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Ievads
Šī pārskata mērķis ir sniegt kopsavilkumu par to, vai trīs Baltijas valstu - Igaunijas, 
Latvijas un Lietuvas - jaunatnes organizācijas un sociālie uzņēmumi mēra savu sociālo 
ietekmi un kādā veidā, kā arī sniedz dažādus piemērus, ko var izmantot kā ietekumus. 
Uzdevums ir noskaidrot līdzšinējo pieredzi un noteikt, kas motivē organizācijas mērīt savu 
ietekmi. Papildus tam, projekta autori cenšas noskaidrot, kādu ietekmes mērīšanas rīku un 
instrumentu organizācijām trūkst, lai efektīvāk pārvaldītu savu ietekmi. Visbeidzot, šajā 
ziņojumā ir sniegts pārskats par to, kāpēc dažas organizācijas nemēra savu ietekmi, kas viņus 
motivētu to darīt un kādas prasmes un rīki ir nepieciešami, lai sāktu mērīt savas darbības 
ietekmi. Visbeidzot tiek sniegti arī labās prakses piemēri no Baltijas jaunatnes organizācijām.

Šajā kopsavilkumā ir apkopoti projekta “BALTIC: YOUTH: IMPACT” pirmā posma rezultāti, 
kuru izstrādā piecas partnerorganizācijas no Baltijas valstīm un tā mērķis ir veicināt sociālās 
ietekmes pārvaldību jauniešu organizācijās, uzlabojot zināšanas, prasmes un sociālās 
ietekmes pārvaldības atpazīstamību Baltijas valstīs. Projekta galvenie mērķi ir uzlabot 
jaunatnes darbinieku spējas, prasmes un zināšanas jaunatnes organizācijās par sociālās 
ietekmes pārvaldību - ietekmes regulāru mērīšanu, novērtēšanu un komunikāciju. 
Pamatojoties uz veikto pētījumu, tiks izstrādāti informatīvie materiāli, kas palīdzēs jauniešu 
organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem, kas strādā ar jauniešiem, sākt mērīt viņu ietekmi 
vai to darīt efektīvāk.

Pētījums sastāv no vairākām daļām, kas tika izstrādātas projekta pirmajā posmā. Pirmkārt, 
autori pētīja trīs Baltijas valstu jaunatnes politikas plānošanu un ietekmes tēmas iekļaušanu 
tajos, kā arī šī jēdziena kontekstu jaunatnes politikā. Otrkārt, tika aptaujātas dažādas jauniešu 
organizācijas un sociālie uzņēmumi, kas strādā ar jauniešiem, piemēram, jaunatnes 
organizācijas un padomes, studentu apvienības un universitāšu klubi, kā arī sociālie 
uzņēmumi, kas strādā jaunatnes jomā.

Tiešsaistes aptaujas tika veiktas no 15. līdz 28.februārim Igaunijā, no 15.februāra līdz 
25.martam Latvijā un no 15.februāra līdz 5.martam Lietuvā. Katrā no valstīm aptaujā 
piedalījās 19 organizācijas, kopā tiešsaistes aptaujā piedalījās 57 organizācijas no trīs Baltijas 
valstīm. Lai gan sākotnējais mērķis bija savākt vismaz 30 atbildes no katras valsts, pētnieki 
atklāja, ka apkopotās atbildes sniedz reprezentatīvu pārskatu par jauniešu un sociālo 
organizāciju attieksmi un prakses dažādību ietekmes pārvaldībā un līdz ar to tika pieņemts 
saņemtais atbilžu skaits. Visbeidzot, katrā valstī tika veiktas piecas padziļinātas intervijas - trīs 
no tām bija ar organizācijām, kas mēra savu ietekmi, un divas ar tām, kuras to nedara.
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Ietekmes definīcija
Jauniešu organizācijas vai sociālā uzņēmuma ietekme ir jebkuru organizācijas darbību 
iespaids uz indivīdiem vai grupām vai apkārtējo vidi. Vieglākais veids, kā domāt par ietekmi, ir 
uzdot jautājumus, piemēram, “Kādas izmaiņas ir notikušas pateicoties mums?” un “Kādas 
izmaiņas nenotiktu, ja nebūtu mūsu aktivitāšu?”

Sociālā ietekme var būt pozitīva vai negatīva, paredzama vai neparedzama. Parasti 
jauniešu organizācijas var ietekmēt jauniešu attieksmi, zināšanas, prasmes un pieredzi, kā arī 
apstākļus, kur un kā viņi dzīvo. 
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Paredzētā pozitīvā ietekme parasti ir 
saistīta ar organizācijas misiju, 
redzējumu un galvenajiem mērķiem. 
Jauniešu organizāciju gadījumā bieži 
tiek piedzīvota arī neparedzēta 
pozitīvā ietekme, piemēram, ja 
organizācijas mērķis galvenokārt ir 
izglītot jauniešus par noteiktu tēmu, 
bet aktivitāšu laikā viņi iegūst projekta 
vadības un komandas darba iemaņas.

Negatīva (parasti neplānota) 
ietekme var rasties, ja aktivitātes ir 
nepilnīgas vai nekvalitatīvas, 
piemēram, jauniešiem iegūstot 
pieredzi, ko viņi uztver kā “negatīvu” 
vai “garlaicīgu”, bez piemērotas 
iespējas reflektēt, mācīties un augt. 
Negatīva ietekme var parādīties arī 
attiecībā uz tā sauktajām iespēju 
izmaksām: laiks, ko jaunieši pavada, 
piedaloties aktivitātēs ar mazāku 
ietekmi, ir laiks, ko viņi nevar pavadīt 
aktivitātēs ar lielāku pozitīvo ietekmi.

Tātad būt veiksmīgai jauniešu 
organizācijai nozīmē sniegt 
pozitīvu ietekmi, vienlaikus 
izvairīties no negatīvas ietekmes 
vai samazinot to līdz 
minimumam.



