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PRIEKŠVĀRDS 
Vai bieži esi aizdomājies, kas tad ir labas 
veselības, pozitīvisma un smaida pamatā? 
Manuprāt, tas ir aktīvs dzīvesveids. Un nav 
nozīmes tam, vai Tevi aizrauj kāds īpašs 

sporta veids, patīk pastaigas pa mežu, vai sajūsmina laivu brauciens pa 
Daugavu. Galvenais, ka Tu ej ārā un ļaujies svaiga gaisa, dabas valdzinājumam, 
sportiskajām aktivitātēm. 

        Esmu pārliecināta, ka pamats attieksmei ielikts jau bērnībā. Svarīgi, 
ka esi bijis draugos ar aktīvu atpūtu un sapratis, kas Tev liek justies labi. 
Pirmkārt, svarīgi apgūt nevis konkrētu sporta veidu, bet pamatprasmes – 
soļot, skriet, peldēt, lēkt, iet t.i. vispārējo fizisko sagatavotību, kas veido 
vispusīgi attīstītu, veselu organismu. Tas viss veido pilnvērtīgu personību 
un nodrošina dzīves kvalitāti. Runa ir par vispārējo fizisko attīstību un 
izvairīšanos no monotona dzīves stila, kas diemžēl ir mūsdienu realitāte. 
Mēs, Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra, esam pārliecināti, ka tas 
ir kopīgs darbs. Tādēļ arī esam gandarīti, ka mums ir tik daudz labi kolēģi – 
izglītības un citās pašvaldības iestādēs,  sporta klubos, ģimenes un vienkārši 
aktīvi Ķekavas novada iedzīvotāji. 

Šīs vadlīnijas ir paredzētas kā ieteikumi visiem, kas vēlas veicināt aktīvo 
atpūtu savos novados un uzlabot savu dzīves kvalitāti. To pamatā ir mūsu 
aģentūras īstenotā Erasmus+ Sports sadarbības partnerību projekta 
partneru pieredze dažādās vidēs un kultūrās. Priecāsimies, ja tās noderēs. 
Un vēl vairāk priecāsimies, ja būsiet aktīvi!

Ejam ārā! 

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras direktore Dace Cīrule
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Lietotie saīsinājumi
 EK –  Eiropas Kopiena

 EP –  Eiropas Padome

 ES –  Eiropas Savienība

 LAP –  lauku attīstības programma

 LEADER –  mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes 
lauku attīstības veicināšana (Liaison Entre Actions de 
Développement de l’Économique Rurale)

 NVO –  nevalstiskā organizācija

 PVO –  Pasaules Veselības organizācija

 SVID –  Stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze

 VRG –  vietējās rīcības grupa

 VVFA –  veselību veicinošās fiziskās aktivitātes
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1 . IEVADS
Mūsdienās cilvēki bieži cieš no sēdoša darba negatīvās ietekmes, nepietie ka-
ma fizisko aktivitāšu daudzuma brīvajā laikā. Vecumam, dzimumam un kopējam 
veselības stāvoklim atbilstošas fiziskās aktivitātes ir viens no svarīgākajiem 
veselīga, aktīva  un ilga mūža nosacījumiem. Pasaules Veselības organizācija 
(PVO) ir izstrādājusi ieteikumus par veselību veicinošām fiziskajām aktivi-
tātēm (VVFA), jo nepietiekamas fiziskās aktivitātes ir viens no cēloņiem, kas 
paaugstina nopietnu veselības traucējumu riskus, samazina dzīves ilgumu, 
pasliktina kopējo dzīves kvalitāti (WHO, 2010). Šo rekomendāciju pamatā ir 
zinātniski pierādītā sakarība starp noteikta fizisko aktivitāšu biežuma, ilguma, 
intensitātes un noteiktu veidiem, lai izvairītos no tādām neinfekciozajām 
saslimšanām kā sirds un asinsvadu, plaušu saslimšanas, vēzis u.c. Rīcībpolitikas 
veidotāji nacionālā un pašvaldību līmenī var sniegt būtisku ieguldījumu VVFA 
popularizēšanā un nosacījumu aktīva dzīvesveida radīšanā.

Šo vadlīniju mērķis ir sniegt ieteikumus gan pašvaldību darbiniekiem, gan arī 
visiem pārējiem, kas ir ieinteresēti veicināt iedzīvotāju fiziskās aktivitātes 
vietējā līmenī, par to, kā sagatavot un ieviest dzīvē VVFA popularizēšanas 
darbības plānu, kā veicināt iedzīvotāju līdzdalību. Ieteikumu pamatā ir 
Erasmus+ Sport sadarbības partnerību projekta Nr.: 567139-EPP-1-2015-
2-LV-SPO-SCP Contract 2015-2988 “Development and implementation 
practices of strategies for health-enhancing physical activities in local 
communities across Europe” partnervalstu (Horvātija, Itālija, Latvija, Lietuva, 
Polija, Turcija) apkopotā pieredze, izpētes rezultāti, identificētie labās 
prakses piemēri, kas tika izmantoti, lai izstrādātu norādes un padomus, 
kā vislabāk vietējā līmenī ieviest VVFA stratēģijas soli pa solim. Vadlīnijās 
ir apkopotas metodoloģijas, kā izvēlēties kritērijus un indikatorus, lai 
novērtētu situāciju pašvaldībā VVFA popularizēšanas jomā, kā arī ieteikumi 
jaunu stratēģiju un darba plānu izstrādei un ieviešanai. 

Vadlīnijas sagatavoja Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes 
Sociālo un politisko pētījumu institūta pētniece socioloģijas doktore Līga 
Rasnača sadarbībā ar projekta partneriem. 
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Projekta partneri

Horvātiju pārstāv rokasbumbas klubs “Moslavina”, kas 
jau 60 gadus darbojas Kutinas pilsētā. Kutina ir neliela 
pilsēta ar 15 000 iedzīvotājiem, kas atrodas Horvātijas 
centrālajā daļā, apmēram 70 km uz dienvidaustrumiem no 
Zagrebas. Klubs ir pilsētas lepnums, jo daudzus gadus 
valsts līmenī ir sasniedzis ievērojamus panākumus gan 
jauniešu, gan senioru kategorijā. Klubā darbojas pieci treneri, kas amatieru 
līmenī rokasbumbas skolā trenē apmēram 150 bērnus 10-18 gadu vecumā, 
kā arī viens treneris, kas strādā ar senioru komandu, kurā ir 20 spēlētāji. 

Itāliju pārstāv Rocca di Cerere partnerība, kas ES Lauku attīstības 
programmas (LAP) ietvaros ir ieguvusi Vietējās rīcības grupas (VRG) statusu. 
Partnerībā darbojas publiskā, privātā un nevalstiskā sektora organizācijas 
no Ennas provinces lauku teritorijas, kas realizē LEADER pieeju. Partnerība 
ir atbildīga par ilgtspējīgu lauku attīstību, mobilizējot teritorijas endogēno 
potenciālu, tajā piedalās pašvaldības, universitātes, pētnieciskie institūti, 
uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas. 

Lietuvu pārstāv Raseiņu rajona pašvaldība, kas starp 
citām savām funkcijām atbild arī par pirmsskolas un 
pieaugušo neformālo izglītību, organizē darbu ar jauniešiem 
un bērniem, nodarbinātības veicināšanu, apmācību un 
pārkvalifikāciju u.c., tai skaitā arī VVFA popularizēšanu. 
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Latviju pārstāv Ķekavas novada pašvaldības sporta 
aģen tūra, kas dibināta 2009. gadā, tās mērķis ir ap-
saim niekot pašvaldības sporta infrastruktūras objektus, 
nodrošināt iedzīvotājiem pakalpojumus, kas saistīti ar 
sporta aktivitātēm, dažādos veidos veicināt veselīgu 
dzīvesveidu kopienā, īpaši jauniešiem, sociāli nelabvēlīgām grupām, cilvēkiem 
ar invaliditāti, nodrošināt visiem iedzīvotājiem pieeju  sporta infrastruktūras 
objektiem, organizēt sporta aktivitātes pašvaldībā. Aģentūra atbalsta visas 
vietējās sporta organizācijas, sporta klubus ne tikai finansiāli, bet arī orga-
nizējot neformālās izglītības pasākumus to vadītājiem, treneriem, biedriem. 

Turciju pārstāv Izmiras provinces (Izmir Valiligi) pār-
valde, kuru pārstāv tās struktūrvienības Sakaru ar ES un 
ārvalstīm centrs un Provinces jaunatnes pakalpojumu 
un jauniešu sporta centru direktorāts. Centra mērķis 
ir palīdzēt sagatavot projektus ES fondu apgūšanai, lai 
sek mētu informācijas un tehnoloģiju apmaiņu starp Izmiru un ES valstīm, 
ienest eiropeizācijas dimensiju un uzlabot pilsoniskās sabiedrības pārvaldību, 
palīdzēt publiskajām institūcijām un NVO meklēt sadarbības partnerus, 
nodrošināt tehnisko palīdzību. Direktorāts īsteno projektus un izstrādā 
darbības plānu jaunatnes un sporta jomā sadarbībai ar NVO, universitātēm, 
Ģimenes un sociālās politikas ministriju, Izmiras provinces pārvaldi un citām 
institūcijām. 

Poliju pārstāv FIRR (Foundation Institute for Regional 
Development) - nevalstiskā organizācija, kuras darbī-
bas mērķgrupa ir sociāli atstumtās grupas, īpaši cilvēki 
ar invaliditāti. Organizācijas darbība ir vērsta uz to, lai 
veicinātu šo grupu piederīgo pilnvērtīgu iesaistīšanos ekonomiskajās, kultūras 
un citās sabiedriskajās aktivitātēs, tādēļ tiek attīstīta viņu komunikācijas, 
komandas veidošanas un citas sociālās prasmes, kā arī sporta aktivitātes. 
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2 . VVFA POPULARIZĒŠANAS 
KONCEPTUĀLAIS IETVARS UN 
ORGANIZĀCIJA ES VALSTĪS

Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ziņojumā uzsvērts, ka saslimstība, 
mirstība un invaliditāte pieaugušajiem galvenokārt ir saistīta ar neinfekciozām 
slimībām, kuras izraisa neveselīgs uzturs un mazkustīgums (WHO, 2002). 
Uz šī ziņojuma pamata ir izstrādātas rekomendācijas, kurās tiek norādīts, ka 
regulāras fiziskās aktivitātes ir viens no svarīgākajiem faktoriem veselības 
saglabāšanā (WHO, 2010). Šie dokumenti veido konceptuālo ietvaru 
ES kopējās un dalībvalstu nacionālās politikas pamatnostādnēm VVFA 
popularizēšanai. 

2 .1 . ES un nacionālās politikas pamatnostādnes VVFA 
popularizēšanas jomā 

ES līmenī pamatprincipus veselību veicinošu fizisko aktivitāšu (VVFA) 
popularizēšanā nosaka vairāki dokumenti.  

 “Baltā grāmata par sportu” (pieņemta 2007. gada 11. jūlijā) ir pirmais ES 
līmeņa sporta politikas plānošanas dokuments, kura mērķis ir noteikt sporta 
stratēģiski svarīgo nozīmi Eiropā un rosināt diskusiju par konkrētām sporta 
problēmām, sekmēt sporta lomu ES politiku jomās, lēmumu pieņemšanā, 
akcentēt sporta sociālo un ekonomisko dimensiju, kā arī palielināt sabiedrības 
informētību par šīs nozares vajadzībām un savdabību (White paper on sport, 
2007).

