības vai sistēmas, kur ir iecerēts ieviest pārmaiņas, aprakstu;  

- konkrētiem rīcības virzieniem, kurus ir plānots īstenot, lai panāktu pārmaiņas. 

 Labs rīcības plāns var palīdzēt: 

- pierādīt, ka projekts ir veiksmīgi izveidots un izveidots tā, lai tas tiktu īstenots, 

- izvairīties no kādu detaļu neievērošanas, 

- izprast projekta komandas iespējas un ierobežojumus, 

- būt efektīvākiem: ietaupīt laiku, enerģiju un resursus, 

- nodrošināt, ka projekta komanda darīs to, kas jādara. 

 Rīcības plāns ir instruments, lai nodrošinātu, ka vīzija, kas precizēta mērķī, kļūst par 

realitāti. Tādēļ būtiski ir iekļaut visus galvenos iesaistīšanās aspektus. 

 Rīcības plānā ir detalizēti jānorāda katrs solis attiecībā uz: 

- Kādas darbības/pārmaiņas tiks īstenotas? 

- Kurš to darīs? 

- Kad tas notiks? 

- Kādi resursi (piemēram, materiāli, nauda, personāls) ir nepieciešami, lai veiktu šīs 

pārmaiņas? 

- Komunikācija (kurš par ko ir jāinformē?) 

 

Aktivitātes nosaukums Izstrādāt rīcības plāna projektu 

Aktivitātes mērķis Noteikt, kas jādara, atbildīgās personas un laiku, kad rīcības 



 

 

jāīsteno. 

Mācīšanās mērķi 

- prast sadalīt pienākumus 

- prast izstrādāt laika plānu 

- prast identificēt atsevišķus projekta posmus 

Mērķa grupa Cilvēki, kuri strādā ar jauniešiem un jaunieši 

Aktivitātes veids  Individuāls darbs, Darbs grupā, Diskusijas 

Ativitātes apraksts 

Aizpildāmās veidlapas (parauga) kolonnas: 

- darbības solis(-ļi)/rīcība(-as): kas notiks? 

- atbildīgā persona: kas atbild par izpildi? 

- izpildes termiņš: katrai rīcībai atvēlētais laiks; 

- nepieciešamie resursi: resursi un atbalsts (gan tas, kas ir 

nepieciešams, gan tas, kas ir pieejams); 

- ierobežojumi, un plāns, kā tos pārvarēt; 

- sadarbības partneri: kam vēl būtu jāzina par šo projektu? 

Kad tas ir izdarīts, ir jāpārskata sagatavotais rīcības plāns mazās 

grupās, rūpīgi pārbaudot, vai tas ir pilnīgs: 

- jāpārliecinās, ka katra ierosinātā rīcība palīdz sasniegt mērķi; 

- jāpārliecinās, ka rīcības plānā ir iekļautas visas nepieciešamās 

rīcības; 

- jānodrošina, lai visi klātesošie tiek informēti par to, kas projekta 

komandai būs jādara un ka neviens netiek izslēgts no iespējas 

sniegt savu ieguldījumu; 

- ir jādefinē, kā tiks sekots līdzi paveiktajam. Regulāra novērtēšana 

ir svarīga rīcības plāna sastāvdaļa, lai nodrošinātu vajadzību 

pielāgošanu un integrāciju. 

Norises vieta Sanāksmes telpa 

Nepieciešamie materiāli Rīcības plāna veidlapa (paraugs) 

 

 



 

 

3.2.2. Kā izvēlēties atbilstošākās aktivitātes konkrētu mērķu sasniegšanai? 

 

 Kopumā labs rīcības plāns ietver visus nepieciešamās aktivitātes, lai realizētu  

redzējumu un savlaicīgi sasniegtu mērķus ar plānotajiem resursiem. Tajā pašā laikā labs 

rīcības plāns ir tāds, ko var pielāgot mainīgajos apstākļos, piemēram, darbinieku skaita 

samazināšanās, cenu palielināšanās, aktivitāšu īstenošanas kavēšanās utt. Tas ļauj soli pa 

solim pārraudzīt progresu un efektīvāk rīkoties projekta īstenošanas laikā. Ja rodas kādi 

ierobežojumi, tie jāņem vērā, tādā veidā palīdzot novērst novirzīšanos no sākotnēji iecerētā. 

Kopsavilkums - labi rīcības plāna kritēriji ir: 

- Vai rīcības plāns ir pabeigts? 

- Vai rīcības plānā ir uzskaitīti visi rīcības virzieni vai izmaiņas, kas jāveic institūcijās 

(piemēram, skolās, uzņēmējdarbībā, valdībā, reliģiskā institūcijā)?) 

- Vai rīcības plāns ir skaidrs? Vai ir skaidrs, kas un kad to īstenos? 

- Vai rīcības plāns ir aktuāls? 

- Vai rīcības plāns atspoguļo pašreizējo darbu? Vai rīcības plānā ir iekļauta informācija par  

iespējām un šķēršļiem? 

 

Aktivitātes nosaukums Rīcības plāna pārskatīšana 

Aktivitātes mērķis Pārskatīt rīcības plānu. 

Mācīšanās mērķi 

- uzzināt kā pārdomāt īstenošanas soļus un stratēģijas 

- noteikt kā pārskatīt pienākumus 

- iemācīties sniegt konstruktīvu atgriezenisko saiti 

Mērķa grupa Cilvēki, kuri strādā ar jauniešiem un jaunieši 

Aktivitātes veids  Individuāls darbs, Darbs grupā, Diskusijas 

Ativitātes apraksts 

Pārskatīt projekta rīcības plānu. 

Rīcības plāna piemērs: 

Projekta piemērs - tāda projekta īstenošana, kura mērķis ir mudināt 

jaunās māmiņas, kas priekšlaicīgi pametušas skolu, pabeigt 

profesionālo izglītību. 

Mērķis ir uzlabot jauno māmiņu, kas priekšlaicīgi pametušas 



 

 

skolu, ekonomisko stāvokli, atbalstot viņas profesionālās izglītības 

iegūšanā un organizēt bērnu aprūpes pasākumus un tādu izglītības 

plānu, kas jaunajām māmiņām ir reāli izpildāms. 

* Kāda darbība vai pārmaiņas notiks: jaunās māmiņas tiek 

informētas par profesionālās izglītības nozīmi ienākumu veidošanā  

nākotnē un sociālās atstumtības riska samazināšanu. Lai sasniegtu 

mērķa grupu, tiks veikts sekojošais: izvietoti plakāti, baneri un cita 

informācija par profesionālās izglītības nozīmi attiecībā uz 

ienākumiem nākotnē un sociālās atstumtības riska samazināšanu. 

Plakāti un cita informācija kļūs par pastāvīgu vidusskolas un 

jauniešu centra daļu; 

* Kas to veiks: tiks izveidota darba grupa, kuras sastāvā būs 

jaunatnes darbinieki, skolotāji, studenti un darba grupas locekļi  un 

kas būs atbildīgi par informācijas sagtavošanu un izvietošanu.  

Darba grupas locekļi sniegs konsultācijas un atbalstu. Piemēram,  

Marija un Alekss, kas darba grupā pārstāv organizāciju G., būs 

atbildīgi par interviju veikšanu ar iespējamiem kandidātiem 

mācībām un konsultācijām; 

* Kad pasākumi ir ieviešami un cik ilgi tie tiks īstenoti: piemēram, 

darba grupa būs atbildīga, lai plakāti tiktu izvietoti redzamās vietās 

sešu mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par šo programmu 

(piemēram, līdz 1/9/2021); 

* Kādi resursi nepieciešami, lai īstenotu šo programmu: 

programmas popularizēšanas un organizēšanas pasakumi, pašas 

mācības tiek finansētas ES projekta ietvaros. Bet darba grupa 

meklē finansējumu no citiem avotiem, piemēram, fondiem un 

vietējiem uzņēmumiem, lai finansētu tieši atbalsta pasākumus 

jaunajām māmiņām (bērnu pieskatīšana un aprūpe/mācību 

izmaksas); 

* Komunikācija: ir jābūt aktuālai informācijai par programmu, lai 

sasniegtu jaunās māmiņas. 



 

 

Būtiski ir panākt, ka rīcības plāns: 

* izskatās pabeigts. Lai arī rīcības plāns šķiet pilnībā izstrādāts,  

viss rīcības plāns vēlreiz ir jāpārskata, lai pārliecinātos, ka ir 

iekļautas visas planotās pārmaiņas sabiedrībā un sistēmās; 

* ir skaidrs. Vai mēs zinām, kurš, ko un kad darīs? 

* nešķiet kārtējais. Būtiski ir iepazīties ar citu līdzīgu pieredzi (un 

jaunām iespējām un šķēršļiem), lai varētu pieņemt lēmumu vai  

viena vai cita rīcības plāna daļa ir aktuāla. 

Norises vieta Sanāksmes telpa 

Nepieciešamie 

materiāli 
Rīcības plāna veidlapa (paraugs) 

 

 

3.2.3. Atkāpes no plāna – kā tikt galā ar neplānotām izmaiņām un rīkoties atbilstoši? 

 

 Tiklīdz rīcības plāns ir izstrādāts, svarīgākais ir panākt, lai visas iesaistītās puses 

paveiktu to, kas iecerēts. Bieži var novērot, ka, uzticot kādus uzdevumus, visi piekrīt un 

nākamajā tikšanās jau jākonstatē, ka nekas vai tikai puse no iecerētā ir īstenots. 

 Ir vairāki veidi, kā sekot līdzi tam, ka visas iesaistītās puses pieturas pie rīcības plāna. 

Attiecībā uz brīvprātīgajiem jo īpaši ieteicams nevērtēt pārāk bargi, jo viņi jau tā ziedo savu 

laiku un enerģiju bez atlīdzības un projekta vadītājam/koordinatoram tas ir īpašs izaicinājums 

uzraudzīt notiekošo. Var izmantot pieklājīgus atgādinājumus, un, piemēram: 

- visiem iesaistītajiem izsniegt apstiprināto rīcības plānu, pretī konkrētiem 

uzdevumiem norādot atbildīgo vārdus (var tikt lūgts sniegt papildus atgriezenisko 

saiti); 

- pārliecināties, ka darbu izpildes grafikā ir norādīti aktuāli darbu izpildes termiņi, 

atbildīgās personas un precīzi definēti uzdevumi; 

- regulāri tālruņa zvani no vadošajiem darbiniekiem, noskaidrojot kā ikkatram veicas 

ar uzdevumu  izpildi un, nepieciešamības gadījumā, sniegts atbalsts kādu uzdevumu 

izpildē; 

- tiek organizētas regulāras projekta komandas tikšanās, kurās visi tiek aicināti ziņot 



 

 

par savu ieguldījumu un izaicinājumiem un tiek meklēti risinājumi, ja nepieciešams; 

- tiek “svinēta” ikkatra uzdevuma izpilde. Projekta komandai iesaistās atzinības 

izteikšanā par paveikto. 

