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2017. gada maijā arī Cēsu no-
vada pašvaldība uzsāka projekta
ieviešanas pasākumus. Rudens
nogalē toreizējā projekta koordi-
natore Ilze Sestule – Bite pa-
skaidroja, ka lekciju apmeklē-
jums bijis labs, kuplākā skaitā
tiek apmeklēta vingrošana, liela
daļa vingrošanas nodarbību no-
tiek brīvā dabā. Neskatoties uz
kaprīzajiem laikapstākļiem, cil-
vēki dodas laukā, lai izkustētos.

Pozitīva pieredze par dažādu
aktivitāšu apmeklējumu ir arī pā-
rējos novados. “Cilvēki interesē-
jas, piedalās, aktīvi strādājam pie
sabiedrības informēšanas par pa-
sākumiem, taču lauku reģionos
mēs, projekta realizētāji, nevaram
gaidīt aktivitāti, pašiem neiesais-
toties,” stāsta Jaunpiebalgas no -
va da projekta koordinatore Egita
Zariņa. “Kamēr notika vingroša-
na jaunajām māmiņām, biju klāt,
pieskatīju mazuļus. Atlētu dienā,
kas notika Zosēnos, pati līdzdar-
bojos, cilājot svara stieni. Līdzīgi
bija ar nūjošanu, nostaigāti dau-
dzi kilometri, tāpat ar  pasākumu
ģimenēm, kas notika vasarā. Vi -
sur jāiesaistās, vienmēr jārāda
pie  mērs, jo cilvēki ir kautrīgi,
katrs jāpaskubina, jāuzmundrina.
Dažos gadījumos arī jālauž ste-
reotipi, piemēram, par nūjošanu,
kuru uztver kā nodarbību seni -
oriem ar kustību traucējumiem,
bet tā nebūt nav,” smej E. Zariņa,
“nū jošana darbina visas muskuļu
grupas, prasa izturību, uzlabo
paš sajūtu visu vecumu cilvē-
kiem.”

Tomēr, ja nodarbību izpildījums
apmierina iedzīvotājus, tas sagā-
dā pamatīgas galvassāpes projek-
ta koordinatoriem. “Agrāk šāda
vei da projektus realizēja  ar ne-
valstisko  organizāciju starpniecī-
bu. Tad līdz mums nonāca ziņa,
ka Eiropas Savienība gatavojas
dot Latvijai finansējumu veselī-
bas uzlabošanas un profilakses
pasākumiem, taču nesaprot, kā  to
īsti  darīt, kam uzticēt finansēju-
ma izdalīšanu. Beigās tika  no-
lemts, ka to virzīs  caur pašvaldī-
bām. Izveidoja Nacionālo veselī-
go pašvaldību tīklu, kurā daudzi
iestājās nevilcinoties, neizpratuši,
kāds būs formāts, kādā  projektu
realizēs un administrēs. Arī mēs,
Jaunpiebalgas pašvaldība, daudz
nevilcinoties, ielēcām šajā veselī-
go pašvaldību tīklā, jo līdzšinējās
realizētās aktivitātes un sporta
pasākumi atbilda visiem iestāša-
nās kritērijiem.

Ieinteresēta par projektu, devos
uz informatīvo semināru Rīgā, bet
atgriezos, neko īsti līdz galam ne-
sapratusi, turklāt es tāda nebiju
vienīgā. Bija tik daudz jautājumu
un sajūta, ka pat īsti nesaproti, ar
ko sākt, kam ko jautāt. Tomēr pie-
ņēmām lēmumu projektā startēt.
Nauda tika paredzēta  visām paš -
valdībām, kas iesaistījās projektā,
pēc zināmas formulas. Tur klāt paš -
valdībām nevis iedalīja reālu nau-
du, bet it kā apgūstamos līdzekļus -
vispirms realizējam pa sākumus,
pēc tam atgūstam naudu. 