Eiropas Sporta Harta paredz, ka, lai veicinātu sportu kā svarīgu cilvēka 
attīstības faktoru, valdībām jāsper soļi nosacījumu piemērošanā, proti, 
jāsniedz katram indivīdam iespēju ņemt dalību sportā un īpaši nodrošināt, 
lai visiem jauniem cilvēkiem būtu iespēja iegūt fizisko izglītību un sporta 
pamatiemaņas (The European Sports Charter, 2001).
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Eiropas Savienības Padomes ieteikumos par veselību veicinošu fizisko 
aktivitāšu popularizēšanu dažādās nozarēs tiek secināts, ka fiziskās aktivitātes 
ir priekšnosacījums veselīgam dzīvesveidam un veselīgam darbaspēkam, 
veicina stratēģijā “Eiropa 2020” noteikto pamatmērķu sasniegšanu, jo īpaši 
attiecībā uz izaugsmi, produktivitāti un veselību. Konstatējot, ka daudzās 
dalībvalstīs līdz šim īstenotā politika nav bijusi pietiekama, lai novērstu 
iedzīvotāju fizisko aktivitāšu nepietiekamību, šajā dokumentā rekomendāciju 
formā izteikts aicinājums dalībvalstīs aktīvi strādāt pie tā, lai izstrādātu un 
ieviestu nacionāla līmeņa politikas dokumentus - stratēģijas un starpnozaru 
rīcībpolitikas, kas būtu vērstas uz VVFA veicināšanu, kā arī piedāvā 
indikatorus, lai novērtētu VVFA līmeņus un politikas Eiropas Savienībā 
kopumā (Eiropas Savienības Padomes ieteikumi, 2013).

Rezolūcija par Eiropas Savienības sporta darba plānu (2014–2017) nosaka 
prioritātes darba plāna īstenošanas laikā.  Līdztekus godprātībai sportā, 
ilgtspējīgas sporta finansēšanas sistēmas radīšanai šis plāns kā prioritāti 
sports un sabiedrības attiecību jomā nosaka veselību veicinošas fiziskās 
aktivitātes (VVFA).  Rezolūcija, kas katras prioritātes sasniegšanai nosaka 
atbildīgās struktūras un sasniedzamos rezultāti, ir ļoti konkrēts ES rīcības 
plānu sporta un veselības veicināšanas jomā.

Katrā ES dalībvalstī ir izstrādāti rīcībpolitikas dokumenti, kas nacionālā līmenī 
nosaka konkrētus mērķus, uzdevumus sporta un veselības veicināšanas 
nozares attīstību. Projekta gaitā tika identificētas dažādas institūcijas, kas 
darbojas VVFA popularizēšanas jomā. 

Piemēram, Polijā nacionālā līmenī ir pie ņemta 
Sporta attīstības programma 2020, 
kurā iezīmēts sporta aktivitāšu stratēģiskais 
mērķis – sabiedrība, kurā ir izveidojušies 
stabili paradumi nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm regulāri un pietie-
kamā intensitātē, lai baudītu veselīgu un ilgu mūžu. (Sport Development 
Programme 2020).
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2 .2 . Pašvaldību loma VVFA popularizēšanā

Pašvaldības ir iedzīvotājiem tuvākās pārvaldes iestādes, to pamatfunkcijas 
atbilstoši nacionālajai likumdošanai ir nodrošināt iedzīvotājiem virkni svarīgu 
pakalpojumu – to skaitā ir komunālie pakalpojumi, teritorijas labiekārtošana 
un tās sanitārā tīrība, izglītība, rūpes par kultūras pasākumiem, sekmēt 
vietējo un nacionālo tradīciju un kultūras vērtību saglabāšanu. Pašvaldības 
arī sekmē uzņēmējdarbību, rūpējas par nodarbinātību, gādā par sabiedrisko 

Horvātijā sporta un VVFA popularizēšanā nacionālā līmenī centrālā 
organizācija ir Horvātijas Olimpiskā komiteja, kas atrodas nacionālo 
valsts un nevalstisko sporta organizāciju piramīdas augšgalā un kurā vēl 
ietilpst nacionālo sporta veidu federācija un Pašvaldību kopienu sporta 
asociācija, kurā apvienojušās nacionālās sporta savienības, kopienu sporta 
asociācijas un Zagrebas pilsētas un citu pašvaldību federācija, kā arī citas 
organizācijas un asociācijas, kuru darbības mērķis ir atbalsts sportam. 

Latvijā, lai sekmētu „Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-
2020. gadam” izvirzīto mērķu īstenošanu veselības veicināšanas jomā un 
veicinātu pašvaldību iesaisti iedzīvotāju veselības veicināšanā un sniegtu 
metodisku iesaistītajām organizācijām, Veselības ministrija (VM) sadarbībā 
ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC), Latvijas Pašvaldību 
savienību, Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecību Latvijā un 
Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības fakultāti ir izveidojusi 
Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklu.  Nacionālā veselīgo paš valdību 
tīkla mērķis ir sekmēt labās prakses piemēru, pieredzes un ideju apmai ņu 
starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības un sniegt tām metodisku atbalstu 
dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu risinā-
šanā lokālā līmenī un paaugstināt pašvaldību darbinieku izglītotību sabied-
rības veselības un veselības veicināšanas jautājumos, tādējādi atbalstot 
labklājības un vienlīdzīgu iespēju attīstību reģionālajā līmenī. 
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kārtību, nosaka zemes izmantošanas un apbūves kārtību, organizē sabiedriskā 
transporta pakalpojumus, kā arī veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, 
tātad – VVFA popularizēšana ir pašvaldību uzmanības un atbildības lokā. 

Lai gan ne vienmēr pašvaldībā ir izstrādāti/apstiprināti vietējā līmeņa 
dokumenti, kas tieši vērsti uz starpnozaru sadarbības uzlabošanu VVFA 
veicināšanas kontekstā, pašvaldību un to aģentūru iespējas šajā jomā  ir vērā 
ņemamas. VVFA popularizēšana ir komplicēta joma, kurā saskaras daudzu 
institūciju un ieinteresēto pušu intereses un atbildība. No vienas puses – tā 
ir priekšrocība, jo potenciāli pieejams plašs iespēju un resursu spektrs, no 
otras puses – ne vienmēr var skaidri definēt, kurš par ko ir atbildīgs. 

Starptautisks pētījums par starpnozaru un starpsektoru sadarbību VVFA 
popularizēšanas jomā liecina, ka, saliedējot dažādus sektorus kopīgai 
darbībai, veidojas plašāks skatījums, tādēļ ministriju, aģentūru un vietējā 
līmeņa aģentu ieguldījums konkrētu problēmu risinājumā ir daudz efektīvāks. 
Kopīgā darbībā samazinās konflikti starp dažādu nozaru rīcībpolitikām, 
iespējams risināt jautājumus plašākā kontekstā, izmantot savstarpēji 
atbalstošus pasākumus. Starpsektoru pieeja palīdz atrast inovatīvas pieejas, 
jo paver iespējas mobilizēt plašāku zināšanu, iemaņu un darbības pieredzes 
apjomu. Tādā veidā iespējams novērst pārklāšanos dažādu iesaistīto aģentu 
darbībā efektīvāk izmantot resursus. 

Pētījums liecina, ka dažādās valstīs VVFA popularizēšanas jomā sadarbojas 
dažādas struktūras un notiek ļoti daudzveidīgas aktivitātes (skatīt 1.tabulu). 
Ne vienmēr VVFA popularizēšanā  iesaistītie aģenti darbojas saskaņoti, tādēļ  
iniciatīvas veselības veicināšanas jomā praksē bieži vien ir fragmentāras, bez 
ilgtermiņa redzējuma un plānošanas.

Arī projekta partneru pieredze liecina, ka Eiropas valstīs VVFA popularizēšana 
ir organizēta ļoti dažādos veidos. 
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1. tabula

Svarīgākās koordinējošās un sadarbības struktūras VVFA 
popularizēšanas rīcībpolitikas procesos sešās Eiropas valstīs

Valsts/koordinācijā un sadarbībā  
iesaistītās struktūras

D
ān

ija

So
m

ija

It
āl

ija

N
īd

er
la

nd
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Ru
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ān
ija

An
gl

ija
(L

ie
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ān

ija
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Komitejas vai darba grupas ar starpnozaru 
pārstāvjiem valsts/reģionālā/lokālā mērogā x x x x x x

Vēlētas padomes valsts/reģionālā/lokālā 
mērogā x x x

Par VVFA atbildīgo dažādu pārvaldības 
līmeņu darbinieku savstarpējie kontakti x x x x

Izveidota rīcībpolitikas veidošanas sistēma x

Starpnozaru darba grupas VVFA 
popularizēšanai x x

Zinātnisko konsultantu grupas/ institūti/
zinātnieki x x x

Uzraudzības komitejas x x

Administratīvās darba grupas, kas sastāv 
tikai no publiskā sektora darbiniekiem x

Privātā sektora iesaiste rīcībpolitikas 
veidošanā x x x

Institucionalizētas konsultācijas ar VVFA 
iesaistītajām pusēm x x x x x

Publiskas apspriedes ar iedzīvotājiem x x x

Izbraukumi uz vietām rīcībpolitikas 
veidošanas procesā x

Izbraukumi uz vietām rīcībpolitikas 
veidošanas procesā x

Avots: Riitta-Maija Hämäläinen,corresponding author Arja R. Aro, Cathrine Juel Lau, Diana Rus, 
Liliana Cori, Ahmed M. Syed, and the REsearch into POlicy to enhance Physical Activity (REPOPA) 
Consortium (2016) Cross-sector cooperation in health-enhancing physical activity policymaking: 
more potential than achievements? https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4850638/
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Piemēram, Izmiras provincē, līdzīgi kā citur Turcijā, 
lielāka daļa iniciatīvu VVFA popularizēšanas jomā nāk no 
nacionālā līmeņa struktūrām (ministrijām) un provinces 
pārvaldes. Šīs iniciatīvas vietējā mērogā tiek atbalstītas 
pēc iespējam un vietējo ieinteresēto pušu (uzņēmēju, 
izglītības iestāžu, slimnīcu u.c.) intereses par konkrēto 
pasākumu. 

Horvātijā nacionālā mērogā pastāv piramidāla struktūra, 
kurā Horvātijas Olimpiskā komiteja saliedē dažāda līmeņa 
aktivitātes VVFA popularizēšanas jomā. Arī pašvaldības 
līmenī, kā liecina Kutinas pilsētas pieredze, darbojas 
organizācija (Kutinas sporta asociāciju kopiena), kas 
apvieno un koordinē dažādu vietējā mēroga sporta klubu 
un asociāciju darbu. 

Lietuvā, kā liecina Raseiņu rajona pašvaldības pieredze, 
VVFA popularizēšana tiek uzskatīta par vienu no auto-
nomām pašvaldības funkcijām. Nacionālā līmenī kompe-
tences VVFA popularizēšanas jomā sadalīta starp mini-
strijām un citiem nacionālā līmeņa aģentiem, savukārt 
paš valdības līmenī ar šo jomu nodarbojas Izglītības un 
sociālo jautājumu nodaļas struktūrvienība – Kultūras un 
izglītības nodaļa, darbojas kultūras un sporta centrs.

Krakovā (Polijā) ir senas sporta dzīves organizācijas 
tradīcijas – kopš 1885. darbojas vingrošanas biedrība 
Sokol, viena no pirmajām Polijā (skatīt 1. attēlu). Pilsētas 
pašvaldības izstrādātā Sporta attīstības Krakovā prog-
ramma 2016.-2019. gadam ir pamats sporta un aktīvās 
atpūtas dažādās vecuma grupās veicināšanai.
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1. attēls. Krakovas vingrošanas biedrības Sokol  nams mūsdienās. 