 Projekta komanda apzinās, ka rīcības plāns ir darba instruments un ka tas regulāri 

ir  jāpielāgo notiekošajām pārmaiņām un aktuālām vajadzībām. Rīcības  plānu jātur 

redzamā vietā un tas regulāri jāpārskata. 

 Jo labāks rīcības plāns ir izstrādāts, jo vairāk resursu būs pieejami neplānotos 

gadījumos un negaidītas izmaiņas būs mazāk. 

 Jautājumi, kas var palīdzēt pārskatot gan pašu, gan citu rīcības plānu un uzdevumus 

(var uzdot sev jautajumus vai neformāli aprunāties ar projekta komandas biedriem, vai pat 

formāli īstenot kādu aptauju vai lūgt aizpildīt izvērtēšanas anketas): 

* “Vai mēs darām to, ko bijām ieplānojuši?” 

* “Vai mēs to darām labi?” 

* “Vai mēs virzāmies uz misijas sasniegšanu?” 

 Atgriezeniskā saite ir jāpārrunā un nepieciešamās darbības jāintegrē rīcības 

plānā. Tās var būt izmaiņas pienākumos,  aktivitātēs vai laika grafikā vai ietekmēt citas 

darbības. Būtiski ir regulāri veikt visa rīcības plāna, ne tikai kādas daļas, atkārtotu 

pārskatīšanu. 

 Sliktākais, kas var notikt, ja rīcības plāns netiek pārskatīts, ir, ka aktivitātes tiek 

veiktas uzskatāmi redzot, ka tas nedod nekādus rezultātus. Šeit ir tāpat kā burājot - jahtas 

kapteinim ir jāvēro vide, viļņi, vējš, laika apstākļi un instrumenti, kas ļauj noturēt kursu, lai 

sasniegtu noteikto mērķi. 

 Riska pārvaldības rīcības plāni: tiek izstrādāti, lai identificētu noteiktas situācijas, 

kas varētu ietekmēt projekta īstenošanu, un tie tiek izstrādāti, iekļaujot iespējamos situācijas 

risinājumu scenārijus. Izstrādājot riska pārvaldības rīcības plānu, priekšrocība ir tā, ka 

projektā iesaistītie dalībnieki, un jo īpaši projekta komanda, jau iepriekš tiek sagatavoti 

konkrētām situācijām un atbildīgais cilvēks var rast risinājumu jau iepriekš aprakstītai, 

diezgan līdzīgai situācijai. 

3.3. Kontroles lapa – kas jāņem vērā aktivitāšu plānošanā? 

 



 

 

 Šajā rokasgrāmatas sadaļā kā atbalsts aktivitāšu ieviešanai tiek piedāvāts praktisks 

rīks, kas palīdz aptvert visus iespējamos projekta īstenošanas aspektus. 

 Dažādi rīcības plānu paraugi atrodami internetā. Rīcības plāna parauga sarežģītība ir 

atkarīga no projekta/aktivitātes formāta, kuru projekta komanda vēlas īstenot. Mazos 

projektos pietiek ar darāmo darbu sarakstu, norādot iesaistītās personas un darbu izpildes 

termiņus. Lielākiem projektiem jāietver arī budžets un budžeta kontroles pasākumi. 

 

 Rīcības plānus var strukturēt pēc iesaistītajām personām un uzdevumiem, kas 

jāizpilda, pēc mērķiem, kas jāsasniedz vai pēc projektu īstenošanas periodiem. Katram 

no minētiem veidiem ir kādas priekšrocības: 

 - rīcības plāns, kas strukturēts pēc iesaistītajām personām: palīdz viegli orientēties 

un saprast, kas kuram ir jādara; citos veidos pastāv risks, ka cilvēki var palaist garām kādu 

veicamo uzdevumu. No otras puses, šī riska var izvairīties, atzīmējot konkrētu cilvēku 

uzdevumus noteiktās krāsās. Strukturējot pēc iesaistītajām pusēm vai iezīmējot konkrētas 

personas uzdevumus noteiktā krāsā, kļūst redzama personu darba slodze, un tas var palīdzēt 

kontrolēt darba apjomu vienam cilvēkam un nepārslogot cilvēku; 

 - rīcības plāns, kas strukturēts pēc projektu īstenošanas periodiem: palīdz 

izstrādāt pasākumu kopumu atbilstoši iecerētajiem projekta īstenošanas periodiem. Tas 

samazina risku aizmirst uzdevumus, kas saistīti ar konkrētiem projekta īstenošanas periodiem; 

 - rīcības plāns, kas strukturēts, pakārtojot to projekta mērķim palīdz definēt 

konkrētus uzdevumus, kas vērsti uz mērķu sasniegšanu un definē nepieciešamos resursus, kā 

arī sagaidāmos rezultātus, izvairoties no jebkādiem pārpratumiem; 

 Projekta komanda var brīvi izvēlēties rīcības plāna modeli konkrētam projektam no 

jau viņiem zināmiem modeļiem ar mērķi visveiksmīgāk sekot līdzi tieši konkrētā projekta 

īstenošanai. Var modelēt dažādas pieejas, lai noskaidrotu, kurš no modeļiem der vislabāk 

konkrētā situācijā. Dažādiem projektiem var tikt izvēlēti dažādi  rīcības plāna modeļi. 



 

 

 Zemāk tiek piedāvāti paraugi, ko katrs var izmantot savā projektā vai pielāgot tam. Ir 

iespēja veidot pilnīgi jaunu modeli, apvienojot vairāku projekta komandai zināmu modeļu 

elementus. Būtiski, lai izvēlētais rīcības plāns sniegtu pārskatu par: 

 - veicamiem uzdevumiem – svarīgi pārbaudīt, lai viss svarīgais ir iekļauts!; 

 - veicamo uzdevumu izpildes termiņiem – lai savlaicīgi var viens otram atgādināt vai 

izdarīt labojumus laika grafikā, ja rodas tāda nepieciešamība! Svarīgi ir nodrošināt 

pietiekamus resursus, ja vienlaikus ir veicami daudz uzdevumi!; 

 - iesaistītajām personās un to noslodzi – pārliecinieties, ka visiem ir ērts pārskats par 

to, KAS viņiem jādara, KAD un KĀ. Katra projekta komandas locekļa noslodzei projektā 

jābūt atbilstošai; 

 - nepieciešamo resursu pieejamība – vai nepieciešamie resursi ir pieejami laikā, 

atbilstoši materiāli, utt.? 

 
 

Ilustrācija - Rīcības plāna piemērs, kas strukturēts pēc projekta īstenošanas posmiem un 

iesaistītajām personām: norādītie  orientējošie termiņi ir jāpielāgo konkrētiem datumiem, lai 

būtu noteikti precīzi termiņi. 

 



 

 

 

 

 

 

Ilustrācija – Rīcības plāna piemērs, kas strukturēts pēc konkrētiem projekta mērķiem: šeit var 

definēt atbildīgās personas, noteiktus termiņus un nepieciešamos resursus. 

 

 

Aktivitātes nosaukums Izstrādā savu pirmo rīcības plānu projektam 

Aktivitātes mērķis 

- izmēģināt dažādus rīcības plāna modeļus un noteikt dažādu 

piemēru stiprās puses (pārskatamība, trūkstošā informācija); 

- iemācīties integrēt projekta posmus un mērķus konkrētā plānā; 

- radīt pamatu turpmākai plānošanai; 

- atspoguļot vai dalībnieks ir efektīvi izmantojis resursus – laiku un 

naudu. 

Mācīšanās mērķi 
Dalībnieks spēj izvēlēties visatbilstošāko rīcības plāna modeli 

savam projektam un izstrādāt detalizētu rīcības plānu. 

Mērķa grupa Cilvēki, kuri strādā ar jauniešiem un jaunieši 

Aktivitātes veids  Individuāls darbs, Darbs grupā, Prezentācijas, Atgriezeniskā saite 



 

 

Ativitātes apraksts 

1.solis: dalībnieki var brīvi atlasīt dažādus paraugus, lai izveidotu 

rīcības plānu savai projekta idejai. Izvēlētie paraugi tiek detalizēti 

aizpildīti. 

2. solis: tiek izveidotas mazākas grupas un prezentēti izstrādātie 

rīcības plāni. 

3.solis Grupas dalībnieki sniedz atgriezenisko saiti par: 

- cik pilnīgi norādīta nepieciešamā informācija un kas trūkst; 

- vispārīga informācija par plānu, iespējamās problēmas; 

- iespējamie uzlabojumi, kas veicami. 

4.solis Noslēgumā katrs dalībnieks ir izstrādājis uzlabotu rīcības 

plānu savam projektam. 

Norises vieta Sanāksmes telpa 

Nepieciešamie 

materiāli 

Materiāli, lai izstrādātu rīcības plānu un iepazīstinātu ar to citus, 

var būt veidoti uz papīra vai digitāli. 

 

 

3.4. Kā deleģēt uzdevumus? Komandas darba nozīmīgums 

 

 Jo lielāks projekts, jo svarīgāks ir labs komandas darbs. Komanda vienmēr ir tik laba, 

cik labi ir tās dalībnieki un kādā mērā visiem ir saprotams, kas kam kad jādara. 

 Cilvēki var iesaistīties citu cilvēku misijas sasniegšanā tikai tad, ja viņi paši tai 

notic un ja ir pilnīgi skaidrs, kas no katra tiek sagaidīts un kādā laikā. 

 Lai varētu savstarpēji sadarboties tā, kā tas nepieciešams mērķu sasniegšanai, ir 

jānodrošina, lai visiem projekta komandā ir skaidra izpratne par to, kā atsevišķas 

aktivitātes ir savstarpēji saistītas un kas tieši ir atkarīgs no katra projekta komandas 

locekļa sniegtās informācijas vai paveiktā darba. 

 Uzdevumi ir jāsadala tā, lai cilvēki varētu darīt to, ko viņi vislabāk prot. Tas uzlabo 

grupas motivāciju darboties un projekta aktivitāšu ietekmi. Lai arī ne vienmēr ir iespējams 

sasaistīt uzdevumus ar cilvēka interesēm, ir maksimāli jāmēģina sasaistīt uzdevumus ar katra 

projekta komandas locekļa prasmēm, lai darbs tiktu paveikts labā kvalitātē un ar atbilstošiem 

resursiem. 

 Ir jāpārliecinās vai iepriekš minētie punkti ir ievēroti rīcības plānā un komunikācijā 



 

 

grupā. 