Iedalāmos līdzekļus aprēķināja
pēc novada lieluma, iedzīvotāju
skaita, ekonomiskiem un soci -
āliem rādītājiem. Sekoja projekta

izstrāde ar pamatojumiem, kā
plā   nojam šos līdzekļus apsaim-
niekot. Bija jāiekļauj vīzija, kā
plānojam iesaistīt un iekustināt
visa vecuma un sociālo kategori-
ju iedzīvotājus. Sporta asociācija
bija viena no iesaistītajām organi-
zācijām, kam lūdzu padomu, kas
sekoja mūsu projekta īstenošanai.
No savas puses visas prasības, cik
sapratām, izpildījām un projektu
izstrādājām. Pagāja vairāki mē-
neši, kamēr projektu apstiprināja.
Tā kā projektu apstiprināja pagā-
jušā gada pavasarī, gada sākumā,
pēkšņi nācās it kā nokavētās akti-
vitātes  saspiest gada pārējos mē-
nešos. Visas realizētās projekta
no darbības pašlaik  tiek īstenotas
no pašvaldības budžeta līdzek-
ļiem. Summa, kura mums it kā
pie  nākas, vēl nav pārskaitīta, ne-
ko neesam saņēmuši. 

Arī atskaites formāts, ko uzrau-
ga Centrālā finanšu un līgumu
aģentūra (CFLA), manuprāt, sa-
režģīts, jo katrā nodarbībā ikvie-
nam cilvēkam jāaizpilda anketa,
kurā jāieraksta personas kods, ve-
cums, iedzīvotāju blī   vums vietā,
no kuras viņš nāk, un an keta jāpa-
raksta. Ik nodarbību jādzird vai-
manas - kā  pēc tā, kam to vajag. Ir,
kas negrib rakstīt ne personas ko-
du, ne vecumu. Tad  katras šīs an-
ketas dati jāievada sistēmā. Vi -
siem nodarbību instruktoriem jā-
būt sertificētiem. Pēdējās ziņas ir
tādas, ka daudzas pašvaldības iz-

teikušas vēlmi at -
teik ties no šī pro -
jekta, jo uztver to kā
slogu un ne jē dzī bu.
Pašlaik līdzekļus
sa    ņē mu šas ir vien
dažas pašvaldības.
Pā rējās  gaida, ka-
mēr caurskatīs vi ņu
atskaites un uzskai-
tes, un cer, ka iegul-
dīto finansējumu at-
gūs,” stāsta E. Za -
riņa. 

Līdzīgi par projek-
ta administrēšanas
absurdiem runā arī
Cēsu novada pašval-
dības vadītājs Jānis
Rozenbergs: “Savas
domas par sma  gnējo
projekta administrē-
šanu esam izteikuši
Veselības mi nis -
trijai, kas ir šī pro-

jekta autors. Vislielākās grūtības
sagādā naudas atmaksa un naudas
plūsma, tā pēc mums pašiem šī ga-
da budžetā jā atvēl līdzekļi, lai va-
rētu no  drošināt treneru pakalpoju-
mus. Ne viens nodarbību pasnie-
dzējs negaidīs trīs vai četrus mē-
nešus, ka mēr kāds kaut ko izpētīs,
akceptēs un samaksās, tāpēc paš -
valdībai pašai jāfinansē šie pasā-
kumi. Kopumā piekrītu citām paš -
val dībām, ka projekta nosacījumi
varēja būt vieglāki un elastīgāki.
Atliek cerēt, ka projekta autori
ņems vērā mūsu domas un atslo-
gos administratīvo darbu, bet no

projekta atteikties pagaidām ne-
grasāmies.”

Raunas novada pašvaldības va-
dītāja Evija Zurģe pievienojas mi-
nētajam, bet raunēnieši atraduši
citu pieeju naudas apguvei: “Mēs
šajā projektā pašvaldības budžeta
līdzekļus neieguldījām. Tā vietā
sūtījām maksājumu pieprasīju-
mus, bet mūsu pakalpojuma snie-
dzējiem (lektoriem, speciālistiem,
treneriem) nācās ilgi gaidīt samak-
su par padarīto. Tā pat devāmies uz
individuālo konsultāciju CFLA,
kas šos finanšu līdzekļus adminis-
trē. Tad sapratām, ka maza infor-
mācijas nianse daudziem ir paslī-
dējusi garām - pie naudas līdzek-
ļiem var tikt divos veidos: viens,
kad iesniedz finanšu pieprasīju-
mu; nākamais, kad sniedz maksā-
jumu pieprasījumu (avansu) jau ar
reāliem rēķiniem. Attiecīgi, ja vē-
lamies piesaistīt uztura speciālistu,
tad avansa pieprasījumā rakstām,
ka esam noslēguši līgumu ar spe-
ciālistu par 400 eiro, un CFLA uz
tā pamata mums ieskaita līdzek-
ļus. Ja pareizi un laikus visu izplā-

no, ir iespējams izvairīties no paš -
valdības naudas tēriņiem šiem pa-
sākumiem.”