Latvijā VVFA jomā darbojas gan vertikālas pār-
val des struktūras, gan arī horizontāla struktūra –
Nacionālo veselīgo pašvaldību tīkls, kas apvieno ne 
tikai pašvaldības, bet arī dažādas citas iesaistītās 
organizācijas. Ķekavas novada pašvaldības sporta 
aģentūra, kas izveidota 2009. gadā ar mērķi apsaimniekot pašvaldības 
sporta infrastruktūru un sniegt pakalpojumus sporta aktivitāšu 
nodrošināšanai. Līdzās aģentūrai, kā nozīmīgākie sporta nozares 
spēlētāji novadā būtu jāmin Ķekavas novada sporta skola, sporta klubi 
un biedrības, kā arī sporta aktivitātēs iesaistītie iedzīvotāji. Novadā ir 
izstrādāti/apstiprināti vietējā līmeņa dokumenti, kas ir tieši fokusēti uz 
starpsektoru sadarbības uzlabošanu VVFA veicināšanas kontekstā. 
Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras apstiprinātās stratēģijas 
2017-2019. gadam rīcības plāns paredz īstenot virkni darbību VVFA 
jomā, kurā būtiska nozīme būs tieši starpsektoru sadarbībai. 
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2 .3 . Iedzīvotāju līdzdalība VVFA popularizēšanā

Pašvaldības līmenī VVFA popularizēšanas mērķis ir radīt labvēlīgus 
nosacījumus tam, lai fiziskās aktivitātes kļūst par ikviena iedzīvotāja ikdienas 
dzīves sastāvdaļu, tādēļ ir svarīgi izprast, kā attīstās brīvprātīgās līdzdalības 
process. Literatūrā ir raksturotas dažādas brīvprātīgas līdzdalības pakāpes 
iedzīvotāju iesaistē kopienas aktivitātēs (Kumar, 2002), ko var attiecināt 
arī uz VVFA jomu.  Līdzdalības pakāpes atšķiras ar veidiem, kādos vietējie 
iedzīvotāji iesaistās kopienas aktivitātēs:

1) pasīvā līdzdalība, kad aktivitātes organizē profesionāļi (pašvaldības 
iestāžu darbinieki vai NVO), iedzīvotāji nav iesaistīti pasākuma orga-
nizēšanā un lēmumu pieņemšanā; VVFA kontekstā tā ir pašvaldības 
organizēto pasākumu apmeklēšana; 

2) līdzdalība, sniedzot informāciju – iedzīvotāji atbild uz jautājumiem, 
ko uzdod pasākuma organizatori, aizpilda aptauju anketas, sniedz 
informāciju intervijās, konsultācijās – iedzīvotāji iesaistās VVFA 
stratēģiju, darba plānu sagatavošanā; 

Itālijā nozīmīgākās struktūras VVFA popularizēšanā darbojas nacionālā 
līmenī. Itālijas nacionālā olimpiskā komiteja, kas dibināta 1914. gadā, 
ir sporta veidu federāciju apvienība, kas sadarbojas ar publiskajām un 
privātajām organizācijām gan reģionālajā, gan lokālā mērogā. Ennas 
provincē iniciatīvu VVFA popularizēšanas jomā uzņēmusies vietējā 
partnerība Cerera di Rocca, kas darbojas kā VRG, kas LAP ietvaros realizē 
LEADER pieeju. 
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3) līdzdalība ar materiālu atbalstu – iedzīvotāji nodrošina materiālos 
resursus (pārtiku, materiālus, darba ieguldījumu) apmaiņā pret iespēju 
piedalīties VVFA, izmantot sporta infrastruktūras objektus; 

4) funkcionāla līdzdalība – iedzīvotāji, kas aktīvi darbojas VVFA 
popularizēšanā, apvienojas grupās; parasti iniciatīva nāk no pašvaldību 
darbiniekiem, bet ar laiku aktīvistu darbība tā var kļūt patstāvīga; 

5) interaktīva līdzdalība – iedzīvotāji piedalās kā VVFA plānotāji, attīstītāji 
un īstenotāji; 

6) pašmobilizācija – patstāvīga iedzīvotāju iniciatīva VVFA attīstīšanā; 
iedzīvotāji veido kontaktus ar publiskajām iestādēm, privātajiem 
fondiem, organizācijām, lai piesaistītu resursus un tehnisku palīdzību 
jaunu iniciatīvu attīstīšanai VVFA jomā. 

Pašvaldība var radīt lielisku, VVFA aktivitātēm piemērotu vidi un sporta 
infrastruktūru, tomēr vēlme un motivācija ikdienā nodarboties ar fiziskajām 
aktivitātēm katram indivīdam jāatrod sevī pašam. 

2 .4 . Iedzīvotāju motivācija iesaistīties VVFA

Lai panāktu to, ka fiziskās aktivitātes kļūst par iedzīvotāju ikdienas dzīves 
sastāvdaļu, jāveicina visu iedzīvotāju motivācija būt fiziski aktīviem. Iedzīvotāju 
motivācija iesaistīties VVFA ir ļoti dažāda, un daļai iedzīvotāju vispār nav 
vēlmes iesaistīties aktivitātēs. Motivācijas atšķirības nosaka gan sociāli, 
gan individuāli faktori. ES pētījumā (Eirobarometrs, 2014) noskaidrots, ka 
visbiežāk iesaistīties VVFA iedzīvotājus motivē vēlmes uzlabot veselību, 
uzlabot auguma parametrus un fizisko izskatu, kā arī iespēja pavadīt laiku 
kopā ar draugiem (skatīt 2. attēlu). 

Lai uzrunātu tās iedzīvotāju grupas, kurām galvenais motīvs ir veselības 
uzlabošana, nozīmīgi sadarbības partneri VVFA popularizēšanā ir ģimenes 
ārsti un citi mediķi, kas praktizē pašvaldībā. Lai piesaistītu iedzīvotājus, kuri 
fizisko aktivitāšu laikā vēlas pavadīt laiku kopā ar draugiem, kā informācijas 
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par VVFA pasākumiem izplatīšanas veidu var izmantot sociālos tīklus, arī 
dažādas akcijas ar devīzi “Atved draugu” utml. Jāņem vērā, ka tie iedzīvotāji, 
kuri iesaistās fiziskajās aktivitātēs, lai uzlabotu veselību, visdrīzāk orientēsies 
uz zemākas intensitātes nodarbībām, bet vēlme pavadīt laiku kopā ar 
draugiem var nozīmēt arī izvēli par labu tādiem sporta veidiem, kas saistīti ar 
grupu aktivitātēm un komandas spēlēm.

3 . VVFA POPULARIZĒŠANAS PROGRAMMA 
PAŠVALDĪBĀ – SOLI PA SOLIM

Pašvaldībām ir lielas iespējas radīt iedzīvotājiem iespējas nodarboties ar 
fiziskajām aktivitātēm, veidot tādu dzīves vidi, kas veicina aktīvu dzīvesveidu. 
Iedzīvotāju vēlmi un iespējas nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm ietekmē 
gan apbūves struktūra, gan dabas vide, kurā viņi dzīvo, gan arī virkne 
sociālās vides un personīgo faktoru, piemēram, dzimums, vecums, spējas un 
motivācija nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm.

Uzlabot
veselību

Pavadīt
laiku kopā ar

draugiem

Uzlabot
augumu,
fizisko
izskatu

2. attēls. Individuālā motivācija pievērsties VVFA.
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Fiziskās aktivitātes vai nu veicināt, vai kavēt var, piemēram, ielu izkārtojums, 
atpūtas vietu, parku un fiziskajām aktivitātēm piemērotu sabiedrisko ēku 
izvietojums apdzīvotajā vietā, sabiedriskā transporta pieejamība, iespējas 
novietot privātos transportlīdzekļus utml. Cilvēki vairāk pievēršas fiziskajām 
aktivitātēm, ja var viegli piekļūt vietām, kurās var ar tām nodarboties - 
piemēram, parkiem, zaļajām zonām, drošām un labiekārtotām peldvietām. Ja 
šādu īpaši labiekārtotu vietu un būvju nav, iedzīvotāju vēlmes nodarboties 
ar fiziskajām aktivitātēm samazinās, tās ierobežo bažas par noziedzību un 
ceļu satiksmes drošību, transporta radītajām kaitīgajām emisijām, vides 
piesārņojumu, vietās, kas nav speciāli paredzētas šādiem nolūkiem.

VVFA popularizēšana ir komplicēts process, kurā nepieciešamas realizēt 
starpnozaru un starpsektoru pieeju, iesaistīt daudzas iesaistītās puses, lai 
panāktu kompleksu un  ilgtspējīgu attīstību (skatīt 3. attēlu).

3. attēls. VVFA popularizēšanas  programmas izstrāde un īstenošana.

• VVFA popularizēšanas organizācija nacionālā, reģionālā un 
lokālā līmenī; 

• sporta un VVFA infrastruktūras objekti;
• SVID analīze.

• ieinteresēto pušu identificēšana;
• VVFA popularizēšanas mērķgrupu identificēšana;
• sociālā un cilvēkkapitāla mobilizācija  - ieinteresēto pušu un 

mērķgrupu līdzdalības veicināšana.

• vīzijas un stratēģisko mērķu formulēšana;
• darba uzdevumu izvirzīšana;
• stratēģijas ieviešanas plāna izstrāde;
• starpnozaru un starpsektoru pieejas realizācija.

• VVFA popularizēšanas programmas īstenošana
• ieinteresēto pušu un mērķgrupu līdzdalības veicināšana;
• dinamiska, elastīga mijiedarbība ar mainīgajiem apstākļiem;
• pašnovērtējums.

1 . solis - VVFA 
popularizēšanas 

situācijas pašvaldībā 
analīze

3 . solis - VVFA 
popularizēšanas 

programmas 
sagatavošana

4 . solis - VVFA 
popularizēšanas 

programmas 
īstenošana

2 . solis - ieintersēto 
pušu, mērķgrupu un 

resursu identificēšana 
un mobilizācija
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3 .1 . Pirmais solis - VVFA popularizēšanas situācijas 
pašvaldībā analīze

Izvērtējot situāciju VVFA popularizēšanas jomā pašvaldībā, ir svarīgi 
izveidot tādu vērtēšanas kritēriju un indikatoru klāstu, kas ļauj aptvert 
visu šo komplekso jomu, kurā krustojas dažādu nozaru intereses un 
mijiedarbojas daudzveidīgi aģenti.  Labs palīgs šajā darbā ir PVO ieteikumi 
(PVO, 2010) un EK vadlīnijas (EK, 2008) par fizisko aktivitāšu veicināšanu. 
Šajos dokumentos ir noteikts, pirmkārt, kuras ir izvērtējamās jomas, otrkārt, 
kādus indikatorus var izmantot šo jomu izvērtēšanai. VVFA popularizēšanas 
aktivitātes aptver ļoti plašu jomu spektru (skatīt 4. attēlu). 

Katru no šīm jomām VVFA kontekstā raksturo konkrēti indikatori, kurus var 
kvantitatīvi novērtēt. 

Politiskais
ietvars

Sabiedrības
atbalsts

Starpnozaru
pieeja

Vide

Darba vide Izglītība

VeselībaSeniori

SportsIzvērtējums

4. attēls. Ar VVFA popularizēšanu saistītās jomas. 
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VVFA popularizēšanas politisko ietvaru veido politiski dokumenti, kuros 
definēts fizisko aktivitāšu minimums veselības veicināšanai, pamatojoties uz 
PVO ieteikumiem. Šo jomu raksturo tādi indikatori kā nacionālās politikas 
rekomendācijas un to ievērošana; pieaugušo iedzīvotāju, kas sasnieguši PVO 
noteikto fiziskās aktivitātes minimumu, īpatsvars (%); bērnu un pusaudžu, 
kuri izpilda PVO noteikto fizisko aktivitāšu minimumu (piemēram, noieto 
soļu skaits ikdienā) īpatsvars (%). 

Starpnozaru pieejas ievērošanas izvērtējumam var izmantot indikatorus, 
kas raksturo to, vai pašvaldībā pastāv un kā darbojas koordinācijas mehānismi 
VVFA popularizēšanā; kādā veidā tiek nodrošināts VVFA finansējums (kāds 
ir pašvaldības, centrālās valdības, privāto un nevalstisko, starptautisko 
organizāciju ieguldījums).

Projekta ietvaros apkopoto prakšu analīze liecina, ka ES valstīs ir liela 
VVFA institucionālās struktūras daudzveidība gan nacionālajā līmenī, 
gan pašvaldību līmenī. Piemēram, Polijā, Krakovā sporta attīstības 
programma ir integrēta Nacionālajā sporta attīstības programmā 2020.  
Horvātijā, līdzīgi kā Itālijā sporta un VVFA popularizēšanas jomā nacionālā 
līmenī centrālo vietu ieņem Nacionālās olimpiskās komitejas, un sporta 
veidu federācijas, bet vietējā līmenī darbojas vietējie sporta klubi un citas 
organizācijas, kas saņem finansējumu no pašvaldības. Piemēram, Kutinā 
(Horvātijā) darbojas 42 sporta organizācijas, kas saņem finansējumu 
no pašvaldības, turklāt pašvaldība apsaimnieko sporta infrastruktūras 
objektus un finansiāli atbalsta augsta līmeņa sportistus. 