 

Aktivitātes nosaukums Kā deleģēt uzdevumus 

Aktivitātes mērķis 

- sasaistīt uzdevumus ar cilvēku prasmēm; 

- nodrošināt, lai cilvēki netiktu pārslogoti projekta ietvaros; 

- nodrošināt, ka ikvienam ir skaidrs priekšstats par misiju un to, kā 

atsevišķi uzdevumi ir saistīti viens ar otru, t.i. kas man ir 

nepieciešams no citiem un kurš ir atkarīgs no manas 

informācijas/darbības?; 

- identificēt, kurš nav pārliecināts par veicamo darbu un nodrošināt 

labu (atvērta, godīga, pārskatāma) komunikāciju komandā. 

Mācīšanās mērķi 

- iemācīties izveidot labu rīcības plānu projekta komandai 

- iemācīties izveidot komunikācijas plānu/definēt komunikācijas 

principus projekta komandas ietvaros 

Mērķa grupa Cilvēki, kuri strādā ar jauniešiem un jaunieši 

Aktivitātes veids  Individuāls darbs, Prezentācijas,  Diskusija 

Ativitātes apraksts 

1. Visi dalībnieki tiek lūgti pārskatīt savus rīcības plānus attiecībā 

uz komandas darba un saziņas efektivitāti; precizēt, ja 

nepieciešams. 

2. Sagatavot projekta komandas komunikācijas plānu/noteikt 

principus. 

3. Diskusija grupā un komunikācijas plāna/principu apstiprināšana. 

Norises vieta Sanaksmes telpa 

Nepieciešamie 

materiāli 

Materiāli, lai izstrādātu rīcības plānu un komuikācijas plānu 

komandas darbam - var būt uz papīra vai digitāli. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. REZULTĀTU UZRAUDZĪBA UN NOVĒRTĒŠANA 

 

 Tiklīdz kādam prātā ir ienākusi kāda ideja, ir nodefinēti mērķi un sasniedzamie 

rezultāti, pārvēršot savu ideju par projektu, ir svarīgi definēt vēl vienu projekta darba posmu, 

kas bieži vien tiek nepamatoti ignorēts - projektu uzraudzība un novērtēšana. 

 Uzraudzība ir ilgtermiņa sistemātiska metode, kas apkopo informāciju par 

sasniegtajiem rezultātiem, īstenojot projektu, procesu vai aktivitātes, un apkopo iesaistīto 

personu atgriezenisko saiti. 

 Novērtējums attiecas uz apkopotās informācijas izmantošanu, un novērtēšana tiek 

veikta, lai noteiktu, vai projekts, process vai aktivitātes ir sasniegušas mērķus un ir izpildīts 

tas, kas bija paredzēts saskaņā ar sākotnējo rīcības plānu. 

 Uzraudzības un novērtēšanas laikā tiek vākta divu veidu informācija - kvantitatīva un 

kvalitatīva: 

Kvantitatīva informācija – skaitļi, piemēram, cik jauniešu, jauniešu vecums; 

Kvalitatīvā informācija - informācija, rakstīta un pastāstīta, ko sniedz cilvēki, kuriem jūs 

jautājat atgriezenisko saiti, piemēram, jauniešu apmierinātība, intereses. 

Galvenās atšķirības starp uzraudzību un novērtēšanu: 

 Uzraudzība Novērtēšana 

Kad tiek īstenota? Pastāvīgi Noteiktos laika periodos 

Kāda informācija tiek 

apkopota? 

Vispārpieejama informācija 

par aktivitātēm 

Detalizēta informācija, kuras 

iegūšana saistīta ar dažādu 

datu vākšanas metožu 

pielietošanu 

Kāds ir mērķis? Pārliecināties, ka aktivitātes 

tiek īstenotas kā plānots 

Pārliecināties, ka definētais 

mērķis tiks sasniegts 

Kas to īsteno? Projekta komanda, kurai 

datu apkopošana ir daļa no 

ikdienas darba 

Iekšējais vai ārējais eksperts, 

kam ir atbilstoša pieredze 

novērtēšanā, t.sk. iesaistot 

citas iesaistītās puses 

Kā tiek izmantoti 

rezultāti? 

Lai uzlabotu projekta 

īstenošanas procesus un 

precizētu plānošanu kā 

garantiju rezultātu 

sasniegšanai 

Lai novērtētu projekta ietekmi 

uz mērķa grupu, precizētu 

mērķus un pieņemtu lēmumus 

par projektiem nākotnē 

 

 



 

 

4.1. Kāpēc ir svarīgi uzraudzīt un novērtēt rezultātus? 

 

 Projekti atšķiras ne tikai pēc definētiem mērķiem, bet arī pēc plānoto aktivitāšu 

īstenošanas secības. Ja tiek izlemts atrisināt kādu problēmu, piemēram, “samazināt alkohola 

lietošanas risku jauniešu (15-18 gadi) vidū x pašvaldībā”, tad tāda projekta īstenošana parasti 

ir diezgan vienkārša un neprasa daudz līdzekļu un iesaistīto pušu. Bet, ja tiek izlemts šo pašu 

problēmu atrisināt plašākā mērķgrupā, piemēram, “mazināt alkohola lietošanas risku jauniešu 

(13-25 gadi) vidū x reģionā”, tad tāda projekta īstenošana parasti ir daudz sarežģītāka un prasa 

vairāk resursu un plašāku partneru iesaisti, tai skaitā valsts iestāžu līdzdalību (piemēram, 

statistika un datu vākšana). Katram projektam ir būtiski regulāri uzraudzīt gan procesu, 

gan sasniegtos rezultātus. Dati, kas iegūti projekta uzraudzībā, ieinteresēto pušu ietekme, 

dalībnieku attīstība un projekta virzība, spēlē būtisku lomu novērtējuma organizēšanā un 

rezultātu analīzē. Plānojot uzraudzību un novērtēšanu, projekta komanda jau no paša sākuma 

definē galvenos izmērāmos rezultātus, ko viņš vēlas sasniegt, un prognozē vai projekts 

sasniegs definētos mērķus. 

 Uzraudzība un novērtēšana ir noderīga atbalstītājiem, kuriem jānovērtē, vai projekta 

īstenotājs ir uzticams partneris projektu vai aktivitāšu īstenošanā. Uzraudzība un novērtēšana 

palīdz noteikt resursu visefektīvāko un produktīvāko izmantošanu un palīdz: 

 * novērtēt un pierādīt mērķu un/vai ietekmes sasniegšanas efektivitāti; 

 * uzlabot iekšējo mācīšanos un lēmumu pieņemšanu par projektu izstrādi, 

veiksmes faktoriem, šķēršļiem, nepieciešamajām pieejām utt.; 

 * sniegt iespēju un motivēt brīvprātīgos un atbalstītājus; 

 * nodrošināt pārskatāmību iesaistītajām pusēm (piemēram, jauniešu centram, 

jauniešu atbalstītājiem, pilsoniskām organizācijām, finansētājiem utt.); 

 * dalīties mācīšanās pieredzē plašākā sabiedrībā; 

 * dot ieguldījumu uz pierādījumiem balstītu pieeju par sabiedrības rīcības 

efektivitāti un ierobežojumiem piemērošanu.13 

 

 
13  Why is Monitoring & Evaluation important for NGOs? https://www.fundsforngos.org/featured-articles/monitoring-evaluation-

important-ngos/ 
  



 

 

4.1.1. Kāpēc projekta novērtēšanas plāns ir svarīgs? 

 

 Aktivitātes vai projekta novērtēšana ietver novērtējumu attiecībā uz sasniegto mērķu, 

prioritāšu un darbību kopumu, lai novērtētu, vai projekts ir sasniedzis plānotos rezultātus, 

sniedzis gaidītos ieguvumus un ir veikti nepieciešamie uzlabojumi. Novērtējums kā process 

sastāv no vairākiem secīgiem soļiem, lai atzītu un mērītu darbības vai projekta 

rezultātus un ietekmi. Novērtēšana ietver dažādu komponentu vai rādītāju, kas raksturo 

projekta virzību uz definēto mērķi, mērķu sasniegšanu vai plānotos rezultātus, analīzi. Ikvienā 

projekta ir definējami vairāki pamanāmi un pārbaudāmi uzlabojumi, kas var tikt sasniegti 

projekta pozitīvas īstenošanas rezultātā. Novērtēšanas dati atspoguļo, cik lielā mērā 

konstatētās problēmas ir mazinātas, atrisinātas vai novērstas. Projekta novērtēšanas rezultātā 

ir izmērāmi ieguvumi, kas ir definējami pēc projekta pabeigšanas. Novērtēšana darbojas kā 

vispārējs progresa rādītājs projekta sekmīgai izpildei un mērķu sasniegsanai. Iegūtie rezultāti 

atspoguļo projektu radīto īstermiņa un vidēja termiņa ietekmi. Projekta novērtēšana palīdz 

strukturēt dažādus projekta posmus, palīdz noteikt, kuras daļas tika veiksmīgi pārvaldītas un 

kurām daļām bija jāpievērš lielāka uzmanība. Novērtēšana palīdz mācīties no konkrētu 

projektu pieredzes. Novērtēšana palīdz izprast grupas dinamiku un ļauj identificēt ne tikai 

projekta stiprās un vājās puses, bet arī projekta komandas prasmes un trūkumus kopumā un 

individuāli projekta dalībnieku vidū. 

Aktivitātes nosaukums Kā izveidot projekta novērtēšanas plānu? 

Aktivitātes mērķis 

- pārbaudīt, vai projekts joprojām atbilst vietējās sabiedrības 

vajadzībām 

- uzskaitīt apgūto un dalīties ar to ar citām iesaistītajām pusēm 

- noteikt, kam turpmāk būtu jāpievērš lielāka uzmanība 

- radīt pamatu turpmākai plānošanai 

Mācīšanās mērķi 
-apgūt prasmes veidot projekta novērtēšanas plānu, t.sk. definēt 

novērtēšanas indikatorus un metodes 

Mērķa grupa Cilvēki, kuri strādā ar jauniešiem un jaunieši 

Aktivitātes veids  Prezentācija, Individuāls darbs, Prāta vētra, Diskusija 



 

 

Ativitātes apraksts 

1. Izpētiet situāciju 

Atbildiet uz sekojošiem jautājumiem: 

- kādas problēmas Jūs mēģināt atrisināt? 

- kas veicinās pārmaiņas? 

- kā jūs plānojat panākt, lai pārmaiņas notiktu? 

- kādus rezultātus Jūs vēlaties redzēt? 

- kā Jūs varat novērtēt progresu? 

