
Stratēģiska plānošana, 

ieviešana, uzraudzība un 

novērtēšana - produktīvs, 

veiksmīgs un harmonisks 

organizācijas darbības process!

Ieva Cēbura, M&E eksperte
2022. gada 20. septembris

Apmācības norisinās projekta Nr. AIF/2021/IK/23 

"Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas 

Attīstībai!", ko finansē Islande, Lihtenšteina un 

Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu 

programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds" ietvaros. 

Par apmācību saturu atbild biedrība "SATEKA".



STRATĒĢISKĀS PLĀNOŠANAS PROCESS 

14:00 – 14:40.

IEPRIEKŠĒJĀ PERIODA NOVĒRTĒJUMS 

14:40 – 15:20.

PAUZE  - 15:20 – 15:45

VĪZIJA, MISIJA

15:45– 16:30

PRIORITĀTES, MĒRĶI, REZULTĀTI

16:30 – 17:30

PAUZE 17:30 – 17:45

UZRAUDZĪBA UN IZVĒRTĒŠANA

17:45 – 18:30

Darba kārtība



Stratēģijas loma ir nodrošināt 
institūcijas prasmīgu, profesionālu
un inovatīvu darbību mērķu 
sasniegšanai, tādējādi pārdomāta un 
rūpīgi izstrādāta stratēģija ir 
priekšnoteikums institūcijas 
izaugsmei un nākotnes panākumiem.

Stratēģiskās plānošanas vadlīnijas valsts pārvaldes iestādēm (mk.gov.lv)

Ievads 

https://www.mk.gov.lv/lv/media/12837/download


Mērķu noteikšana

Ārējās un 

iekšējās vides 

analīze

Stratēģijas 

prioritāšu 

definēšana

Alternatīvu izpēte 

un stratēģijas 

izvēle

Īstenošanas 

kontrole un 

korekcija

Stratēģijas 

novērtējums

Biedrības 

Misijas 

definēšanaStratēģijas formulēšana jeb izstrāde ir

analītiski pētniecisku darbību kopums, lai

sagatavotu plānu, kas ietver mērķus uz ko

organizācija tieksies, paredzamās

darbības, lai šos mērķus sasniegtu, kā arī

paredzētu īstenoto darbību radītās sekas

un ietekmi ilgtermiņā.

Stratēģijas īstenošanas laikā jāparedz

instrumenti un resursi tās uzraudzībai un

novērtēšanai, lai varētu plānot korektīvas

darbības.

J A U N S   C I K L S 

Stratēģijas dzīves cikls
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Dokumenta veids: Termiņš

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir hierarhiski augstākais plānošanas dokuments, kas 
nosaka valsts ilgtermiņa attīstības stratēģiju un telpiskās attīstības perspektīvu nacionālā 
līmenī. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi nodrošina Ministru kabinets, un šo 
stratēģiju apstiprina Saeima. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija - Latvija2030

Plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA 
ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2030 VPR_IAS_aktualizacija_1.0.pdf (vidzeme.lv)

Pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija (2014 – 2030) Gulbenes novada dome

Līdz 25 gadiem

Biedrības „SATEKA” darbības teritorijas
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija
(2015.-2020.) sateka_svva_strategijas_grozijumi_01-2020.doc (live.com)

5 gadi

Aktuālās stratēģijas: 

https://www.latvija2030.lv/latvijas-ilgtspejigas-attistibas-strategija/
http://jauna.vidzeme.lv/upload/attstbas_dokumenti/VPR_IAS_aktualizacija_1.0.pdf
https://www.gulbene.lv/images/att/zinas/2016/pasv/PrecizetaIAS_2030_Gala05.01.2016_-_.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.lad.gov.lv%2Ffiles%2Fsateka_svva_strategijas_grozijumi_01-2020.doc&wdOrigin=BROWSELINK
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Gulbenes novada attīstības vispārējais mērķis ir radīt labvēlīgus nosacījumus ilgtspējīgai visas teritorijas attīstībai Gulbenes
novadā un Vidzemes reģionā kopumā, sadarbojoties iedzīvotājiem, uzņēmējiem, organizācijām, valsts un pašvaldību 
institūcijām un saskaņojot intereses ekonomiskajā, sociālajā un vides jomā

