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Par atbildēm uz Zaļajā grāmatā  

“Veselīga uztura un fiziskās aktivitātes  

veicināšana – liekā svara, aptaukošanās  

un hronisko slimību profilakse Eiropas  

mērogā” iekļautajiem jautājumiem 

 

 
Veselības ministrija ir apkopojusi un nosūta atbildes uz Eiropas Komisijas 

2005.gada 8.decembrī publicētajā Zaļajā grāmatā “Veselīga uztura un fiziskās 
aktivitātes veicināšana – liekā svara, aptaukošanās un hronisko slimību profilakse 
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Eiropas mērogā” iekļautajiem jautājumiem, uz kuriem Komisija 
aicināja atbildēt visas ieinteresētās institūcijas.  

 

 

Pielikumā: atbildes uz Zaļajā grāmatā iekļautajiem jautājumiem uz 6 lp. 

 

 

Valsts sekretāra vietnieks                                                               R. Muciņš                              

 

 

 

 

I. Straume 7876076 

 
 
 
Zaļajā grāmatā “Veselīga uztura un fiziskās aktivitātes veicināšana – liekā 
svara, aptaukošanās un hronisko slimību profilakse Eiropas mērogā” iekļautie 
jautājumi, uz kuriem Komisija aicina atbildēt ieinteresētās institūcijas: 
 
 
Kas konkrēti ir jādara citās attiecīgajās politikas jomās, lai popularizētu veselīgu 
uzturu un fiziskās aktivitātes un radītu vidi, kura veicina izdarīt izvēli par labu 
veselībai? 
 
Lauksaimniecībā, uzņēmējdarbībā – atbalsts ražotājiem, pārstrādātājiem, kas ražo 
veselīgus produktus, lielāki nodokļi tiem, kas ražo neveselīgu pārtiku. Izglītībā – 
programmas plašākām pamatzināšanām par uzturu un fizisko aktivitāti, katru 
mācību gadu pielāgojot tās atbilstoši skolēnu vecumam. Sporta nodarbību 
iekļaušanas skolu programmās veicināšana. Skolu nodrošināšana ar sporta stundām 
nepieciešamo inventāru. Jānovērš sekojošas situācijas: sporta stundas ir 
neinteresantas (radot pretēju efektu – skolēni izvairās no sporta nodarbībām), ir 
maz sporta skolu/klubu ārpusskolas nodarbībām (pieaugušajiem domāto sporta 
klubu ir salīdzinoši daudz), bērnu iespējas sportot ārpus skolas atkarīgas praktiski 
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tikai no vecāku maksātspējas. Patērētāji – jāizglīto (piemēram, par marķējumu – 
kā izvēlēties no pieciem piedāvājumiem vislabāko). Vides un audiovizuālās 
politikas joma – neveselīgo produktu reklāmu ierobežojums.  
 
Ar kādiem Kopienas vai valstu līmeņa pasākumiem varētu uzlabot augļu un 
dārzeņu pievilcību, pieejamību un iegādes iespēju? 
 
Piemaksas, finansiāls atbalsts sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, darba 
devējiem, skolām, kas piedāvā klientiem/darbiniekiem/skolēniem bezmaksas 
augļus un dārzeņus. Valstiska iniciatīva – vietējo produktu tirgus veicināšana, 
tirgus atvieglojumi vietējiem ražotājiem.  
 
Kurās ar uzturu, fiziskajām aktivitātēm, saistītu slimību analīzes instrumentu 
izstrādāšanu un patērētāju uzvedību saistītās jomās ir nepieciešams veikt vēl 
vairāk pētījumu? 
 
Aptaujas notiek (piemēram, FINBALT veselības paradumu pētījums reizi divos 
gados), taču būtu nepieciešams objektīvs pētījums, piemēram ķermeņa masas 
indeksa (ĶMI) noteikšana jūtīgajām grupām (bērni, pusaudži, cilvēki vecumā no 35 
līdz 45 gadiem).  
 
Kā padarīt aptaukošanās datus pieejamākus un salīdzināmākus, jo īpaši attiecībā 
uz šīs slimības precīzas ģeogrāfiskās un sociālekonomiskās izplatības 
noteikšanu?  
 
Nepieciešams izveidot vienotu datu bāzi. Objektīvi un salīdzināmi dati ir, 
piemēram, ĶMI, tā dinamika. 
 