Raseiņu rajona pašvaldībā Lietuvā ar sporta un VVFA popularizēšanas 
jautājumiem nodarbojas Izglītības un sociālo jautājumu nodaļas 
struktūrvienība, bet Ķekavas novadā izveidota īpaša Sporta aģentūra, 
kurai ir noteikta patstāvība budžeta līdzekļu izlietošanā un tās rīcībā 
nodoto mantu. 



21

Sporta attīstību raksturo tādi  indikatori kā tas, vai  valstī pastāv nacionālā 
līmeņa sporta plāns, kā tā realizēšanā piedalās pašvaldības; kā veselības 
veicināšanā piedalās sporta klubi;  to darbība; kāds ir atbalsts zemāka sociāli-
ekonomiskā statusa grupām, lai tās varētu piedalīties rekreācijas un fizisko 
aktivitāšu pasākumos (t.i. kāda ir VVFA pieejamība šo grupu ietvaros);  kāda 
ir  Nacionālajā programmā noteikto mērķa grupu iesaiste VVFA. 

Piemēram, Turcijā Jaunatnes un Sporta Ministrija īsteno projektu “Es spor-
toju kopā ar ģimeni”, kura mērķis veicināt ģimenes solidaritāti un saliedē tību 
laikā, kad aizņemtība darbā traucē pavadīt laiku kopā ar ģimeni un bērniem. 
Līdzīgs mērķis ir projektam “Veicinot Veselīgu Dzīves Kultūru”, kuru 
realizē Veselības ministrija, par brīvu izsniedzot velo sipēdus, lai ierobežotu 
iedzīvotāju aptaukošanos. Kopumā paredzēts izdalīt vienu miljonu velo-
sipēdu visā valstī, jo tas ir viens no efektīvākajiem sporta veidiem svara 
problēmu profilaksē. Turcijā ir vairākas pašvaldībās īste notas programmas 
veselīga dzīvesveida veicināšanai. Viena no tādām programmām ir Sporta 
diena Izmirā, kuru realizēja Apvienotā Zemju pārvaldības komanda 2016. 
gada 15. aprīlī. Dažādās aktivitātēs (volej bols, skriešana u.c.) piedalījās 
vairāki simti personāla darbinieku un viņu ģimenes locekļu.

Horvātijā, Kutinas pilsētā tiek organizēts skrējiens “Voloderas rudens”. Tas 
ir tradicionāls skrējiens, kas notiek jau trīsdesmit gadu (ar pārtraukumiem) 
un pulcē galvenokārt skrējējus, kam tā ir brīvā laika aizraušanās, kaut ietver 
arī sacensību garu. 2016. gadā 15. starptautiskajā skrējienā piedalījās 
176 skrējēji, kas veica 15 km distanci (skatīt 5. Attēlu).

5. attēls. Skrējiens "Voloderas rudens"
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Veselības jomu raksturo tādi indikatori  kā medicīniskā VVFA uzraudzība, 
mediķu konsultāciju par fiziskām aktivitātēm pieejamība un veselības pro-
fesionāļu iesaiste fizisko aktivitāšu un treniņu procesā u.c.

Izglītības jomu raksturo tādi indikatori kā fiziskās audzināšanas stundas 
pamatskolās un vidusskolās, atbalsts skolu fiziskās aktivitātes shēmām; 
sporta un fiziskās audzināšanas skolotāju iesaiste VVFA popularizēšanā; 
atbalsts skolu pārgājieniem un citiem tūrisma pasākumiem u.c.

Piemēram, Turcijā, Izmirā, slimnīcās tiek organizēta rīta rosme To 
ierosināja Izmiras pilsētas slimnīcas vadība, lai personāls būtu gatavs 
darba dienai. Laimes hormona (endorfīna) izdalīšanās fizisku aktivitāšu 
laikā veicina smaidīgas sejas un produktivitāti. Vingrinājumi ietver gan 
stiepšanās, gan relaksācijas kustības. Slimnīcas personāls vingrojumus 
novērtēja ar atbalstu un interesi. Rīta vingrošana tika organizēta slimnīcas 
dārzā fizioterapeita vadībā pirms darba laika sākuma. Vingrojumus veic arī 
daļa pacientu, kuri atrodas savās palātās. Arī slimnīcas vadība piedalās 
rīta rosmē. Darbinieki jutās moži un iedvesmoti darbam.

Horvātijā interesanta iniciatīva ir peldēt nepratēju apmācība trešās klases 
sko lēniem. Kutinas Sporta Federācija organizē īpašas apmācību prog-
rammas, nodrošinot bērnu transportu līdz peldbaseinam Sisakā kopā ar 
kustību speciālistu. Laikā, kad nenotiek peldētnepratēju apmācība, pilsētas 
peld baseins ir pieejams visiem (dažāda vecuma) bērniem, kuri vēlas apgūt 
peldēt prasmi. Apmācību noslēgumā bērni saņēma diplomus (skatīt 6. attēlu).

6. attēls. Bērni saņem diplomus, kas apliecina viņu peldētprasmi.
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Bērnu un jauniešu regulāras VVFA ir īpaši svarīgas tādēļ, ka veidojas un 
nostiprinās veselīgi ieradumi, kas ir pamatā aktīvam dzīves veidam mūža 
garumā. Daudzi jaunieši vēlāk nopietni pievēršas sporta nodarbībām. 

Vides, telpiskās plānošanas, sabiedriskās drošības jomu ļauj novērtēt 
tādi indikatori kā velosipēdistu celiņi, velobraucēji pašvaldībā; kājāmgājēji, 
gājēju celiņu izmantošana u.c. pasākumi, kas veicina vides pielāgošanu VVFA 
vajadzībām. 

8. attēls. Viens no programmas “KMK Bike” (Krakovas pilsētas velosipēdi) laukumiem.

7. attēls. Raseiņu jaunā paaudze ar 
sacensībās izcīnīto diplomu.

Regulāras skolēnu sporta aktivitātes tiek organizētas arī citās valstīs. 
Piemēram, Raseiņu rajonā regulāri tiek rīkotas sacensības dažādos sporta 
veidos. (skatīt 7. attēlu)

Krakovā radīti priekšnoteikumi velosipēdu izmantošanai pārvietojoties pil-
sētvidē. Ir iekārtoti vairāki laukumi, kuros cilvēki var iznomāt velosipēdus 
(skatīt 8. attēlu).
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Piemēram, Izmirā parki un citas ārtelpu platības (laukumi, apstādījumi) ir pie-
mērotas dažādām VVFA aktivitātēm. Treniņu parkiem svaigā gaisā ir tādas 
priekšrocības kā ekonomiskums un plašas sociālās mijiedarbības iespējas. Lai 
stabilus izveidotu VVFA paradumus, āra vingrinājumu parki jāplāno un jāaprīko 
ar atbilstošiem rīkiem, lai iedzīvotāji varētu nodarboties ar vingrošanu. Ielu 
vingrošanas laukums iekārtots arī Ķekavas pašvaldībā (skatīt 9. attēlu).

9. attēls. Ielu vingrošanas laukums 
Ķekavas novadā (Baložos).

10. attēls. Ielu sacensības Kutinā.

Velosipēdistu grupu darbības veicināšana 
ir viens no veidiem kā popularizēt velo-
braukšanu pilsētā, sekmēt atbilsto šas 
infra   struktūras attīstību. Velobrauk ša-
nas aktīvistu grupas veicina arī citā du 
velosipēdistu un vides attiecību vei do  ša-
nos, izplatot aizraušanos ar velo braukšanu 
un velosportu. Velosipēdu izman  tošana 
sportam un mobilitātei pieaug ar katru 
dienu, tas veicina cieņpilnas velo sipēdistu 
attiecības ar autobraucējiem. 

Agrāk ielu sacensības Kutinā bija ļoti po-
pu lāras, bet tad vairākus gadus sacensī-
bas neviens nerīkoja. 2016. gadā Kutinas 
Skolu Sporta Asociācijas pārraudzībā ielu 
sacen sības tika atjaunotas. Tās notika 
Pasaules Sporta dienā, 2016. gada 25. 
maijā. (skatīt 10. attēlu)
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VVFA kontekstā ļoti svarīgi ir darba vidi raksturojošie indikatori - pasākumi 
un programmas, kā veicināt fizisku aktīvu nokļūšanu uz darbu un no darba uz 
mājām; pasākumi fizisko aktivitāšu veicināšanai darba vietā.

 

Nozīmīgs indikators, kas raksturo valdības attieksmi pret iedzīvotāju fizisko 
aktivitāšu veicināšanu, ir sistemātisks Nacionālā līmeņa VVFA politikas 
izvērtējums . Sabiedrības atbalstu raksturo tādi indikatori kā sabiedrības 
izpratne par VVFA nepieciešamību, brīvprātīgo iesaiste, kā arī regulāra 
iedzīvotāju viedokļu par VVFA noskaidrošana. Nākamajās nodaļās lasītāji 
tiks iepazīstināti ar vienkārši pielietojamām metodēm, ko var izmantot 
iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanai. 

Lai iedzīvotājus iesaistītu VVFA, nepieciešama fiziskajām nodarbībām atbils-
toša infrastruktūra, kuras izveidošana, ekspluatācija un uzturēšana prasa 
ievērojamus līdzekļus. Gan pašvaldību finanšu iespējas, gan iedzīvotāju iespē-
jas pietiekami efektīvi izmatot sporta infrastruktūras objektus ir ļoti atšķirīgas. 

11. attēls. Senioru sporta diena Raseiņu rajonā.

Projekta “Aktivitāte visur” ietvaros Izmiras Provinces Veselības direk-
torāts iedrošināja cilvēkus, ar mazkustīgu darba režīmu pievērsties 
fiziskām aktivitātēm vismaz sešas minūtes dienā neatstājot darba vietu. 

Turcijā trūkst senioru atbalsta organizāciju VVFA popularizēšanai, arī vide 
nav pielāgota senioru sportam, savukārt Raseiņu rajonā senioriem regulāri 
tiek organizētas sporta sacensības un fiziskās aktivitātes ikdienā (skatīt 
11. attēlu).

Senioru vecuma iedzīvotāju fizisko aktivitāšu indikatori raksturo kopienas 
atbalstu (finansiālo, organizatorisko, profesionālo, materiālo u.c.) senioru 
fizisko aktivitāšu veicināšanai.
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Piemēram, Kutinas Sporta centra halle visumā atbilst pilsētas iedzīvotāju 
vajadzībām. Lielajā Kutinas Sporta Centra hallē ir 1500 sēdvietas. Halles 
platība 5600 m2 un ietilpība 60 000 m3. Tā ieguvusi Horvātijas Olimpiskās 
Komitejas un Horvātija asociācijas „Sports visiem“ atzinības balvu par 
veiksmīgi sarīkotām sporta un atpūtas sacensībām vietējās pašvaldībās. 
Lai turpinātu pilnveidot un pārvaldīt sporta būves, tiek veikta siltināšana, 
energoefektivitātes pasākumi atbilstoši D klases enerģijas sertifikāta 
prasībām (skatīt 12. attēlu).

12. attēls. Kutinas Sporta Centra halle.

13. attēls Peldbaseins Kutinā. 
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14. attēls. Krakovas kluba Visla stadions 

Projekta gaitā veiktā analīze liecina, ka pašvaldību rīcībā ne vienmēr 
ir pietekami līdzekļi atbilstošu infrastruktūras objektu izveidošanai. 
Kutinas sporta centrs pārvalda Olimpiskajiem parametriem atbilstošu 
baseinu (skatīt 13. attēlu). Tomēr, lai tas atbilstu modernām prasībām, 
nepieciešamas papildu investīcijas. Baseina apkārtne ir sakopta, bet 
ir neatrisināti īpašuma jautājumi, jo zeme nepieder Kutinas pašvaldībai, 
tāpēc tā nevar investēt papildu līdzekļus atbilstošas infrastruktūras 
attīstībā. Kutinas iedzīvotāji ļoti vēlas baseinam uzcelt jumtu un padarīt 
to par iekštelpu baseinu, vai arī uzcelt citu slēgto baseinu. Šāda ideja tika 
virzīta jau 2008. gadā, bet finansējuma trūkuma dēļ vēlāk noraidīta.