IEDZĪVOTĀJI ir galvenais novada resurss, no kuru zināšanām, prasmēm, atbildības, iniciatīvas un darbības atkarīga tālāka novada 
attīstība. Svarīgākais attīstības priekšnoteikums ir sabiedrības vienotība un atbalsts pozitīvām aktivitātēm 

SM1. stratēģiskie mērķi, IP1. Ilgtermiņa prioritātes Prioritārie virzieni: Stratēģiski svarīgie objekti ir:

Izglītota, informēta, sociāli 
aktīva un vesela sabiedrība 

Cilvēkresursu attīstība Izglītība un prasmes 

Sociāli labvēlīga un 
atbalstoša vide

Informēta sabiedrība 

Veselība un veselīgs 
dzīvesveids

1. Novada skolu 
infrastruktūras 
sakārtošana. 

2. Sporta infrastruktūras 
izbūve pie skolām. 

3. Pansionāta izveide. 
4. Platjoslas interneta 

attīstība.
5. Publiskās aktīvās atpūtas 

infrastruktūras izveidošana 
ciemos.

GULBENES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2014. - 2030.GADAM 



Novērtē:

Iepriekšējā 
periodā 
paveiktais;

Iesaistīto pušu 
analīze;

Ārējā vide;

SVID analīze

Dizainē:

Misija

Vīzija

Vērtības

Būvē:

Prioritātes

Mērķi

Rezultāti

Rādītāji

Vadība:

Uzraudzības & 
izvērtēšanas 
sistēma

Komunikācija

Stratēģijas 
izstrādes
soļi:

Stratēģiskās plānošanas vadlīnijas valsts pārvaldes iestādēm (mk.gov.lv)

https://www.mk.gov.lv/lv/media/12837/download


NOVĒRTĒ !



Iekšējais loks

• Darbinieki

• Vadība 

• Biedri  

Sadarbības partneri: 

• Klienti,

• Piegādātāji, 

• Finansētāji, 

Citas puses:

• Kopienas

• Mediji

Mērķa grupas/ iesaistīto pušu 
definēšana:

Potenciālās iesaistītās un

ieinteresētās puses (stakeholders) var

noteikt, izmantojot biedru, klientu

un partneru datu bāzi, apzinot un

kartējot potenciālos klientus un

sadarbības partnerus.



Iesaistīto pušu kartēšana
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Piemērs 1 – iesaistīto pušu kartēšana
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Novērtēšanas instrumenti:

• Aptauja – kvantitatīvā pētniecības metode (izmantojot, 
piemēram, SurveyMonkey, Google forms, Question Pro)

• Intervijas – kvalitatīvā pētniecības metode (strukturētas, 
daļēji strukturētas intervijas)

• Fokusgrpupas diskusija  - kvalitatīvā pētniecības metode 
kompleksu jautājumu izpētei

• Statistiskā datu analīze - ļauj apkopot, grupēt un analizēt
datus atbilstoši dažādām kategorijām
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Aptaujas + un -

+ iespēja aptvert plašu mērķagrupu

+ salīdzinoši mazs resursu patēriņš 
aptaujas   organizēšanai

+ iespēja aizpildīt aptauju respondentam 
ērtā laikā

+ iespēja veidot aptauju vairākās valodās

- nav iespēja kontrolēt mērķagrupas 
iesaisti (zema)

- neprezentatīva izlase, kas rada riskus 
attiecībāuz rezultātu izmantošanu

- nekorekti definēti jautājumi, kas rada 
grūtības viennozīmīgi interpretēt atbildes
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Interviju + un -
+ iespēja iegūt kvalitatīvu informāciju