Kādā veidā šī programma var uzlabot lēmumu pieņēmēju, veselības aprūpes 
darbinieku, plašsaziņas līdzekļu un plašas sabiedrības informētību par veselīga 
uztura ieradumu un fiziskās aktivitātes nozīmi potenciālu hronisku slimību risku 
samazināšanā? 
 
Lai programma būtu efektīva, nepieciešams to novadīt līdz ieinteresētajām, 
iesaistītajām pusēm. 
 
Kuri kanāli ir vispiemērotākie, lai izplatītu gūtos pierādījumus? 
 
Interneta mājas lapa, ekspertu tikšanās, kas pēc tam iegūto informāciju nodod tālāk.  
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Kādas galvenās uzturvielas un produktu kategorijas būtu jāņem vērā, informējot 
patērētājus par produktu uzturvērtību, un kāpēc?  
 
Attiecībā uz: graudaugu produktiem – šķiedrvielu daudzums, tauku daudzums; 
pienu un piena produktiem – tauku daudzums, sāls daudzums (sieriem), cukura 
daudzums (jogurtiem utml. produktiem); gaļas un zivju produktiem – tauku un sāls 
daudzums; bezalkoholiskiem dzērieniem – cukura daudzums; uzkodām – 
olbaltumvielu, tauku, ogļhidrātu, sāls un cukura daudzums. 
 
Kāda veida izglītošana ir nepieciešama, lai patērētāji varētu pilnībā izprast 
pārtikas marķējumos minēto informāciju, un kam būtu jānodrošina šī 
izglītošana? 
 
Jāstrādā ar patērētāju organizācijām, primārās veselības aprūpes speciālistiem, 
bērniem (īpaši pamatskolas vecumā). Nepieciešami izglītojoši materiāli par pārtikas 
marķējumos minēto informāciju (piemēram, lielu atsaucību guva buklets par 
pārtikas piedevām).  
 
Vai brīvprātīgais kodekss („pašregulācija”) ir piemērots instruments, lai 
ierobežotu ar ogļhidrātiem bagātas un ar minerālvielām trūcīgas pārtikas 
reklāmu un tirdzniecību? Kādas būtu alternatīvas pašregulācijas neizdošanā 
gadījumā? 
 
Latvijā pašreizējā situācijā tas nedarbosies – darbosies tikai konkrēti aizliegumi.  
 
Kā vislabāk palīdzēt patērētājiem izdarīt apzinātu izvēli un rīkoties atbilstīgi tai?  
 
Patērētājam jābūt motivētam, t.i. attiecīgs patērētāja informētības līmenis.  
 
Kāda ir galvenā informācija par uzturu un fizisko aktivitāti, kas būtu jāsniedz 
patērētājiem, kādā veidā tā būtu jāsniedz un kam tas būtu jādara? 
 
Jāuzsver tas, ka neveselīgs uzturs, aptaukošanās un fizisko aktivitāšu trūkums 
nosaka ne tikai izskatu un labsajūtu patreizējā brīdī, bet veselības stāvokli 
ilgtermiņā.  
 
Kādi ir labi piemēri skolu ēdienu uzturvērtības uzlabošanai un kā var motivēt 
vecākus uzlabot mājās gatavoto ēdienu uzturvērtību? 
 
Šobrīd Latvijā Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka higiēnas prasības 
izglītības iestādēs, ir paredzēts, ka ēdināšanas blokos jāievēro veselīga uztura 
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pamatprincipi. Paredzēts grozīt šos noteikumus, iekļaujot pielikumā veselīga 
uztura ieteikumus un ieteicamo/nevēlamo produktu sarakstu.  
 
Kāda ir laba prakse, lai bērniem skolā nodrošinātu regulāras fiziskās aktivitātes? 
 
Nodarbības ir ieplānotas pareizā laikā, tās ir interesantas, ir attiecīgs nodrošinājums 
(ir sporta inventārs, ģērbtuves ar skapīšiem un dušām).  
 
Kāds ir labs paraugs veselīga uztura izvēles veicināšanai skolās, jo īpaši lai 
novērstu pārmērīgu ar ogļhidrātiem bagātu uzkodu un saldinātu bezalkaholisku 
dzērienu lietošanu?  
 
Latvijā ir skolas, kur nenotiek neveselīgu produktu tirdzniecība, tomēr tā ir katras 
skolas iniciatīva, nav vienota piespiedu mehānisma.  
Uzskatām, ka pozitīvs ir Francijas (arī Lielbritānijas) piemērs, kur Sabiedrības 
veselības likumā paredzēts aizliegums skolās uzstādīt uzkodu un dzērienu 
tirdzniecības automātus (vending machines). Nepieciešamas vadlīnijas, kādus 
produktus ieteicams pārdot šādos automātos (ūdens, minerālūdens, piens, sulas, 
utml.). 
 
