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Loginės struktūros pildymas.
Teorija ir praktika.



Ko mes norime? 
Kaip pasiekti savo tikslų?

Veikla
Activities

Produktai
Outputs

Projekto tikslai: 
REZULTATAI

Specific objectives:
Results (outcomes)

Bendras tikslas: 
POVEIKIS
Overall 

objective:
Impact

Ištekliai
Means and 

costs

Prielaidos
Assumptions

Rodikliai
Objectively 
verifiable 

indicators of 
achievement

Patikrinimo
šaltiniai ir būdai

Sources and 
means of 

verification



PROBLEMOS ANALIZĖ

Probleminės situacijos modelis
„Problemos medis“

PAGRINDINĖ PROBLEMA

PRIEŽASTIS NR. 1
PRIEŽASTIS NR. 2

PRIEŽASTIS NR. 3

PASEKMĖ NR. 2

PASEKMĖ NR. 1

PASEKMĖ NR. 3

PASEKMĖ NR. 4 PASEKMĖ NR. 5



Choleros protrūkis

Prastos sanitarinės sąlygos
Užterštas vanduo       

(vandens tiekimas)

Lauko išvietės
(atviros duobės)

Potvyniai mieste

Nutekėjimai kanalizacijos 
sistemoje

Prasta vandens tiekimo tinklų 
priežiūra

Padidėjęs sergamumas ir 
mirtingumas

Sumažėjęs našumas
Padidėjusi sveikatos apsaugos 

paslaugų paklausa

Problemos medis

Šaltinis: http:/www.dfid.gov.uk/Documents/publications/toolsfordevelopment.pdf



Problemos analizė – Tikslų analizė

Problema Bendras tikslas

Priežastys
(neigiamos)

Pasekmės
(neigiamos)

Tikslai
(teigiami)

Rezultatai 
(teigiami)

«Veidrodinis atspindys»



Ligos šalinimas

Sanitarinių sąlygų gerinimas
Tinkamo gerti vandens tiekimo 

atkūrimas mieste

Lauko išviečių gerinimas
Potvynių prevencijos 

priemonės

Nuotekų sistemos veikimo 
tobulinimas

Vandentiekio tinklų techninės 
priežiūros tobulinimas

Sergamumo ir mirtingumo
mažėjimas

Našumo atkūrimas
Sveikatos paslaugų paklausos 

sumažėjimas

Tikslų medis

Šaltinis: http:/www.dfid.gov.uk/Documents/publications/toolsfordevelopment.pdf



Problemos medis Tikslų medis

Šaltinis: http:/www.dfid.gov.uk/Documents/publications/toolsfordevelopment.pdf



Projekto logika

PROJEKTAS

Kam 
skirtas?

Kokie 
sunkumai?

Kaip 
išmatuoti?

Kokie 
ištekliai?

Kaip 
pasiekti?

Ką daryti?



Tikslinių grupių analizė

Kas dalyvauja projekte?

Kas gaus tiesioginę projekto 
naudą?

Kas gaus naudą 
ilguoju laikotarpiu?

TIKSLINĖ GRUPĖ

Veikla Produktas
Projekto 
tikslas: 

REZULTATAS

Bendras 
tikslas: 

POVEIKIS

GALUTINIAI NAUDOS 
GAVĖJAI

Suinteresuotieji asmenys (kas arba ką gali paveikti projektas)



Strategijos analizė

Būtina dėl:
✓ Alternatyvių strategijų apibrėžimo;
✓ Kiekvienos strategijos įgyvendinimo galimybių nustatymo;
✓ Projekto strategijos pasirinkimo.

PROJEKTAS

Strategija Nr. 2 Strategija Nr. 4

Strategija Nr. 5Strategija Nr. 1

Strategija Nr. 3



Planavimas

Loginės struktūros 
VERTIKALI LOGIKA turi 
atskleisti: 
✓ Kam skirtas projektas? 

Kas bus padaryta
projekte?

✓ Priežastinis ryšys tarp 

bendro tikslo ir veiklos. 

Loginės struktūros HORIZONTALI LOGIKA įgalina:
✓ Išmatuoti produktus / rezultatus;
✓ Nustatyti jų rodiklius ir jų patikrinimo šaltinius. 