+ iespēja organizēt intervijas attālinātā
režīmā, izmantojot IKT

+ iespēja iegūt papildinošu un padziļinātu 
informāciju, uzdodot papildus jautājumus 
intervijas laikā

+ iespējams intervēt vienlaikus vairākus 
cilvēkus (grupu intervija), kas ļauj 
savstarpēji papildināt un bagātināt 
intervijas materiālu

- salīdzinoši liels laika resurss interviju 
organizēšanai, īstenošanai un 
informācijas apstrādei

- interviju īstenošanas laiks jāskaņo ar 
vairākām iesaistītām pusēm, kas 
paildzina kopējo norisi

- nepieciešams veikt 
priekšsagatavošanās darbu

- nedrīkst radīt risku personai, kura tiek 
intervēta (ja persona saka – šo tikai 
nerakstiet, tad to nedrīkst izmantot)
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Fokusgrupas diskusijas + un -

+ iespēja iegūt padziļinātu kvalitatīvu 
informāciju par izpētes jautājumu

+ pozītīva grupas dinamika var sniegt 
papildus pienesumu

+ iespēja novērot reakciju, ķermeņa valodu, 
kas ļauj iegūt papildus informāciju, īpaši derīgi 
«eksperimentālos» pētījumos

+ iespēja izmantot IKT, lai organizētu FGD

- salīdzinoši liels laika resurss visām 
iesaistītajām pusēm

- negatīvi, destruktīvi noskaņoti dalībnieki var 
negatīvi noskaņot parējos FGD dalībniekus

- attālinātā režīmā ir grūtāk nodrošināt 
pozitīvu grupas darba dinamiku, iesaistīto 
pušu mobilizēšanos

- Kārdinājums izvēlēties «ķirsīšus» – atbildes, 
kas atbilst konkrētajai pētnieka hipotēzei/ 
pieņēmumam

- nepieciešams profesionāls/ pieredzējis 
FGD moderators
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Statistika+ un -

+ iespēja izmantot jau esošo informāciju 
un datu avotus (neveicot papildus datu 
iegūšanu)

+ kvantitatīvi dati, kas ir pārbaudāmi

+ iespēja vākt pašiem statistiku atbilstoši 
vajadzībām (piem., apmeklētāju skaits, 
vizitoru skaits, utt)

- Parasti statistika nav pieejama lokālā
līmenī

- Parasti statistika pieejama ar laika 
«nobīdi»

- Statistika var nedaudz atšķirties 
dažādos avotos (CSB un PMLP)

- Nevar viennozīmīgi interpretēt 
kvantitatīvos datus, nepieciešama 
papildus kvalitatīvā izpēte



SVID analīze21 kā instruments tiek plaši izmantota kā ietvars, kurā
tiek izvērtēta esošā situācija un identificēti svarīgākie jautājumi,
t.sk., izaicinājumi.

SVID analīzes ietvaros tiek analizētas:

✓ stiprās un vājās puses (iekšējie faktori),

✓ iespējas un draudi (ārējie faktori).

SVID analīzes rezultāti kalpo, lai identificētu, kuri faktori (stiprās
puses un iespējas) var palīdzēt organizācijai stratēģisko mērķu
sasniegšanā, un kuri faktori (vājās puses un draudi) ir šķēršļi, kas
jāpārvar vai jāsamazina to iedarbību.

21https://research-methodology.net/theory/strategy/swot-analysis/

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm

.

Stiprās puses Vājās puses

Iespējas
Draudi
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SVID analīze

https://research-methodology.net/theory/strategy/swot-analysis/
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm


KĀDĒĻ?
Kā ?



Mūsu misija:

• Kas mēs esam?

• Ko mēs darām?

• Kāda ir mūsu galvenā funkcija?

• Kāds ir mūsu virsmērķis?

• Kam mēs eksistējam?

• Kas ir mūsu svarīgākie klienti?

• Kādu pamatvajadzību mēs apmierinām?  MĒS !