Kopsavilkums par iepriekš 
veiktajiem pētījumiem vai citu 
publicēto informāciju
Baltijas valstīs

LATVIJA

Saskaņā ar Latvijas jaunatnes politikas 
dokumentiem, vissvarīgākais jaunatnes 
politikas uzdevums, kas minēts Jaunatnes 
likumā , ir nodrošināt vispusēju jauniešu 
personības attīstību, piedāvājot 
daudzpusīgus pakalpojumus un aktivitātes, 
lai veicinātu jauniešu integrāciju sabiedrībā 
un darba tirgū. Tomēr pētījuma “Darba ar 
jaunatni situācijas izpēte pašvaldībās un 
darba ar jaunatni attīstības modeļu 
izstrāde”  ziņojumā norādīts, ka jaunatnes 
politikas veidošanā darbs ar jaunatni tiek 
aktualizēts tikai kā process, bez 
mērķtiecīguma un ilgtspējas, kā arī bieži 
nebalstoties uz pamatotiem datiem un 
pierādījumiem. Tas rada grūtības 
stratēģiski plānot neatkarīgu politikas 
jomu, kur par prioritāti tiek izvirzīta 
jaunatnes darba kvalitāte un ietekme. 
“Jaunatnes politikas īstenošanas plāna 
2016. – 2020. gadam starpposma 
izvērtējumā”  ieteikts noteikt darba ar 
jaunatni pienākumus, mērķa grupas, 
konkrētās aktivitātes un sasniedzamos 
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rezultātus gan individuālā, gan sabiedrības 
līmenī, lai sasniegtu ilgtspējīgu un 
mērķtiecīgu jaunatnes politikas attīstību. 
Domājot par mūsdienu jaunatnes politikas 
izaicinājumu risināšanu, būtiskākais ir 
stiprināt un veicināt jauniešu 
uzņēmējdarbību, lai piesaistītu vairāk 
jauniešu uzņēmējdarbībai un pilsoniskās 
sabiedrības aktivitātēm.

Viens no galvenajiem jaunatnes politikas 
rādītājiem ir jauniešu dalība biedrībās vai 
citās nevalstiskās organizācijās. Tomēr 
viens no Latvijas jaunatnes politikas 
izaicinājumiem ir jauniešu organizāciju 
aktivitātes mazināšanās  (piemēram, 
jauniešu līdzdalības mazināšanās), ko 
izraisa jauniešu organizāciju zemā 
kapacitāte un pieredzes trūkums 
organizāciju vadīšanā. Jauniešu 
organizāciju stiprināšanai ir nepieciešami 
atbilstoši resursi, kā arī motivēti jaunieši, 
kas vēlas ieguldīt savas zināšanas un 
prasmes.

https://likumi.lv/ta/id/175920-jaunatnes-likums
https://www.izm.gov.lv/lv/media/4015/download
https://www.izm.gov.lv/lv/jaunatnes-politika-latvija
https://ljp.lv/sites/default/files/news/documents/LJP%20jaunatnes%20organiz%C4%81ciju%20aptauja%202019_0.pdf
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Jaunākais “Jaunatnes politikas attīstības plāns 2021. – 2035.gadam”  
vairākkārt uzsver ietekmes un rentabilitātes izvērtēšanu jaunatnes 
jomā kā prioritāti, taču jaunatnes organizācijas šajā sakarā nav 
minētas atsevišķi. Nacionālās attīstības dokumenti un jaunatnes 
organizāciju finansēšanas modelis veicina formālu organizāciju 
biedru uzskaiti, tomēr atsevišķi sociālās ietekmes mērķi attiecībā uz 
jauniešu dalību biedrībās netiek formulēti. Tas var rezultēties, ka 
valsts var pieprasīt noteiktu biedru skaitu kā nosacījumu, lai 
jauniešu organizācijas saņemtu atbalstu, tomēr organizācijas 
dalībnieku skaits nenorāda, vai tiek sasniegti nozīmīgi sociālās 
ietekmes mērķi.

Iepriekš jauniešu organizāciju ietekme Igaunijā tika pētīta tikai vienu 
reizi. Valdības un Igaunijas Nacionālās jaunatnes padomes 
pasūtītajā pētījumā  2018. gadā tika atklāts, ka lielākā daļa jauniešu 
organizāciju mēra savas darbības rezultātus nevienmērīgi un 
nenovērtē savu ietekmi. Pētījums uzsvēra, ka trūkst jēgpilnas datu 
vākšanas, piemēram, dalībnieku skaitīšanas īpašos pasākumos. 
Apkopojot aptaujas dalībnieku atsauksmes, dati netika izmantoti kā 
piemērs no kā mācīties un salīdzināt dažādas pieredzes. Sociālā 
ietekme, kas veidojas piedaloties aktivitātēs, parasti netiek mērīta. 
Pētījumā arī tika norādīts, ka pārdomāta struktūra un uzdevumu 
sadalījums jauniešu biedrībās nenozīmē lielāku dalībnieku skaitu 
vai efektīvākas aktivitātes.IG

AU
N

IJ
A

LIETUVA
Saskaņā ar “Lietuvas Jaunatnes padomes 
pētījumu (2020)” , jauniešu līdzdalībai 
organizāciju darbībā ir būtiska nozīme, tas 
pastiprina jauniešu pilsonisko sajūtu un 
palielina viņu iesaistīšanos kopienu 
aktivitātēs. Turklāt tas rada iespējas precīzi 
atspoguļot jauniešu vajadzības, aktīvi 
pārstāvot jauniešus no dažādiem 
sociālajiem slāņiem, kā arī iesaistīt 
jauniešus jaunatnes politikas veidošanas 
procesos. Pētījumā tiek uzsvērta jauniešu 
organizāciju darbinieku kompetenču 
izšķirošā nozīme veiksmīgā organizācijas 

darbā, kā arī to mērķauditorijas pārstāvībā.