2. Definējiet novērtēšanas indikatorus, kurus vēlēsieties pārbaudīt 

un novērtēt, piemēram, jauniešu skaits, kas iesaistījās projekta 

aktivitātēs; projekta komandas dalībnieki atzinīgi novērtē projekta 

laikā iegūto pieredzi, u.c., un novērtēšanas metodes (kā Jūs 

apkoposiet datus – aptauja, novērojums, ekspertu intervijas, u.c.). 

! Lai varētu novērtēt progresu, ir precīzi jāzina, kādā izejas punktā 

ir uzsākts projekts. Teritorijas analīze ir galvenais informācijas 

avots sākotnējo rādītāju noterikšanai. Ikviens rādītājs var kļūt par 

novērtēšanas indikatoru.  

3. Nosaka termiņus, kad novērtēšana ir jāveic un atbildīgos par 

novērtēšanas īstenošanu (katram indikatoram var būt cits 

atbildīgais). 

Sagatavojot novērtēšanas plānu, ir jāpievēršs uzmanība arī tiem 

indikatoriem, kas saistīti ar iesaistīto pušu jaunu zināšanu iegūšanu 

un pieredzes apgūšanu un ko no projekta var mācīties, lai ar 

iegūtām atziņām var dalīties gan starp iesaistītajām pusēm, gan 

plašākā sabiedrībā. 

Norises vieta Sanāksmes telpa 

Nepieciešamie materiāli Līmlapiņas, pildspalvas, papīrs 

 

 

4.1.2. Kāpēc projekta uzraudzības plāns ir svarīgs? 

 

 Projekta komandai jāpieņem lēmumi, kas saistīti ar projekta īstenošanu, balstoties uz 



 

 

pierādījumiem. Datu vākšana uzraudzībai ir svarīgs process, kurā nepieciešams noteikt būtiski 

apkopojamu informāciju un procesus, kas jāuzrauga14. Ir svarīgi rūpīgi uzraudzīt projektus un 

izmantot savāktos datus, lai pieņemtu racionālus un loģiskus lēmumus. Īstenojot uzraudzību, 

piemēram, var ātri saprast, vai attiecīgi jāveic stratēģiski uzlabojumi vai nelielas izmaiņas. 

 Projektu uzraudzība palīdz saskaņot projekta progresu ar plānu un palīdz saprast, 

kādas izmaiņas ir veicams, ja projekts netiek ieviests kā plānots. Uzraudzības procesi palīdz 

vairāk iesaistīt iesaistītās puses, jo ar regulāru uzraudzību un atklātu komunikāciju būs vieglāk 

tikt galā ar riskiem un neparedzētiem gadījumiem. Uzraudzība palīdz izprast grupu dinamiku 

un ļauj projekta komandai pārzināt projektu mērķus. Uzraudzība ir lielisks līdzeklis pastāvīgai 

mācīšanās un attīstībai, kā arī nākamo projektu sagatavošanai un īstenošanai. 

Aktivitātes nosaukums Kā izveidot projekta uzraudzības plānu? 

Aktivitātes mērķis 

- nodrošināt, ka tiek sekots līdzi datiem, kas saistīti ar projektu 

- nodrošināt, ka tiek kontrolēta situāciju, noteiktas iespējamās 

problēmas un veiktas izmaiņas, kur nepieciešams 

- nodrošināt, ka resursi tiek izlietoti efektīvi - laiks un nauda 

- uzraudzīt visas projekta aktivitātes, lai pārliecinātos, ka viss 

notiek kā plānots 

Mācīšanās mērķi - definēt projekta uzraudzības indikatorus un izveidot plānu 

Mērķa grupa Cilvēki, kuri strādā ar jauniešiem un jaunieši 

Aktivitātes veids  Prezentācija, Individuāls darbs, Prāta vētra, Diskusija 

Ativitātes apraksts 

1. Izpētiet situāciju 

Atbildiet uz sekojošiem jautājumiem: 

- Kā mēs noteiktism, ka darbības tiek veiktas, kā plānots? 

- Vai mums ir būtiski noteikt vai ir projektā konstatētas 

neparedzētas sekas? 

- Vai būtiski ir iddentificēt projekta elementus, kas ir jāmaina, un 

 
14  https://twproject.com/blog/project-monitoring-plan/ 
  



 

 

ja ir, tad kādi? 

- Kāda ir iespējamā izmaiņu ietekme? 

- Vai precizētie pasākumi būs savlaicīgi un dos gaidītos 

rezultātus? 

2. Definējiet indikatorus un metodes 

Indikatori var attiekties uz jebkuriem datiem, kas palīdz sekot 

līdzi projekta virzībai uz mērķu sasniegšanu. Indikatoriem ir 

jāatspoguļo projekta norise un jāpalīdz atbildēt uz jautājumu “Vai 

aktivitātes tiek īstenotas kā plānots?”, piemēram, 1.aktivitāte ir 

īstenota atbilstoši plānotajam laika grafikam (nodošanas-

pieņemšanas akts), Ir iegādāti nepieciešamie materiāli plānotajā 

apjomā (rēķins-pavadzīme), u.c. 

3. Nosaka termiņus, kad uzraudzība ir jāveic un atbildīgos par  

uzraudzības īstenošanu (katram indikatoram var būt cits 

atbildīgais). Uzraudzības termiņi izriet no projekta laika grafika. 

Norises vieta Sanāksmes telpa 

Nepieciešamie materiāli Līmlapiņas, pildspalvas, papīrs 

 

4.2. Kas ir galvenie uzraudzības un novērtēšanas dalībnieki un kāda veida novērtēšanu 

tie var īstenot efektīvi? 

 

 Dalībnieki, kas veic novērtēšanu un uzraudzību, ir svarīga visa novērtēšanas un 

uzraudzības procesa daļa. Projekta komandai būtisks ir jautājums gan par novērtēšanā un 

uzraudzībā iesaistāmajiem dalībniekiem, gan par veicamā novērtējuma veidu. Reizēm 

novērtēšanas un uzraudzības process ir iepriekš definēts - piemēram, saturisko uzraudzības un 

novērtēšanas ietvaru nosaka projekta ārējais finansētājs. Gadījumā, ja ārējais finansētājs 

nenosaka saturisko uzraudzības un novērtēšanas ietvaru, tad šie procesi ir atkarīgi no projekta 

komandas lēmuma, kādu pieeju izvēlēties attiecībā uz projekta uzraudzību un novērtēšanu.

     

4.2.1. Kas ir galvenie uzraudzības un novērtēšanas dalībnieki? Kāda veida novērtēšanu 

var tikt īstenota? 

 Atkarībā no projekta veida, projektu īstenošanas, sasniegumu un progresa uzraudzībā 



 

 

un novērtēšanā var iesaistīties dažādi dalībnieki (projekta komanda, aktivitāšu mērķa grupa, 

vietējā pasvaldība, jomas, kurā projekts tie īstenots, organizācijas, kas darbojas vietējā 

teritorijā, eksperti, u.c.). Uzraudzības un novērtēšanas procesā ir jāiesaista maksimāli daudz 

iesaistīto pušu pārstāvji, apkopojot to viedokļus / pieredzi. 

 Novērtēšanas procesu var veikt ar ārējiem vai iekšējiem resursiem vai abas pieejas 

apvienot: 

 a) iekšējie resursi novērtējuma veikšanai - projekta komanda, kas novērtējumu var 

veikt kā daļu no ikdienas darba. Projekta komandas dalībnieku aktīva iesaiste novērtēšanas 

procesos stiprina viņu kapacitāti un sniedz labāku priekšstatu par sasniegtajiem rezultātiem; 

 b) ārējie resursi novērtējuma veikšanai – var tikt piesaistīti kāds no projekta 

mērķa grupas, ārējās institūcijas, ārējie eksperti vai iesaistīto pušu pārstāvji, kam ir 

nepieciešamās zināšanas projekta jomā un novērtēšanā. Šajā gadījumā, lai novērtēšanas 

process notiktu kā plānots, būtiski ir par novērtēšanu atbildīgo personu norīkot gan 

projekta komandas puses, gan no ārējā izvērtētāja puses. Šāda pieeja nodrošina brīvu 

piekļuvi informācijai, kas nepieciešama projekta novērtēšanai.  

 Būtiski, ka novērtēšanā tiek iesaistīta projekta mērķagrupa un tiek uzlausīti jebkuri 

komentāri, kas var palīdzēt izdarīt atbilstošus secinājumus par paveikto un rosina veikt kādus 

uzlabojumus, lai veiksmīgi turpinātu konkrēto projektu vai veidotu jaunus.  

 Projekta novērtēšana, iesaistot ārējo ekspertu (parasti pārstāv, aģentūru vai ieinteresēto 

pusi), rada lielāku uzticamību no iesaistītām pusēm, piemēram, projekta partneriem un 

sponsoriem. Projekta novērtējuma ziņojumā tiek iekļauta informācija par novērtēšanas 

procesā iesaistītiem resursiem, procesiem, kas tikuši īstenoti, secinājumi, ieteikumi un cita 

būtiska informācija. Tas ir īpaši svarīgi, ja vērtēšana tiek veikta, lai nodrošinātu pārskatāmību, 

izprastu nododamās zināšanas vai ziņotu par projekta īstenošanā ieguldītajiem finanšu 

līdzekļiem. Tāpēc lielākiem projektiem ieteicams izmantot ārējos novērtēšanas ekspertus, jo 

to rezultāti ir objektīvāki un neatkarīgi. 

  Projektos var būt 4 novērtēšanas veidi: 

 * Procesa novērtējumu izmanto, lai “novērtētu projekta darbības, kvalitāti un to, ko 

projekts sasniedz”; 

 * Ietekmes novērtējumu izmanto, lai novērtētu projekta tūlītējo ietekmi, un vai tas ir 

saskaņā ar projekta mērķiem. Piemēram, viens no projekta mērķiem ir nodrošināt jauniešiem 



 

 

drošu mācīšanās vidi, nebaidoties no nosodījuma, pārpratumiem, uzmākšanās vai ļaunprātīgas 

izmantošanas. Ietekmes novērtējums var palīdzēt noteikt jauniešu attieksmi pret mācīšanās 

vidi un to, kā viņi to uztvēruši. Tā var arī novērtēt dalībnieku pašcieņas, uzticības un sociālās 

saiknes izmaiņas; 

 * Rezultātu novērtējums attiecas uz projekta ilgtermiņa ietekmi, un to parasti 

izmanto projekta mērķa mērīšanai. Piemēram, novērtējot projektu rezultātus, var novērtēt 

uzlabojumus tādās jomās kā garīgā un fiziskā labklājība, izglītība un nodarbinātība, kā arī 

uzvedība, kam nepieciešams atbalsts; 

 * Pēc projekta noslēguma var būt lietderīgi veikt apkopojošu novērtējumu. Te ņem 

vērā visu projekta ciklu un palīdz pieņemt lēmumus par projekta ilgtspēju un tā nākotni. 