Krakovā, savukārt ir divi lieliski futbola stadioni, kas pieder nacionālā 
mērogā nozīmīgiem sporta klubiem. Krakovā, kas ir otrā lielāka pilsēta 
Polijā, notiek pasaules mēroga futbola pasākumi (skatīt 14.attēlu). 
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VVFA popularizēšanas situācijas pašvaldībā analīzi noslēdz SVID analīze, 
kuras gaitā tiek apzināti gan resursi, kas ir pieejami pašvaldībā, gan 
arī identificētas attīstības vajadzības. Projekta partneri pārstāv dažāda 
lieluma (gan iedzīvotāju skaita, gan teritorijas ziņā), dažāda ģeogrāfiskā un 
sociāli ekonomiskā stāvokļa pašvaldības – no Izmiras provinces Turcijā un 
otras lielākās pilsētas Polijā Krakovas, līdz samērā nelielām un nomaļām 
pašvaldībām kā Kutinas pilsēta Horvātijā un Ennas province Sicīlijā (Itālijā), 
līdz ar to katrā konkrētā situācijā  VVFA popularizēšanas vajadzības, mērķi un 
iespējas būs atšķirīgas. Ja, piemēram, Krakovā notiek globāla mēroga sporta 
pasākumi un ir jāizveido tiem atbilstoša infrastruktūra, ko izmantos ne tikai 
vietējie iedzīvotāji, bet arī sporta tūristus, kas apmeklēs šos pasākumus, 
tad Kutinā priekšplānā būs vietējo iedzīvotāju plašāka iesaistīšana VVFA, 
viņu vajadzību pēc fiziskajām aktivitātēm un ar tām saistītajā sociālajām 
aktivitātēm apmierināšana, organizējot daudzveidīgas vietējā mēroga sacen-
sības un akcijas. 

3 .2 . Otrais solis - ieinteresēto pušu, mērķgrupu un 
resursu identificēšana un mobilizācija

Lai identificētu VVFA popularizēšanas procesā iesaistītas puses un 
mērķgrupas, ir rūpīgi jāizvērtē iedzīvotāju sociālā struktūra un dažādi citi 
pašvaldības dzīves aspekti. (skatīt 2. tabulu). 

2. tabula
Resursi VVFA popularizēšanā pašvaldībās

Pašvaldības resursi Parametri
Demogrāfiskie resursi – iedzīvotāju 
demogrāfiskais un sociāli 
ekonomiskais raksturojums

Iedzīvotāju vecums, dzimums, 
ienākumi, izglītība, reliģija, etniskā 
piederība, nodarbošanās, ģimenes 
dzīves cikls un statuss

Sociāli ģeogrāfiskie resursi Valsts, reģions, pašvaldības lielums, 
iedzīvotāju blīvums, attālums 
līdz lielām pilsētām, iedzīvotāju 
skaitīšanas dati
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Sociāli psiholoģiskie resursi Vērtības, dzīves stils, gatavība 
pārmaiņām, pieredze VVFA 
īstenošanā

Veselības riska faktori Iedzīvotāju fiziskās aktivitātes 
līmenis (aktīvi, mazāk aktīvi, neaktīvi) 

Iedzīvotāju fizisko aktivitāšu līmenis VVFA biežums, intensitāte, laiks, tips 

Iedzīvotāju attieksme pret VVFA Pozitīva, neitrāla, negatīva

Iedzīvotāju potenciālie ieguvumi no 
iesaistīšanās VVFA

Iedzīvotāju izpratne par 
potenciālajiem ieguvumiem 
(fiziskajiem, emocionālajiem, 
sociālajiem) no VVFA 

Jāņem vērā, ka pašvaldību rīcībā esošā informācija ne vienmēr pilnvērtīgi 
raksturos situāciju, jo detalizēta nacionālā statistika nav pieejama un speciāli 
pētījumu par konkrēto pašvaldību nav veikti. Tādēļ jāizmanto tie dati, kas ir 
pašvaldības rīcībā un, atsevišķos gadījumos informācija var būt nepilnīga. 
Piemēram, dati par kādu pašvaldības daļu (pilsētu) var būt pieejami, bet 
par citu ne. Tieši tāpat iedzīvotāju mobilitāte un sezonālās svārstības var 
būt visai ievērojamas. Tādos gadījumos jāizmanto pieejamie informācijas 
avoti un jānorāda, kāpēc jārēķinās ar neprecīzu vai nepilnīgu informāciju. 
Sadarbība ar mācību iestādēm pašvaldībā un studentiem, kuri saglabājuši 
saikni ar pašvaldību, bet mācās citur var palīdzēt iegūt papildus informāciju 
(piemēram, iedzīvotāju attieksmes, dzīves stila pētījumi).   

Izstrādājot VVFA popularizēšanas programmu ieviešanai pašvaldībā, 
jāsaskaņo dažādu ekspertu, iesaistīto pušu un mērķgrupu intereses 
un praktiskie priekšlikumi. Tas var notikt dažādās formās: organizētos 
pasākumos, sapulcēs, diskusijās. Lai arī kādā formā tiek organizēta 
vienošanās starp iesaistītajām pusēm, ir svarīgi panākt, lai vienošanās 
par kopējiem mērķiem un uzdevumiem nepaliek tikai mutiskā formā, bet ir 
sagatavots rakstisks protokols vai speciāla vienošanās/līgums par to, kādu 
atbildību uzņemas katra puse. Stratēģija ietver galvenos mērķus, uzdevumus 
un to sasniegšanas ceļus. Ilgtermiņa mērķu sasniegšana var prasīt ilgu 
laiku, kas var pārsniegt vēlētās pašvaldību varas pārstāvju ievēlēšanas 
periodu. Tāpēc kā ilgtermiņa mērķi svarīgi izvirzīt visām iesaistītajām pusēm 
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nozīmīgas problēmas risinājumu, bet vidēja un īstermiņa plānošanā paredzēt 
konkrētākus uzdevumus, kuru realizācija vienkārši pārbaudāma. Piemēram, 
ilgtermiņa mērķis var būt dažādu iedzīvotāju grupu iesaiste VVFA. Lai 
šo mērķi sasniegtu, tiek nodrošināti informācijas izplatīšanas pasākumi 
dažādām iedzīvotāju grupām un fizisko aktivitāšu popularizācijas pasākumi 
ar praktisku līdzdalību (par iedzīvotāju līdzdalības tipiem skatīt 2.3.nodaļā).  

Viens no veidiem, kā iedzīvotājiem pamatot VVFA nepieciešamību, ir 
popularizēt fizisko aktivitāšu ietekmi uz veselības uzlabošanos. Šajā darbā 
var iesaistīt medicīnas darbiniekus (ārstus, ārstu palīgus, jaunāko medicīnisko 
personālu), kas strādā vietējās pašvaldības teritorijā. Viņu ieguldījums 
var būt nenovērtējams pārliecinot dažādu sabiedrības grupu pārstāvjus 
iesaistīties VVFA (piemēram, mediķu tikšanās ar dažāda vecuma bērniem, 
strādājošajiem un senioriem). Īpaši svarīgi tas var būt tajos gadījumos, ja 
kā galvenās mērķgrupas ir tie iedzīvotāji, kuri regulāri apmeklē mediķus 
veselības problēmu dēļ. Mediķi var arī rādīt piemēru aktīvi iesaistoties VVFA 
un tādējādi popularizējot fizisko aktivitāšu pasākumus.

Šī soļa galvenais uzdevums – mobilizēt sociālo un cilvēkkapitālu 
(ieinteresētās puses), apzināt un iesaistīt mērķgrupas - noskaidrojot 
to vajadzības un intereses, apzinot veidus, kā tās motivēt iesaistīties 
un veicināt to līdzdalību, kā arī apzināt pieejamos resursus VVFA 
popularizēšanai. 

3 .3 . Trešais solis - VVFA popularizēšanas programmas 
sagatavošana

Atbalsts iedzīvotāju VVFA lielā mērā atkarīgs no dažādu publiskā sektora 
iestāžu valsts, reģionālajā un vietējā līmenī spējas sadarboties ar privātā un 
brīvprātīgā sektora aģentiem un organizācijām. Daudzas valsts iestādes, kuru 
rīcībā ir ievērojami budžeta līdzekļi, darbojas nozarēs, kas ir cieši saistītas 
ar VVFA popularizēšanu – sporta, veselības aprūpes, izglītības iestādes. 
Ar VVFA cieši saistīta transporta, vides, pilsētu plānošana un sabiedrības 
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drošība, darba vides organizācija, pakalpojumi pensionāriem u.c. Izstrādājot 
VVFA popularizēšanas stratēģiju, ir svarīgi sadarboties pēc iespējas plašākam 
iesaistīto pušu lokam - pašvaldības darbiniekiem, NVO pārstāvjiem, sporta 
un fiziskās kultūras nozares profesionāļiem (instruktoriem, treneriem, 
profesionāliem sportistiem), uzņēmējiem utt. 

Stratēģijas izstrāde ietver sevī vairākus elementus, kuru formulēšanā svarīgi 
iesaistīt visus ieinteresēto pušu un mērķgrupu pārstāvjus: 

• vīzijas un stratēģisko mērķu formulēšana;

• darba uzdevumu izvirzīšana;

• stratēģijas ieviešanas plāna izstrāde;

• starpnozaru un starpsektoru pieejas realizācija;

Izstrādājot stratēģiju VVFA popularizēšanai ir svarīgi: 

• izstrādāt un darīt zināmus sabiedrībai konkrētos mērķus VVFA jomā; 
Kādi ir konkrētie mērķi? Kāda rīcība nepieciešama, lai to sasniegtu?  
Kādas ir plānoto darbību mērķgrupas?

• plānošanas procesā paredzēt konkrētus soļus programmas ieviešanas 
procesā: Kāds ir precīzs plānotais laika ietvars? Kādi ir konkrētie 
atskaites punkti un nodevumi?

• noteikt iesaistītajām pusēm skaidrus pienākumus un saistības, lai 
īstenotu plānoto; 

• paredzēt iecerētajām aktivitātēm atbilstošus finanšu, personāla un 
organizatoriskos resursus.
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Publiskais
finansējums - 
ES, nacionālais,

pašvaldības

Privātais 
finansējums

Jaukts
finansējums

VVFA
popularizēšana

VVFA popularizēšanas finansējuma (skatīt 15. attēlu) lielāko daļu parasti 
veido publiskais finansējums. Pašvaldības parasti sedz nozīmīgāko daļu no 
regulārajiem sporta infrastruktūras izdevumiem, algo speciālistus utt. Projekta 
gaitā iegūto materiālu analīze liecina, ka pašvaldībām bieži vien pietrūkst 
līdzekļu jaunu infrastruktūras objektu izveidošanai, jau esošo paplašināšanai, 
pilnveidošanai. Tādos gadījumos bieži vien papildus tiek piesaistīts nacionālais 
vai starptautiskais finansējums projektu veidā. Lai saņemtu finansējumu 
no starptautiskiem fondiem, parasti tiek izveidotas projekta darba grupas 
(konsorciji, partnerības utml.), kurās apvienojas dažādas organizācijas no 
vairākām valstīm kopīgai problēmu risināšanai. Gatavojot projektu pieteikumus 
līdzekļu piesaistīšanai tiek iegūts ne tikai papildus finansējums un uzcelts vai 
labiekārtots iecerētais infrastruktūras objekts, bet arī tiek radīta nozīmīga 
pievienotā vērtība – starp projekta partneriem veidojas sadarbības tīkli, kuru 
ietvaros notiek savstarpēja mācīšanās un pieredzes apmaiņa, iepazīstot un 
pārņemot partnervalstīs identificētās labās prakses. 