“Jauniešu jomas problemātikas pētījums, 
2020”  parāda jauniešu līdzdalības 
samazināšanos jauniešu organizāciju 
aktivitātēs. Salīdzinot 2010. – 2011.gada un 
2020.gada apkopotos datus jauniešu 
iesaistīšanās NVO un to aktivitātēs ir 
samazinājusies no 9.20% līdz 0.9%. Arī 
pētījums parāda, ka jauniešu dalība 
brīvprātīgajā darbā ir samazinājusies trīs 
reizes un 80% pētījuma dalībnieku nekad 
nav piedalījušies brīvprātīgajā darbā.

not

measure

https://www.hm.ee/et/noortekava-2035
https://enl.ee/2018/11/27/valminud-on-noorteuhenduste-moju-analuus/
https://jrd.lt/informacija-dirbantiems-su-jaunimu/informacija-apie-jaunima/tyrimai/LiJOT-tyrimas-JO-SJOT-IR-JRT-2020.pdf
https://jrd.lt/naujienos/jrd-veiklos-naujienos/kvieciame-i-2020-m-jaunimo-problematikos-tyrimo-rezultatu-pristatyma/TYRIMO%20ATASKAITA_vie%C5%A1inama.pdf
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Secinājumi par iepriekš 
veiktajiem pētījumiem
Nevienā no trīs Baltijas valstīm nav veikti nozīmīgi pētījumi par jaunatnes organizāciju un 
sociālo uzņēmumu ietekmes mērīšanu un pārvaldību. Tomēr jaunatnes politikas dokumenti 
un iepriekšējo pētījumu rezultāti parāda jauniešu organizāciju nozīmi sabiedrības attīstībā, 
diemžēl daudzas organizācijas nespēj veiksmīgi veikt savas ietekmes mērīšanu un dalībnieku 
piesaisti. Ir nepieciešams pievērsties ietekmes definēšanai jaunatnes politikas plānošanā, lai 
sniegtu skaidru izpratni par to, kāpēc ietekmes mērīšana ir svarīga, un apzinātu rīkus, ar 
kuriem veikt ietekmes mērīšanu un pārvaldību. Ietekmes pārvaldības jēdziena attīstīšana 
palīdzēs organizācijām ne tikai mērīt to ietekmi, bet arī plānot tādas aktivitātes, kurām ir 
lielāka efektivitāte, piemēram, piesaistīt lielāku dalībnieku skaitu.

Latvijā no 19 tiešsaistes aptaujas respondentiem 13 organizācijas apgalvoja, ka mēra savu 
ietekmi, Igaunijā - tikai septiņas organizācijas, bet Lietuvā - sešas. Šie rezultāti ir balstīti uz 
respondentu pašvērtējumiem, kas bija atkarīgi no tā, kā organizācijas interpretēja savas 
ietekmes mērīšanu. 

Tiešsaistes aptaujas rezultāti

LIETUVA

32%

LATVIJA

68%

IGAUNIJA

not

measure

not

measure

not

measure

36%

mēra

nemēra 

mēra

nemēra 

mēra

nemēra 



Organizācijas, kas mēra 
savu ietekmi 
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26 organizācijas, kas mēra savu ietekmi, 
norādīja, ka tas palīdz izprast savas 
organizācijas lomu sabiedrībā un redzēt, 
vai to darbība rada pozitīvas pārmaiņas 
mērķauditorijas dzīvēs. Tas palīdz iegūt 
sabiedrības un partneru uzticību, lai 
piesaistītu finansējumu, kā arī pierādītu 
sava darba nozīmi finansētājiem. Turklāt 
atgriezeniskā saite norāda to, kas 
organizācijā ir jāuzlabo, un, vai veiktajām 
darbībām ir bijusi pietiekama ietekme, vai 
tās ir palīdzējušas sasniegt organizācijas 
stratēģiskos mērķus. Ietekmes 

novērtējuma rezultāti ir nepieciešami arī 
efektīvai komunikācijai.

No 26 organizācijām, kas mēra savu 
ietekmi, 13 organizācijas norādīja, ka tās 
mēra visas savas organizācijas darbības, 
septiņas apgalvoja, ka tās mēra tikai 
projektus (bieži vien finansējuma nosa- 
cījumu dēļ), un deviņas organizācijas mēra 
tikai to aktivitāšu ietekmi, kuras tās uzskata 
par svarīgām. Tomēr daži respondenti 
apgalvo, ka viņi mēra tikai aktivitāšu 
dalībnieku skaitu un brīvprātīgo darbu.
 

Ietekmes mērīšanai tiek izmantoti šādi rīki

Mērķa grupas, kurām tiek nodoti galvenie 
ietekmes novērtējuma rezultāti, ir finansē- 
tāji vai sponsori un partneri, biedri, sociālo 
mediju sekotāji, ziņu mediji, lai sasniegtu 
plašu auditoriju, un uzņēmumi, ar kuriem 
jaunatnes organizācijas vēlas sadarboties 
nākotnē. Jauniešu organizācijas 
galvenokārt sazinās ar ieinteresētajām 
personām, izmantojot sociālos plašsaziņas 
līdzekļus un organizāciju tīmekļa vietnes, 
veidojot un publicējot rakstus un 
organizējot pasākumus vai diskusijas, kā 
arī izmantojot iekšējos saziņas kanālus, lai 
sasniegtu savus biedrus.

Tiem, kas jau mēra savu ietekmi, tika 
uzdots jautājums par to, kā vēl labāk 
novērtēt savu ietekmi. Visvairāk tika 

uzsvērta vajadzība pēc plašākām 
zināšanām par to, kā efektīvi un regulāri 
mērīt savu sociālo ietekmi. Nepieciešama 
arī informācija un piemēri par to, kāpēc 
ietekmes mērīšana ir svarīga un kādu 
vērtību tā palīdzētu radīt. Organizācijas 
individuālo sociālās ietekmes mērīšanas 
kritēriju veidošanā tika minēti labie 
piemēri, rīki un ārēja palīdzība. Trūkst uz 
zināšanām balstītu metožu un rīku, kas 
apvienotu visus datus. Organizāciju 
pārstāvji izteica vēlmi piedalīties semināros 
un interaktīvos mācību pasākumos, lai 
iegūtu vairāk zināšanu par šo tēmu. Turklāt 
intervijās izskanēja nepieciešamība pēc 
lielākiem finanšu un cilvēkresursiem, kā arī 
vadītāju motivācijas un iesaistes, lai 
novērtētu organizācijas ietekmi.

publicitātes pasākumi
Google veidlapas Google analytics

MUTISKAS ATSAUKSMES
anketas mentoru tikšanās

novērojumi
datu analīze attīstības intervijas

DARBĪBAS KOPSAVILKUMI

telefona zvaniSOCIĀLO MEDIJU ANALĪZE

mērķa izpildes mērījumi

reģistrācijas lapas

DALĪBNIEKU SARAKSTI

standartizēti testi

https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision
https://www.google.com/forms/about/
https://trello.com/en
https://www.mentimeter.com/
https://missionmeasurement.com/impact-genome-project/
https://www.typeform.com/


Organizācijas, kas nemēra
savu ietekmi
Tika minēti sekojoši faktori, kāpēc 
organizācijas nemēra savu ietekmi: neredz 
vajadzību un ieguvumus mērīt ietekmi, 
nepietiekamas zināšanas, nav pietiekami 
daudz pasākumu, ko mērīt, trūkst prasmju 
un resursu (laika, naudas, cilvēku), lai 
mērītu ietekmi, nav pietiekami daudz 
piemērotu rīku, ko izmantot. Tika minēts, 
ka COVID-19 pandēmija apgrūtināja 
sociālās ietekmes mērīšanas uzsākšanu.

Lai motivētu organizācijas veikt ietekmes 
mērījumus, ir skaidri jāpamato 
nepieciešamība to darīt, un precīzi 
jānorāda ieguvumi. Viens no galvenajiem 
iemesliem, kāpēc organizācijas nemēra 

savu ietekmi, ir zināšanu trūkums. Ļoti 
svarīgi ir izglītot organizācijas, piedāvāt tām 
nepieciešamo informāciju, materiālus un 
rīkus, kā arī organizēt seminārus vai 
apmācības, lai parādītu kā izmantot šos 
rīkus. Tādiem resursiem kā informācijai un 
rīkiem jābūt pieejamiem visiem, ietekmes 
novērtēšanas procesam jābūt samērā 
īsam, lai garantētu, ka tas netiek izlaists 
laika trūkuma dēļ. Papildus materiālu 
pieejamībai organizācijām ir nepieciešams 
arī mentors, kas palīdzētu viņiem šajā 
procesā un sniegtu padomus un atbalstu. 
Daudzas organizācijas uzskata, ka ir 
nepieciešams papildu finansējums, lai 
novērtētu ietekmi.
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palīdz izprast 
organizācijas 

lomu
parāda 

organizācijas 
aktivitāšu 

pozitīvo 
ietekmi

palīdz iegūt 
sabiedrības un 

partneru 
uzticību

pierāda darba 
nozīmīgumu 

finanšu 
ieguldītājiem un 

veicina 
finansējuma 
pieejamību

sniedz 
informāciju 

organizācijas 
darba 

uzlabošanai

rada efektīvāku 
komunikāciju

norāda, vai 
aktivitātes 

sasniedz 
organizācijas 
stratēģiskos 

mērķus

Ietekmes mērīšanas radītie ieguvumi



Padziļināto interviju rezultāti 
Secinājumi pēc padziļināto interviju veikšanas
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Mazākas organizācijas dod priekšroku rīcībai, nevis ietekmes mērīšanai, 
jo uzskata to par lietderīgāku aktivitāti. Tomēr dažās padziļinātajās 
intervijās atklājās, ka daudzos gadījumos organizācijas saņem 
atgriezenisko saiti un novērtē savu darbu, neuzskatot to par ietekmes 
mērīšanu, jo tām trūkst zināšanu šajā jomā.

Lielākas organizācijas ietekmes mērījumu veikšanā bieži vien iesaista 
citas organizācijas.

Dažās organizācijās par ietekmes novērtēšanu ir atbildīgs izpilddirektors 
vai projekta vadītājs. Tomēr citās par ietekmes mērīšanu katru reizi atbild 
cits cilvēks, kurš bieži nepārzina šo jēdzienu.

Vairākas organizācijas minēja, ka tās varētu efektīvāk novērtēt ietekmi, ja 
tām būtu nepieciešamās zināšanas un rīki. Turklāt organizācijas saskaras 
ar grūtībām rezultātu komunicēšanā, un tām ir nepieciešamas papildu 
zināšanas par šo tematu.

Respondenti norādīja, ka nav daudz dzirdējuši par ietekmes mērījumiem. 
Tika ierosināts, ka, piemēram, jauniešu organizācijas varētu būt aktīvākas 
šajā jomā un organizēt apmācības saviem biedriem.

Lai apgūtu ietekmes mērīšanu, organizācijas vēlētos apmācības un 
seminārus, kuros sniegtu pamatzināšanas par šo tēmu un piemērus, kā 
pielāgot rīkus katram individuālajam gadījumam, kā arī izveidotu īsus 
rakstiskus materiālus par šo tematu ar labās prakses piemēriem.

Vairākkārt izskanēja viedoklis, ka rīkiem jābūt interaktīviem un efektīviem, 
jo organizācijām nav pietiekami daudz resursu, kurus varētu ieguldīt 
ilgstošos sociālās ietekmes novērtēšanas procesos. Turklāt ietekmes 
pārvaldības pasākumiem jābūt interaktīviem un saistošiem, jo aptaujas 
jauniešiem bieži vien ir šķiet garlaicīgas. Tika ieteikts izmantot vairāk 
neformālu pasākumu, lai apkopotu atgriezenisko saiti, un ieviest 
ietekmes mērīšanu ar dažādu spēļu elementiem.



Secinājumi
No literatūras apskata var secināt, ka aktīvi iesaistīto jauniešu skaits 
samazinās, tāpēc ir būtiski nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus 
jauniešu organizācijās. 
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Organizāciju ietekmes novērtēšana ir viens 
no veidiem, kā sniegt savu ieguldījumu, un 
ir svarīgi, lai valsts iestādes ne tikai 
novērtētu jauniešu apvienības, ņemot vērā 
iesaistīto jauniešu skaitu, bet arī vērtētu 
organizāciju ietekmi uz jauniešiem. Taču 
problēma ir tā, ka daudzām jaunatnes 
organizācijām nav pietiekamu zināšanu par 
ietekmes pārvaldi. Pat tās organizācijas, 
kuras apgalvo, ka mēra savu ietekmi, 

konstatēja, ka to varētu izdarīt ātrāk un 
efektīvāk, ja būtu vairāk zināšanu un 
resursu. No vienas puses, organizācijām ir 
nepieciešami pamatmateriāli un apmācības 
ietekmes mērīšanai, tostarp piemēri, kā to 
precīzi izmērīt un kā to ir darījušas citas 
līdzīgas organizācijas. No otras puses, tiem, 
kas jau mēra savu ietekmi, ir nepieciešamas 
papildu zināšanas un rīki, lai efektīvāk 
mērītu un komunicētu savu ietekmi.



Labās prakses piemēri
un ieteikumi

Plānojiet savu ietekmes mērīšanu stratēģiski - īstermiņā, procesa vidusposmā, kā 
arī ilgtermiņā. Nosakiet savus mērķus un atbilstoši tiem īstenojiet savas 
aktivitātes.

Pielietojiet dažādas metodes, lai novērtētu ietekmi.

Izmantojiet atbilstošus pieejamos tiešsaistes rīkus, lai novērtētu savu ietekmi un 
pārliecinoši atspoguļotu rezultātus.

Veidojiet savas aktivitātes un mērījumu sistēmu, lai kartētu jūsu labuma guvēju 
problēmas un vajadzības. Pētiet arī citas svarīgas mērķa grupas (piemēram, ja 
esat interešu aizstāvības organizācija).

Iesaistiet jūsu ietekmes novērtējumā 
visas ieinteresētās personas, ar 
kurām jūsu organizācijas biedri un 
dalībnieki mijiedarbojas (piem., citas 
organizācijas, kopienas locekļi). Jūs 
iegūsiet daudzveidīgāku informāciju, 
vienlaikus stiprinot attiecības ar šīm 
ieinteresētajām personām.

IETEKMES MĒRĪŠANAS PROCESS

Motivējiet mērķauditoriju sekot savai 
izaugsmei un priecājieties par savu 
ietekmi.

Komunicējiet un dalieties ar savu radīto 
ietekmi.

Izmantojiet rezultātus, lai motivētu 
darbiniekus.

Sasaistiet savas komunikācijas un 
ietekmes mērīšanas aktivitātes: 
izmantojiet savā komunikācijas saturā 
informāciju, kas ir iegūta ietekmes 
mērījumos (piemēram, aptaujas 
rezultāti, liecības, personiskie stāsti).

Izmantojiet sociālās ietekmes mērījumu 
datus, lai aizstāvētu savas intereses.

REZULTĀTU
IZMANTOŠANA
UN IETEKMES
PAZIŅOŠANA

Sekojiet dalībnieku individuālajam 
progresam un apkopojiet plašu datu 
klāstu. 

Radiet iespēju jauniešiem novērtēt 
sevi un parādīt to, ko viņi ir apguvuši 
un ieguvuši. Izmantojiet viņu 
ieguldījumu arī ietekmes mērījumos.
 
Radiet procesu un vienotas metodes, 
kas jāizmanto vadītājiem/ 
pasniedzējiem, kā arī dalībniekiem, lai 
jēgpilni apkopotu datus ietekmes 
novērtēšanai.

 

DATU
APKOPOŠANA
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Zinātnes skola Laboratorium piedāvā 
zinātnes nodarbības, priekšnesumus, 
nometnes, kā arī citus pasākumus, saistītus 
ar fiziku un ķīmiju. Viņi uzskata, ka viens no 
iemesliem, kādēļ tik maz bērnu izvēlas 
zinātni kā savu izglītības jomu, ir tas, ka 
trūkst aizraujošas, praktiskas pieredzes. 
Laboratorium mērķis ir pielāgot 
nodarbības tā, lai tās vienlaikus būtu 
informatīvas, izzinošas un praktiskas, kas 
ļautu bērniem iemīlēt zinātni un nākotnē 
izvēlēties profesiju, kas ir saistīta ar šo 
jomu. Laboratorium galvenā mērķau- 
ditorija ir bērni vecumā no 8 līdz 18 gadiem.

Ietekmes pārvaldības prakse

Laboratorium stratēģija sociālās ietekmes 
mērīšanai ir plaša datu apkopošana, sākot 
ar informācijas iegūšanu no īstermiņa 
projektiem un pasākumiem līdz sekošanai 
viņu regulāro dalībnieku individuālai 
attīstībai. Labākā atlīdzība, darot šo darbu, 
ir redzēt, kā skolēni sasniedz lieliskus 
rezultātus skolā vai dažādos konkursos un 
dzirdēt, ka vecāki novērtē Laboratorium 
nodarbības.

Sociālās ietekmes mērījumu rezultāti palīdz 
regulāri uzlabot lekcijas un aktivitātes. 
Lielākā daļa Laboratorium jauno klientu 
par viņiem ir uzzinājuši no apkārtējiem, tas 
nozīmē, ka lieliska pieredze ir labākā 
reklāma. Sociālās ietekmes rezultāti ir 
brīnišķīgs stāsts, kas uzlabo mārketinga 
stratēģijas plānošanu.

DATU APKOPOŠANA

Laboratorium

Sekojiet līdzi dalībnieku individuālajai 
pieredzei un apkopojiet plašu datu klāstu.
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Abi notikumi ir brīdis, kad jaunieši novērtē savu izaugsmi un pastāsta par to savai 
organizācijai. Pasākumos jauniešu mentori, viņu vecāki, viņš pats redz radīto ietekmi un to, ko 
organizācijas biedri visu gadu garumā ir spējuši izdarīt. Gandrīz katrs organizācijas jaunietis 
vēlas saņemt šīs goda nominācijas, un mentori palīdz jauniešiem sasniegt šo mērķi. 

Ikgadējie jaunatnes forumi, katru gadu 
jaunieši prezentē savus projektus. Šī 
pasākuma laikā organizācija var redzēt, cik 
jauniešu ir uzsākuši savus projektus un cik 
daudzi tos ir pabeiguši. Šajā forumā 
jaunieši pastāsta par individuālajiem un 
grupu projektiem, kas tiek izstrādāti no 
marta līdz septembrim. Par labi izstrādātu 
projektu jaunieši saņem sertifikātu. Šajā 
forumā jaunieši arī stāsta par to, ko viņi ir 
iemācījušies un ieguvuši, strādājot pie sava 
projekta, viņi katrs novērtē sevi, un tas ir 
atskaites punkts organizācijai, lai novērtētu 
savu ietekmi.

Goda nominācija “Augsim Latvijai!” ir 
ikgadējs pasākums, kurā piedalās jaunieši, 
kuri ir darbojušies organizācijā vismaz 5 
gadus un saņēmuši vismaz 5 sertifikātus no 
jaunatnes foruma. Šajā pasākumā jaunieši 
iepazīstina ar savu darbu un pārdomā 5 
gadu laikā paveikto, kā arī saņem goda 
balvu, kurā iekļauta sudraba karotīte un 
nominācija “Izaugsim”. Organizācija 
atspoguļo, kāda ir bijusi tās ilgtermiņa 
ietekme, un novēro, kā jaunieši ir izauguši 
un ko viņi ir iemācījušies šo gadu laikā.

Latvijas Mazpulki pašlaik ir lielākā un 
spēcīgākā jaunatnes nevalstiskā 
organizācija Latvijā, kas, izmantojot 
praktiskas nodarbības un neformālo 
izglītību, atbalsta Latvijas sabiedrības 
līderu un jauno uzņēmēju izaugsmi. 
Organizācija īsteno videi draudzīgas 
aktivitātes un veicina lauku teritoriju 
attīstību. Katru gadu viņi aicina jauniešus 
radīt vismaz vienu projektu, kura rezultāts 

būtu personiski nozīmīgs vai noderīgs 
sabiedrībai kopumā. Mazpulkiem ir vairāk 
nekā 100 klubu visā Latvijā, un viņi 
organizē arī dažādus seminārus, sporta 
spēles un nometnes, kā arī citus 
pasākumus, kas veicina jauniešu vēlmi 
iesaistīties un piedalīties. Galvenā 
mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 8 līdz 
18 gadiem. Otra mērķauditorija ir 
brīvprātīgie vecumā no 16 līdz 30 gadiem.

Latvijas Mazpulki 

Radiet iespējas jauniešiem novērtēt sevi un 
parādīt citiem, ko viņi ir iemācījušies un 
ieguvuši. Izmantojiet šos datus arī sociālās 
ietekmes mērīšanā.

Motivējiet mērķauditoriju sekot savai izaugsmei 
un priecājieties par savu ietekmi.
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Ietekmes pārvaldības prakse
Latvijas Mazpulki norāda, ka viņi mēra savu ietekmi, bet apzinās, ka varētu to darīt vairāk. 

Viņu labie piemēri ir:



“Erasmus Student Network Estonia” ir bezpeļņas organizācija un pieder “Erasmus Student 
Network” (ESN) tīklam, kas ir lielākā studentu organizācija Eiropā. ESN Estonia darbojas 2 
pilsētās - Tallinā un Tartu un viņiem ir 5 nodaļas. ESN darbojas, lai izveidotu mobilāku un 
elastīgāku izglītības vidi, atbalstot un attīstot studentu apmaiņu dažādos līmeņos un 
nodrošinot starpkultūru pieredzi tiem studentiem, kuri nevar atļauties doties uz ārzemēm. 
Viens no viņu galvenajiem projektiem ir Erasmus skolās, kas paredzēts visiem Erasmus un 
starptautiskajiem studentiem, kuri vēlas apmeklēt vietējās vidusskolas viņu uzturēšanās 
laikā Igaunijā.

Pateicoties uzdevumu sarakstiem un 
koordinatoru palīdzībai, tika apkopota 
statistika un katrā apmeklējuma reizē tika 
uzņemti attēli. Apkopotā statistika 
palīdzēja parādīt projekta ietekmi, un skolā 
uzņemtās bildes tika izmantotas sociālajos 
medijos, lai uzlabotu projektu redzamību. 
2020. gada pavasarī Erasmus programma 
skolās Igaunijā izcīnīja 2. vietu Erasmus 
studentu tīkla STARawards konkursā kā 
visietekmīgākais projekts studentu un 
jauniešu mobilitātei.

Erasmus Student Network Estonia

Izveidojiet procesu un vienotas metodes, 
kas jāizmanto vadītājiem/pasiedzējiem, kā 
arī dalībniekiem, lai jēgpilni apkopotu 
datus sociālās ietekmes novērtēšanai.

Ietekmes pārvaldības prakse

Lai precīzi zinātu, cik skolēni tika sasniegti 
un kā viņiem patika nodarbības, tiek 
apkopoti dažādi dati. Starptautiskie 
studenti saņem uzdevumu sarakstu ar to, 
kas ir jāveic vizītes laikā. 
Pirmkārt, nodarbības sākumā 
starptautiskie studenti atzīmēja, cik 
skolēnu ir klasē. 
Otrkārt, nodarbības beigās skolēniem bija 
jāaizpilda tiešsaistes aptauja ar trīs 
jautājumiem: 
Kā jums patika šī nodarbība?; 
Vai jūs nākotnē vēlētos studēt ārzemēs?; 
Kas jums palika atmiņā no šīs nodarbības? 
Treškārt, apmeklējuma laikā bija jāuzņem 
fotoattēli. Lai uzlabotu projekta norisi, tika 
apkopotas arī atsauksmes no 
starptautiskajiem studentiem, skolotājiem, 
koordinatoriem un projekta sponsoriem.
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Global Shapers Riga Hub apvieno jaunos līderus, kuri dzīvo Latvijā un aktīvi uzsāk pārmaiņas 
vietējā kopienā, pilsētā un valstī. Organizāciju pārstāv ļoti daudzveidīgu jomu profesionāļi, kā 
IT, finanšu, biznesa, mākslas un izglītības speciālisti. Global Shapers Riga Hub strādā pie 
dažādiem projektiem, atbilstoši dalībnieku interesēm, piemēram, mobinga mazināšana, 
jauniešu mentorings, korporatīvās ilgtspējas veicināšana, senioru iesaiste sabiedrībā un 
garīgās veselības jautājumi. Viņu mērķauditorija ir atkarīga no projekta, bet lielākoties viņu 
projekti ir vērsti uz jauniešiem.

Ietekmes mērīšana palīdz veidot organizācijas darbu, koncentrēties uz tiem projektiem, kas 
rada papildus vērtību un ietekmi. Dažkārt darba procesā projektiem jāveic reorganizācija, lai 
sasniegtu mērķauditoriju un īstenotu noteiktos mērķus. Ietekmes mērīšana motivē biedrus 
veltīt vairāk laika organizācijas darbam, jo viņi redz sava darba rezultātu. Projekta dažādo 
posmu mērīšana palīdz strukturēt darbu, skaidri saskatot projekta sākumu, beigas, kā arī tā 
radīto ietekmi.