Kādā veidā plašsaziņas līdzekļi, veselības aprūpes dienesti, sabiedrība un 
rūpniecības attiecīgās nozares var palīdzēt skolu centieniem veselības 
izglītošanas jomā? Kādu lomu šajā ziņā var spēlēt partnerattiecības starp valstu 
un privāto sektoru? 
 
Nepieciešams ierobežot neveselīgu produktu reklāmu, neuzstādīt neveselīgu 
uzkodu un dzērienu tirdzniecības automātus un tirdzniecības stendus skolās un tiešā 
to tuvumā, atbalstīt bezmaksas dārzeņu un/vai augļu bāru ieviešanu skolās, veicināt 
Skolu piena programmas realizāciju.  
 
Kādā veidā darba devēji var piedāvāt veselīgu uzturu darba vietas ēdnīcās un 
uzlabot ēdnīcu ēdienu uzturvērtību? 
 
Atbalsts, atvieglojumi darba devējiem, kas piedāvā darbiniekiem bezmaksas salātu 
un dārzeņu bāru, augļus, ūdeni. Nepieciešams izstrādāt attiecīgas vadlīnijas. 
 
Ar kādiem pasākumiem varētu veicināt fiziskās aktivitātes pārtraukumu laikā un 
ceļā uz darbu un no tā? 
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Fiziskām aktivitātēm draudzīgas vides radīšana. Ierīkot riteņbraucēju celiņus un 
riteņu novietnes pie sabiedriskām ēkām. Veselības apdrošināšanā iekļaut 
bezmaksas sporta nodarbības (bonusus tiem darbiniekiem, kas izmanto šo iespēju). 
 
Kādi pasākumi un kādā līmenī nepieciešami, lai nodrošinātu stingrāku 
intervences pasākumu iekļaušanu veselīga uztura un fiziskās aktivitātes 
popularizēšanai veselības aprūpes dienestos? 
 
Jāiesaista primārās veselības aprūpes speciālisti, nepieciešama atgriezeniskā 
informācija no tiem (gada laikā izmeklēto pacientu antropometriskie rādītāji, 
dzīvesveida paradumi, sniegtās rekomendācijas). Veselības aprūpes dienestos 
jāizplata informatīvi materiāli par veselīgu uzturu, fizisko aktivitāti, aptaukošanos. 
 
Kādā veidā valsts politika var ietekmēt fiziskās aktivitātes iekļaušanu „ikdienas 
darba kārtībā”? 
 
Ierīkot riteņbraucēju celiņus un riteņu novietnes pie sabiedriskām ēkām. Papildināt 
iespējas aktīvam tūrismam (piemēram, dažādas sporta un izglītojošās 
takas/maršruti, apgaismotas slēpošanas trases, peldvietas utt.). Sporta laukumu un 
skeitparku izveide. Peldbaseinu un sporta namu celtniecība. Popularizēt jau esošās 
fizisko nodarbību iespējas.  
 
Kādi pasākumi nepieciešami, lai sekmētu fiziskajām aktivitātēm piemērotas vides 
attīstību? 
 
Piemērotas vides attīstībai noteicošais ir finansējums, bet lai motivētu un palīdzētu 
indivīdam izdarīt izvēli par labu veselīgam dzīvesveidam ir nepieciešamas 
zināšanas un kvalitatīvi informācijas avoti. 
 
Kādi pasākumi un kādā līmenī nepieciešami, lai veicinātu veselīgu uzturu un 
fizisko aktivitāti to iedzīvotāju grupu un mājsaimniecību vidū, kuras pieder 
atsevišķiem sociālekonomiskiem slāņiem, un palīdzētu šīm grupām pievērsties 
veselīgākam dzīvesveidam? Kā var vērsties pret „neveselīgu ieradumu 
sakopojumu”, kas bieži novērojams atsevišķu sociālekonomisko grupu vidū? 
 
