
RASMA PĪPIĶE

2 60 44 862

rasma.pipike@gmail.com

Partneri + klienti + zināšanas
= panākt rezultātu



PARTNERIS – IDENTIFICĒ TO!

Domā par to, kas ir Jūsu tēmā 
ieinteresētās personas

• Padomājiet par visiem cilvēkiem, organizācijām, 
institūcijām utt. kurus ietekmē jūsu darbs

• Kuriem ir ietekme vai vara pār konkrēto jautājumu

• Kuriem ir interese par izdošanos vai neizdošanos



Ieinteresēto personu prioritātes
noteikšanas jaudas



NOSAKI, KURI PARTNERI IR PRIORITĀRI

1. Tagad jums var būt garš saraksts ar 
cilvēkiem un organizācijām, kuras 

ietekmē jūsu darbs.

2. Dažiem no tiem var būt tiesības 
bloķēt vai virzīt uz priekšu Jūsu 

jautājumu.

3. Vienus var interesēt tas, ko jūs darāt, 
citiem var būt vienalga.

Kartē savas ieinteresētās personas un 
klasificējiet tās pēc viņu ietekmes 
jaudas uz jūsu darbu un pēc viņu 

intereses par jūsu darbu.



SADARBĪBAS PARTNERU ANALĪZE
Iespējamā iedarbība

Iespējamā interese

Zema

Zema

Vidēja

Vidēja

Augsta

Augsta

Informēt

Informēt Informēt

Konsultēt Konsultēt

Konsultēt

Iesaistīt Iesaistīt Partneris 



SADARBĪBAS INTENSITĀTE

• Augsta ietekme, ieinteresēti cilvēki: šie ir cilvēki, kas jums pilnībā 
jāpiesaista un jāpieliek vislielākās pūles, lai apmierinātu

• Liela vara, mazāk ieinteresēti cilvēki: ieguldiet pietiekami daudz 
darba ar šiem cilvēkiem, lai viņi būtu apmierināti, bet mēreni, lai 
viņiem neapniktu jūsu ziņas un informācija (lēmums – ko cik bieži)

• Zema jauda, ieinteresēti cilvēki: informējiet, runājiet, lai 
pārliecinātos, ka nerodas nozīmīgi jautājumi, kas visu maina. 

• Zema jauda, mazāk ieinteresēti cilvēki: novērojiet šos cilvēkus, bet 
nenogurdiniet viņus ar pārmērīgu informāciju.



IZPRATNE PAR PARTNERIEM

1. Kāda ir viņu finansiālā vai emocionālā interese par jūsu darba rezultātu? Vai tas ir 
pozitīvs vai negatīvs?

2. Kas viņus motivē?

3. Kādu informāciju viņi vēlas no jums? Gada pārskats, ziedojumu izlietojums

4. Kādā veidā viņi vēlas saņemt informāciju no jums? Kāds ir labākais veids, kā viņiem 
pasniegt savu informāciju? Visiem nevar būt atbilde- sekojiet mums FB

5. Kāds ir viņu pašreizējais viedoklis par jūsu darbu? Vai tā ir balstīta uz labu un patiesu 
informāciju? Reputācijas mērījumi

6. Kas vispār ietekmē viņu viedokli un kurš ietekmē viņu viedokli par jums? Partijas boss, 
vai viņa palīgs

7. Ja viņi nebūs pozitīvi, kas viņus var piesaistīt projekta atbalstam?

8. Ja jūs domājat, ka nevarēsiet viņus uzvarēt, kā jūs pārvaldīsiet viņu aktivitātes, rīcību?

9. Kurus vēl ietekmē viņu viedoklis? Vai šie cilvēki paši kļūst par ieinteresētajām pusēm?



SADARBĪBAS PARTNERU KOMUNIKĀCIJAS 
PLĀNS 
Partnera vārds Sadarbības 

intensitāte 
Atbildīgais/ 
atbildīgā

Komunikācijas 
kanāls

Komunikācijas 
biežums

Organizācija šajā 
jomā

Ciešs kontakts Anna E-pasti, telefona 
zvani, sanāksmes

Reizi nedēļā

Ziedotājs Informēt Guntis Ziņas no 
sanāksmēm, lēmumi 
par rīcību 

Reizi divās nedēļās

Pašvaldība Uzturēt pozitīvu 
attieksmi

Bruno Specifiski sagatavota 
ziņa

Vienu reizi mēnesī

Fondi Novērot/ pasīvi 
informēt

Ginta Interenta vietne, 
sociālie tīkli

Vienu reizi mēnesī



MINIMĀLĀ PROGRAMMA PARTNERU 
IZVĒRTĒŠANĀ
• Ko mums no viņiem vajag?

• Ko viņiem varētu vajadzēt no mums?

• ABPUSĒJS IEGUVUMS!


