
                          
 

Ieguldījums tavā nākotnē!  

 

Eiropas Savienības Eiropas Sociālā Fonda projekts 

“Jaunpils novada NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana”. 

Līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/036/39 

 

Projekta izvērtējuma anketēšanas rezultātu 

 

 kopsavilkums 

 

Projekta noslēguma posmā notika projekta dalībnieku anketēšana. Tika  saņemtas 

aizpildītas anketas no 15 projekta dalībniekiem, gūstot atbildes uz sekojošiem 

jautājumiem: 

 
1. Vai darba grupas sanāksmēs bija iespēja aktīvi piedalīties, diskutēt un paust savu viedokli? 

Jā Nē Komentārs: …………………………………………… 

15 anketās atbilde “Jā”, 10 anketās komentāri nav sniegti, saņemtie komentāri sekojoši: 

 bija vērtīgi ieklausīties, ko citi domā par visus interesējošas lietām; 

 ne tikai bija iespēja, bet to visu laiku prasīja darīt; 

 viedoklis tika uzklausīts un iestrādāts programmā, tāpēc tā arī ir mūsu kopējā darbības 

programma. 

 

2. Vai uzskati, ka projekta ietvaros izstrādātā “Jaunpils novada NVO attīstības programma” 

atspoguļo biedrību viedokli par NVO sektora attīstības modeli Jaunpils novadā? 

Jā Nē Komentārs: …………………………………………… 

15 anketās atbilde “Jā”, 5 anketās komentāri nav sniegti, saņemtie komentāri sekojoši: 

 jā, tas ir mūsu kopēji izvērtētais viedoklis; 

 ja nu ne visu Jaunpils biedrību, tad to, kuras piedalījās programmas izstrādē – 

noteikti; 

 uzskatu, ka tiešām vērtīgas bija regulārās tikšanās un rezultātā sapratne, ka nav 

vajadzīgs “deķi vilk katram uz savu pusi’, bet vairāk domāt un plānot kopīgi 

darāmos darbus; 

 Jaunpils ir atpazīstama ar savām biedrībām un domāju, ka pēc šī kopējā darbiņa 

būsim vēl stiprāki un zinošāki; 

 

3. Projekta ietvaros organizētos kursus vērtēju: 

Nr Apmācību seminārs  

1.  NVO grāmatvedība  



 -Tēmas aktualitāte 10 atbildes-”10”, 4 atbildes –”9”, 1 atbilde -”8”  

 - Satura izklāsts 9 atbildes-”10”, 4 atbildes –”9”, 2 atbildes- ”8” 

 - Izdales materiāli 9 atbildes-”9”, 6 atbildes- ”8” 

 - Telpas 15 atbildes – ”10” 

 -Kafijas pauzes 15 atbildes – ”10” 

2. Komandas veidošana  

 -Tēmas aktualitāte 13 atbildes-”10”, 2 atbildes –”9” 

 - Satura izklāsts 11 atbildes-”10”, 2 atbildes –”9”, 2 atbildes -”8” 

 - Izdales materiāli 12 atbildes-”8”, 3 atbildes- ”7” 

 - Telpas 15 atbildes – ”10” 

 -Kafijas pauzes 15 atbildes – ”10” 

3. Projektu vadība  

 -Tēmas aktualitāte 14 atbildes-”10”, 1 atbilde –”9” 

 - Satura izklāsts 12 atbildes-”10”, 3 atbildes –”9” 

 - Izdales materiāli 14 atbildes-”10”, 1 atbilde –”8” 

 - Telpas 15 atbildes – ”10” 

 -Kafijas pauzes 15 atbildes – ”10” 

4. Komunikācija NVO 

darbā 

 

 -Tēmas aktualitāte 15 atbildes-”10” 

 - Satura izklāsts 13 atbildes-”10”, 2 atbildes –”9” 

 - Izdales materiāli 10 atbildes-”10”, 2 atbildes –”9”, 3 atbildes- ”8” 

 - Telpas 15 atbildes – ”10” 

 -Kafijas pauzes 15 atbildes – ”10” 

 

 

4. Vai  pieredzes apmaiņas ekskursija bija noderīga? Lūdzam paskaidrot savu viedoki! 

Jā, jo Nē, jo 

  

15 atbildes “Jā” ar komentāriem: 

 katrā šādā ekskursijā ieraugām lietas, ko vērts pameģināt arī mums; 

 sapratu, ka mēs daudzas lietas šobrīd jau darām augstākā līmenī, cēlās mana pašapziņa; 

 man jau skaidrs, ko jaunu uzsākšu savā biedrībā; 

 ar “balto” skaudību skatījos, cik labi sadarbojas Latvijas –Lietuvas programmā un kas 

izdarīts; 

 patika, kā Skaistkalnē sadarbojas ar pagasta pārvaldi; 

 Atkal jaunas domas pa galvu rosās; 



 ir tik noderīgi, ka vismaz vienu reizi gadā varam vērot un parunāties ar biedrību 

aktīvajiem cilvēkiem citur, savādāk reizēm liekas, ka sāk aptrūkt ideju un nāk nogurums, 

bet tagad atkal jaunas domas…; 

 

5. Ko Tu varētu ieteikt projekta īstenotājiem? 

 jāturpina tikties darba sanāksmēs vismaz reizi 3 mēnešos, lai pzrunātos, ko katrs dara un 

paplānotu kopīgas lietas; 

 ļoti vajadzīgas mācības, tās dod jaunas ierosmes un saprašanu, gribētos nākamajā gadā 

arī; 

 vismaz vienu pieredzes ekskursiju ļoti gribētos; 

 labi būtu, ka ”Rats” uzņemtos vēl kāda līdzīga projekta vadīšanu, mēs esam ieguvēji lieli; 

 esam vairāk viens otru iepazinuši kā citas biedrības vadītāju, sapratuši, ar ko un kādas 

jomās varam sastrādāties un ar kuru tomēr būs sarežģiti; 

 

. 

 

 