Priežastiniai ryšiai

„IŠ VIRŠAUS ŽEMYN“ 
požiūris

- Ką norite pasiekti? ... .. 
Kas turėtų būti padaryta?

„IŠ APAČIOS Į VIRŠŲ“ 
požiūris 

- ar veikla prisidės 
siekiant bendro tikslo 
(įskaitant Programos 

tikslus)?

PROJEKTO RENGIMAS PROJEKTO VERTINIMAS

Veikla
Activities

Produktai 
Outputs

Projekto tikslas:
REZULTATAI

Specific objectives: 
results (outcomes)

Bendras tikslas: 
POVEIKIS

Overall objective: 
Impact



Loginės struktūros pildymas

Bendras tikslas: POVEIKIS (Overall objective: IMPACT) – projekto
svarba ilgalaikėje perspektyvoje; projektas padeda siekti bendro
tikslo!

Projekto tikslas: REZULTATAI (Specific objectives: RESULTS
(outcomes)) – projekto tikslas, pasiektas projekto įgyvendinimo
laikotarpiu!

Produktai (Outputs) apibūdina materialius ir nematerialius
projekto produktus, kurie padės pasiekti rezultatą!

Veikla (Activities) yra reikalinga projekto produktams (outputs)
pasiekti. Ji trumpai apibūdina tai, kas bus padaryta projekto metu.

Overall 
objective:
IMPACT

Specific 
objectives:

RESULTS 
(OUTCOMES)

Outputs

Activities



Loginės struktūros pildymas

Jamaikos rinktinės dominavimas 
Ledrogių sporte pasaulyje.

Jamaikos rinktinė laimi 2022 m. Olimpines 
žaidynes

Atrenkami rinktinės nariai (nustatoma data);
Komanda įgauna gerą fizinę formą ir yra pasiruošusi 

varžyboms.

Treniruočių grafiko parengimas;
Treniruočių vietos paieška;

Trenerių komandos formavimas;
Naujų komandos narių įtraukimas, kt.

Parengta pagal: http://www.gdrc.org/ngo/logical-fa.pdf

Overall 
objective:
IMPACT

Specific 
objectives:

RESULTS 
(OUTCOMES)

Outputs

Activities



PRIELAIDOS
(Assumptions)

Situacijos, rizika, sąlygos, įvykiai, kurių Jūs negalite 
paveikti įgyvendindami projektą.

Apibūdinkite galimą išorinį neplanuotą poveikį
projekto įgyvendinimo metu

(teigiamos sąlygos!)



Paraiškos forma



JEIGU IR

TUOMET



PRIELAIDOS
(Assumptions)

✓ Jamaikos nacionalinei komandai yra leista dalyvauti 
2022 metų Olimpinėse žaidynėse.

✓ Oro sąlygos yra tinkamos įvykti varžyboms, kt.



RODIKLIAI
(Objectively verifiable indicators of achievement)

• Objektyvūs duomenys;
• Projekto įgyvendinimo stebėsena.

Koks bus matavimo rodiklis?

Kiekybinis
(Kiek? Kaip dažnai? 

Koks %?)

Kokybinis
(Lygis? Laipsnis? 

Kokybė?)

Laiko
(Kuriuo metu?)



RODIKLIAI
(Objectively verifiable indicators of achievement)

✓ Komandos nariai, galintys nubėgti X metrų per X 
sekundes iki X (data).

✓ Kitų 4 metų treniruočių planas ir biudžetas yra parengti 
ir suderinti su Jamaikos olimpine asociacija.



Tikrinimo šaltiniai
(Sources and means of verification)

Kaip bus matuojamas rodiklių pasiekimas?
1) Galite naudoti esamus informacijos šaltinius:
✓ Oficiali statistika;
✓ Ataskaitos;
✓ Tyrimų rezultatai, kt.
2) Sukurti naujus:
✓ Audito rezultatai;
✓ Interviu ir pan.



Tikrinimo šaltiniai
(Sources and means of verification)

✓ Sportininkų sveikatos būklės ir pasirengimo varžyboms 
ataskaita.

✓ Treniruočių tvarkaraštis suderintas ir pasirašytas 
trenerio, gydytojų ir komandos narių.