Nedaudz citu projekta iedzīvinā-
šanas modeli izvēlējušies Prie ku -
ļu, Līgatnes un Pārgaujas novads.
Viņu gadījumā projekta iesniegu-
mu sniedza Slimību profilakses
un kontroles centrs, kas to darīja
par 14 pašvaldībām. Ko pē jais fi-
nansējums  14 pašvaldībām ir 429
757.00 eiro, atsevišķi katrai paš -
valdībai nav izdalīta summa.

Līdz šim Priekuļu novadā ir no-
tikuši divi pasākumi: vingrošana
iedzīvotājiem vecākiem par 54
gadiem tika rīkota Liepā, uz kuru
pieteicās  vairāk nekā 40 cilvēku,
un lekcija par psihisko veselību
un tās veicināšanu notika Prie ku -
ļos, kur ieradās 16 cilvēki.

“Kad izsludināja projektu, dau-
dzas pašvaldības pašas iesniedza
projektu pieteikumus, mēs, 14
paš valdības no visas Latvijas, at-
turējāmies. Noteikumi paredzēja,
ka to pašvaldību vietā, kuras pa-
šas nesniedz pieteikumus projek-
ta realizācijai, to var izdarīt  Sli -
mī bu profilakses un kontroles
centrs, mēs šādai sadarbībai pie-
kritām. No pašvaldības prasa ti-
kai sludinājumu ievietošanu un
telpas, centrs sagatavo piedāvāju-
mus, programmas, veic iepirku-
mu. Pašvaldības uzdevums ir pa-
līdzēt sameklēt apmeklētājus. 

Jau sākumā, detalizēti ie pa zīs to -
ties ar noteikumiem, nolēmām
paši nepieteikties. Redzējām, ka
fi nansējuma saņemšanai izvirzī-
tais rezultāts varētu būt pat nesa -
sniedzams, bet vienkārši riskēt
nebijām gatavi. Tagad, ja projek-
tu neizdosies perfekti īstenot,  at-
šķirībā no citām pašvaldībām
mums nedraud finanšu korekcija,
mēs neatbildam ne par finansēju-
mu, ne cilvēku daudzumu un ne-
veicam arī pārējās administrēja-
mās procedūras. Esam priecīgi,
ka to mūsu vietā izdara cits,” saka
Priekuļu pašvaldības projektu va-
dītāja Vineta Lapsele. 

Lai būtu kā būdams, pagaidām
vēsturiskā Cēsu rajona novadu
pašvaldības tomēr nolēmušas ie-
sākto turpināt un no kļūdām mā-
cīties, neviena no projekta izstā-
ties negrasās, taču nākamreiz  tik
paļāvīgi līdzīgos projektos neie-
saistīsies.q
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Lai arī daļa pašvaldību
nav apmierinātas ar 

projekta administrēšanas
nosacījumiem, visas 

iesākto darbu turpinās, 
jo iedzīvotāji aktīvi 

izmanto iespēju sportot
bez maksas.

nCēsnieCes vingro. Pilsētnieces vasarā aktīvi izmantoja projekta iespējas.
Foto: publicitātes

Vēl divus gadus iedzīvotājiem Latvijas novados, tostarp  arī
vēsturiskajā Cēsu rajonā, būs iespēja iesaistīties dažādos veselī-
bas veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, kurus īstenos
pašvaldības, izmantojot Eiropas Sociāla fonda (ESF) un valsts bu-
džeta piešķirtos līdzekļus. Galvenais mērķis ir uzlabot pieejamību
veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem iedzī-
votājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības
riskam pakļautajiem.