Global Shapers Riga HUB

Ietekmes pārvaldības prakse

Organizācija veic stingru un stratēģisku sociālās ietekmes izvērtējuma plānošanu, lai 
novērtētu, kurš no projektiem rada papildus vērtību, kā arī, lai nodrošinātu, ka tiek sasniegti 
gan organizācijas, gan projekta mērķi.. Global Shapers Riga Hub ir viena no daudzajām Global 
Shapers pasaules filiālēm, un sociālās ietekmes mērīšana ir nepieciešama arī galvenajai 
organizācijai. Sociālās ietekmes novērtējums ir sadalīts trīs līmeņos:

Ilgtermiņa sociālās ietekmes 
mērīšana: 

katra gada sākumā jaunieši 
organizē komandas 

saliedēšanās pasākumu, kurā 
apspriež un nosaka projekta 
ilgtermiņa mērķus gadam.

Vidēja termiņa organizācijas 
un projekta ietekmes 

novērtējums:
 katrs galvenās organizācijas 
atzars nosaka sasniedzamos 

uzdevumus projektiem, tā 
mērķis ir noskaidrot, vai projekti 
attīstās atbilstoši iecerētajam un 

kāda ir to nozīme un ietekme.

Īstermiņa 
ietekmes 

novērtējums: 
īstermiņa mērķu 

noteikšana, 
konkrētu aktivitāšu 

izvērtēšana.

IETEKMES MĒRĪŠANA

1. 2. 3. 

Plānojiet savu ietekmes mērīšanu stratēģiski - 
īstermiņā, procesa vidusposmā, kā arī 
ilgtermiņā. Nosakiet savus mērķus un atbilstoši 
tiem īstenojiet savas aktivitātes.
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Global Citizen’s Academy ir sociālais uzņēmums, kas īsteno dažādus starptautiskus 
projektus, kas ir vērsti uz vispārējo izglītību, kā arī tādus pakalpojumus kā jaunatnes darbs un 
neformālā izglītība jauniešiem, jaunatnes darbinieku, jaunatnes līderu un pedagogu 
profesionālā attīstība. Viņu galvenā mērķauditorija ir jaunieši, jaunatnes darbinieki un 
pedagogi.

Šīs aktivitātes palīdzēja izprast viņu darba panākumus un efektivitāti, kā arī veicināja 
turpmāko aktivitāšu un mērķu plānošanu. Tas lielā mērā ietekmēja arī organizācijas 
darbinieku motivāciju. Projekta sociālās ietekmes mērīšana palīdzēja mudināt visus 
darbiniekus nākotnē tiekties pēc nozīmīgākiem projektiem, aktivitātēm un mērķiem.

Global Citizen’s Academy (GCA)

Ietekmes pārvaldības prakse

Organizācija regulāri mēra savu ietekmi. Piemēram, kāda ilgstoša projekta 
izvērtējums tika veikts, organizējot intervijas ar projekta izplatītājiem un 
vietējām kopienām. Šīs padziļinātās intervijas palīdzēja noskaidrot, kādu 
sociālo ietekmi 3 gadu laikā pēc projekta īstenošanas tie radīja citām 
organizācijām: palielināja to izaugsmi, palīdzēja veidot savu identitāti. Arī 
intervijās tika atklāts, ka starptautiskā izglītība ir kļuvusi par jaunu prioritāti 
visām iesaistītajām organizācijām. Turklāt tika veikts pētījums par to, kā šis 
projekts ir ietekmējis tā dalībniekus. Izrādījās, ka ietekme ir bijusi ļoti pozitīva: 
dalībnieki labāk izprot starptautiskās vienotības nozīmi, izglītību un ir vairāk 
ieinteresēti piedalīties globālo problēmu risināšanā.

Ietekmes mērīšanai izmantojiet dažādas metodes.

Iesaistiet jūsu ietekmes novērtējumā visas 
ieinteresētās personas, ar kurām jūsu organizācijas 
biedri un dalībnieki mijiedarbojas (piem., citas 
organizācijas, kopienas locekļi). Jūs iegūsiet 
daudzveidīgāku informāciju, vienlaikus stiprinot 
attiecības ar šīm ieinteresētajām personām.



Izmantojiet atbilstošus pieejamos 
tiešsaistes rīkus, lai novērtētu savu 
ietekmi un pārliecinoši atspoguļotu 
rezultātus. 

Junior Achievement Lithuania ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kas piedāvā 
neformālas izglītības programmas, kuru mērķis ir jauniešu ekonomikas un uzņēmējdarbības 
kompetenču un prasmju attīstība. Viņu mērķauditorija ir 7-19 gadus veci bērni un jaunieši, 
skolotāji un atbalstītāji, kas finansē viņu darbību.

Piemērs liecina, ka iespējams veiksmīgi izmantot tiešsaistes rīkus, lai iegūtu datus sociālās 
ietekmes mērīšanai. Šajā laika ziņā efektīvajā veidā organizācija apzinās programmas “Titan” 
ietekmi un attiecīgi var to uzlabot. Vēl jo vairāk, organizācija dalās ar šiem datiem, lai 
pārliecinoši atspoguļotu programmas rezultātus.

Junior Achievement Lithuania

Ietekmes pārvaldības prakse

Vienas no viņu programmām, ko dēvē par 
“Titan”, ietekme tiek mērīta, izmantojot 
tiešsaistes ietekmes mērīšanas rīku 
“Mission Measurement”. “Titan” ir 
tiešsaistes uzņēmējdarbības izglītības 
platforma, kas piedāvā studentiem iespēju 
izmantot savas zināšanas par 
uzņēmējdarbību, sacenšoties intensīvajā 
tiešsaistes Holo-Generator tirgū un vadīt 
izdomātu uzņēmumu. Izmantojot šo 
tiešsaistes rīku, viņi mēra programmas 
galveno rezultātu - gatavību darba tirgum. 

Saskaņā ar tiešsaistes “Mission Measure- 
ment” datiem, kas iegūti 2020. gada 
februārī, programma ir sasniegusi 4406 
jauniešus, un viņi visi ir attīstījuši darba 
tirgū nepieciešamās prasmes, attīstījuši 
iemaņas un zināšanas, kas nepieciešamas, 
lai meklētu darbu, iegūtu izglītību jomās, 
kas saistītas ar augsta pieprasījuma 
karjeru, mazinājuši būtiskus šķēršļus 
nodarbinātībai. Šis rīks izmērīja rezultātu 
izmaksas, programmas intensitāti un citus 
svarīgus ietekmes mērījumu datus.
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Igaunijas LGBT asociācija ir nevalstiskā 
organizācija, kas strādā LGBT + cilvēku un 
viņu tuvinieku labā, sniedzot atbalsta 
pakalpojumus, veicot interešu aizstāvību 
un ar informatīvām aktivitātēm uzlabojot 
sabiedrības izpratni par LGBT + 
jautājumiem.