 

Aktivitātes nosaukums Identificēt uzraugus un novērtētājus 

Aktivitātes mērķis Identificēt galvenās puses, kas iesaitītas uzraudzībā un novērtēšanā 

Mācīšanās mērķi 
Iemācīties kā identificēt projekta uzraugus un novērtētājus no 

mērķa grupas, iesaistīto pušu un ārējo ekspertu vidus 

Mērķa grupa Cilvēki, kuri strādā ar jauniešiem un jaunieši 

Aktivitātes veids  Prezentācija, Prāta vētra, Diskusija 

Ativitātes apraksts 

1. Skaidri definējiet, ka projektu uzraudzībā un novērtēšanā parasti 

ir iesaistīti vairākas iesaistītās puses: 

- Jaunieši (mērķa grupa); 

- Projekta komandas dalībnieki; 

- Iekšējie/ārējie eksperti; 

- Partneri; 

- Sabiedrība u. c. 

2. Lai izvēlētos uzraudzības un novērtēšanas pieeju, organizējiet  

prāta vētru, lūdzot dalībniekus atbildēt uz šādiem jautājumiem: 

- Kā projektu uzraudzīs un novērtēs? 

- Kā tiks noteikti galvenie dalībnieki uzraudzībā un novērtēšanā? 



 

 

Praktisks piemērs: jauniešu mācīšanās vides pārbaude, kur paši  

jaunieši ir vērtētāji: 

- jaunieši kā vērtētāji uzraudzīs savu attieksmi pret mācīšanās vidi, 

viņu attieksmi projekta laikā un to, kā mainās attieksme pēc 

projekta; 

- projekta laikā ārējie eksperti kā uzraugi novērtē izmaiņas, kas 

saistītas ar projekta dalībnieku uzticēšanos un sociālo saikni;  

- projekta laikā iekšējie eksperti kā vērtētāji var novērtēt pasākumu 

atbilstību projektā plānotajiem pasākumiem; 

- projekta laikā partneri kā uzraudzības iestādes var novērtēt 

projekta nākotni un ilgtspēju, novērojot uzlabojumus mācību vidē 

utt. 

3. Sagatavojiet sarakstu. 

Norises vieta Sanāksmes telpa 

Nepieciešamie materiāli Dators, Tāfele ar papīru, flomasteri 

 

 

4.2.2.  Kādu novērtēšanu efektīvi var īstenot vērtētāji? 

 

 Novērtēšana ir unikāls un sarežģīts process, kas notiek noteiktā laikā un noteiktā veidā 

un bieži vien ir saistīts ar ekspertu piesaisti. Novērtēšanu var veikt ārēji vai iekšēji eksperti, un 

pastāv dažādi novērtēšanas veidi. To piemērošana ir atkarīga no mēroga, budžeta, projekta 

izstrādes un citiem faktoriem. 

Aktivitātes nosaukums 
Kāds izvērtēšanas veids var būt vispiemērotākais konkrētajam 

projektam vai aktivitātei? 

Aktivitātes mērķis Identificēt galvenos novērtēšanas veidus 

Mācīšanās mērķi 
Iemācīties novērtēšanas veidus, kurus var pielāgot novērtējamajam 

projektam, un spēt definēt novērtēšanas mērķi 

Mērķa grupa Cilvēki, kuri strādā ar jauniešiem un jaunieši 

Aktivitātes veids  Individuālais darbs, Prezentācijas, Diskusijas 



 

 

Ativitātes apraksts 

1. Iepazīstas ar novērtēšanas veidiem – Procesa, Ietekmes, 

Rezultātu un Apkopojošs novērtējums. 

2. Noteikt, kuru/-us no 4 novērtēšanas veidiem var pielāgot 

novērtējamajam projektam. 

3.  Definēt novērtēšanas mērķi. 

4. Prezentācijas un Diskusijas. 

Norises vieta Sanāksmju telpa 

Nepieciešamie 

materiāli 
Dators, Tāfele ar papīru, flomasteri 

 

4.3. Kāpēc jaunieši jāiesaista savu pasākumu sasniedzamo rezultātu uzraudzībā?  

 

 Teorija par “mācīšanās darot” uzsver “mācīšanās darot” pieejas nozīmīgumu un 

efektivitāti. Līdz ar to, līdzdalība projekta progresa uzraudzībā ir būtiska mācīšanās daļa. 

Iesaistot jauniešus jebkuros projekta attīstības procesos un ļaujot tiem tapt sadzirdētiem, 

sabiedrībai tiek radīta iespēja veidot labākus nepieciešamos pakalpojumus, radīt atbilstošākas 

iespējas un piedāvāt patiešām piemērotu atbalstu jauniešiem. Projekta uzraudzība palīdzēs 

jauniešiem regulāri identificēt dažādus projekta riskus (piemēram, komandas darba 

noteikumus un principus), novērtēt vājās vietas, mācīties no iespējamām neizdošanās, rast 

risinājumus un izstrādāt nākamos pasākumus trūkumu novēršanai projektā. Kad runājam par 

jauniešu snieguma uzraudzību, tāpat kā projektu novērtēšanā, runa iet ne tikai par sasniegto 

rezultātu uzraudzību, bet arī par procesu, kuru rezultātā konkrētās pārmaiņas ir panāktas, 

uzraudzību. 

 Uz rezultātiem balstīta uzraudzība ir nepārtraukts informācijas vākšanas un analīzes 

process. To var saukt arī par “rezultātu novērtēšanu”, kas ir viens no visbiežāk 

izmantotajiem novērtēšanas veidiem, tāpēc ir svarīgi, lai jaunieši apgūtu šo uzraudzības veidu 

pareizi un varētu regulāri salīdzināt savu progresu ar sagaidāmiem rezultātiem ikreiz, 

kad jaunieši iesaistās kādā projektā. 

 Uzraudzība mudina jauniešus pielāgot savu uz secinājumiem balstīto attieksmi un 

rīcību, lai panāktu labākus rezultātus. Ideālā gadījumā, definējot redzējumu, prioritātes un 

darbības, ir jāvienojas, kad un kā uzraudzīt progresu, kā arī kādi būs uzraudzības principi un 



 

 

procedūras. Citiem vārdiem sakot, uzraudzība māca jauniešiem mainīt savu pieeju un 

uzvedību, pamatojoties uz uzzināto un iemācīto, labāku rezultātu sasniegšanai. 

 
 

Kādi rezultātu uzraudzības elementi ir jāņem vērā? 

* Datu vākšanas mehānismi un principi attiecībā uz rezultātiem un to, kā un vai tie veicina 

rezultātu sasniegšanu; 

* Pamatdati, lai aprakstītu problēmu vai situāciju pirms pārmaiņām; 

* Ir definēti rezultātu rādītāji; 

* Plānoto darbību termiņi; 

* Regulāra ziņošana par virzību uz rezultātiem, izmantojot kvalitatīvu un kvantitatīvu 

informāciju; 

* Ieinteresēto personu (dalībnieku, stratēģisko partneru, īstenotāju) iesaistīšana un 

atgriezniskā saites saņemšana par ietekmi, ko rada konkrēti pasākumi; 

* Apkopo informāciju par partnerības stratēģijas panākumiem vai neveiksmēm vēlamo 



 

 

rezultātu sasniegšanā.15 

 Jaunatnes darbības rezultātu uzraudzība ir lieliska motivācija jauniešiem, lai tie varētu 

turpināt mācīties un attīstīties, un tas palīdz saprast, kādi pasākumi jāveic, ja projekta laikā 

kaut kas noiet greizi. Būtiski ir katru dienu atrast labu un sliktu rezultātu piemērus. Nelieli 

panākumi ļauj pamanīt un identificēt pašizaugsmi projekta laikā, un nelielas kļūmes ļauj 

analizēt kļūdas, lai noteiktu, kādi uzlabojumi ir nepieciešami pašu rīcībā. 

Aktivitātes nosaukums Jaunatnes darbības rezultātu uzraudzība no pašu jauniešu puses  

Aktivitātes mērķis 

- Definēt sasniedzamos rezultātus un salīdzināt tos ar 

plānotajiem; 

- Apkopot informāciju par panākumiem vai neveiksmēm 

jaunatnes līdzdalības stratēģijas ieviešanā paredzēto rezultātu 

sasniegšanai; 

- sistemātiski ziņot par progresu, pamatojoties uz kvalitatīvu un 

kvantitatīvu informāciju. 

Mācīšanās mērķi Iemācīties veikt jaunatnes darbības rezultātu uzraudzību 

Mērķa grupa Cilvēki, kuri strādā ar jauniešiem un jaunieši 

Aktivitātes veids  Individuālais darbs 

Ativitātes apraksts 

1. Jāpārskata situācija: 

Kādus rezultātus es vēlējos redzēt savā darbībā? 

Vai darbības tiek veiktas, kā plānots? 

Kādi rezultāti ir sasniegti? 

2. Pēc situācijas pārskatīšanas, jāizvērtē rezultāti: 

Kāda ir sasniegto rezultātu pašreizējā ietekme? 

Kādas izmaiņas veicinās gaidāmo rezultātu sasniegšanu? 

3. Jāapkopo informācija par paveikto un jānodefinē 

nepieciešamās darbības izmaiņu veikšanai, jāīsteno izmaiņas.  

Norises vieta N/a 

Nepieciešamie materiāli Dators, Tāfele ar papīru, līmlapiņas 

 

 

 

 

 
15  Jody Zall Kusek, Ray C. Rist, A Handbook for Development Practitioners, Ten steps to results based monitoring 

and evaluation system// 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/14926/296720PAPER0100steps.pdf?sequence=1 
  



 

 

4.4. Kādi ir pieejamie rīki jauniešu iesaistīšanai novērtēšanā un novērtēšanas metodes 

rezultātu novērtēšanai? 

 

 Novērtēšanas rīks: instruments (klātienē / neklātienē, attālināti / tiešsaistē), ko 

izmanto, lai vāktu datus par katru rezultātu, ko nodod vērtētājiem (jaunatnei), lai novērtētu, 

vai projektā ir sasniegts konkrēts(-i) rezultāts(-i). 

 Novērtēšanas metode: kritēriju kopums, kas ļauj novērtēt sasniegtos projekta vai 

aktivitātes rezultātus. 