Regulāri dažādos novados jau nepilnu gadu tiek un vēl divus gadus
tiks rīkotas informatīvas akcijas, semināri un interaktīvas nodarbības
par slimību profilakses jautājumiem, garīgo veselību un veselīgu uztu-
ru, meistarklasēs var smelties zināšanas veselīga ēdie na pagatavo-
šanā, notiek un no tiks tautas sporta nodarbības, fi zisko aktivitāšu vei-
cināšanas pa sākumi visai sabiedrībai, fizioterapeita nodarbības soci -
ālas aprūpes centros un veco ļaužu mājās. Informatīvi pasākumi un
interaktīvas nodarbības par dažādām veselības veicināšanas tēmām
noris arī skolās un bērnudārzos, tiek rīkotas nometnes. Realizējot šo
projektu, pašvaldības vēlas motivēt cilvēkus pozitīvai paradumu mai-
ņai. Tāpat par projekta līdzekļiem atļauts iegādāties inventāru - bum-
bas, paklājiņus, nūjas un citu inventāru, ko izmanto semināru, nodar-
bību laikā un veselīga uztura lietošanas veicināšanas pasākumos.
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Kopumā šajā programmā
projektus īsteno 96 pašvaldības,
to pieredze esot dažāda, paskaid-
roja CFLA Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja Daiga Rei h m a -
ne. “Dažas pašvaldības attiekušās
no pašu iecerētā projekta īsteno-
šanas, bet  ļoti daudzas nesūdzas
un savu projektu īsteno ar entu-
ziasmu. Esam dzirdējuši sakām,

ka tieši iedzīvotāju pozitīvās at-
sauksmes un pieprasījums pēc
dažāda veida veselības veicināša-
nas aktivitātēm motivē pašvaldī-
bu projektu vadītājus. Un pašval-
dības ļoti novērtē to, ka šīm akti-
vitātēm ir pieejams ES fondu fi-
nansējums, jo no pašu budžeta
nevarētu finansēt šādas bērnu no-
metnes, veselības dienu pasāku-
mus, slēpošanas vai nūjošanas
mācības, peldēšanas treniņus, ve-
lo un orientēšanās sacensības,
lekcijas un pārējās aktivitātes,
kas jau otro gadu Latvijā tiek īste-
notas ar Eiropas Sociālā fonda
(ESF) atbalstu.”    

D. Reihmane pauž, ka faktiski
projektu īstenošanas sarežģītība
vai izaicinājumi lielā mērā atkarī-
gi no tā, ko un kā pašvaldība pro-
jektā ieplānojusi, tāpat arī no pie-
redzes un  piesaistīto projektu va-
dības speciālistu kvalifikācijas.
“Protams, salīdzinājumā, piemē-
ram, ar lieliem infrastruktūras
projektiem šajos veselības veici-
nāšanas projektos jāveic daudz
samērā sīku darbību, ir daudz ne-
lielu līgumu, un līdz ar to forma-
litāšu apjoms šķiet lielāks, nekā
tas būtu, noslēdzot un vadot vie-

nu “lielu” līgumu. Taču iecerētie
pasākumi, plāni to īstenošanai un
arī izvēlētie organizēšanas mehā-
nismi ir pilnīgi pašvaldības ziņā.
Ir pašvaldības, kuras pašas uzņe-
mas rīkot ikkatru projekta aktivi-
tāti - vai tā būtu nodarbība bēr-
niem, lekcija jaunajām māmiņām
vai ielu vingrošana. Savukārt ci-
tas pašvaldības ir izvēlējušās
slēgt līgumus ar pasākumu rīko-
tājiem, uzticot organizēšanas rū-
pes tiem, no savas puses pārrau-
got un koordinējot procesu kopu-
mā.”

Kā aktuāls jautājums ES fondu
projektu īstenošanā izvirzās pro-
jekta vadības komandas kapacitā-

te. Īpaši nozīmīgi tas ir pašvaldī-
bām, daudzviet neslēpj, ka jūtams
kvalificētu projektu vadītāju trū-
kums. Atsaucoties uz D. Rei h -
manes pausto, daudzās ES fondu
programmās, arī konkrēti šajā,
nosacījumi paredz plānot finansē-
jumu arī projekta vadībai.

“Šī ES fondu programma, kura
paredzēta veselības veicināšanas
pasākumiem novados, tiek finan-
sēta no ESF līdzekļiem. Un ESF
projektu ieviešanā ir savas īpatnī-
bas salīdzinājumā ar citu ES fon-
du atbalstu. Pamatā tā ir prasība
par personu datu uzskaiti - ņemot
vērā to, ka aktivitātēs tiek iesais-
tīti ļoti daudzi iedzīvotāji, lai no-
drošinātu liecības par veiktajiem
ieguldījumiem, ir jāuzkrāj dati
par pasākumu dalībniekiem. Bet
šīs uzkrājamās informācijas ap-
joms atšķiras īslaicīgas un garā-
kas aktivitātes gadījumā. Ja, pie-
mēram, apmeklējot stundu garu
lekciju, tiek vākti tikai pamatdati,
kuru norādīšanai pietiek ar pāris
minūtēm, tad interesentiem, kuri
iesaistās kādā nodarbību, pasāku-
mu vai treniņu ciklā, anketa būs
garāka. Diemžēl jāatzīst, ka pro-
jektu uzraudzībā šai ziņā CFLA ir

gadījies konstatēt arī pašvaldību
neizdarību, proti, dažkārt pašval-
dības nav nodrošinājušas savu
pienākumu veikšanu un to anke-
tas daļu, kuru būtu jāaizpilda pro-
jekta īstenotājam, ir likušas aiz-
pildīt pasākuma apmeklētājam.
Tā noteikti nav labā prakse. Bet
vienlaikus ir arī daudz pašvaldī-
bu, kuras savu projektu aktivitā-
tes īsteno ar ļoti labām sekmēm.  

Uzsākot programmas ieviešanu,
CFLA itin visas pašvaldības aici-
nāja uz individuālām konsultāci-
jām par projektu ieviešanas jautā-
jumiem, lai palīdzētu rast atbildes
uz neskaidriem jautājumiem,
snie gtu ieteikumus, dalītos piere-
dzē. Ļoti daudz pašvaldību šo ie-
spēju ir izmantojušas un ik pa lai-
kam arī turpina konsultēties. Citas
pašvaldības konsultēšanās iespē-
jas izmanto mazāk. Jo pro jām aici-
nām vērsties CFLA pie  spe -
ciālistiem, kas palīdzēs un sniegs
padomu, lai kopīgiem spēkiem iz-
dotos kvalitatīvi nodrošināt šīs ie-
dzīvotāju ļoti pozitīvi vērtētās ak-
tivitātes veselības veicināšanai,”
tā D. Reihmane, pārstāvot CFLA
viedokli par projekta īstenošanas
administratīvo pusi.q

Jūtams kvalificētu projektu vadītāju trūkums
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“Ar projekta rezultātiem
esam apmierināti. Par apmeklētā-
ju trūkumu nesūdzamies. Jāņem
vērā, ka šis ir pirmais projekta
gads, daudziem tā ir iespēja iz-
kustēties no mājām, saprast iegu-
vumus un komunicēt ar apkārtē-
jiem. Domāju, nākamajā gadā
gan atsauksmju, gan pieredzes
dēļ mums pievienosies arvien
vairāk interesentu,” saka Amatas
novada projekta koordinatore
Dace Rubene, piebilstot, ka ar
pieredzi nāk arī izpratne par pro-
jekta izpildi un administrēšanu.

“Ir aizvadītas daudzas jo dau-
dzas aktivitātes, kurās bijām pār-
steigti par apmeklējumu, kopā sa-
skaitījām 915 cilvēku, kas izman-
tojuši šo iespēju. Vislielākais
prieks tika 50 novada bērniem,
kurus vedām uz peldēšanas no-
darbībām, jo ne visiem vecāki var
atļauties samaksāt  par šādu ie-
spēju. Tāpat visi skolēni klausījās
lekciju par reproduktīvo veselību
un kaitīgo vielu ietekmi. Protams,
lai nodrošinātu apmeklētājus, ne-
pieciešams liels darbs,” atzīst
Vecpiebalgas novada projektu va-
dītāja un koordinatore Daiga
Šatrovska.