VVFA popularizēšanā pašvaldībās nozīmīgs ir arī privātā sektora iegul-
dījums – to pārstāv galvenokārt sporta klubi, kas darbojas gan vietējā, 
gan reģionālajā un nacionālajā līmenī, un ir nozīmīgs finanšu resursu 
piesaistīšanas no privātā sektora kanāls. No vienas puses,  sporta klubi 

15. attēls.  VVFA popularizēšanas programmas finansējuma avoti
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vislabāk pārzina konkrētā sporta veida specifiskās vajadzības, iesaista 
sporta nodarbībās jauniešus un veicina viņu izaugsmi, popularizē konkrētos 
sporta veidus, no otras puses – klubi visefektīvāk apsaimnieko viņu rīcībā 
esošos infrastruktūras objektus, iesaista savās aktivitātēs brīvprātīgos 
utml. Tomēr sporta klubi nenosedz visu VVFA popularizēšanas aktivitāšu 
lauku, to resursi bieži vien ir ierobežoti, tādēļ daudzu aktivitāšu finansēšanai 
tiek izmantots jaukts finansējums – apvienojot gan dažādos publiskā 
finansējuma avotus, gan arī privātos klubu resursu. Piemēram, vietējo sporta 
klubu apvienība piedalās kā partneris starptautiskā darba grupā, kas realizē 
konkrētu projektu, pašvaldība nodrošina nepieciešamo līdzfinansējumu. 

Šī soļa galvenie uzdevumi - mērķu un precīzu darba uzdevumu 
formulēšana, iesaistot to īstenošanā visu iesaistīto pušu un mērķgrupu 
pārstāvjus, izmantojot starpnozaru un starpsektoru pieeju, visu 
iesaistīto aģentu un resursu (tai skaitā finanšu resursu) mobilizācija .

 

3 .4 . Ceturtais solis - VVFA popularizēšanas 
programmas īstenošana

VVFA popularizēšanas programmas īstenošana ir komplicēts process, 
kurā pārklājas dažādu sektoru un nozaru darbības jomas, iesaistīts plašs 
ieinteresēto pušu un mērķgrupu loks. Tas ir dinamisks process, kurā ne 
vienmēr viss notiek tā, kā sākotnēji iecerēts. Darba gaitā var atklāties 
iepriekš neparedzēti apstākļi un grūtības, var nākties koriģēt darba plānus, 
tādēļ ir nepieciešams elastīgi reaģēt uz mainīgajiem apstākļiem. 

Uzsākot programmas īstenošanu, vispirms tiek apzināta esošā un 
nepieciešamības gadījumā pilnveidota organizatoriskā struktūra VVFA 
popularizēšanai pašvaldībā. Tās galvenie elementi ir pašvaldībā nodarbinātie 
VVFA profesionāļi un aktīvisti, viņu sadarbība ar pašvaldības rīcībā esošajiem 
komunikācijas kanāliem (prese, mājaslapas internetā, informācijas izplatīšana 
ar sociālo mediju palīdzību u.c.). Pašvaldības darbinieki, kas nodarbojas 
ar VVFA popularizēšanu, piesaista citus aktīvistus: fiziskās audzināšanas 
skolotājus, mediķus, ieinteresētos darba devējus, NVO un brīvprātīgos.
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Nākamais solis ir pienākumu sadale starp iesaistītajiem aktīvistiem un 
atbalstītājiem, kā arī atbildīgo noteikšana par katru pasākumu un tā 
nozīmīgākajām norisēm. Piemēram, plānojot Sporta dienu pašvaldībā, kuras 
laikā paredzētas dažādas sacensības (skrējiens, ielu basketbols u.c.), kurās 
piedalās plašs iedzīvotāju loks, jāpārdomā par iespējām apmierināt katras 
grupas specifiskās vajadzības – piemēram, pieskatīt sacensību dalībnieku 
bērnus,  nodrošināt iespējas sacensību dalībniekiem nomazgāties dušā 
pēc starta, paēst siltu ēdienu brīvdabas pasākumā, nodrošināt piekļuvi 
apmeklētājiem ar pārvietošanās grūtībām utml.  

Nozīmīgs projekta realizācijas procesa elements ir komunikācijas starp 
iesaistītajiem aģentiem – sporta organizācijas un VVFA popularizēšanas 
profesionāļiem, citām ieinteresētajām pusēm un mērķgrupām nodrošināšana.   
VVFA popularizēšanas sekmes ir atkarīgas no sadarbības tīkla uzturēšanas 
starp visām iesaistītajām pusēm. Koordinācija starp nozaru pārstāvjiem, kā 
arī vietējo un nacionālā līmeņa aktivitātēm ir jāuztur visā VVFA popularizācijas 
laikā. Nepieciešamības gadījumā ir jāreaģē uz jaunatklātajiem apstākļiem un 
jākoriģē sākotnējie plāni. 

Šī projekta ietvaros tika identificētas daudzveidīgas VVFA popularizēšanas 
institucionālās organizācijas formas. Daudzās valstīs (Itālijā, Horvātijā arī 
Turcijā) sporta organizācijas un VVFA popularizēšanas jomā vietējā līmenī 
darbojas vairākas nelielas organizācijas –  sporta veidu federāciju vietējās 
nodaļas, kas ir saistītas ar organizācijām reģionālajā un nacionālajā līmenī, 
dažāda lieluma vietējie sporta klubi utt. Katram no šiem vietējā, reģionālā 
un arī nacionālā mēroga spēlētajiem ir savas intereses, resursi un darba 
plāni, tādēļ rezultātā veidojas visai fragmentēta kopējā aina, kurā daudzas 
aktivitātes pārklājas, dublējas, bet paliek arī “nenosegtas” jomas.  Daudzas 
iesaistītās organizācijas piedalās VVFA popularizēšanas pasākumos 
neregulāri un īslaicīgi, atsevišķam interesantam pasākumam nav turpinājuma 
un pēctecības. No kopienas interešu realizācijas un kopīgo resursu 
izmantošanas viedokļa šāda situācija nav optimāla. 

Projekta materiāli liecina, ka Ennas provincē (Itālijā) VVFA popularizēšanā 
vietējā līmenī iniciatīva pieder VRG, kas realizē LEADER pieeju lauku attīstībā. 
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16. attēls. Lēmumu pieņemšana sporta organizācijās un VVFA jomā Ķekavas novadā

Augšup vērstā pieeja, visu kopienas resursu mobilizācija  neapšaubāmi ir 
pozitīvi vērtējama, tomēr VVFA popularizēšana ir tikai viens no elementiem 
plašākā lauku attīstības kontekstā, tādēļ ne visām potenciālajām mērķgrupām 
ir pievērsta pienācīga uzmanība, ne visos virzienos notiek pietiekami intensīva 
darbība. Piemēram, konsultācijas par VVFA nav integrētas primārās vese-
lības aprūpes pakalpojumu iedzīvotājiem klāstā, nacionālā līmenī netiek 
veikts sistemātisks VVFA monitorings

Par ļoti efektīvu var uzskatīt sporta organizācijas un VVFA popularizēšanas 
darba modeli Ķekavas pašvaldībā (Latvijā). Kopš 2009. gada pašvaldībā 
darbojas sporta aģentūra. Ķekavas pašvaldība ir iesaistījusies nacionāla 
mēroga horizontālā organizācijā - Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklā, kas 
vaja dzības gadījumā sniedz dažādu iesaistīto nozaru ekspertu konsultācijas 
un metodisko palīdzību. Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras 
funkcijas ir VVFA popularizēšana, sporta infrastruktūras pieejamība iedzī-
votājiem nodrošināšana, sporta pasākumu organizēšana, finansiāls atbalsts 
privātā sektora pārstāvjiem, kas veicina sporta un VVFA attīstību novadā. 

Šādas institucionālās organizācijas lielākā priekšrocība – ir pārvarēta sporta 
organizācijas un VVFA popularizēšanas darba fragmentācija, ierobežota dar-
bību pārklāšanās (skatīt 16. attēlu). No vienas puses - aģentūrai ir zināma 
autonomija sporta organizēšanas un VVFA popularizēšanas jautājumu 
risināšanā, no otras puses – tā pārzina un apsaimnieko sporta VVFA infra-
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17. attēls. Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras struktūra

struktūras objektus novadā, koordinē visu iesaistīto pušu darbību. Ķekavas 
novada pašvaldības sporta aģentūrai ir savs budžets, kurš veidojas no 
pašvaldības finansējuma un sekmīgi piesaista ārējo finansējumu no dažādām 
Eiropas Savienības un citu līmeņu programmām, fondiem, kā arī sponsoriem.

Sporta aģentūras struktūra (skatīt 17. attēlu) ir priekšnoteikums efektīvai 
darba organizācijai, jo vienā struktūrvienībā apvienoti darbinieki, kas atbild 
gan par sporta un VVFA jomas infrastruktūras uzturēšanu, gan profesionāli 
sporta organizatori, gan projektu speciālists. 

Ķekavas novadā ir vairāki vietējas nozīmes centri, kuros atrodas gan vietējas, 
gan visa novada nozīmes sporta infrastruktūras objekti. Viens no Aģentūras 
stratēģiskajiem uzdevumiem tuvākajā nākotnē ir pilnveidot starpsektoru 
sadarbību un dažādus sektorus pārstāvošu iestāžu, organizāciju līdzdalību 
veselību veicinošu fizisko aktivitāšu popularizēšanā Ķekavas novadā.

Nozīmīgs šī soļa uzdevums ir VVFA popularizēšanas programmas 
pašvaldībā pašnovērtējums, kas ļauj ne tikai izvērtēt procesa gaitu, bet arī 
nepieciešamības gadījumā to koriģēt. Pašnovērtējuma objekts var būt gan 
visa VVFA popularizēšanas programma, gan atsevišķi tās elementi, tādēļ 
detalizētāks šīs metodes raksturojums sniegts nākamajā nodaļā. 
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4 . PAŠNOVĒRTĒJUMS 
Lai novērtētu situāciju VVFA popularizēšanas programmas īstenošanā 
pašvaldībā, nepieciešamas izvērtēt tajā iesaistīto aģentu sadarbību, 
identificēt galvenās problēmas  un trūkumus, kā arī definēt  uzdevumus 
turpmākajai darbībai. Viena no vienkāršākajām metodēm, kā to izdarīt, ir 
pašnovērtējums.

Praksē tiek pielietoti dažādi organizāciju un uzņēmumu darbības pārbaudes un 
pilnveidošanas veidi – revīzija, audits, kvalitātes vadība u.c. Tos var izmantot 
gan dažādas ārējas institūcijas, gan organizācija pati. Ārējo novērtēšanu 
veic dažādas ārējas, visbiežāk – procesu uzraugošas un kontrolējošas 
institūcijas, izvēloties saviem mērķiem atbilstošus novērtēšanas kritērijus 
un instrumentus. Lai gan ārējā novērtēšana ir objektīva, sniedz kritisku 
informāciju, organizācijas darbībā ir daudzi aspekti, ko tā nespēj pilnībā 
atklāt.  Ārējie vērtētāji nespēj iedziļināties organizācijas iekšējos procesos un 
pilnībā izprast subjektīvos faktorus, turklāt ārējās novērtēšanas izmaksas ir 
samērā augstas, tā prasa ārēju organizāciju iesaisti. 

Lai novērstu pamanītu kļūmi, pārliecinātos par izvēlēto darbību atbilstību 
iecerētajiem mērķiem, pietiek ar iekšējo novērtēšanu. Iekšējo novērtēšanu 
veic paši pašvaldības speciālisti, kas nodarbojas ar VVFA popularizēšanu. 
Arī iekšējā novērtēšana var būt vērsta uz kādu no ārpuses definētu kritēriju 
(standartu) izmantošanu. Tā darbojas, piemēram, kvalitātes vadības sis tē-
mas, kas ir kļuvušas par neatņemamu biznesa pasaules sastāvdaļu, tās pār-
svarā tiek izmantotas produktu ražošanas un pakalpojumu sniegšanas jomā. 

Viens no iekšējās novērtēšanas veidiem ir pašnovērtējums. Lai gan 
pašnovērtēšanas gadījumā galvenais akcents nav likts uz objektivitāti, 
pašnovērtējums var izrādīties vienkāršs un ērti lietojams veids, kā analizēt 
un pilnveidot VVFA popularizēšanas darbu pašvaldībā. Pašnovērtējums ir 
iekšēja VVFA popularizēšanas darba pašvaldībā analīze ar mērķi to pilnveidot. 