 Jauniešu kā novērtēšanas partneru iesaistīšana ne tikai rada noderīgas zināšanas 

sabiedrībai un indivīdiem, bet arī piedāvā iespējas izstrādāt un īstenot projektus, kas saistīti ar 

jautājumiem, kuri ietekmē jauniešu dzīvi. Tas nenozīmē, ka novērtēšana vienmēr ir dārga un 

to veic ārpakalpojumu sniedzējs vai ārējais eksperts. To var darīt arī ar iekšējiem resursiem. 

Rezultātu novērtēšanai vispiemērotākā pieeja ir kvantitatīvās novērtēšanas metodes, kur datu 

apkopošanā tiek izmantoti dažādi novērtēšanas rīki. Lai novērtētu abstraktu rezultātu, 

piemēram, attieksmi, uztveri utt., ieteicams izmantot kvalitatīvas novērtēšanas metodes. Lai 

gan var šķist sarežģīti izmērīt šos abstraktos rezultātus, ir dažādas metodes, kas nodrošina 

šāda veida novērtējumu. Tālāk sniegt daži piemēri. 

4.4.1. Novērtēšanas rīki un kvantitatīvās novērtēšanas metodes 

 

 Ir ļoti dažādas kvantitatīvās novērtēšanas metodes, kas ir ērti izmantojamas projekta 

novērtēšanā: 

 * Pētījumi / aptaujas 

 Pētījumi / aptaujas palīdz apkopot kvantitatīvu (un dažkārt kvalitatīvu) informāciju par 

konkrētiem jautājumiem no daudziem respondentiem (konkrētas grupas vai indivīdi). Šī 

metode ļauj “noķert” atsevišķu indivīdu grupu “signālu” pirms projekta sākšanas un pēc tam 

atkal pēc projekta pabeigšanas. Pētījumi / aptaujas var novērtēt gandrīz jebko, sākot ar pirms- 

un pēc- situāciju un beidzot ar uzvedību, interesēm, sasniegumiem, pašcieņu.  

 Pētījumus / aptaujas var veikt dažādos veidos: tiešsaistē, uz papīra klātienē vai mutiski 

intervijās starp indivīdiem. Tiešsaistes aptaujām ir lieliska priekšrocība, jo tās sniedz iespēju  

viegli sniegt respondentus un ērti apkopoto iegūtos datus, t.sk. lietotāji var koplietot datus. 

Pētījumi / aptaujas uz papīra ir lielisks veids, kā dot iespēju respondentiem apsēsties, veltīt 

vairāk laika pārdomām. 



 

 

 * Projekta dokumentu izpēte (satura analīze) 

 Projekta organizācijas dokumentu izpēte var palīdzēt identificēt draudus, draudu 

avotus un vājās vietas. Dokumentu izpēte var būt arī noderīga, lai izprastu projekta 

pašreizējos būtiskos procesus/funkcijas un var palīdzēt identificēt iespējamus draudus, draudu 

avotus un vājās vietas projektā nākotnē.  

 Visbiežāk šī metode tiek pielietota klātienē, bet mūsdienu tehnoloģiju laikmetā, 

dokumentu izpēti ir iespējams veikt arī attālināti, ja visa nepieciešamā dokumentācija tiek 

saskanēta un/vai uzglabāta elektroniski, nodrošinot novērtētājam piekļuvi šiem dokumentiem.  

 * Kvantitatīvo datu analīze (statistika) 

 Aprakstošā statistika tiek izmantota, lai ar kvantitatīviem datiem izskaidrotu iegūtos 

skaitļus un tendences, izmantojot procentus, biežumu, diapazonus un vidējos rādītājus. 

Kvantitatīvie dati ir jāiegūst un rūpīgi jāievieto iepriekš izveidotajā algoritmā Excel izklājlapā 

vai datu analīzes programmatūrā. Kvantitatīvo datu analīze parasti notiek pēc tam, kad 

visi dati ir savākti un dati ir pieejami. Datu interpretācija nav sarežģīts process, bet tai 

jānodrošina precīza datu interpretācija.  

 Kvantitatīvu datu analīze visbiežāk tiek īstenota attālināti un izmantojot dažādus 

tehnoloģiju rīkus (programmas, aplikācijas). 

 

Aktivitātes nosaukums Kvantitatīvas novērtēšanas metodes projekta novērtēšanai 

Aktivitātes mērķis 
Uzzināt kā dažādas kvantitatīvas novērtēšanas metodes var palīdzēt 

novērtēt projekta rezultātus. 

Mācīšanās mērķi 

Uzzināt vairāk par kvantitatīvām novērtēšanas metodēm, kas 

nodrošina projekta rīcības plānu un aktivitāšu regulāru, periodisku 

un aktīvu koordināciju un novērtēšanu un pielietot tās. 

Mērķa grupa Cilvēki, kuri strādā ar jauniešiem un jaunieši 

Aktivitātes veids  Individuālais darbs, Prezentācija, Diskusijas 

Aktivitātes apraksts 

1. Pirms datu apkopošanas, izvērtējiet piemērotākās kvantitatīvās 

novērtēšanas metodes (aptaujas, satura analīze, statistikas analīze) 

un informācijas avotus atbilstošas novērtēšanas veikšanai (projekta 

komanda, projekta dalībnieki, dažādu sabiedrības grupu pārstāvji, 



 

 

valsts pārvaldes institūcijas, u.c.) . Izvēlēties  labākos novērtēšanas 

rīkus pirms datu vākšanas uzsākšanas. 

2. Lai izvērtētu situāciju, savāciet primāros (jaunus datus, kas 

savākti tieši šim novērtējumam) un sekundāros datus (kurus jau ir 

apkopojuši citi cilvēki un citā nolūkā, piemēram, datus, kas atrodami 

pilsoniskās izglītības pētījumos vai statistikas dati, ko apkopo vietējā 

pašvaldība) par projekta norisi. 

3. Pēc datu savākšanas, apkopojiet un analizējiet datus; izdariet 

secinājumus un izvērtējiet vai izvēlētās novērtēšanas metodes bija 

visatbilstošākās un vai iecerētie novērtēšanas rādītāji ir atbilstoši 

novērtēti. 

4. Rezultātu prezentācija un viedokļu apmaiņa. 

Norises vieta N/a 

Nepieciešamie materiāli 
Dators, projektors prezentācijas demonstrēšanai par dažādām 

informācijas vākšanas metodēm / izdales materiāli 

 

 

4.4.2. Novērtēšanas rīki un kvalitatīvās novērtēšanas metodes 

 

 Ir ļoti dažādas kvalitatīvās novērtēšanas metodes, kas ir ērti izmantojamas projekta 

novērtēšanā: 

 * Novērojums 

 Novērojums ir novērtēšanas metode, veicot novērošanu. Šī metode, piemēram,: 

- palīdz noteikt interešu izmaiņas novērotās aktivitātes laikā; 

- dod iespēju novērot interesējošo mērķa grupu pirms un pēc kādas konkrētas projekta 

aktivitātes; 

- ļauj novērot laiku, ko cilvēki pavada veicot kādu konkrētu darbību. To var salīdzināt, 

novērojumā  izmantojot hronometru, u.c. 

 Novērojot jauniešus, ir iespēja iegūt ļoti daudz informāciju. Ir jāņem vērā, ka 

novērošana var ietekmēt cilvēku uzvedību. Cilvēki parasti vairāk piedomā par savu rīcību un 



 

 

pat to maina, zinot, ka viņus novēro. Ja tiek novērots (klausoties) dialogs, ir lietderīgi 

pierakstīt vārdus, kas tiek izmantoti dialogā, lai vēlāk var veikt kvalitatīvāku to analīzi. 

Ķermeņa valoda ir vēl viens novērojuma objekts. Visi šie novērojumi ir dažādi aspekti, kas 

palīdz novērtēt rezultātus kopumā. 

 Novērojumu ir iespējams veikt klātienē, reālā vidē vai analizēt video ierakstus no 

kādiem procesiem vai notikumiem. 

 * Individuāla intervija  

 Ja interviju vada apmācīts un objektīvs intervētājs, intervijas “viens pret vienu” sniedz 

dziļāku izpratni par situāciju un godīgākas atbildes nekā citas metodes. Zināšanas, kas gūtas 

no “viens pret vienu” intervijām, var sniegt vērtīgu atgriezenisko saiti turpmākai izpētei un 

palīdzēt identificēt jaunus jautājumus. Piemēram, projekts, kura mērķis ir apmācīt jauniešus - 

bezdarbniekus nodarbinātībai. Plānotās aktivitātes, piemēram, jauniešu semināri, palīdz attīstīt 

komunikācijas prasmes, stiprina līdera prasmes un sniedz karjeras konsultācijas, un sasniegtos 

rezultātus -  ietekmi uz jaunieti - vislabāk var novērtēt, izmantojot interviju “viens pret 

vienu”. Tiek apkopoti dati par jauniešiem, kas piedalījušies projekta aktivitātēs, t.sk. vērtējot 

vai semināros iegūtās zināšanas un atbalsts ir palīdzējis atrast darbu, bet jāņem vērā, ka 

emocionālie aspekti un apmierinātība pēc semināriem var palikt neizvērtēta. Šeit interviju 

mērķis var būt attieksmes un apmierinātības izvērtējums, nevis statistikas dati vai persona ir 

ieguvusi vai nav ieguvusi darbu. Lai padziļināti izpētītu personu vai veikt vairākas intervijas. 

 Intervijas var veikt pa telefonu vai skype, tomēr jāatzīst, ka visefektīvāk individuālas 

intervijas ir veikt klātienē, respondentam zināmā un ērtā vidē. Šāda vide mazina spriedzi un 

nodrošina apstākļus, kuros respondents nereti pastāsts vairāk kā pats sākotnēji ir iecerējis.  

 * Fokusgrupas 

 Fokusgrupa parasti sastāv no 3-5 cilvēkiem, bet iespējams fokusgrupas ar dalībnnieku 

sskaitu līdz pat 10. Fokusgrupā piedalās dalībnieki (projekta mērķa grupa) un moderators, 

kurš vada diskusiju. Fokusgrupas ļauj detalizētāk izzināt kādu situāciju, pētīt kādu 

konkrētu jautājumu. Fokusgrupas pieļauj mijiedarbību starp fokusgrupas dalībniekiem, kas 

nereti stimulē turpmākas diskusijas norisi un atklāj iepriekš nezināmas situācijas šķautnes vai 

apstākļus un dažādus viedokļus. Piemēram, projektā vai pasākumā, kura mērķis ir uzlabot 

atzīmes, celt pašvērtējumu un veicināt jauniešu līdzdalību, mācīšanās pasākumu dalībnieki 

neapzinās kā viņu mācīšanās pieredze ir mainījusi attieksmi un spējas. Kā viņi to var 



 

 

noskaidrot? Fokusgrupā uzdodot mērķorientētus, atvērtus jautājumus, palīdz fokusgrupas 

dalībniekiem noskaidrot esošo situāciju pirms sākās mācīšanās aktivitātes un salīdzināt 

jauniešu mācību sasniegumus noslēgumā. 