Izglītot jauniešus, jo tie iegūto informāciju var izplatīt ģimenēs. Iesaistīt primārās 
veselības aprūpes speciālisti (praktiski visus veselības aprūpes speciālistus), jo 
bieži iedzīvotāji, kas pieder atsevišķiem sociālekonomiskiem slāņiem nelasa presi, 
neseko līdzi masu medijos sniegtajai informācijai, līdz ar to veselības aprūpes 
speciālisti reizēm ir vienīgie, kas var ietekmēt šo iedzīvotāju dzīvesveidu. 
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Kuri ir integrētas un saprātīgas veselīga uztura un fizisko aktivitāšu 
veicināšanas metodes vissvarīgākie elementi ?  
 
Lai motivētu un palīdzētu indivīdam izdarīt izvēli par labu veselīgam dzīvesveidam 
ir nepieciešamas zināšanas un kvalitatīvi informācijas avoti. 
Veselīga dzīvesveida izvēle jāpadara pieejama, pievilcīga un moderna. 
 
Kāda loma tiem ir valstu un Kopienas līmenī? 
 
Jo augstākā līmenī veselīga dzīvesveida izvēle būs pievilcīga, jo vairāk tā piesaistīs 
sabiedrības interesi. Tiem, kas par to runā, pašiem jārāda pozitīvs piemērs.   
 
Kādā veidā Eiropas līmeņa veselīga uztura pamatnostādnēs būtu jāņem vērā 
sociālās un kultūras atšķirības un dažādie reģionālie un valstu veselīga uztura 
paradumi? 
 
Eiropas līmenī pamatnostādnēm jābūt vispārīgām, ieskicējot galvenās problēmas un 
virzienus, līdz ar to ļaujot valstīm tās piemērot, ņemot vērā kultūras un tradīciju 
atšķirības. 
 
Kā var likvidēt plaisas starp ieteiktajiem uzturvielu mērķiem un faktiskajiem 
patēriņa modeļiem? 
 
Izglītojot patērētājus, lai tie saprot, ko un cik daudz patērē.  
 
Kā var informēt patērētājus par veselīga uztura pamatnostādnēm? 
 
Popularizēt veselīga uztura ideju sabiedrībā (piemēram, semināri, maizes vai citu 
veselīgu produktu dienas/svētki, dažādas atrakcijas, loterijas un raksti vietējos 
laikrakstos utt.). 
Kādā veidā tādas uzturvielu profila vērtēšanas sistēmas, kas, piemēram, ir nesen 
izstrādātas Apvienotajā Karalistē, var veicināt šo attīstību? 
 
Uzskatām, ka šāda uzturvielu profila vērtēšanas sistēma ir ļoti noderīga, lai 
zinātniski pamatoti iedalītu pārtikas produktus veselīgos, mazāk veselīgos un 
neveselīgos. Ar tās palīdzību iespējams uzskatāmi demonstrēt patērētājiem 
veselīgas izvēles iespējas, kā arī izmantot informatīvu materiālu, ieteikumu un 
vadlīniju sagatavošanā.   
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Kādos apstākļos Kopiena varētu iesaistīties pieredzes apmaiņā un 
paraugprakses noteikšanā ES dalībvalstu un ārpus ES robežām esošo valstu 
starpā? Kādā veidā tas varētu notikt? 
 
Konsultācijas Platformas ietvaros, pieredzes apmaiņas semināri un vizītes, labas 
prakses popularizēšana. 
 
Vai ir vēl kādi jautājumi, kas nav iekļauti šajā Zaļajā grāmatā un kuri ir 
jāizskata, izstrādājot Kopienas mēroga diētas, fiziskās aktivitātes un veselības 
veicināšanas stratēģiju? 
 
Tiek daudz runāts par aptaukošanos, bet ir arī citas problēmas, ko rada neveselīgs 
uzturs un fizisko aktivitāšu trūkums, līdz ar to daļa mērķauditorijas var uzskatīt, ka 
Zaļā grāmata uz viņiem neattiecas.  
Nevalstiskās patērētāju aizsardzības organizācijas uzskata, ka pārāk maz uzmanības 
tiek pievērsts pārtikas piedevu un GMO lietošanas iespējamam riskam. 
 
Kuriem no šajā Zaļajā grāmatā minētajiem jautājumiem jānosaka prioritāte un 
kurus var uzskatīt par mazāk svarīgiem? 
 
Par prioritātēm būtu jānosaka izglītošana par fiziskām aktivitātēm (īpaši bērniem), 
veselību veicinošas vides radīšana un audiovizuālā politika. 



This paper represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission 
and should not be relied upon as a statement of the Commission's or Health & Consumer Protection DG's views. The European Commission 
does not guarantee the accuracy of the data included in this paper, nor does it accept responsibility for any use made thereof. 


	LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA

