
Pārmaiņu vadība Pārmaiņu virzītājspēki

Pielāgojies vai mirsti ... ... kad sākt mainīties?

Likumi Konkurence

Cenu spiediens Tirgus maiņa

Organizācija

Jauna vadība

Izaugsme

Tehnoloģija Apvienošanās
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Pārmaiņu vadība Vides raksturojums

Klusais nostūris

Maģistrāle RAPLEX world

Jauns ceļš
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RĪCĪBA 
(projekta īstenošana 

pasākumi - aktivitātes)

REZULT TI 
(projekta pasākumu 

radītie rezultāti)

PAZĪMES 
(konkrētie fakti, kas 
raksturo sasniegto)

priekšnoteikumi; 
vai ir patiesa 

nepieciešamība?
vai visi tā doma? vai ir īstais 

laiks?
vai ir pietiekami resursi?

ārējie faktori;
iesaistīto grupu reakcija uz 

projekta aktivitātēm

ārējie faktori
(vai ārējie faktori ir 

izmainījušies?)

ārējie faktori
(novērtēt faktorus, kas 

var ietekmēt mēr u 
sasniegšanu)

ārējie faktori
(novērtēt faktorus, kas 

var ietekmēt mēr u 
sasniegšanu)

PROJEKTS UN VIDE

TUV KIE M R I

pazīmes / raksturotāji

T L KIE (VISP R JIE) M R I

pazīmes / raksturotāji

IEGULDĪJUMI 
(darbs no idejas lidz apstiprinātam projektam)

Projekts un vide 1
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Projektu plānošana un īstenošana sešas fāzes 1/12

Projekta cikla sešas fāzes

Indikatīvā 
fāze

Projekta 

Identifikācijas 
fāze

Projekta 

Formulēšanas 
fāze

Projekta 

Finansēšanas
fāze

Projekta 

Īstenošanas
fāze

Projekta 

Novērtēšanas
fāze
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Projektu plānošana un īstenošana sekmju priekšnoteikumi 2/12

Sekmīga projekta priekšnoteikumi

Izdevusies (laba) plānošana

Kompetenta un ieinteresēta 
(motivēta) projekta īstenošanas 

komanda

Pietiekama organizācijas 
kapacitāte (jauda, spēja)

Citi (neparedzami) faktori

Visas iesaistītās puses pilda 
savus solījumus

Projekts ir vērsts uz reālas 
problēmas atrisināšanu
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Projektu plānošana un īstenošana Risku analīze 3/12

Vai pieņēmums ir būtisks?

Vai tas īstenosies? Var neņemt vērā

Jā Nē

Ļoti iespējams

Maz ticams

Iekļaut loģiskajā matricā,
 kā pieņēmumu         

Var neņemt vērā 
Vai iespējams pārveidot 

projektu?               

Pārveidot plānotās 
rīcības vai mainīt 

mēķus

Jā

Apzināties, ka draudi ir 
projektam  "nāvējošs" 

faktors

Nē

Tikpat, kā noteikti
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Projektu plānošana un īstenošana Pārmaiņas 4/12

+ -
Pazīstama situācija Nezināma
Prognozējami notikumi (Kādam, iespējams) Nevēlama

- +
? ?
? ?
? ?

Nākotnes redzējums 
(vīzija)

Esošā situācija
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Projektu plānošana un īstenošana Pārmaiņu harmonija 9/12

Individuālā attieksme
un pārliecība

Pārmaiņu Organizācijas
programma kultūra

Aizraus atsevišķus 
cilvēku, taču ne 
organizāciju

Var pārveidot 
organizāciju, taču 
ne cilvēkus

Vislabvēlīgākā 
sakritība

sagatavojis Jānis Baltačs
info@kota.nu projvad_shemas.xls



Projektu plānošana un īstenošana Pārmaiņu elementi 7/12

Kurš brauks līdzi? ... un kurš airēs?

Pārveidot organizāciju nozīmē:
pārveidot cilvēkus
pārveidot organizācijas kultūru

Līdztekus ar:
organizācijas struktūru stratēģiju
procesiem sistēmām

Nākotnes redzējums 
(vīzija)

Esošā situācija
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Pārmaiņu vadība Pārmaiņu ietekmēšana

Pārmaiņas nav iespējams vadīt, tās var ietekmēt.

Redzējums Prasmes Stimuli Resursi Plāns

Prasmes Stimuli Resursi Plāns

Redzējums Stimuli Resursi Plāns

Redzējums Prasmes Resursi Plāns

Redzējums Prasmes Stimuli Plāns

Redzējums Prasmes Stimuli Resursi

Sekmīgas pārmaiņas

Apjukums

Bažas

Epizodiskas pārmaiņas

Apsīkums

Pāragrs starts
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ID Veicamais darbs Sakums Beigas Ilgums

3 1d2011.01.19.2011.01.19.Projektu vadibas seminārs

4 7d2011.01.28.2011.01.20.Izstastit kolegiem par to, ko iemacijos 
seminara

5 Noformet projekta pieteikumu10d2011.03.18.2011.03.07.Noformēt projekta pieteikumu

6 1d2011.03.25.2011.03.25.Jaiesniedz projekta pieteikums

jan 2011

7

8

Ganta diagramma

Dažādas diagrammas

9.1 6.22.1

35d2011.04.15.2011.02.28.sagatavot 2. projekta matricu2 sagatavot 2. projekta matricu

1629d2017.04.28.2011.02.01.sagatavot 1. projekta matricu1 sagatavot 1. projekta matricu

feb 2011 mar 2011 apr 2011

6.3 3.4

2011-01-19 2011-12-31

2011-02-012011-03-01 2011-04-01 2011-05-01 2011-06-01 2011-07-01 2011-08-01 2011-09-01 2011-10-01 2011-11-01 2011-12-01

2011-06-04
starpziņojums

2011-01-24
Projekta sākums

2011-12-16
gala ziņojuma uzmetums