Kopienas pētniecība un ietekmes novērtējums sniedz organizācijai pārskatu par situāciju un 
vajadzībām, kā arī sniedz labu iespēju parādīt politiķiem un citiem lēmumu pieņēmējiem, 
kādas sistemātiskas izmaiņas ir nepieciešamas. Pētot un novērtējot ietekmi, organizācija ir 
noskaidrojusi, kā viņi var sasniegt neizlēmušo auditoriju - indivīdu grupu, kam vēl nav nostājas 
par LGTB+ tēmu - un kā ietekmēt viņu viedokli pat tad, ja viņi nevēlas iesaistīties.

Ietekmes pārvaldības prakse

Organizācija apkopo atsauksmes, analizē 
konkrētus rādītājus, piemēram, notikumu 
skaitu, dalībnieku skaitu, ieguldījumu utt., 
un pēta šo jomu. Piemēram, veicot aptauju, 
tika noteiktas Igaunijas LGBT + kopienas 
problēmas un vajadzības. Rezultāti tika 
ņemti vērā, veidojot  asociācijas jauno 
stratēģiju.

Igaunijas LGBT asociācija 

Veidojiet savas aktivitātes un ietekmes mērījumu 
sistēmu, lai kartētu jūsu labuma guvēju 
problēmas un vajadzības. Pētiet arī citas svarīgas 
mērķa grupas (piemēram, ja esat interešu 
aizstāvības organizācija)
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Programma Youth For Understanding (YFU) ir viena no pasaulē vecākajām, lielākajām un 
visvairāk respektētajām starptautiskajām apmaiņas organizācijām. YFU mērķis ir mudināt 
cilvēkus rast kopīgu valodu starp dažādām kultūrām, izmantojot izglītojošas kultūras 
apmaiņas programmas, kā arī novērtēt un atpazīt atšķirības. YFU programmas piedāvā 
igauņu vidusskolēniem iespēju doties apskatīt un atklāt pasauli. Tas ļauj viņiem uzņemt 
apmaiņas studentu uz gadu savās mājās. Kopš 1995. gada organizācija ir uzņēmusi vairāk 
nekā 500 studentus no visas pasaules.

Ietekmes mērīšana palīdz YFU Estonia veidot spēcīgus vēstījumus un veiksmīgu 
komunikāciju. Ir būtiski parādīt programmas ietekmi, tā kā viņu mērķis ir savākt 
ziedojumus, lai piedāvātu stipendijas jauniešiem ekonomiski nelabvēlīgā situācijā 
iespēju piedalīties apmaiņas gadā.

Ietekmes pārvaldības prakse

Katru gadu YFU Estonia lūdz atsauksmes no studentiem par to, cik apmierināti studenti bija 
ar YFU Igaunijas atbalstu apmaiņas gada laikā. Organizācija rūpīgi seko līdzi rezultātiem un 
attiecīgi uzlabo savu darbību. Papildus viņi lūdz komentārus un atsauksmes ar novērtējumu. 
Novērtējumi liek secināt, ka cilvēki ir pietiekami apmierināti, jo ir gatavi iesaistīties un sniegt 
savus komentārus. Organizācija arī reizi gadā veic brīvprātīgo apmierinātības aptauju, 
padziļināti apskatot ietekmes tēmu, tā rezultātā tika apkopots ietekmes ziņojums un 
publicēts mājaslapā Maailmamuutjad.ee (ChangeMake mājaslapa).

REZULTĀTU IZMANTOŠANA
UN IETEKMES KOMUNICĒŠANA

Youth For Understanding Estonia (YFU Estonia)

Informējiet un dalieties ar savu
radīto ietekmi.

Sasaistiet savas komunikācijas un ietekmes 
mērīšanas aktivitātes: izmantojiet savā 
komunikācijas saturā informāciju, kas ir iegūta 
ietekmes mērījumos  (piemēram, aptaujas 
rezultāti, liecības, personiskie stāsti).
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Izmantojiet savus sociālās ietekmes mērījumu 
datus, lai aizstāvētu savas intereses.

Lietuvas Jaunatnes padome ir lielākā jauniešu organizācija Lietuvā, apvienotas ap 70 
reģionāla un valsts mēroga jaunatnes organizācijas un jaunatnes padomes. LiJOT  īsteno 
dažāda finansējuma projektus saistībā ar jaunatnes jautājumiem Lietuvā, kā arī konsultē to 
tīkla organizācijas un pārstāv viņu balsis politikas veidošanas procesos. Organizācijas 
galvenā mērķauditorija ir jaunieši, kuri ir iesaistīti dažādās jaunatnes organizācijās visā valstī.

Šos sociālās ietekmes novērtējuma datus organizācija 
izmanto savu nākotnes mērķu un darbību plānošanā un 
strukturēšanā, kā arī politikas veidošanas procesos, kur 
sociālās ietekmes dati pierāda jaunatnes organizācijas darba 
vērtību. Tas palīdzēja sasniegt augstu mērķi - valsts piešķirtais 
finansējums, kas veltīts jaunatnes lietām Lietuvā, šogad ir 
palielināts par 30%. Tas sniegs labumu ne tikai LiJOT un viņu 
tīkla organizācijām, bet arī visiem jauniešiem Lietuvā.

Lietuvas Jaunatnes padome (LiJOT)

Ietekmes pārvaldības prakse

Nepārtrauktā kvalitatīvo datu vākšana palīdz novērtēt organizācijas un tās tīkla organizāciju 
ietekmi uz pakalpojumu lietotājiem. Viņi organizē divas ikgadējas sanāksmes ar visām tīkla 
organizācijām un vēl biežāk -  forumus, kuros visi dalībnieki sniedz kvalitatīvos un 
kvantitatīvos datus, kas vēlāk tiek apkopoti un iekļauti vispārējā LiJOT un tās pārstāvēto 
organizāciju sociālās ietekmes mērījumu datu apkopojumā. Līdztekus šiem notikumiem 
LiJOT īsteno daudzus pētījumus, kuros analizē jauniešu problēmas Lietuvā un veicina sociālās 
ietekmes novērtēšanas procesus.
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