 Fokusgrupas tiek īstenotas klātienē. Pastāv iespēja fokusgrupas organizēt tiešsaistē, 

tomēr to kvalitāte būs daudz zemāka kā klātienes fokusgrupām. 

Aktivitātes nosaukums Projekta kvalitatīvo rezultātu (attieksmes, uztveres) novērtēšana. 

Aktivitātes mērķis Definēt projekta kvalitatīvo rezultātus, kas novērtējami 

Mācīšanās mērķi 

Iemācīties definēt iespējamos projekta kvalitatīvos novērtēšanas 

indikatorus. 

Apgūt prasmes noteikt vispiemērotākās novērtēšanas metodes 

kvalitatīvo rezultātu novērtēšnai. 

Mērķa grupa Cilvēki, kuri strādā ar jauniešiem un jaunieši 

Aktivitātes veids  Individuālais darbs, Prezentācija, Diskusijas 

Aktivitātes apraksts 

1. Definēt kvalitatīvos indikatorus, atbilstoši projekta specifikai 

(piemēram, jaunieši ir apguvuši jaunas pasākumu organizēšanas 

prasmes; jauniešu dzīves kvalitāte ir būtiski palielinājusies). 

2. Izvērtēt zināmās kvalitatīvās novērtēšanas metodes un izvēlēties 

piemērotākās kvalitatīvās novērtēšanas metodes. 

3. Noteikti novērtēšanas īstenošanas laiku un atbildīgos par 

novērtēšanas īstenošanu. 

4. Rezultātu prezentācijas un Diskusijas. 

Norises vieta Sanāksmes telpa 

Nepieciešamie materiāli Papīrs un pildspalvas piezīmēm. 

 

4.5. Kā noteikt projekta stiprās un vājās puses? 

 

 Vairāku darbību novērtējums, sākot ar rādītāju noteikšanu, modeļa izstrādi, izmērāmu 

rezultātu noteikšanu, galveno iesaistīto pušu un viņu interešu noteikšanu, novērtēšanas 

metodoloģijas izvēli, informācijas vākšanu, datu analīzi un rezultātu izplatīšanu tālākajam 

darbam. 



 

 

 Vēl viena novērtējuma atslēga ir projekta stipro un vājo pušu noteikšana, tostarp 

iekšējā un ārējā konteksta analīze. Šī modeļa mērķis ir nodrošināt trīs galvenos mērķus: 

svarīgumu, dzīvotspēju un ilgtspēju. Riska analīze un pieņēmumu analīze novērtēšanas 

procesā arī ir svarīgas projekta ilgtspējas novērtēšanai. Vēl viena projekta novērtēšanas 

priekšrocība ir cēloņsakarību analīze starp mērķiem, rezultātiem, tūlītējiem rezultātiem, 

ietekmi un darbībām, rādītājiem, pārbaudes līdzekļiem, pieņēmumiem. 

 Turpmāk minētais saraksts ar SVID metodes piemērošanu detalizētāki aprakstīts 

2.5.apakšsadaļā, kad tika runāts par darbības teritorijas stiprajām un vājajām pusēm. Šajā 

sadaļā SVID analīze sniedz koncentrētu praktiskas perspektīvas pārskatu par to, kā novērtēt 

projekta stiprās un vājās puses: 

 

Aktivitātes nosaukums Kā novērtēt projekta stiprās un vājās puses? 

Aktivitātes mērķis Izveidot SVID analīzi, nosakot projekta stiprās un vājās puses 

Mācīšanās mērķi 

Noskaidrot kā SVID analīze kā novērtēšanas metode var palīdzēt 

veikt projekta stipro un vājo pušu analīzi. 

Iemācīties definēt, uz ko balstīt un ko vislabāk izmantot projekta 

attīstībai. 

Mērķa grupa Cilvēki, kuri strādā ar jauniešiem un jaunieši 

Aktivitātes veids  Prezentācija, Individuālais darbs, Prezentācija, Diskusijas 

Aktivitātes apraksts 

1. Prezentācija par SVID analīzi kā novērtēšanas metodi un kā tā  

var palīdzēt veikt projekta stipro un vājo pušu analīzi. 

2. Sadala grupu apakšgrupās un katrai grupai lūdz strādāt tikai pie 

viena no SVID aspektiem: 

- 1.grupa - Pārskatīt situāciju un izvērtēt projekta nepilnības, ņemot 

vērā iekšējo resursu pieejamību un iespēju tos izmantot, piemēram, 

projekta komandā identificētās problēmas un pienākumu sadale 

starp darbiniekiem u.c.; 

- 2.grupa - Pārskatīt situāciju un izvērtēt projekta panākumus, 

ņemot vērā iekšējo resursu pieejamību un iespēju tos izmantot, 

piemēram, tehnoloģiju pieejamība, projekta aktivitāšu sasaiste ar 



 

 

reālo dzīvi u.c.; 

- 3.grupa - Pārskatīt situāciju un izvērtēt projekta riskus, ņemot vērā 

ārējos apstākļus, kas ietekmē projekta norisi, piemēram, zema 

jauniešu no riska grupām motivācija iesaistīties u.c. 

- 4.grupa - Pārskatīt situāciju un izvērtēt projekta iespējas, ņemot 

vērā ārējos apstākļus, piemēram, sadarbību ar vietējām 

organizācijām un pašvaldības atbalstu u.c.. 

3. Prezentācijas starp grupām, Diskusija, iegūtos datu apkopošana 

un SVID analīzes sagatavošana. 

 

Ilustrācija  - SVID analīze 

 

Norises vieta Sanāksmes telpa 

Nepieciešamie 

materiāli 

Dators, tāfele, līmlapiņas, pildspalvas, lielās papīra loksnes, 

flomasteri 

 

 

4.6. Kā izmantot uzraudzību un novērtēšanu, lai uzlabotu turpmākās iniciatīvas? 

 

 Uzraudzība un projektu novērtēšana var veicināt pārmaiņas, nodrošinot, ka projekta  

komandas paveiktais ir viskvalitatīvākais ne tikai pašreizējā, bet arī turpmākajos projektos. 



 

 

 Ja neorientējas uz pastāvīgiem uzlabojumiem un mācīšanos, novērtēšana zaudē savu 

jēgu. Efektīva novērtēšanas rezultātu izmantošana ietekmē iespējamos projektus nākotnē un 

nosaka iepriekš veicamus uzlabojumus. 

4.6.1. Atzīmējiet pozitīvo un dalieties ar saviem sasniegumiem ar citiem   

  

 Ja uzraudzības un novērtējuma rezultāti ir pozitīvi, tad nosviniet to! Apziniet 

komandas sasniegumus, dalieties ar projekta panākumiem un parādiet plašākai auditorijai kā 

projekts ietekmē jauniešu dzīvi. Izsakiet pateicību projekta komandai – vai tā ir sabiedrības 

uzslava, konfekšu paciņa, kopīgas pusdienas vai arī prēmija par darbu. Sviniet pat tad, kad 

sasniegtie rezultāti nav tik ievērojami, kā iepriekš plānots! Svētku atmosfēra pati par sevi ir 

pamats jauniem sasniegumiem. Tas vieno projekta komandu un stiprina saliedētību, veicinot 

motivāciju sasniegt labākus projekta rezultātus. Pozitīvu viedokļu atzīšana un atzīmēšana 

nenozīmē tikai to, ka cilvēki jūtas labi. Tā ir motivācija augt un attīstīties tālāk! Jebkuru 

projekta komandu iedvesmo dalīšanās ar citiem pozitīvajā pieredzē un sasniegumiem, kas var 

veicināt vēl labāku rezultātu sasniegšanu. 

4.6.2. Izmantojiet iegūtās atziņas turpmāko projektu plānošanā  

  

 Labi pierādījumi ir būtiski, lai pieņemtu pamatotus lēmumus par turpmāko rīcību 

un/vai aktivitātēm. Izmantojiet esošā(-o) projekta(-u) rezultātus, lai veicinātu iespējamo 

turpmāko projektu attīstību. Vai iespējams izstrādāt jaunas darba metodes, kas palīdzētu 

sasniegt iecerētos nākotnes rezultātus? Vai iecerētie rezultāti var radīt vēl būtiskāku ietekmi 

nākotnē?  

 Izmantojiet novērtēšanas rezultātus projektu plānošanā, lai uzlabotu turpmāko projektu 

plānošanu: 

- Nosakiet prioritāros pasākumus, kas efektīvi veicinātu jaunatnes attīstību; 

- Identificējiet liekās darbības, kas nedod vai nemaina vēlamos rezultātus; 

- Saprotiet, kāds iesaistīšanās līmenis ir nepieciešams, lai sasniegtu labākus 

rezultātus; 

- Novērtējiet kontekstu. Noskaidrojiet, kādi ārējie faktori varētu ietekmēt jauniešu 

rezultātus projektā; 

- Mēģiniet uzlabot. Plānojiet, kuri projekta elementi tiks turpināti un attīstīti citās 

jomās vai citos projektos. 



 

 

 Atbilstoša rezultātu un konteksta analīze ļauj izstrādāt jaunas, efektīvākas stratēģijas 

un noteikt atbilstošas prioritātes kā uzlabot projektu īstenošanas kvalitāti nākotnē. 

4.7. Projekta aktivitātēs iesaistīto riskam pakļauto jauniešu novērtējums, un kas jāņem 

vērā cilvēkiem, kuri strādā ar jauniešiem, iesaistot projektos riskam pakļautos 

jauniešus? 

  

 Projektā iesaistīt riskam pakļautos jauniešus vienmēr ir lielāks izaicinājums, jo ir 

nepieciešamas papildus pūles, lai iesaistītu šo mērķgrupu. Tāpēc īpaši svarīgi ir apzināt un 

novērtēt cilvēku, kuri strādā ar jauniešiem un citu ieinteresēto personu (piemēram, 

pašvaldības sociālie darbinieki)  kompetenci un atbalstu. Cilvēki, kuri strādā ar jauniešiem un 

citas ieinteresētās personas (piemēram, pašvaldības sociālie darbinieki) var papildus 

iedvesmot un atbalstīt iesaistīties projektā jauniešus, kuri līdz šim ir bijuši neaktīvi. Cilvēki, 

kuri strādā ar jauniešiem un citas ieinteresētās personas (piemēram, pašvaldības sociālie 

darbinieki) var arī palīdzēt uzraudzīt un novērtēt, kad un kādas projekta aktivitātes rada 

vēlamās pārmaiņas jauniešos, kas piedalās projektā, un kad jaunieši iesaistās projektā pilnībā. 