Pašnovērtējums ir veids, kā likt VVFA stratēģijas īstenošanā iesaistītajiem 
aģentiem (pašvaldības sporta aģentūru darbinieki, NVO, uzņēmēji utt.) 
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Erasmus+ Sports sadarbības partnerību projekta Nr.: 567139-EPP-
1-2015-2-LV-SPO-SCP Līguma Nr. 2015-2988 “Development and 
implementation practices of strategies for health-enhancing physical 
activities in local communities across Europe” ietvaros partneri 
veica pašnovērtējumu par situāciju pašvaldībās ES Fizisko aktivitāšu 
vadlīniju/ VVFA rekomendāciju kontekstā. Projekta partneri sagatavoja 
pašnovērtējuma ziņojumus, kuros ne tikai analizēja dažāda veida 
informāciju par VVFA nepieciešamo infrastruktūru un resursiem, bet arī 
veica SVID analīzi, aptaujāja iedzīvotājus un izmantoja citas metodes 
(iedzīvotāju forumu, diskusijas), izveidojot plašu pašvaldību labo prakšu 
piemēru apkopojumu. 

paskatīties uz sevi no malas un daudz kritiskāk izvērtēt visu procesu kopumā. 
Kā galvenos ieguvumus, veicot VVFA popularizēšanas pašnovērtējumu, var 
minēt sekojošo:

• pašnovērtējuma dalībnieki tiek iesaistīti novērtēšanas procesā, 
tādejādi motivējot tos „domāt par to, ko un kā mēs varam darīt labāk” 
VVFA popularizēšanas jomā;

• iesaistīto VVFA mērķgrupu pārstāvji bieži vien piedāvā jaunas idejas 
par to, kā uzlabot darbu;

• var identificēt labākās prakses VVFA popularizēšanā;

• tā ir iespēja uzklausīt un ieklausīties VVFA iesaistītos aģentus, tādejādi 
veicinot labāku savstarpējo izpratni;

• iegūtos secinājums var izmantot tālākai darbības un resursu plānošanai 
VVFA popularizēšanas pilnveidošanai.

Pašnovērtējuma objekts var būt gan visa VVFA popularizēšanas programma 
ieviešanas process kopumā, gan atsevišķi tā elementi – sporta un aktīvās 
atpūtas infrastruktūra pašvaldībā, cilvēkkapitāls (treneri, instruktori utt.), 
stratēģijas mērķu un uzdevumu atbilstība pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām 
un interesēm. 
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5 . VIENKĀRŠAS INFORMĀCIJAS  
IEGŪŠANAS UN ANALĪZES METODES 
IEDZĪVOTĀJU LĪDZDALĪBAS 
VEICINĀŠANAI

Pašvaldības darbinieku sacerētās stratēģijas VVFA popularizēšanā paliek tikai 
labu nodomu un formālu dokumentu veidolā, ja tās neatspoguļo iedzīvotāju 
intereses un vajadzības, neatbilst viņu iespējām izmantot izveidoto sporta un 
aktīvās atpūtas infrastruktūru. Lai izvairītos no šāda neveiksmīga scenārija, 
stratēģiju sagatavošanā un īstenošanā jau no pirmajiem soļiem jāiesaista 
iedzīvotāji. Šajā nodaļā tiks raksturotas dažas vienkāršas, bet mazāk zināmas 
informācijas iegūšanas un analīzes metodes, ko var izmantot, lai noskaidrotu, 
kuras ir svarīgākās VVFA mērķgrupas kopienā, kādas fiziskās aktivitātes 
interesē iedzīvotājus, kādus sociālā un cilvēkkapitāla resursus varētu 
piesaistīt VVFA attīstīšanā pašvaldības teritorijā. Visiem labi zināma ir SVID 
analīze – vienkārša un ērti lietojama metode stipro un vājo pušu, iespēju un 
draudu (risku) izvērtēšanai. Ne tik populāras, bet arī ērti lietojamas metodes 
ir fokusgrupu diskusijas un iedzīvotāju forumi. Noderīgas var izrā dīties arī 
dažas vienkāršas metodes, kā veicināt iedzīvotāju līdzdalību gan ikdienas 
fiziskajās aktivitātēs, tām nepieciešamās infrastruktūras (pastaigu taku, 
spēļu laukumu utml.) uzturēšanā un sakopšanā, gan arī pašvaldības sporta un 
veselību veicinošo fizisko aktivitāšu stratēģijas izstrādē un tās īstenošanā.



40

5 .1 . Fokusgrupas diskusija

Fokusgrupas diskusija ir viena no izmaksu ziņā lētākajām un viegli pielie tojamām 
metodēm dažādu iedzīvotāju grupu viedokļu, arī stereotipu un aizspriedumu 
noskaidrošanai VVFA jomā. Dažreiz pašvaldības iecerētie un organizētie 
aktīvās atpūtas pasākumi nav pietiekami apmeklēti, fiziskajām nodarbībām 
izveidotie infrastruktūras objekti netiek pienācīgi izmantoti utml. Tā var 
gadīties, ja pašvaldības darbinieki pietiekami labi nepārzina kādas mērķgrupas 
specifiskās vajadzības un īpatnības VVFA jomā. Piemēram, senioru peldēšanas 
nodarbībām atvēlēts laiks dienas vidū (celiņi nav noslogoti, ērti nokļūt ar 
sabiedrisko transportu), bet tajā pašā laikā ir peldēt apmācības vietējās skolas 
jaunāko klašu skolēniem, kas dušās un ģērbtuvē uzvedas skaļi u.tml.

Fokusgrupas diskusija ir kvalitatīvā sociālo pētījumu metode, kuras gaitā par 
kādu tēmu vienlaikus tiek intervēti vairāki cilvēki. Šādā situācijā komunikācija 
notiek ne tikai starp moderatoru (diskusijas vadītāju) un respondentiem, bet 
arī starp pašiem diskusijas grupas dalībniekiem. Diskusijā var noskaidroties 
tādi VVFA aspekti, kas diskusijas vadītājam nav zināmi, bet mērķgrupas 
dalībniekiem ir ļoti svarīgi. Plānojot fokusgrupas diskusiju, iepriekš netiek 
sagatavoti detalizēti jautājumi, bet tiek iezīmēts pārrunājamo tēmu loks 
(sagatavotas diskusijas vadlīnijas), lai noskaidrotu dalībnieku viedokļus par 
katru apspriežamo jautājumu. Fokusgrupas diskusijā piedalās 8-12 cilvēki, 
tās ilgums, parasti ir aptuveni viena stunda. Moderatora uzdevums ir vadīt 
diskusiju tā, lai tiktu apspriestas visas plānotās tēmas, lai visiem dalībniekiem 
būtu dotas vienādas iespējas paust savu viedokli. Diskusijas laikā parasti 
tiek veikts video un vai audio ieraksts, lai varētu iegūto informāciju detali zēti 
analizēt. 

Ar šīs metodes palīdzību nevar noskaidrot kāda viedokļa piekritēju skaitlisko 
īpatsvaru kopienā, bet var uzzināt viedokļu dažādību, cilvēku domas un 
vēlmes par apspriežamo tēmu. 

Fokusgrupas diskusijas rīko, lai noskaidrotu, kā iedzīvotāji, kādas sabiedrības 
grupas, klienti varētu reaģēt uz kādu VVFA pasākumu, kas drīzumā plānots; 
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ko iedzīvotāji domā par kādiem produktiem, pakalpojumiem, ko pašvaldība 
piedāvā, kāpēc iedzīvotāji izmanto vai neizmanto kādus pakalpojumus, kas 
sekmē, kas – kavē.  Piemēram, fokusgrupas diskusijā varētu noskaidrot, kāds 
varētu būt optimālais vietējā sporta centra darbalaiks, lai tas būtu vienlīdz 
pieejams visām iedzīvotāju grupām. Šo metodi varētu izmantot, lai novērtētu 
VVFA jomā pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti, noskaidrotu  viedokļu 
par kādām plānotām izmaiņām u.tml.

Respondentu atlasei jābūt mērķtiecīgai. Piemēram, lai noskaidrotu, kādas 
fiziskās aktivitātes varētu interesēt seniorus,  uz fokusgrupas diskusiju būtu 
jāuzaicina šīs grupas pārstāvji, uz diskusiju par kāda pakalpojuma kvalitāti  - 
šī pakalpojuma lietotāji u.tml. Tai pat laikā jāatceras, ka diskusijas mērķis ir 
iegūt pēc iespējas dažādākus viedokļus, tādēļ jāuzaicina pēc iespējas dažādi 
cilvēki katras VVFA mērķgrupas ietvaros – dažādu profesiju, apdzīvotu 
vietu, interešu grupu utml. pārstāvji.  Parasti uz vienu diskusiju netiek aicināti 
iepriekš savstarpēji pazīstami cilvēki, jo viņu savstarpējās attiecības var 
ietekmēt pasākuma norisi. Lai diskusija noritētu raiti, lai visi tās dalībnieki brīvi 
varētu paust savu viedokli, teritorijās ar etniski jauktu iedzīvotāju sastāvu 
diskusijas rīko dalībnieku dzimtajā valodā, tātad var būt nepieciešams rīkot 
vairākas fokusgrupas. 

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokļus par VVFA popularizēšanas attīstības 
stratēģiskajiem virzieniem, var izmantot arī citus diskusijas formātus, 
piemēram World cafe metodi (vairāk informācijas skatīt http://www.
theworldcafe.com) dažādu ieinteresēto pušu viedokļu noskaidrošanai. 
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5 .2 . Līdzdalības metodes

Līdzdalības metodes izmanto, lai veicinātu visu ieinteresēto pušu līdzdarbību 
VVFA attīstības stratēģijas sagatavošanā un īstenošanā. Šajā procesā ir 
jāiesaista pārstāvji no visām nozīmīgākajām iedzīvotāju grupām - cilvēki 
ar dažādiem sociālajiem (nodarbinātie, studenti, pensionāri, daudzbērnu 
ģimenes vecāki u.tml.) un ekonomiskajiem statusiem (uzņēmēji, bezdarbnieki, 
mājsaimnieces u.tml.), NVO, pašvaldības pārstāvji un citas iesaistītās puses.

Pirmais solis iedzīvotāju līdzdalībā ir attīstības VVFA stratēģijas izstrādes 
metodoloģijas un darba plāna sagatavošana. Kopienas nozīmīgāko sociālo 
grupu pārstāvji vienojas par sasniedzamajiem mērķiem un iespējām tos 
sasniegt, ņemot vērā katras grupas intereses un vajadzības. 

Līdzdalības process ietver vairākus elementus:

1 . Līdzdalība – VVFA popularizēšanas plānošanā tiek iesaistītas visas 
ieinteresētas puses, lai pēc iespējas objektīvi novērtētu dažādu sociālo 
grupu potenciālos ieguvumus un zaudējumus stratēģijas realizācijas 
rezultātā. 

2 . Pārrunas, vienošanās starp dažādām iesaistītajām pusēm, lai 
vienotos par kopīgiem risinājumiem VVFA jomā. 

3 . Mācīšanās sadarbībā – visu iesaistīto dalībnieku kopīga savstarpēja 
mācīšanās, kas ir pamats ilgtspējīgai kopienas darbībai nākotnē VVFA 
popularizēšanā. Šīs mācīšanās gaitā var nostiprināties jau esošās un 
veidoties jaunas kopīgas rīcība formas, paplašinās plašākas sabiedrības 
izpratne par VVFA nepieciešamību. 