Jaunpiebalgas novadā notikuši
dažādi pasākumi, arī sešas vin-
grošanas nodarbības bērniem ko-
pā ar māmiņām. Māmiņa Ieva
Dūrīte turp devās kopā ar savu

dēliņu Frici: “Bija jauki. Ne -
varētu teikt, ka vingrošana kaut
ko deva manai fiziskajai veselī-
bai, jo ar sešām nodarbībām no-
teikti ir par maz, taču iespēja sa-
tikties ar citām mammītēm, bēr-
niem sastapties vienam ar otru
mums sagādāja prieku. Kamēr
mēs, mammas, vingrojām, bērni
rotaļājās. Es gan gaidīju, ka pēc
katras nodarbības visas mammas
sanāks kopā, iedzersim tēju, ap-
runāsimies, bet diemžēl, tikko
vingrošana beidzās, visi steidzās
mājās. Tagad gan mājās nevin-
groju, kustību pietiek ar dēla pie-
skatīšanu un garām pastaigām.”

Pateicoties projektam, Jaun -
piebalgas novada projekta koor-
dinatore Egita Zariņa apjautusi,
kuri viņu novadā ir stiprie un kuri
vājie punkti. Viņa stāsta: “Pašlaik
novadā trenažieru zāle atrodas ti-
kai Zosēnos, Jaunpiebalgā tādu
nav. Pie mums projekta ietvaros
viesojās brīnišķīgs treneris no
Ziemeļvidzemes atlētu savienī-
bas, jaunieši, kas šīs nodarbības
apmeklēja, bija sajūsmā. Tobrīd
raisījās spraigas diskusijas, kāpēc
Jaunpiebalgas vidusskolas sporta
hallē nav trenažieru zāles. Pro -
jekta iecere ir laba, piemēram, nā-
kamajā gadā būs aktivitātes, kas
veltītas izpratnei par pareizu uz-
turu. Mūsu  novadā iedzīvotāju
in terese  un atsaucība ir ļoti laba.
Man par to ir prieks un gandarī-
jums. Tas dod spēku lauzties cau-
ri tiem administratīvajiem brik-
šņiem.”

Savukārt Raunas novadā vin-
grojuši arī paši pagasta pārvaldes
darbinieki. “Skatījāmies, lai akti-
vitātes ir pēc iespējas daudzveidī-
gākas. Vērtējām, lai pasākumi
būtu pieejami dažāda vecuma cil-
vēkiem,  sākot no bērniem, bei-
dzot ar pensionāriem, kā arī lai
piedāvājums būtu cilvēkiem ar
funkcionāliem traucējumiem.
Cil  vēku  atsauksmes ir tik pozitī-

vas, ka iedvesmo. Vērtējot līdzši-
nējo pieredzi, sapratām, ka nā-
kamgad jāplāno tās aktivitātes,
kurās apvienotas gan lekcijas,
gan praktiskās nodarbības, kā tas
bija nodarbībās par veselīgu uztu-
ru, kur iedzīvotāji klausījās spe-
ciālista teikto un arī gatavoja ve-
selīgas maltītes,” savu vērtējumu
izteica Sanita Krone no Rau -
nas.q

Centrālā finanšu un līgumu
aģentūra (CFLA), kas ES fondu
sistēmā veic sadarbības 
iestādes funkcijas, no  
pieredzes šīs programmas 
ieviešanas uzraudzībā pauž:”
Pat ja pašvaldībām ir kādas
grūtības projektu ieviešanā,
tās noteikti atsver 
iedzīvotājiem sniegtais labums
un pasākumu dalībnieku 
pozitīvās atsauksmes.”

Nūjo, sporto, peld, 
mācās  un ko tik ne vēl  
dara ļaudis visos astoņos 
vēsturiskā Cēsu rajona 
novados. Iedzīvotāji saka 
paldies par iespējām, 
ko sniedz Eiropas un 
valsts finansētais 
projekts, jo ne katrs var 
atļauties apmaksāt šos 
pakalpojumus no 
saviem līdzekļiem.

veselā miesā vesels gars

tieši iedzīvotāju pozitīvās
atsauksmes un 

pieprasījums pēc dažāda
veida veselības 

veicināšanas aktivitātēm
motivē pašvaldību 
projektu vadītājus.
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kopā ar saviem 
mazuļiem Jaun pie -
balgā uz nodarbību
ie  radušās vairākas 

māmiņas.
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nSāk dienu. Raunas novada domes darbinieki aktīvi izvingro rīta vingrošanas kompleksu "Vietējās sa-
biedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas novadā".