4.7.1. Kas jāņem vērā cilvēkiem, kuri strādā ar jauniešiem, iesaistot projektos riskam 

pakļautos jauniešus? 

 

 Sniedzot atbalstu riskam pakļautiem jauniešiem, kas iesaistās projektā, cilvēkiem, kuri 

strādā ar jauniešiem, ir jāpievēršs uzmanība sekojošiem faktoriem: 

- lai organizētu riskam pakļautu jauniešu iesaistīšanu projektā kā mācīšanās procesā, 

jaunieši ir jācenšas iesaistīt visos projekta ieviešanas posmos: plānošanā, īstenošanā 

un novērtēšanā; 

- izvēlētajām projekta aktivitātēm jābūt draudzīgām riskam pakļautiem jauniešiem  

(jāīsteno drošā un uzticību raisošā vidē un apstākļos atbilstoši riskam pakļauto 

jauniešu spējām, vajadzībām, interesēm un vēlmēm, utt.); 

- riskam pakļauto jauniešu līdzdalība projektos aktualizē mācīšanās procesu kā svarīgu 

ikdienas dzīves elementu, sasaistot projekta aktivitātes ar riskam pakļauto jauniešu  

mācīšanās vajadzībām; 

- riskam pakļautiem jauniešiem tiek parādītas dažādas iespējas un tiem pašiem tiek 

ļauts izdarīt savas izvēles; 

- periodiski ir būtiski atcerēties, ka maziem soļiem ir tikpat izšķiroša nozīme kā 



 

 

ilgtermiņa redzējumam mērķu sasniegšanā, tāpēc ir jābūt racionāliem, definējot 

sagaidāmos rezultātus; 

- jāizvērtē iegūtā pieredze un jāizdara secinājumi16 

4.7.2. Riskam pakļauto jauniešu projektos sasniegto rezultātu izvērtēšanas metodes un 

iesaistes projektos lietderība 

 

 Riskam pakļauto jauniešu sasniegto rezultātu pārrunāšana un pārskatīšana ir būtisks 

process, kas jāparedz projektā, lai riskam pakļautie jaunieši varētu novērtēt projektā iegūtās 

zināšanas. Cilvēkiem, kas strādā ar jauniešiem, ir jāapzinās, ka jebkura projekta aktivitāte dod 

kādus rezultātus darbā ar riskam pakļautiem jauniešiem, pat ja tie nav tik pozitīvi kā sākotnēji 

plānots. Būtiski, ka iegūtā pieredze un mācīšanās procesa rezultāti tiek pārrunāti. Riskam 

pakļauto jauniešu izaugsmi mācīšanās kontekstā ir ļoti grūti izmērīt, jo īpaši, ja projekta 

aktivitātes tiek izmantotas kā metode personības attīstībai un izmaiņām jauniešos. Pastāv 

iespēja, ka riskam pakļautie jaunieši neizprot savu mācīšanās procesa gaitu un neapzinās to. 

 Riskam pakļautiem jauniešiem biežāk ir nepieciešami detalizēti cilvēku, kas strādā ar 

jauniešiem, norādījumi, lai identificētu un novērtētu personīgo izaugsmi un savu progresu 

projekta laikā. Visbiežāk izmantotās metodes personīgās izaugsmes un sava progresa 

identificēšanai un novērtēšanai ir: 

 * Atgriezeniskās saites sniegšana 

 Atgriezeniskā saites sniegšana ir sarunu metode, kur sarunas laikā tiek pārrunāti 

sasniegumi un problēmas saistībā ar konkrētu mērķu17. Atgriezeniskā saites sniegšana ir 

process, kurā riskam pakļautie jaunieši var noskaidrot, kas ir paveikts, lai sasniegtu pašu 

izvirzītos mērķus un kas ir jāuzlabo savā darbībā. Darbā ar riskam pakļautiem jauniešiem 

atgriezeniskās saites saņemšana ir svarīga, jo tā palīdz attīstīt un uzlabot prasmes un spējas, 

kas nepieciešamas pašu riskam pakļauto jauniešu personīgai izaugsmei. 

 Faktori, kas jāņem vērā, sniedzot atgriezenisko saiti: 

- atgriezeniskā saite ir jāsniedz par jaunieša rīcību, par konkrētā incidenta stāvokli.  

 
16  https://lpr.gov.lv/wp-content/uploads/2019/publiceta-digitala-rokasgramata-darbam-ar-riska-grupas-berniem-un-

jauniesiem/LPR_rokasgramata_10102019-1-2.pdf 
  
17  Mistry L. (2018) Giving and receiving feedback. Pieejams: https://www.youthemployment.org.uk/young-prof-

article/giving-receiving-feedback/ 
  



 

 

- atgriezeniskā saite nevar tikt sniegta par jaunieti kā personību, tā īpašībām; 

- atgriezeniskās saites saņemšanu ir būtiski organizēt pēc iespējas ātrāk pēc noteiktu 

procesu  noslēguma vai jaunieša rīcības, jo tad visi notikumi, izjūtas un emocijas vēl ir 

spilgtā atmiņā; 

- atgriezeniskās saites sniegšana tiek organizēta tiešā komunikācijā (face-to-face) un 

iesaistītajām pusēm pazīstamā vidē; 

- atgrienisko saiti mēs sniedzam “Es” formātā, piemēram, apgalvojums “Esmu 

pārsteigts, ka apzinos izveidojušos situāciju” ir labāks nekā “Esmu šokēts par 

situāciju, kādu izveidojāt”. Tas ļauj koncentrēties uz rīcību konkrētā situācijā, nevis uz 

emocijām, un meklēt risinājumus; 

- vadoties no atgrieniskās saites ir būtiski runāt un vienoties par risinājumiem pēc 

iespējas mērķtiecīgāk. Tāpēc ieteicams vienā sarunā koncentrēties ne vairāk kā uz 

divām situācijām vai notikumiem, kur nepieciešami risinājumi. 

 Atgriezeniskās saites sniegšana ļauj apstāties, apdomāt un mācīties darīt lietas 

savādāk. Atgriezeniskās saites sniegšanā: 

- riskam pakļautie jaunieši emocionāli ir jāsagatavo pieņemt atgriezeniskās saites 

sniegšanu kā daļu no mācīšanās procesa. Atgriezeniskās saites sniegšana ļauj riskam 

pakļautiem jauniešiem atskatīties uz notikušo; 

- ir jāatvēl pietiekams laiks. Svarīgi arī, ka atgriezeniskās saites sniegšanā iesaistās 

cilvēks, kam tiešām interesē uzklausīt; 

- jāmācās no pieredzes. Atgriezeniskās saites sniegšanas procesā ir jāuzdod jautājumi, 

kas veicina atgriezeniskās saites sniegšanu par to, kā var mainīt līdzīgu situāciju 

nākotnē, ko varētu uzlabot un ko no piedzīvotā procesa var mācīties. 

 * Pašvērtējums 

 Pašvērtejums nav ne birokrātisks, ne mehānisks process. Pašvērtējums ir reflektīva 

metode, kuras laikā projekta dalībnieki - piemēram, riskam pakļautie jaunieši - var novērtēt 

projektu un savu līdzdalību tajā. Tas ļauj projekta dalībniekiem noskaidrot, cik labi viņiem ir  

veicies, un noteikt labāko veidu, kā uzlabot savu līdzdalību nākotnē, atbildot uz trim 

galvenajiem jautājumiem: 

 - Kādas pārmaiņas es piedzīvoju projekta laikā? 



 

 

 Šim jautājumam būtu jāpalīdz projekta dalībniekiem noteikt savu pašreizējo stāvokli 

salīdzinājumā ar projekta sākumu, izvērtēt un izmērīt savu izaugsmi un iegūto pieredzi, 

apsvērt arī jomas, kurās jāveic uzlabojumi; 

 - Kāds ir mans pašreizējais statuss? 

 Apsverot šo jautājumu, ir nepieciešams, lai projekta dalībnieks definētu projekta laikā 

jau piedzīvotās izaugsmes pierādījumus vai neveiksmes. Atbilde uz šo jautājumu sniedz arī 

iespēju atklāt kādas jaunas prasmes vai zināšanas, kas nebija noteiktas pirms projekta 

īstenošanas; 

 - Ko citu es varu sasniegt? 

 Šim jautājumam būtu jāpalīdz virzīties uz jauniem mērķiem, balstoties uz sniegtajiem 

pašvērtējuma rezultātiem. 

 Pašvērtējumiem ir būtiska loma nepārtrauktu uzlabojumu veikšanā. Pateicoties 

pozitīvam pašvērtējumam, tiek celta jauniešu pašapziņa, kas ceļ ambīcijas un palīdz noteikt 

jaunas apņemšanās atkal un atkal. 

 Pašvērtējums palīdz sekot līdzi mācīšanās mērķu sasniegšanai un, nepieciešamības 

gadījumā, pielāgoties jaunām pieejām. Spēja izprast pašvērtējuma vērtību un to īstenot ir 

konkurētspējīga prasme, ko var izmantot, lai kļūtu par pilsoniski aktīvu cilvēku un bruģētu 

ceļu turpmākajai karjerai. 

 Visbeidzot, pašvērtējums ļauj ikvienam turpināt mācīties un noteikt kompetences 

attīstības mērķus, pamatojoties uz mācīšanos projekta ietvaros. Abu metožu apvienojums, 

proti, atgriezeniskās saites sniegšana un pašvērtējums, sniedz vispusīgu ieguldījumu 

projerkta dalībnieku sasniegumos un problēmās, atspoguļo pašreizējo stāvokli un sniedz 

būtisku ieguldījumu turpmākajā projekta dalībnieku attīstībā. 

 

 Pašvērtējums Atgriezeniskās saites sniegšana 

Pamatojums? Apkopot pierādījumus par 

sasniegtajiem rezultātiem 

Uzklausīt kādi rezultāti ir sasniegti 

Kāpēc? Izvērtēt esošos sasniegtos 

rezultātus un izlemt, kas 

jāuzlabo 

Izprast sasniegtos rezultātus, analizēt 

iemeslus un konsekvences 

Kas? Pierakstīt darbības, kas jāveic 

uzlabojumu veikšanai  

Reaģēt un definēt darbības, kas 

jāveic uzlabojumu veikšanai 

Kā? Identificē fokusu prioritāšu Izvēlēties un nodefinēt prioritāšu 



 

 

uzlabošanai uzlabošanu 

Ieguvumi? Uzraudzīt savu rīcību un 

novērtēt ietekmi uz 

precizētiem rezultātiem 

Rīkoties un novērtēt ietekmi uz 

precizētiem rezultātiem 
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