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Projekta būtība

Galvenie posmi

Biežāk pieļautās kļūdas

Jautājumi, atbildes

 

DARBA GRUPAS TĒMAS
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I Z M A I N Ī T ”



Kas 
mainīsies 

pēc 
projekta?

 



Critical Insights

PROJEKTA  BŪTĪBA

Unikāls process

Savstarpēji loģiski saistīts pasākumu kopums 

mērķu sasniegšanai/problēmas risināšanai

Noteikti sasniedzamie rezultāti

Noteikts sākums un beigas

Noteikti resursi



Critical Insights

VAJADZĪBAS
Kāpēc projekts ir vajadzīgs?

Kādas ir vajadzības un kas tās pamato?

Jauniešu mācīšanās vajadzības (personīgā 

pieredze, sarunas)

Organizācijas vajadzības (SVID analīze)

Jomā risināmas problēmas (pētījumi, 

plānošanas dokumenti, statistika)



JAUNIEŠU IESAISTE
KOMPETENCES + LĪDZDALĪBA + PIEDERĪBAS SAJŪTA

 



Critical Insights

MĒRĶIS
Kas ir mans mērķis – sasniedzams, iespējami 

konkrēts, atbilstošs konkursa mērķim?

Kādus kvantitatīvos un kvalitatīvos rezultātus 

sasniegšu (t.sk., kā es zināšu, ka esmu tos 

sasniedzis)?

Kāda ir plānotā ietekme uz tiešo un netiešo 

mērķa grupu?



Critical Insights

AKTIVITĀTES
Kādas aktivitātes palīdzēs sasniegt mērķi?

Kādas būs projekta aktivitātes (atbilstošas 

mērķa grupas vajadzībām, profilam, mērķim, 

rezultātiem, loģiski saplānotas, īstenojamas ar 

projekta resursiem)

Kāda ir loģiskā aktivitāšu secība un 

racionālākais ilgums?



 

KAS IR TAGAD, KĀ BŪS PĒC TAM, KĀ TO 

PANĀKT, KĀ ES ZINĀŠU, KA ESMU 

SASNIEDZIS PLĀNOTO?



Critical Insights

RESURSI
Cilvēku (projekta vadība, sadarbības partneri, 

eksperti + kompetences) 

Laika

Finanšu (tostarp, līdzfinansējums)

Materiāltehniskie (kas man jau ir un kas vēl 

nepieciešams)



Critical Insights

ILGTSPĒJA
Kāda būs projekta ilgtspēja/kā to pierādīt 

vērtētājiem

Institucionālā, politiskā, finanšu

Jābūt objektīviem ilgtspējas nodrošināšanas 

pasākumiem/pierādījumiem (reāliem)



Critical Insights

PROJEKTA  PLĀNOŠANAS  

LOĢIKA

Problēma -> mērķis un uzdevumi -> 

mērķa grupa -> aktivitātes -> rezultāti ->  

ietekme



Critical Insights

BIEŽĀK  PIEĻAUTĀS  

KĻŪDAS
Projekts nav nozīmīgs konkursa mērķu un 

rezultātu sasniegšanai

Projekta mērķis ir pārāk plašs

Nav detalizēti pamatota nepieciešamība

Plānotās aktivitātes nenodrošina mērķa, visu 

rezultātu sasniegšanu



Critical Insights

BIEŽĀK  PIEĻAUTĀS  

KĻŪDAS
Aktivitātes nerisina projekta problēmu

Iekļautas aktivitātes, kas nav saistītas ar kāda 

no rezultātiem sasniegšanu

Nav aptverta visa plānotā mērķa grupa

Rezultāti ir pārāk vispārīgi, nav sasniedzami 

ar projektā plānotajām aktivitātēm 



Critical Insights

BIEŽĀK  PIEĻAUTĀS  

KĻŪDAS
Vispārējā projekta pieteikuma sagatavošanas 

kvalitāte – nepilnīgas atbildes, neatbilstošas 

atbildes, vispārīga informācija, nebūtiska 

informācija, pretrunīga informācija, projekta 

specifikai neatbilstoša informācija 



Critical Insights

BIEŽĀK  PIEĻAUTĀS  

KĻŪDAS
nav detalizēti aprakstīti visi projekta posmi   

nav pamatota partnerības izvēle

nav nodrošināta jauniešu/partneru iesaiste 

visos projekta posmos

nav aprakstītas izmantotās metodes/pieejas 



Critical Insights



SAZINIES AR 
AĢENTŪRU!

INFO@JAUNATNE.GOV.LV

+371 67358065

WWW.JAUNATNE.GOV.LV

SEKO JAUNUMIEM 
SOCIĀLAJOS TĪKLOS!

@JAUNATNE

@JSPA_LATVIA

@JAUNATNE

@JSPALATVIA



Lai izdodas!