4 . Fleksibilitāte – spēja adaptēties mainīgajos apstākļos, nepiecie-
šamības gadījumā koriģēt VVFA popularizēšanas plānus to realizācijas 
gaitā, ja tiek konstatēti iepriekš neparedzēti apstākļi.
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Pēc satura līdzdalības metodes var iedalīt četrās kategorijās:

1. grupas un komandas dinamika – starpdisciplināru un starpnozaru 
komandu veidošana VVFA popularizēšanā, lai ar to starpniecību 
izveidotu ciešāku pašvaldības speciālistu (sporta un kultūras 
pasākuma organizatoru, attīstības plānotāju) sadarbību ar pašvaldības 
iedzīvotājiem; 

2. kopienu pārstāvošas izlases veidošana – pašvaldības iedzīvotāju 
sastāva izpēte, lai identificētu nozīmīgākās VVFA potenciāli 
ieinteresētās sociālās un ekonomiskās grupas, iesaistītu to pārstāvjus;

3. intervēšana un pārrunas – dialoga formā apzināt un risināt noskaidrot 
problēmas, neskaidras situācijas, kas radušās konkrētu VVFA 
popularizēšanas plānu realizācijas utt.;

4. anketēšana – lielākas kopienas daļas aptauja ar iepriekš sagatavotas 
anketas palīdzību, lai noskaidrotu intereses un vajadzības VVFA jomā, 
iegūtu iedzīvotāju viedokli par realizētiem projektiem utml;

5. vizualizācija un diagrammu veidošana – iegūto datu apkopojuma, 
analīzes  vizualizēšana, kā arī vizuālo materiālu veidošana 
(filmas, fotogrāfijas); vizuālos materiālus var izmantot gan VVFA 
popularizēšanai, gan  arī dokumentējot dažādas aktivitātes, lai pēc 
tam tās padziļināti analizētu.

Līdzdalības metožu izmantošana VVFA popularizēšanā paaugstina uzticības, 
savstarpējas sapratnes un sadarbības līmeni starp stratēģijas sagatavošanas 
un realizācijas gaitā iesaistītajām pusēm. Pozitīvi vērtējams arī tas, ka 
līdzdalības metodes sekmē korektu iesaistīto pušu interešu respektēšanu. 
Līdzdalība sniedz iespēju ikvienam kopienas loceklim, pat ja viņš nāk no 
marginālās grupas, izteikt savu viedokli, vajadzības, intereses un gaidas 
VVFA popularizēšanas jomā. 
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5 .3 . Iedzīvotāju forums

Nereti pašvaldību darbinieki sūdzas par iedzīvotāju kūtrumu – projektu 
sabiedriskās apspriedes ir maz apmeklētas, semināros ir daudz tukšu krēslu, 
bet aptaujas anketas iedzīvotāji aizpilda tikai pēc lielas pierunāšanas. Bez 
aktīvas iedzīvotāju iesaistīšanās VVFA attīstība pašvaldībās nebūs sekmīga. 
Iedzīvotāju forums ir vienkārša metode, ko var izmantot, gan lai identificētu 
mērķgrupas, gan arī aktīvo, līdzdalībai projektu realizācija ieinteresēto 
iedzīvotāju iesaistīšanai veselību veicinošo fizisko aktivitāšu stratēģiju 
sagatavošanā un realizācijā.

Iedzīvotāju forumos cilvēki sanāk kopā, lai vērtētu dzīves vides kvalitāti 
pašvaldībā un lemtu par pārmaiņām, ko vēlas veikt jau tuvākajā nākotnē, 
vienojas par to, ko un kādā veidā varētu pašu spēkiem mainīt un izdarīt. Šo 
saietu mērķis ir iedibināt iedzīvotāju un citu apkaimes pārstāvju līdzdalības 
tradīcijas vietējās attīstības plānošanā un plānotā īstenošanā, attīstot 
sadarbības mehānismu starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem – 
pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām (NVO) un uzņēmējiem. Dažādu 
vietējās sabiedrības grupu pārstāvji vienojas par attīstības prioritātēm un 
izveido darba grupas to realizēšanai. Foruma gala ziņojumā tiek apkopoti 
pasākumā paustie viedokļi. Visas foruma aktivitātes tiek īstenotas brīvprātīgi, 
balstoties uz tā dalībnieku interesi un iniciatīvu, iesaistot iedzīvotājus 
darbībās, kas uzlabo viņu dzīves kvalitāti papildus tiem pasākumiem, ko jau 
piedāvā pašvaldība. Tas veicina inovatīvu, radošu un nestandarta problēmu 
risinājumu VVFA popularizēšanai. Latvijā tradicionāli foruma darbs ilgst vienu 
dienu un norit trīs posmos. Katrā posmā visi dalībnieki sadalās vairākās 
tematiskās darba grupās. Tēmas nosaka foruma rīcības komiteja, balstoties 
uz iepriekš noteiktajām prioritātēm un identificētajām kopienas vajadzībām. 

Lai noskaidrotu Ķekavas novada iedzīvotāju redzējumu par to, kā uzlabot 
savu dzīves kvalitāti, veiktu SVID (Stirpo, vājo pušu, iespēju un draudu 
analīze) analīzi VVFA kontekstā, Ķekavas novada pašvaldības sporta 
aģentūra ar ES programmas Erasmus+ Sports atbalstu, projekta “Vietējo 
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5 .4 . Kartēšanas metode

Pieejamo resursu un iespēju apzināšanas praksē noderīgas un ērti lietojamas 
ir metodes, kuru pamatā ir vietas izpēte. Kartēšanu var izmantot arī VVFA 
popularizēšanai pašvaldības teritorijā. Šī metode ļauj izveidot kartes, 
kurās apkopoti konkrētajā vietā pieejamie resursi, pārvietošanās iespējas, 
pakalpojumi u.c. iespējas. 

Resursu kartē īpaši akcentēti sporta un fizisko aktivitāšu infrastruktūras 
objekti-vingrošanas laukumi, stadioni u.c., kā arī dabas takas un parki, kas 
piemēroti VVFA. (skat18.attēlu).

Iedzīvotāju pārvietošanās veidu kartēšanu var izmantot, lai apkopotu 
un izvērtētu  apmeklētāju iespējas nokļūt, piemēram, uz kādu VVFA 
popularizēšanai organizētu pasākumu, piemēram velo-maratons ģimenēm, 
kurā norādītas atšķirīga garuma un grūtības pakāpes trases dažādām 
sacensību dalībnieku kategorijām. Kartēt var arī dažādu pakalpojumu 
pieejamību sacensību vietas apkārtnē( ēdināšana, naktsmītnes, dabas un 
vēstures apskates objekti utt.). 

kopienu veselību veicinošu fizisko aktivitāšu stratēģiju īstenošanas un 
izstrādes prakses Eiropā” ietvaros organizēja iedzīvotāju forumu . Tā 
ietvaros tika noorganizētas piecas darba grupas, kurās noritēja diskusijas 
par dažādām tēmām/nozarēm – Izglītība, Transports, apkārtējā vide, 
teritoriālā plānošana; Sports; Veselības aprūpe, sociālie pakalpojumi; 
Seniori, darba vide. Diskusijās tika aicināts piedalīties ikviens novada 
iedzīvotājs, īpaši attiecīgo nozaru, NVO pārstāvji un pašvaldības iestāžu 
vadītāji. Iedzīvotāju grupu diskusijas ievadīja pašvaldības speciālistu 
prezentācijas par situāciju attiecīgajās nozarēs, kurām sekoja problēmu 
identificēšana un SVID analīze. Iedzīvotāju grupu diskusijās kopumā 
piedalījās 140 dalībnieki. Iedzīvotāju forumā tika identificēti gan iemesli 
zemajai iedzīvotāju fiziskajai aktivitātei, gan arī iespējamie risinājumi VVFA 
veicināšanai Ķekavas novadā. 
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18.attēls. Veselības un sporta dienas 28.05.2016.Ķekavā pasākuma norises vietas karte.

Auto novietne
pie Íekavas vidusskolas

Auto novietne
pie T/C LIIBA

1
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6
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1 Sporto ikviens

2

Jaunieðu centrs

3

Medicîna

4

Dzîvo droði

5 Mâmiòas

6 Tirdziòð

7 Jaunieðu padome

8 Dzîvo - piedzîvo

9 Fotoorientçðanâs

ÍEKAVAS NOVADA VESELÎBAS NEDÇÏA
PASÂKUMU KARTE

28.MAIJS

Izvēloties VVFA pasākuma norises vietu, vajadzētu pievērst uzmanību 
vairākiem aspektiem – cik lielu dalībnieku/apmeklētāju var ērti uzņemt šajā 
vietā, vai tā atrodas centrā, vai tajā būs ērti visām sabiedrības grupām (atkarībā 
no pasākuma rakstura arī gados vecākiem cilvēkiem, cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem, ģimenēm ar maziem bērniem utml.). Svarīgi izvērtēt arī to, vai 
pasākuma norises vieta ir pieejama ar sabiedrisko vai privāto transportu, vai 
ir vieta, kur novietota automašīnas, velosipēdus, citus transportlīdzekļus. 
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6 . NOSLĒGUMS
Šajās vadlīnijās sniegts vispārīgs VVFA popularizēšanas pašvaldības līmenī 
raksturojums, akcentējot nozīmīgākos soļus šajā procesā. Gan ES kopumā, 
gan arī katrā valstī nacionālā mērogā ir liela pašvaldību daudzveidība gan 
iedzīvotāju skaita, gan arī platības ziņā, tādēļ arī pašvaldību mērķi un 
iespējas VVFA popularizēšanas jomā ir atšķirīgi. Vēl lielāka ir to formu 
daudzveidība, kādās  pašvaldības realizē  savas funkcijas, tai skaitā darbības 
VVFA popularizēšanas jomā. 

Projekta pieredze liecina, ka ir valstis, kurās pašvaldības aktīvi iesaistās 
VVFA popularizēšanā – veido īpašas struktūrvienības un aģentūras, kas 
nodarbojas ar sporta un fizisko aktivitāšu veicināšanu (piemēram, Latvijā, 
Lietuvā), savukārt citās valstīs šajā jomā galvenā iniciatīva pieder sporta 
klubiem un NVO, bet pašvaldības atbalsta šīs iniciatīvas finansiāli.   Nav 
universālu ieteikumu, kādām būtu jābūt VVFA stratēģijām pašvaldībās, 
jo situācija katrā no tām ir unikāla. Pašvaldības lielums, atrašanās vieta, 
iedzīvotāju skaits un sociālais sastāvs, finansiālās iespējas u.c. faktori 
nosaka konkrētos mērķus, uzdevumus un iespējas  darbībām VVFA jomā. 
Lielā pilsētā ar attīstītu sporta un fizisko aktivitāšu infrastruktūru ir iespējas 
piesaistīt tūristus starptautiska mēroga pasākumos, savukārt nelielai 
pašvaldībai, kas atrodas attālāk no lielajām pilsētām, vispirms jānodrošina 
vietējo iedzīvotāju vajadzības pēc VVFA, rūpīgi jāapsver prioritātes sporta 
infrastruktūras objektu uzturēšanā un attīstībā. Svarīgākais nosacījums 
sekmīgai VVFA popularizēšanai pašvaldības līmenī ir rūpīga situācijas analīze, 
mērķgrupu un to vajadzību identificēšana, iesaistīto pušu un visu pieejamo 
resursu mobilizācija izvirzīto mērķu sasniegšanai.  

 Erasmus+ Sport sadarbības partnerību projekta Nr.: 567139-EPP-1-2015-
2-LV-SPO-SCP Contract 2015-2988 “Development and implementation 
practices of strategies for health-enhancing physical activities in local 
communities across Europe” partnervalstu (Horvātija, Itālija, Latvija, 
Lietuva, Polija, Turcija) apkopotā pieredze ir nozīmīgs pienesums VVFA 
popularizēšanas pašvaldībās vadlīniju sagatavošanā. 
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Pateicamies par ieguldīto darbu projekta darba grupai (skatīt 19. attēlu) 
un īpaši tiem projekta dalībniekiem, kas piedalījās nacionālo ziņojumu 
sagatavošanā: 

Salvatore Troia – Rocca di Cerere partnerība, Itālija;

Manuela Vukelić Vlajsović, Jasmina Cvetkovic Braim – rokasbumbas 
klubs “Moslavina”, Horvātija; 

Dace Cīrule, Anete Medne, Māris Ozoliņš, Reinis Zobens –  
Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra, Latvija;

Jolita Jablonskiene, Rūta Butkiene – Raseiņu rajona pašvaldības 
administrācija, Lietuva; 

Magdalena Lubaś, Damian Maniecki – Foundation Institute for 
Regional Development, Poland; 

Enis Ozdemir, EMRE Şahin – İzmir Governorship, Turkey.  

19. attēls. Projekta pirmais darba seminārs 2016. gada 14.-17. februārī. 
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