Misijas piemēri:

Mēs esam krietns, rūpīgs, saudzīgs un 
gādīgs Latvijas valsts mežu saimnieks, 
Baltijas jūras reģiona līderis efektīvā 
un inovatīvā meža zemju 
apsaimniekošanā.

Latvijas Valsts meži

Latvijas Personāla vadīšanas asociācija 
pastāv, lai veidotu labāko praksi personāla 

vadībā Latvijā



Mūsu vīzija – lakonisks nākotnes 
redzējums

• 1.Uz nākotnē vērsta – tā vēsta, kur mēs nonāksim/kādi būsim nākotnē 
(izmantot nākotnes formu); 

• 2. norādoša – skaidri definē virzienu, kurp doties; 

• 3. drosmīga, ambicioza – mērķē augstu; 

• 4. aprakstoša – ietver apzīmētājus, kuri raksturo, kāda būs organizācija 
nākotnē. 

https://onstrategyhq.com/

https://onstrategyhq.com/


Vīzijas piemēri:

TED: Spread ideas.

Tesla: To accelerate the world’s transition to 
sustainable energy.

Izvirzot rūpes par vidi kā prioritāti, 
vēlamies ieviest sabiedrībai ērtu un 
draudzīgu depozīta sistēmu, kas 
nodrošinās augstus pārstrādes 
rādītājus, atdodot izlietoto 
iepakojumu atpakaļ ekonomikas 
apritē, kā arī nesadārdzinātus 
produktus veikalu plauktos.  

Depozīta punkts

Latvijā izglītība ir nostiprinājusies kā viena no 
pamatvērtībām. Sabiedrība saprot tās nozīmi un ir 
gatava mācīties visa mūža garumā. Sabiedrībā ir skaidrs 
viedoklis, ka kvalitatīvas izglītības sistēmas obligāts 
priekšnoteikums ir kvalitatīvas izglītības pieejamība.

Iespējamā misija



Vērtības - pārliecības un 
pamatprincipi, uz kuriem balsta savu
rīcību

IESPĒJAMĀ MISIJA:
• Mēs ticam, ka ikviens cilvēks var attīstīt un sekmīgi lietot savus talantus.
• Sadarbībā ar citiem mēs veidojam atbalstošu vidi, kas nodrošina katra indivīda, 

viņa mērķu un dzīves jēgas piepildījumu.
• Mēs veicinām pieredzes apmaiņu un paši esam atvērti jaunām idejām un 

pārmaiņām.
• Mēs neļaujamies aizspriedumiem un augstprātīgai pašpietiekamībai.



BŪVĒ !



Nosaki prioritārās jomas*:

FINANSES
IEKŠĒJIE 
PROCESI

KLIENTI KAPACITĀTE

Organizācija

* piemēram, atbilstoši Balanced scorecard pieejai



Mērķu hierarhija:

KĀDĒĻ? (VĪZIJA, MISIJA)

KO? (STRATĒĢISKIE MĒRĶI)

KĀ?  (UZDEVUMI)



Kā nodrošināt 
stratēģijas integritāti?

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

https://en.wikipedia.org/wiki/Leaning_Tower_of_Pisa
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Piemērs:Loģiskās plānošanas matrica
Stratēģiskais mērķis:
Uzlabot organizācijas finanšu 
stabilitāti,  palielinot ieņēmumus no 
saimnieciskās darbības 

Indikators Instruments Pieņēmumi /riski

Rezultāts:
Saimnieciskās darbības ieņēmumu 
īpatsvars sasniedz 50% no budžeta

2025. gada budžetā vismaz 30% ieņēmumu 
ir no saimnieciskās darbības
2027. gadā – 50% no saimnieciskās 
darbības

Gada pārskats Nepalielinās organizācijas izdevumi 

Iznākumi:

2025. g. no saimnieciskās darbības 
ieņēmumi veido vismaz 15 000 eur

5 uzņēmumiem sniegtas konsultācijas 
(5 * 1000 eur = 5000 eur)
2 apmācību cikli ( 2 * 2000 eur = 4000 eur)
1 pasākums gadā ( 1*  5000 eur = 5000 eur)

Gada pārskats Maksājumi tiek veikti savlaicīgi, pilnā 
apmērā

Uzdevumi:
1) Izveidot un nodrošināt 

konsultāciju pakalpojumu 
uzņēmumiem

2) Izveidot un nodrošināt 
apmācību programmu NVO un 
uzņēmumiem

3) Organizēt X pasākumu sadarbībā 
ar pašvaldību (deleģējums)

1) Konsultācijas biznesa plānu rakstīšanā, 
ES fondu projektu īstenošanā 

2) Apmācības par saimnieciskās darbības 
uzsākšanu 

3) 2 pasākumi gadā sadarbībā ar 
pašvaldību 

(Līdzekļi)
1) Projektu 

vadītājs/konsultants 
2) Apmācību organizators
3) Lektori 
4) Datornodrošinājums 

Uzņēmējiem ir resursi un motivācija 
maksāt par konsultācijām/ 
apmācībām

Pašvaldībai ir resursi un motivācija 
deleģēt pasākuma X organizēšanu



Stratēģiskais mērķis:
Uzlabot organizācijas finanšu 
stabilitāti,  palielinot ieņēmumus no 
saimnieciskās darbības 

Indikators Instruments Pieņēmumi /riski

Rezultāts:
Saimnieciskās darbības ieņēmumu 
īpatsvars sasniedz 50% no budžeta

2025. gada budžetā vismaz 30% ieņēmumu 
ir no saimnieciskās darbības
2027. gadā – 50% no saimnieciskās 
darbības

Gada pārskats Nepalielinās organizācijas izdevumi 

Iznākumi:

2025. g. no saimnieciskās darbības 
ieņēmumi veido vismaz 15 000 eur

5 uzņēmumiem sniegtas konsultācijas 
(5 * 1000 eur = 5000 eur)
2 apmācību cikli ( 2 * 2000 eur = 4000 eur)
1 pasākums gadā ( 1*  5000 eur = 5000 eur)

Gada pārskats Maksājumi tiek veikti savlaicīgi, pilnā 
apmērā

Uzdevumi:
1) Izveidot un nodrošināt 

konsultāciju pakalpojumu 
uzņēmumiem

2) Izveidot un nodrošināt 
apmācību programmu NVO un 
uzņēmumiem

3) Organizēt X pasākumu sadarbībā 
ar pašvaldību (deleģējums)

1) Konsultācijas biznesa plānu rakstīšanā, 
ES fondu projektu īstenošanā 

2) Apmācības par saimnieciskās darbības 
uzsākšanu 

3) 2 pasākumi gadā sadarbībā ar 
pašvaldību 

(Līdzekļi)
1) Projektu 

vadītājs/konsultants 
2) Apmācību organizators
3) Lektori 
4) Datornodrošinājums 

Uzņēmējiem ir resursi un motivācija 
maksāt par konsultācijām/ 
apmācībām

Pašvaldībai ir resursi un motivācija 
deleģēt pasākuma X organizēšanu

Ja tas notiek, 

tad izpildās.  

Piemērs:Loģiskās plānošanas matrica



This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

Ja Tu nevari izmērīt, Tu to nevari pārvaldīt!

(If you can't measure it, you can't manage it. 
P.Drucker). 

https://simple.wikipedia.org/wiki/Rainbow
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Uzraudzības loma

Uzraudzība jeb monitorings – tas ir 
stratēģijas īstenošanas progresa 
mērījumu ietvars, kurā ir noteikti 
- rādītāji jeb mērījumi, 
- mērīšanas regularitāte, 
- datu avots un 
- atbildīgie, kā arī
- iespējamā rīcība, ja rezultāti netiek 

sasniegti vai termiņi tiek kavēti. 
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Piemērs: Attīstības virziens: atbalstīt sociālās uzņēmējdarbības veidošanos

Uzdevumi/apakšuzdevumi
2022

(bāzes rādītājs)
2027

Rezultatīvais /
Iznākuma rādītājs

Uzraudzības 
instruments 

2.1.Uzdevums: atbalstīt sociālās uzņēmējdarbības veidošanos un stiprināšanu 0 reģistrēti sociālie uzņēmēji Vismaz 5 sociālie uzņēmumi Lursoft dati 

- Nodrošināt informāciju un apmācības par SU darbību 0 Apmācību dalībnieku skaits

Apmācības 1x 1 gadā

Gada pārskats

- Organizēt sociālās uzņēmējdarbības dienas sadarbībā ar SUA un pašvaldībām 0

1x 2 gados Gada pārskats 

- Organizēt tematiskos pieredzes apmaiņas braucienus, profesionāļu tikšanās, 

virtuālās vizītes u.tml.

0 1 cikls x  1 gadā Gada pārskats 

- Organizēt informatīvos pasākumus skolēniem un jauniešiem 0 1 cikls x 1 m.g. Gada pārskats

- Atbalstīt  teritorijā esošos sociālos uzņēmumus. 0 Vismaz 1 aktivitāte gadā Gada pārskats

2.2. Uzdevums: veicināt uzņēmējdarbības attīstību, kas īsteno «aprites 

ekonomikas»  pieeju

Uzņēmumu skaits, kas darbojas atbilstoši 

«aprites ekonomikas» principiem (3)

Uzņēmumu skaits, kas darbojas atbilstoši 

«aprites ekonomikas» principiem (3)

Aptauja 

- Attīstīt koprades telpu, nodrošinot pieejamību papildus resursiem (digitālā telpa, 

apmācības, informācija, u.c.)

0 rezidenti 10 rezidenti Līgumi

- Organizēt tematiskos pieredzes apmaiņas braucienus, profesionāļu tikšanās, 

virtuālās vizītes u.tml

0 Vismaz 3 Gada pārskats

-Nodrošināt apmācības un tīklošanas pasākumus uzņēmumiem 0 Vismaz 1 pasākums gadā Gada pārskats

Mērķis: Veicināt sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības attīstību

Mērķa grupa: sociālie uzņēmumi, jaunie uzņēmēji, LEADER projekta īstenotāji, skolēni un jaunieši



Svarīgākie rādītāji = Key Performance 
indicators

Svarīgākie 
rādītāji = Key 
performance 
indicators 
(KPI)



•Specific

•Measurable/ Meaningful

•Achievable/ Accurate

•Relevant / Realistic

•Time-Bound

SMART



Svarīgākie Rādītāji (Key Performance 
Indicators) uzņēmumos

Tipiskie finanšu KPI 
uzņēmumos
•Budžeta izpilde
• Apgrozījuma pieaugums 
• Izmaksu samazināšana (darba 

spēks – tā mainības 
ierobežošana)

• Naudas plūsmas, apgrozāmo 
līdzekļu nodrošināšana

• Parādsaistību apmēra balanss, 
pakāpeniska samazināšana 
u.c. 

Tipiskākie nefinanšu KPI 
uzņēmumos

• Vadības komandas darbs (360°, 
darbinieku iesaistes rādītājs) 

• Klientu apmierinātība 

• Korporatīvā pārvaldība

• Vērtību ieviešana dzīvē
(piemēram, ēdiena kvalitāte, 
cena, interjers)

• Nozares KPIs – piemēram, 
pārdošanas apjoms uz m2 
(salīdzina ar citiem spēlētājiem) 
u.c. 



Svarīgākie rādītāji (Key Performance 
Indicators) publiskajā sektorā
• Funkciju un procesu produktivitātes, 

laika un efektivitātes rādītāji 

• Digitalizācijas līmenis, epārvaldības 
indekss 

• Inovācijas rādītāji 

• Procesu izmaksu rādītāji u.tml.

• Pakalpojuma lietotāju uztvere/ 
apmierinātības līmenis

• Pakalpojuma pieejamība, vienkāršība, 
lietojamība

• Sadarbība ar partneriem, iesaistītajām
pusēm – rādītāji, novērtējums

• Iesaistīšanās līmenis (pētījuma
rezultāti) 

• Darbinieku mainība (kopumā, pa 
darbinieku grupām u.tml.), mainības
iemelsu dinamika u.tml.

• Cilvēkresursu vadības process

• Klimatneitralitātes rādītāji

Stratēģiskās plānošanas vadlīnijas valsts pārvaldes iestādēm 
(mk.gov.lv)

https://www.mk.gov.lv/lv/media/12837/download
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Rādītājs Bāzes 
vērtība/
gads

Bāzes 
vērtība/
vērtība

2017 2020 Avots

Samazinās slikta un ļoti sliktā stāvoklī esošo valsts reģionālo autoceļu un vietējo 
valsts autoceļu ar melno segumu garums (%) 

2012 36% LVC

Pallielinās iedzīvotāju skaits, kas pārvietojas ar velosipēdu vismaz 1-2 reizes 
nedēļā

aptauja VPR

Mainās pasažieru apgrozība sabiedriskajā autotransportā (regulārās satiksmes
autobusu milj. pasažierkilometri gadā)

2014 61 57,4 61 VPR

Iedzīvotājiem pieejamo mobilo pakalpojumu skaits pētījums

īstenoto attīstības centru sadarbības projektu skaits izvērtējums

VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 
2030



Izvērtēšanas fokuss 

Atbilstība 
(Relevance)

Darbības 
atbilstība 

iekšējiem un 
ārējiem 

mērķiem, 
apstākļiem

Efektivitāte
(Efficiency)

Vai mēs darām 
lietas pareizi? 
Attiecība starp 
ieguldījumiem 

un 
iznākumiem

Lietderība 
(Effectiveness)

Vai mēs darām 
pareizās 
lietas?
Kā tiek 

sasniegti 
rezultāti?

Ietekme
(Impact)

Kāda ir plašākā 
ietekme? 

(ne vienmēr ir 
atkarīga tikai 

no mūsu 
darbības)

Papildinātība
(Synergy)

Kā mūsu darbība 
papildina citas 

jomas?



Izvērtējuma 
kvalitāte

• Izvērtējuma  skaidrība –sniegtā informācija būs saprotama tā 
lietotājiem. 

• Pamatojums izvēlētiem datiem – datu triangulācija

• Procesa atvērtība – iesaistītās un ieinteresētās puses ir 
uzklausītas un iesaistītas, lai uzklausītu pušu atšķirīgos 
viedokļus. 

• Datu ticamība – iegūtie un apkopotie dati statistiski ticami un 
pielietojami, izmantotajiem datiem tiks pievienotas atsauces 
uz datu avotu. Interviju un fokusa grupu piezīmes, 
anketēšanas rezultāti; 

• Pamatota datu analīze – kvantitatīvie un kvalitatīvie dati 
analizēti saskaņā ar atzītām metodēm un pieņēmumiem 

• Secinājumu objektivitāte – secinājumi ir objektīvi, loģiski 
pamatoti un balstīti datu analīzē. 

• Rekomendācijas - pielietojamas



Derīgi resursi:

• Stratēģiskās plānošanas vadlīnijas valsts pārvaldes iestādēm (mk.gov.lv)

• Welcome to the European Evaluation Helpdesk for Rural Development | The 
European Network for Rural Development (ENRD) (europa.eu)

• Home | Better Evaluation

• Sociālās ietekmes izvērtēšanas vadlīnijas – SUA

• pkc_rokasgramata_090316.indd

https://www.mk.gov.lv/lv/media/12837/download
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation_en
https://www.betterevaluation.org/
https://sua.lv/socialas-ietekmes-izvertesanas-vadlinijas/
https://pkc.gov.lv/sites/default/files/images-legacy/pkc_rokasgramata_090316_web.pdf


Paldies par uzmanību!

Ieva Cēbura

ieva.cebura@safege.lv

29488174


